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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih 
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Penguasaan dan Penggunaan Teknologi Digital Terhadap Inovasi Usaha Ritel di 
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yang diberikan oleh berbagai pihak. Dukungan yang diberikan baik secara langsung 

ataupun tidak langsung membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. 
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kepada: 
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selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada 

penulis dalam penyelesaian tesis ini. 

5. Seluruh dosen pengajar yang telah memberikan ilmu pada penulis 

sehingga tesis ini dapat terselesaikan. 

6. Semua pihak yang turut membantu dalam proses pengerjaan tesis ini 

sehingga dapat diselesaikan. 

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih 

terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima 

dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah wawasan 

penulis di masa yang akan datang. 

Akhir kata, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kepada semua pihak 

atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat 

berguna serta menambah ilmu dan wawasan bagi pembaca. Tuhan memberkati. 
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