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KATA PENGANTAR 

 
 
     Puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus untuk rahmat dan anugrahnya yang 
diberikan sehingga penelitian dan tesis yang dikerjakan penulis dapat diselesaikan 
dengan baik. 
     Pada kesempatan ini, penulis juga hendak mengucapkan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis 
ini dengan setulusnya kepada : 
 

1. Prof. Dr. Marcellia Susan, S.E., M.T., selaku dosen pembimbing tesis yang 
selalu sabar dan memberi arahan terbaik demi terselesaikannya tesis ini 
sesuai yang diharapkan. 

2. Dr. Benny Budiawan Tjandrasa, S.E., M.M., dan  Dr. Jacinta Winarto, S.E., 
M.T., selaku dosen penguji yang juga sangat membantu dalam memberi 
masukan dan sudut pandang dalam menyempurnakan penelitian tesis yang 
dilakukan. 

3. Dr. Drs. Yusuf Osman Raihin,  M.M., selaku kepala program studi Magister 
Manajemen atas dukungan motivasinya dalam menyelesaikan pendidikan 
di Magister Manajemen. 

4. Pihak TU dan staff perpustakaan yang telah banyak membantu kelancaran 
proses tesis ini dari awal hingga akhir. 

5. Teman seangkatan yang saling mengingatkan supaya penyelesaian tesis 
dilakukan dengan waktu yang efisien. 

6. Pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya di sini, namun juga 
telah membantu dalam memberi semangat dan dukungannya selama penulis 
menyelesaikan tesis ini. 
 

     Akhir kata, penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf untuk semua 
pihak jika ada salah kata ataupun tindakan yang dilakukan selama proses tesis 
berlangsung. Tidak ada penelitian yang sempurna, dan penulis juga menyadari 
bahwa pengetahuan tidak terbatas hanya dapat dicapai dengan usaha yang 
konsistens dan pembelajaran yang berkelanjutan.  
     Dengan demikian, maka penulis berharap tesis ini juga dapat memberi manfaat 
bagi yang membaca dan menggunakannya untuk penelitian lebih lanjut.  
 
     Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua! 
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