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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan 

Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengaruh 
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Buana yang telah memberikan bekal ilmu yang berharga bagi penulis. 
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Mba Ulvi, Mas Windi, serta adik-adik saya yang telah memberikan motivasi, 

doa, dukungan dan cintanya yang tulus kepada penulis. 

7. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2015. Terima kasih yang 

teramat banyak karena telah memberikan dukungan moril maupun materil, 

semangat, dan mendoakan agar saya selalu tersenyum dalam melaksanakan 

dan menjalankan studi saya sampai akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. 

8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih 

atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis. 

Penulis berharap agar tesis ini menjadi sesuatu yang berguna dalam dunia 

akademik, khususnya Universitas Mercu Buana dan masyarakat luas pada 

umumnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh 

dari kesempurnaan karena adanya keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan 

yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun 

sangat penulis perlukan guna kebaikan di masa yang akan datang. 
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