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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala berkah 

dan rahmat-Nya, sehingga Tesis ini dapat selesai. Penulisan tesis ini dimaksudkan 

untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna memperoleh gelar Magister 

Manajemen pada Program Pasca Sarjana Universitas Mercu Buana, disamping 

manfaat yang mungkin dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini kepada pihak 

yang berkepentingan.  

Penulisan Tesis ini merupakan kesempatan yang berharga sekali untuk 

mencoba menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama duduk di bangku 

kuliah dalam situasi dunia nyata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa baik dalam 

pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi 

tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan penuh kerendahan 

hati penulis mengharapkan saran, kritik dan segala  bentuk pengarahan dari semua 

pihak untuk perbaikan tesis ini.  

Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, baik 

itu melalui kata-kata ataupun dorongan semangat untuk menyelesaikan penulisan 

tesis ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih secara 

khusus kepada : 

1. Kepada Ibu saya tercinta Ibu Mursiyem, Spd. yang telah memberikan 

dukungan semasa hidupnya untuk saya melanjutkan studi pascasarjana, untuk 

Ayah tercinta Bpk Kamidjo juga Istri tercinta Yuni Rahmwati, SE, serta adik 

dan kakak untuk doa dan inspirasinya selama ini. Terima kasih atas 

kesabaran, motivasi serta kasih sayangnya selama penulis mengerjakan tesis 

ini. 

2. Dr. Arissetyanto Nugroho, MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana. 

3. Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Program Pasca Sarjana yang telah 

mendukung kemudahan proses dan pengesahan tesis ini. 

4. Dr. Augustina Kurniasih, ME selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Mercu Buana Jakarta. 
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5. Dr. Purwanto, SK, M.Si., selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini, 

terimakasih atas bimbingan dan arahannya. 

6. Kepada seluruh Staf Administrasi Program Studi  Magister Manajemen 

Universitas Mercu Buana yang sudah memberikan  pelayanan selama kuliah 

di UMB. 

7. Bapak Ir. Lukman Hakim, Msc selaku Sekretaris Direktorat Jenderal 

Penyediaan Perumahan, Bapak Rubiyo S.Sos, M.Si selaku Kepala Bagian 

Kepegawaian Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan,  Bapak Rudhy 

S.Kom, M.Kom selaku Kasubag. Tata Usaha Kepegawaian yang telah 

memberikan kesempatan dan waktunya kepada penulis untuk dapat 

mengadakan penelitian di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. 

Teman- temanku angkatan 2014 di Pascasarjana UMB yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Allah 

Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, 

Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 

 

Penulis 
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