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KATA PENGANTAR 

 

 
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT serta atas segala rahmat dan 

karunia Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis yang 

berjudul : PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING DAN KUALITAS 

LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Peserta 

BPJS Ketenagakerjaan Palangkaraya) 

 
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar 

Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen di Program Pasca Sarjana 

Universitas Mercu Buana Jakarta. Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih kepada 

semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian Tesis ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih 

kepada : 

1. Bapak Dr. Rosalendro Eddy Nugroho, MM, sebagai dosen pembimbing yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tesis dari awal hingga Tesis 

ini dapat diselesaikan. 

2. Ibu Dr. Tukhas Shilul Imaroh, MM selaku Penguji pada seminar proposal, Bapak Dr. 

Hasmand Zusi, M.Sc dan Bapak Dr. Ir. Erry Rimawan selaku Penguji pada Ujian Tesis 

serta Bapak Prof. Dr. Didik J. Rachbini selaku Direktur Program Pascasarjana, beserta 

segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif di Fakultas 

3. Ibu Dr. Aty Herawati, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen 

4. Seluruh dosen dan staf adminitrasi Program Studi Magister Manajemen yang telah banyak 

membantu dalam penyelesaian Tesis ini. 
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5. Teman-teman mahasiswa yang telah membantu secara moril sehingga penulis dapat 

menyelesaikan Tesis ini, terutama “Second Family” , never give up. 

6. Kedua Orang Tua ku …. ayah dan ibu yang tersayang dan mertua serta saudara-saudaraku 

tercinta yang banyak membantu dan menginspirasi dalam menyelesaikan Tesis ini.  

7. Istri ku tercinta Frisca Yostica yang turut serta menyelesaikan Tesis ini dengan penuh 

semangat dan kasih sayang, serta anak-anak ku tercinta Adita, Ailsa dan Althaf yang mau 

mengerti dan mendorong penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis 

ini. 

8. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Tesis ini yang tidak 

bisa penulis ucapkan satu persatu. 

Penulis menyadari masih banyak yang perlu diperbaiki dalam penyusunan dan 

penelitian ini, namun penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna untuk pengembangan 

dan penyempurnaan penelitian selanjutnya. 

Penulis 

 

Ahmad Edi Komaruddin 
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