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Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
segala rahmat, karunia serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
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Penulis merasa bersyukur dengan adanya pihak-pihak yang telah memberi
bantuan moril maupun materil serta nasehat dan petunjuk yang berguna dan
membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Dalam kesempatan ini penulis
ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1.

Bapak Matrodji Musatafa, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah
melungkan waktu, dan pikirannya untuk berdiskusi dan memberikan saran
serta petunjuk kepada penulis.

2.

Ibu Dr. Agustina Kurniasih, ME, selaku Penguji pada seminar Proposal.

3.

Bapak Dr. Bambang Santoso Marosem, MA, selaku Ketua dan Penguji pada
Ujian Tes.

4.

Bapak Dr. Bambang Mulyana, SE,MM, selaku Penguji pada Ujian Tesis.

5.

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

6.

Bapak Prof. Dr. Didik J. Rachbini, selaku Direktur Program Pascasarjana,
beserta segenap jajarannya yang telahberupaya meningkatkan situasi kondusif
di Fakultas.

v
http://digilib.mercubuana.ac.id/z

7.

Yang tercinta alm. Ayah, Mama, Suami, Yulia, Alif, dan juga semua keluarga
ku yang mencurahkan segenap cinta serta dukungan moril maupun materil
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Akhir kata penulis mengharapkan semoga Tesis ini berguna bagi semua
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