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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang maha esa atas segala karunia rahmat

dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan proposal tesis ini dapat selesai. Penulisan

proposal 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 proposal Tesis ini merupakan kesempatan yang berharga sekali

untuk mencoba menerapkan beberapa teori yang diperoleh selama duduk di

bangku kuliah dalam situasi dunia nyata. Banyak pihak yang telah dengan tulus

ikhlas memberikan bantuan, baik itu melalui kata-kata ataupun dorongan

semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Ucapan terima kasih khusus

disampaikan kepada Bapak Dr. Sri Hartono, MM, selaku dosen pembimbing Tesis

yang penuh kesabaran telah memberikan dorongan dan bimbingan selama

penyelesaian proposal tesis ini. Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan

rasa terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip, Rektor Universitas Mercu Buana Jakarta

(UMB) Jaakarta.

2. Bapak Dudi Permana, PhD selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen

Universitas Mercu Buana yang telah memberikan kesempatan untuk

mengikuti perkuliahan di Program Magister Manajemen Universitas

Universitas Mercu Buana.

3. Seluruh Dosen dan staf administrasi pada Program Pascasarjana Magister

Manajemen Universitas Universitas Mercu Buana yang telah memberikan

ilmu manajemen melalui suatu kegiatan belajar mengajar dengan dasar

pemikiran analitis dan pengetahuan yang lebih baik.

4. Semua pihak yang tidak peneliti sebutkan namanya satu persatu yang telah

membantu penulis dalam menyelesaikan proposal Tesis ini.
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Selain kepada pribadi-pribadi di atas, penulis ingin pula menorehkan

catatan dan terima kasih khusus kepada: kedua orang tua ku yang telah

memberikan semangat, dorongan moral dan material kepada penulis dalam

membantu untuk menyelesaikan studi ini, serta Saudara dan teman-teman

sekalian. Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Tuhan Yang Maha Esa

berkenan membalas semua kebaikannya. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

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.

Akhirnya semoga proposal Tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak

untuk membacanya.

Terima Kasih,

Jakarta, 2020

FITRIA ICHSANI
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