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KATA PENGANTAR 

 

Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan karena oleh 

kebaikan-Nya dan kemurahan-Nya, tesis ini dapat diselesaikan 

tepat pada waktunya. Oleh karena  itu rasa syukur dipanjatkan 

karena setiap proses dan tahapan dapat dilalui dan ditempuh 

dengan baik. 

Tesis  ini disusun untuk memenuhi syarat agar dapat 

memperoleh gelar Magister Manajemen pada Universitas 

Widyatama Bandung.  Melalui judul “Pengaruh Servant 

Leadership Terhadap Kinerja Pengantar Pos  di Kantor 

Processing Center ( PC) Bandung dengan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) sebagai variabel Intervening”. 

Penulis mencoba mengkaji bagaimana persepsi karyawan 

mengenai servant leadership, organizational citizenship behavior 

, dan kinerja di Kantor Processing Centre  (PC) Bandung. 

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah 

membantu penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan 

baik. Oleh karena itu dengan segala ketulusan penulis 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Keluarga tercinta, Suami, Saptono Kusdanu Waskito, 

Anak – anak, Nugroho Widyo Hutomo, Krismasita Bekti 

Setiarini, Chandra Kesuma Widhiarti, cucu, Talitha Ester 

Arkananta, terimakasih untuk kesempatan yang diberikan 



vi 

 

sehingga  dapat mewujudkan  impian  dan  cita-cita yang 

lama terpendam. Terimakasih untuk setiap doa, perhatian, 

semangat, bantuan, pengorbanan dan kerelaan  untuk  

ditinggalkan saat menyelesaikan studi ini. God Bless Us. 

2. Bapak Dr. Tezza Adriansyah Anwar, S.IP.,M.M.  selaku 

Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama 

Bandung. 

3. Ibu Dr. Nina Nurani, S.H.,M.Si. selaku Dosen 

Pembimbing I  yang senantiasa memberikan bimbingan, 

bantuan dan dukungannya dalam proses pengerjaan tesis.  

4. Bapak Dr.H. Deden Sutisna MN, S.E., M.Si. selaku 

Dosen Pembimbing II dan Ketua Program Magister  

Manajemen Universitas Widyatama Bandung, atas 

bimbingan, bantuan dan dukungannya dalam proses 

pengerjaan tesis, serta memberikan perizinan yang 

diperlukan dalam penelitian ini. 

5. Seluruh Bapak / Ibu Dosen Program Magister 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung yang 

senantiasa memberikan wawasan baru kepada penulis dan 

teman-teman, serta tidak bosan memberikan bimbingan 

selama masa perkuliahan. 

6. Seluruh narasumber dari Kantor  Processing Center (PC) 

Bandung yang dengan senang hati membantu penulis 

selama penelitian. Penulis mengucapkan terimakasih 

kepada Bapak Dodi, Bapak Budi, Ibu Muhammad Yamin, 
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Ibu Teti, Ibu Wati yang telah meluangkan waktu, pikiran, 

tenaga dalam memberikan bantuan selama penulis 

menyelesaikan tesis ini. 

7. Bu Iis, Kak Riri, Neng Ayu, Neng Mae, Neng Arin, Kang 

Mega, Kang TB, Kang Egar, Kang Adhimas, Kang 

Ilham, Kang Imam, Kang Handri, Kang Randhika, Kang 

Firnan, adalah teman-teman seperjuangan, terimakasih 

untuk dukungan, kerjasama dan persahabatan yang sudah 

terjalin erat. 

8. Semua Bapak/ Ibu, karyawan/ karyawati pada Program 

Sekolah Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas 

Widyatama Bandung dan semua pihak yang tidak dapat 

penulis sebutkan satu per satu, terimakasih untuk segala 

bantuan dan dukungannnya. 

Harapan  penulis, semoga tesis  ini tidak hanya bermanfaat 

bagi penulis, tetapi juga dapat bermanfaat bagi pihak – pihak 

yang terkait selama pelaksanaan tesis. Penulis menyadari masih 

banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu untuk 

menyempurnakan, segala saran, kritik, dan tegur sapa penulis 

terima dengan senang hati. 

Bandung,  25 Januari 2018 

 

                                    

         Muji Rahayu 


