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KATA PENGANTAR 

 

 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan segala nikmat, rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyusun 

dan menyelesaikan tesis ini. Allah SWT jualah yang telah menggerakkan dan 

mengizinkan penulis untuk kembali bersemangat menyelesaikan tesis setelah sekian 

tahun tertunda karena aktivitas lain yang mengalihkan fokus dari penulis penyelesaian 

tesis.   

 Tesis ini merupakan sebuah karya untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama kuliah. Adapun 

judul tesis ini adalah Analisis Perceived Quality Air Minum Merek Aqua (Air 

Mineral), Amidis (Air Demineral), dan Kangen Water (Air Mineral Alkali) 

Berdasarkan Persepsi Konsumen. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai salah 

satu syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan pada program Pasca Sarjana (S2) dan 

mendapatkan gelar Magister Manajemen (MM) dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas 

Widyatama Bandung. 

 Penulis mengucapkan terima kasih atas do’a dan restu dari kedua orangtua penulis, 

Ibu Djumsah Syahoed dan Bapak Udin Syahoed (alm), juga kepada istri tercinta 

Endang Budiasih dan anak-anak penulis, Fauzan Naufal Ramadhan, Balqis Zulfa 

Azizah, dan Muhammad Ilham Nursyawal, yang senantiasa mendo’akan, 

menginspirasi, mendukung, dan memberi semangat untuk terselesaikannya tesis ini. 

Teriring do’a untuk Ibu dan Bapak mertua, Ibu Karsiki Solechan (Alm) dan Bapak 

Solechan (Alm) yang semasa hidupnya banyak memberikan nasihat yang sangat 

bermanfaat bagi kami sekeluarga. 

 Pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis 

menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang 

telah membantu, membimbing, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini, 

yaitu kepada: 

1. Ibu R. Adjeng Mariana F, DR., Hj., S.E., M.M., selaku dosen pembimbing 1 

yang di dalam kesibukannya dapat menyempatkan diri untuk membimbing dan
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2.  mengarahkan serta memberi petunjuk dan saran yang sangat berharga dan 

sangat dibutuhkan bagi penulisan tesis ini; 

3. Bapak Tezza Adriansyah Anwar, DR., S.IP., M.M., selaku dosen 

pembimbing II yang di dalam berbagai kesibukannya sebagai Direktur Pasca 

Sarjana, Universitas Widyatama, masih sempat memberikan waktunya untuk 

mengarahkan serta memberi petunjuk dan saran yang sangat berharga bagi 

penulisan tesis ini; 

4. Bapak Supardi, DR., S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Magister 

Manajemen, Universitas Widyatama, yang telah memberikan semangat untuk 

segera menyelesaikan tesis ini; 

5. Rekan-rekan Distributor mesin Kangen Water di Komunitas Amazing 

Truehealth (KAT) yang  telah memberikan arti penting kepemimpinan yang 

sejati; 

6. Seluruh jajaran PT. Enagic Indonesia yang telah memberikan data untuk 

kepentingan penelitian ini; 

7. Rekan-rekan MM angkatan 41 yang telah memberi semangat untuk fokus pada 

penyelesaian tesis ini yang sudah tertunda cukup lama; 

8. Semua pihak yang telah memberikan do’a dan dukungan untuk penyelesaian 

tesis ini; 

 Semoga Allah SWT senantiasa membalas amal shalih serta memberikan berkat dan 

anugerahn-Nya dengan penuh kelimpahan kepada beliau-beliau yang tersebut  di atas. 

Penulis sangat menyedari bahwa tesis ini masih belum sempurna, oleh karena itu 

penulis masih mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan 

tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandung, 4 April 2018 
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