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 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah memberikan rahmat, petunjuk, kasih sayang, dan 
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Widyatama, Bandung. 
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Atas kesediaan, ilmu yang bermanfaat, serta kesabarannya 
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ini. 

6. Seluruh staf pengajar Program Pascasarjana Magister 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung atas ilmu 

yang telah diberikan kepada penulis selama ini. 
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maupun dalam penulisan tesis ini. 

8. Keluarga tercinta. Kakak-kakak: Teteh Tya, A Ery, 

Anggi, Tika yang selalu terus menyemangati dalam 
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untuk waktunya tiap sabtu pagi antar jemput ke kampus 

untuk bimbingan yaaa.. 

10. Tim PT. Suka Silih Asih atas bantuannya kepada penulis 

dalam memberikan data-data yang diperlukan selama 

proses penulisan tesis ini sehingga bias terselesaikan 

dengan baik. 

11. Teman-teman MM 38 untuk dukungan, doa, canda tawa, 

susah senang, keluh kesah, kerjasama dan 
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untuk motivasinya sehingga penulis dengan semangat 
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penyelesaian tesis ini. 
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keikhlasan yang telah diberikan dan dengan segala 
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bagi semua pihak. 
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