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KATA PENGANTAR
Pertama-tama penulis mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus
yang telah memberikan Anugerah dan kasih serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu
syarat dalam menyelesaikan Program Magister Manajemen di universitas Widyatama.
Penulisan tesis ini telah dibuat dengan segenap usaha dan kemampuan yang ada
pada penulis serta keterbatasan waktu yang ada. Namun penulis menyadari bahwa tiada
sesuatu yang sempurna yang dapat dilakukan oleh seorang manusia, sesuai dengan
peribahasa tiada gading yang tak retak. Oleh karena itu penulis bersedia menerima
semua kritik dan saran yang bersifat membangun.
Penulis menyadari bahwa penulis juga tidak mungkin dapat menyelesaikan tugas
akhir ini tanpa adanya bantuan dan dukungan serta perhatian dari pihak lain. Pada
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya
kepada:
1. Prof. Dr. DWI KARTINI YAHYA, S.E. Spec.Lic. .selaku Ketua tim pembimbing
yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga tugas
akhir ini dapat selesai.
2. Ir. GAGA RENGGAWAN M.T. (Alm). selaku anggota tim pembimbing yang telah
bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga tugas akhir ini
dapat selesai.
3. Seluruh staf dosen dan karyawan pada program Magister Manajemen Universitas
Widyatama yang telah membekali dan membantu dalam proses belajar semoga ilmu
yang saya dapatkan dapat digunakan di masyarakat luas.

vi

4. Istri tercinta Chendra Witarsih yang telah membantu baik dalam mendorong maupun
mendoakan saya sehingga tugas akhir ini dapat saya selesaikan.
5. Anakku tersayang Priscylia Susanto Wangsaputra yang telah mendorong dan
memberikan semangat kepada saya sehingga saya mampu menyelesaikan tesis ini.
6. Papa dan Mama, Koko Pau-pau dan `Nsoh Nany, Weweh, Elsye, Boy, Astrid dan
Teguh yang telah membantu memberikan dukungan materiil dan moril sampai
dengan selesainya tesis ini. Terima kasih juga atas Doa yang selama ini menyertai
saya.
7. Hendy, Setiadi umar, Charles, Intan, dan Sandy yang telah memberikan dukungan
materiil dan moril sampai dengan selesainya tesis ini.
8. Semua pihaks yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu
secara langsung maupun tidak langsung selesainya tugas akhir ini.
Penulis berharap semoga Tuhan membalas semua kebaikan yang telah penulis terima dari
semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata penulis berharap semoga tugas
akhir ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan di masa yang akan datang.
Bandung, Agustus 2006
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