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Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis
ini, yang merupakan tugas akhir untuk memenuhi

salah satu

syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata-2 Program
Magister Managemen pada Universitas Widyatama.
Karya tulis ini dapat terwujud berkat bantuan berbagai
pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang
tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu. Kepada
yang terhormat :
1. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku
Rektor Universitas Widyatama.
2. Ibu Dr. Ir. Hj. Dyah Kusumastuti, M.Sc. selaku Dekan
Magister

Managemen

Universitas

Widyatama

dan

Pembimbing II. Penulis mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya atas bimbingan dan saran-saran kepada
penulis selama penulis menjalani masa pendidikan di
Magister Managemen sampai pada tahap penyelesaian
karya tulis ini
3. Bapak Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si. selaku
Pembimbing I, Penulis mengucapkan terima kasih
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sebesar-besarnya atas bimbingan dan saran-saran kepada
penulis selama penulis menjalani masa pendidikan di
Magister Managemen sampai pada tahap penyelesaian
karya tulis ini.
4. Bapak Sunardi Sembiring Brahmana, S.E., M.T., Ph.D.
selaku Ketua Program Studi Magister Managemen
Universitas Widyatama, penulis sampaikan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
5. Bapak dan Ibu Dosen (Staf Pengajar) yang telah
memberikan

bimbingan

selama

penulis

menjalani

pendidikan di Program studi Magister Manajemen
Universitas Widyatama, penulis sampaikan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
6. Bapak Yunus dan Ibu Fenny sekertariat program studi
Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung,
penulis sampaikan terima kasih atas bantuan dan
dukungannya.
7. Papa Ir. H. Bandono, M.Sc., dan Mama Dr. Dra. Hj.
Ratna Djuwita, M.Hum., serta kakak tercinta Mahmud
Harianto, ST. yang selalu membantu dan tak hentihentinya mendoakan penulis.
8. Yayeu Soraya, SH. Salwa Davasha, Salma Devandra,
Khayra Nabila dan Nadya Zahira yang mendorong
penulis untuk selalu mencari ilmu, terima kasih atas
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pengertian, dukungan, semangat dan doanya, sehingga
penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan karya tulis
ini.
9. Kepada subjek penelitian, terima kasih atas kesediannya
untuk turut serta dalam penelitian ini.
10. Teman-teman

angkatan
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Magister

Manajemen

Universitas Widyatama yang tidak penulis sebutkan satu
persatu terima kasih atas bantuan, doa dan semangat serta
kerjasamanya

selama

menempuh

pendidikan

dan

menyelesaikan karya tulis ini.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu.
Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini
dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika
seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan
kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang
bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan
tesis ini.

Bandung, April 2017
Penulis,
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