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MOTTO 

 

Beliau Nabi Muhammad Bersabda “ Umatku yang baik yaitu yang mengurusi 

akhirat dan dunia dalam keadaan selaras, serasi, dan seimbang 

 

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib keadaan suatu kaum sehingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” 

(QS : Ar Ra’d:11) 

“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 

dengan ketakutan; tetapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran” 

(James Thurber) 

Kebahagiaan adalah doa. Kebahagiaan adalah kekuatan. Kebahagiaan adalah 

cinta. Kebahagiaan adalah jaring yang bisa anda gunakan  

untuk menyentuh jiwa 

(Bunda Teresa) 

Batu fondasi untuk sukses yang seimbang adalah kejujuran, watak, integritas, 

iman, cinta, dan kesetiaan 

(Zig Ziglar) 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Bismillahirahmanirrohim..... 

Puji syukur yang tak pernah putus penulis panjatkan atas rahmat, 

berkah nikmat sehat, waktu, kekuatan, dan kemudahan yang diberikan oleh Allah 

SWT serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, 

para sahabat, dan seluruh umat muslim. Alhamdulillah masa studi ini terlampaui 

dalam waktu 20 bulan, dan penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah 

satu syarat memperoleh gelar Magister Manajemen sesuai dengan waktu yang 

telah direncanakan. Bersama ini ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi tingginya penulis haturkan kepada : 

1. Suami dan anak – anakku tersayang (Ayah Hery Agus susilo, yang selalu siap 

memberikan pengawalan perjalanan Rembang - Semarang, juga doa, 

dukungan dan kasih sayangnya, Mas Lantang & Adhek Lintang atas 

pengertian dan semangatnya. Maafkan Mama,  karena proses edukasi ini 

membuat waktu kita bersama sedikit banyak tersita), I love you so much. 

2. Keluargaku tercinta, (Ibu’ dan Bapak atas doa restu dan curahan kasih 

sayangnya. Kakakku Mas Bondan dan Mbak Vitha, Saudara – saudaraku: Om 

Gik, Te Ria dan Te Lis, dll). 

3. Dr. Heru Sulistyo, SE, M.Si sebagai pembimbing yang telah meluangkan 

waktu, memberikan arahan, saran, dan motivasi sehingga terwujudnya tesis 

ini. 
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4. Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, MM sebagai penguji yang telah memberikan saran 

dan masukan dalam penyusunan tesis ini. 

5. Dr. Mutamimah, MM sebagai penguji yang telah memberikan saran dan 

masukan dalam penyusunan tesis ini. 

6. Pengelola Program Studi Magister Manajemen Unissula Semarang, dosen 

pengajar, dan staf admisi MM ( Mas Yudha, Mas Nugroho, Mbak Diah, Bu 

Narti) yang selalu membantu penulis selama proses edukasi di Unissula. 

7. Rekan – rekan mahasiswa angkatan ‘59, gank Dhenon terima kasih atas 

kebersamaannya, telah memberi warna indah dalam hidupku, sebagai sumber 

semangat dan inspirasiku,  So, always miss you. 

8. Bpk Slamet Prayitno, M.Pd selaku pimpinan di kantor beserta rekan – rekan, 

terima kasih atas dukungan, pengertian, dan motivasinya.  

9. Pihak – pihak yang belum penulis sebutkan satu per satu. 

Akhir kata semoga hasil penelitian tesis ini dapat memberikan 

kontribusi dalam pengembangan ilmu mata kuliah Manajemen Sumber Daya 

Manusia dan pengambilan keputusan bagi manajemen di instansi tempat 

penelitian ini dilakukan. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.     

       

 

Semarang,       September 2018 

               Penulis 
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         MM 16591804 


