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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :
 Kegagalan bukan kesalahan tapi bukti bahwa seseorang
pernah melakukan sesuatu
 Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah
untuk

mencoba,

karena

ketika

mencoba

itulah

kita

menemukan dan membangun kesempatan untuk berhasil
(Mario Teguh)

Tesis ini penulis persembahkan kepada :
 Kedua orang tua tercinta yang selalu memotivasi dan berdoa
untuk keberhasilanku
 Untuk kamu yang selalu ada disetiap cerita dan selalu setia
mendampingi dikala susah dan senang
 Almamater
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr. Wb
Salam Sejahtera
Om Swastiastu
Namo Buddhaya

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah
melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan
penyusunan tesis ini hingga akhir.
Adapun maksud dari penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Fakultas Ekonomi Jurusan
Manajemen di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
Atas berkat bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk
memberikan segala yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini, perkenankanlah
penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Ibu Dr. Hj. Nunung Ghoniyah, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah
memberikan saran, masukan serta arahan dalam penyusunan tesis hingga
selesai.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung,
yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan tesis
ini.
3. Kedua orang tua dan orang tersayang yang telah banyak memberikan bantuan
baik moril maupun materiil sehingga menjadikan tesis ini.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini
dari awal hingga akhir.
Penulis menyadari akan kekurangsempurnaan penulisan tesis ini. Oleh
sebab itu segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis
harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.
Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak
yang membacanya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, Maret 2019
Penulis,

Andika Sukma Endriyanto
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