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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

”Berusahalah menjadi yang terbaik tetapi jangan pernah berfikir dirimu yang terbaik, Orang hebat 

tidak akan pernah menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain.” 

 

PERSEMBAHAN: 

Sujud dan syukur kupersembahkan kepada-MU,  Ya Allah... 

Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi, atas takdir-MU kami bisa menjadi pribadi yang berfikir, 

berilmu, beriman dan bersabar. 

Semoga keberhasilan ini menjadi bagian dari langkah untuk menjadikan kami manusia yang lebih 

bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga 

pelaksanaan tesis dengan judul “INNOVATION CULTURE, ADAPTATION CAPABILITY, 

TECHNOLOGY INFORMATION ADOPTION AND SUSTAINABLE COMPETITIVE 

ADVANTAGE”  dapat terselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan 

studi dan memperoleh derajat Magister dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Nabi Agung Muhammad 

Rosulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh 

umat dan telah membawa umat manusia dari kehidupan yang gelap ke kehidupan yang terang-

benderang. 

Dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis yang juga sebagai 

peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ibu Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing dan mengarahkan peneliti 

sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. 

2. Bapak Prof Widodo, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Seluruh Dosen dan Staf dilingkungan Fakultas Ekonomi. 

4. Suamiku tercinta. yang selalu setia mendampingi dan tiada henti mendo’akanku. 

5. Anak-anakku  

6. Teman-teman MM Angkatan 61 terima kasih atas kerjasamanya, serta semua pihak yang 

telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.. 



Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua, dan semoga pembuatan Tesis ini dapat 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

Semarang, Oktober  2019 

Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


