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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, 

karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan 

tesis yang berjudul pengaruh kepemimpinan, intensitas 

persaingan, dan budaya organisasi terhadap strategi bisnis dan 

kinerja perusahaan musik rekaman. Tesis ini disusun untuk 

memenuhi salah satu persyaratan kelulusan program pendidikan 

Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Dalam 

penyusunan tesis ini, peneliti mendapat dukungan, saran, serta 

bimbingan dari berbagai pihak. oleh karena itu dalam kesempatan 

ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada :  

1. Bapak Dr. Mohamad Rizan,SE,MM, selaku ketua Prodi Magister 

Manajemen FE UNJ dan pembimbing I, serta seluruh dosen MM 

FE UNJ atas bimbingan selama menjalani program perkulihan di 

MM FE UNJ 

2. Bapak Prof. Dr. Hamdy Hadi,DEA selaku pembimbing II yang telah 

meluangkan waktu, pikiran serta tenaga demi membimbing peneliti 

dalam menyusun tesis ini  

3. Ibu, suami, anak dan seluruh keluarga besar peneliti, yang selalu 

memberikan doa, dukungan dan nasihat kepada peneliti.  
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4. Bapak Usep Suhud, M.Si, Ph.D dan Zeki Siregar, M.Si yang telah 

memberikan saran, bimbingan dalam menyusun tesis ini 

5. Bapak Prof.Dr.Ir. Anondho Wijanarko,M.Eng dan Bapak Prof.Dr.Ir. 

Iwa Garniwa yang telah memberikan dukungan dan ijin agar bisa 

selesai dalam penyusunan tesis  

6. Bapak Yonathan Nugroho dan Ibu Rizky Utami selaku wakil ketua 

ASIRI dan Direktur PT. Trinity Optima Production yang telah 

membantu memberikan saran dalam penyusunan tesis. 

7. Sahabat-sahabat di Pengkajian Energi Universitas Indonesia 

(Mbak Tomy, Denny, Ajeng, Yuke Aida, pak slamet, dll) yang 

selalu memberikan semangat kuliah  

8. Teman Teman di Unit Pelayanan Teknis – Pengamanan 

Lingkungan Kampus Universitas Indonesia (Bapak Parulian, 

Bapak Badawi, Mas Ginting, Mas Asrul,Mbak Indah) yang selalu 

memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini  

9. Teman-teman MMUNJ, angkatan VI atas kebersamaannya yang 

sangat menyenangkan selama ini. 

10. Segenap karyawan dan staf MMUNJ yang telah memberikan 

bantuan dan dukungan kepada penulis. 

11. Perusahaan Musik Rekaman yang telah menjadi anggota ASIRI 

yang bersedia menjadi responden dalam penyusunan tesis ini. 
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12. Seluruh sahabat, teman, keluarga, dan pihak-pihak lainnya yang 

turut membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, nemun telah memberikan kontribusi yang 

tidak kalah berarti bagi penyusunan tesis ini. 

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini 

membawa manfaat bagi pengembangan ilmu. 

      

      Jakarta,    Oktober 2015 

 

 

 

       Sonya Pebriani 


