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KATA PENGANTAR 

     

Assalamu ‘alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, nikmat,  dan kasih sayang-Nya yang tiada terhingga, sehingga 

penulisan Tesis ini dapat di selesaikan. Salam dan shalawat kita kirimkan kepada 

Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerang kalbu bagi setiap umatnya. Salam 

pula kepada seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang tetap istiqamah di 

jalan Nya. 

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister 

Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen (MM)  Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

Tidak ada kesempurnaan yang tercipta di muka bumi ini, begitu pula 

dengan penulis yang lahir dengan penuh keterbatasan sehingga penulis sadari 

bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang sifatnya membangun sangat diharapkan. 

Dalam penulisan dan penyusunan Tesis ini penulis sadari bahwa  tidak 

sedikit hambatan yang dialami, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai 

pihak, hambatan tersebut dapat diatasi. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada : 

1. Bapak Dr. Mohamad Rizan, S.E., M.M., sebagai Pembimbing I yang 

dengan sabar senantiasa memberikan bimbingan, menyiapkan waktu 

luang, arahan dan saran-saran kepada penulis dalam penulisan Tesis ini. 
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2. Bapak Unggul Purwohedi, S.E., M.si., Ph.D., sebagai pembimbing II 

yang dengan tulus memberikan nasehat, bimbingan serta petunjuk 

selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta 

sampai penyusunan dan penulisan Tesis ini. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Manajemen (MM) 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan 

bekal ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku kuliah. 

4. Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru S.T., M.M., Koordinator Program 

Studi Magister Manajemen (MM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta, yang dengan tulus memberikan nasehat, bimbingan, semangat 

serta petunjuk selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri 

Jakarta ini sampai pada penyusunan dan penulisan Tesis ini. 

5. Bapak  Prof. Dr. Dedi Purwana E. S., M.Bus., Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta, serta para wakil Dekan yang telah 

memberikan kemudahan dalam rangka penyusunan Tesis ini. 

6. Bapak Prof. Intan Ahmad Ph. D., Plh Rektor Universitas Negeri Jakarta 

dan  yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. 

7. Kedua orang tua dan istri tercinta mama Retno serta anak-anak tercinta 

Salsa dan Via yang selalu menjadi penyemangat dan penghilang rasa 

lelahku jika bersama mereka. 

8. Rekan-rekan mahasiswa S2 Magister Manajemen (MM) yang tidak 

dapat saya sebutkan satu - persatu yang senantiasa memberikan masukan 
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dan menemani dalam suka maupun duka selama kuliah sampai tahap 

penyelesaian tugas akhir. 

9.  Rekan-rekan Proyek Revitalisasi PG Rendeng Kudus yang tidak bisa 

saya sebutkan satu - persatu yang senantiasa memberikan supportnya. 

Semoga Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait, 

dan semoga semua bantuan dan partisipasi yang diberikan bernilai ibadah di sisi 

Allah SWT. 

Aamiin. 

 

  Jakarta, 14 Desember 2018 

      

 

                                                                  AGUS HARYANTO  

  


