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Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih-
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saran dan waktunya kepada penulis. 
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6. Seluruh Dosen Jurusan Magister Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Negri Jakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 

selama penulis duduk di bangku perkuliahan.  

7. Teman-teman yang tergabung dalam Magister Manajemen Angkatan 

12, khususnya kelas Executive A yang telah memberikan bantuan 

berupa doa, canda, tawa, motivasi, dorogan, kekuatan, kepercayaan, 
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Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada di dalam tesis ini. 

Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar para pembaca dapat memberikan kritik 

dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam penulisan di masa mendatang. 

Penulis juga berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak lain secara langsung 

ataupun tidak langsung. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan mohon maaf dan 

terima kasih.  
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