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KATA PENGANTAR 

َكَرَبَو هكتك ُك ّو  ِه رَو  ْمحك تك ُك ََلْو  مكْك ْك  ُ َمالكلَو 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu 

wa Ta’ala, Pencipta dan Pemilik semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim 

yang memberikan begitu banyak limpahan rahmat, nikmat dan karunia 

sehingga saya berhasil merampungkan penyusunan tesis ini. Shalawat 

dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat beliau dan para pengikutnya 

yang senantiasa istiqomah hingga hari akhir kiamat kelak. 

Dalam proses penyelesaian tesis ini, penulis temukan begitu 

banyak tantangan dan hambatan. Namun dengan motivasi dan dorongan 

dari beberapa pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan 

ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat: 

1. Almarhumah Ibunda tercinta, yang selama beliau hidup selalu tidak 

capek-capeknya memberikan motivasi dan pengertian kepada penulis 

untuk penyelesaian tesis ini. Semoga Allah selalu menjaga beliau 

seperti beliau menjaga anak-anaknya selama hidupnya. 

2. Ayahanda tersayang, yang selalu memberikan pengajaran mengenai 

hidup ini, yang selalu menjadi motivator bagi keluarga kami.  

3. Prof. Dr. H. Mahfud Nurnajamuddin, SE., MM dan Bapak                            

Dr. Mursalim, SE., M.Si., Akt., CA. selaku dosen pembimbing yang 



 
vi 

selalu memberikan masukan dan bantuan dalam menyelesaikan tesis 

ini. 

4. Bapak dan ibu dosen program studi Magister Manajemen, 

Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan 

ilmu dan membimbing penulis selama masa studi. 

5. Istri dan anak tercinta, yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup 

ini. Semoga Allah selalu menjaga keluarga kecil kami dengan sebaik-

baik penjagaan. 

6. Seluruh rekan-rekan pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia 

yang telah memberikan dorongan dan motivasi tidak henti-hentinya 

bagi penulis. 

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala senantiasa memberikan 

rahmat dan kasih sayang serta balasan yang lebih baik atas segala 

kebaikan yang telah diberikan kepada saya. 

Saya menyadari terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam 

tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat saya 

harapkan dari semua pihak. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

bagi segala kalangan terkhusus bagi saya dan bagi pembaca serta 

masyarakat pada umumnya.  

 
 Makassar, 

 
 

 Wahyudi Yusuf  


