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KATA PENGANTAR 

 

      Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
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pula penulis haturkan shalawat dan salam atas junjungan Nabi besar 

Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia, yang 
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pengalaman pada diri penulis. Oleh karena itu, bukan mustahil jika bentuk 
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dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui lembar ini 
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hingga terselesaikannya tesis penulis. 

3. Dr. St. Nurhayati Azis, SE., M. Si selaku dosen pembimbing 

pendamping yang dengan kesabarannya membimbing penulis selama 
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dalam kandungan hingga sekarang ini. One day I will make you proud, 

I promise. 

9. Terima kasih penulis ucapkan kepada saudara-saudara penulis 
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10. Teman terbaik yang selalu memberikan motivasi dan membantu 
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