
 

SAN WACANA 

 

Puji syukur kehadirat Illahi Rabbi, atas limpahan Rahmat, Karunia, Hidayah dan 

Inayah-Nyalah, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan 

baik., 

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Rasulullah 

Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan 

yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada 

iman dan Islam. 

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan teriring 

do’a kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penelitian ini. Secara 

khusus tim peneliti sampaikan kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir . Sugeng P Harianto MSc  selaku Rektor Universitas Lampung. 

2. Bapak  Prof.  Dr. H. Satria Bangsawan SE, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi. 

    Universitas Lampung beserta stafnya yang senantiasa memberikan pelayanan 

dengan baik. 

3. Bapak Dr. H. Irham Lihan SE, MSi  selaku ketua Jurusan danPembimbing  yang 

Telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama melaksanakan 

penelitian. 

4. Bapak Rinaldi Bursan SE, MSi yang membimbing dan tempat berkonsultasi, Prof. 

Basu Swastha,  Dr. Ayi Ahadiat SE MSi, Segenap Dosen dan Staf Fakultas 

Ekonomi yang telah membantu,  mendukung kelancaran dan kesuksesan dalam 

penyusunan Tesis ini. 

5. Ayah dan Ibunda tercinta yang dengan segala ketulusannya senantiasa mendo’akan, 

membimbing, mengarahkan, memberi kepercayaan, dan dukungan kepada kami 

baik materi, moril maupun spiritual. 

6. Istriku Feni dan Anakku  Ihsan yang memotivasi, sabar mendukungku, thanks for 

all. 



7. Saudaraku Abang Irwan, Kakanda Rina, Adikku Dr. Arman, Desi, Rizal dan 

Bangkit yang tidak kenal lelah memberikan motivasi kepada penulis untuk 

menyelesaikan laporan   Tesis ini. 

8. Bapak Ir. Anhar Tusin, Direktur Metropolitan dan staff,  yang telah membantu 

pengumpulan data penulisan. 

9. Teman-teman Taswin Edward MH, Agung Arya MM, Anshori,  Ringgo, Lisa 

Keyto  , Kiki Marciano,Ir. Nero Koenang, Ir. Made putra, Ir. Yogi Widjasmoro, Ir. 

Ridwan Suryawan dan Temanku Alm. Dendi Martakusumayang telah membantu 

penulis selama penulisan tesis ini dan Seluruhkeluarga besar  Lampung Sai yang 

telah memberikandukungan dan bersedia menjadi tempat bersandar kala letih, 

smoga selalu diberkahi yang Maha Kuasa. 

10. Rekan-rekan di Taman Wisata Lambah Hijau, Bu Rini, Yudi, Ardi, Agung, 

Wayan, Rasyid  dan Om Farid Indra,terima kasih sudah mewarnai hidup penulis. 

11. Dan semua pihak termasuk teman-teman di kelas  Magister Manajemen Unila 

Angkatan ke-13  dalam bantuan kerjasamanya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena keterbatasan waktu dan kemampuan kami. Oleh sebab itu 

saran dan kritik sangat penulis harapkan demi penyempurnaan tulisan ini.Penulis 

berharap dengan penulisan tesis ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang 

membutuhkannya. 

 

Bandar Lampung,  11 Juni 2014 

Penulis 

 

M. Erwin Nasution 

 


