
 

 

 

SANWACANA 

 

 Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan 

karunia Nya tesis ini dapat terselesaikan. Penulisan  tesis  ini  dilakukan dalam 

rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Ekonomi 

Jurusan Ilmu Ekonomi di Universitas Lampung. 

Pada kesempatan ini secara khusus penulis menyampaikan penghargaan  dan  

ucapan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada  bapak Dr. Toto Gunarto, 

S.E., M.Si., dan bapak Dr. Ambya, S.E., M.Si  selaku  dosen  pembimbing  yang  

telah  menyediakan  waktu, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam 

penyusunan tesis ini  

Disamping   itu   penulis  menyadari   sepenuhnya   tanpa   bantuan   dan 

bimbingan  dari  berbagai  pihak  dari  masa  perkuliahan  sampai  pada  

penyusunan tesis ini, akan sangat sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena 

itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si selaku  dekan Fakultas 

Ekonomi  

2. Bapak Dr. I Wayan Suparta,S.E., M.Si., selaku Ketua Program 

Pascasarjana Ilmu Ekonomi sekaligus sebagai dosen penguji utama  

3. Bapak Dr. Saimul, S.E., M.Si selaku dosen pembahas pada seminar 



4. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas 

Lampung 

5. Seluruh staf dan karyawan Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi khususnya 

bapak Sahidin, S.E 

6. Mama dan walidi ku tercinta yang tak pernah lelah dan selalu mendukung 

dan memotivasi ku secara moril, materil dan doa 

7. Suami ku tercinta Andri Jaya S.T dan anakku tersayang Atikah Shidqia 

Putri Andri Jaya yang menjadi kebanggan dan motivasi ku 

8. Ma’ dan Ba’  tersayang sekeluarga besar yang sudah memberikan 

dukungan dan doanya 

9. Adik- adikku tersayang Hardian dan Suci yang selalu ada dan tak pernah 

lelah memberikan bantuan, dukungan dan doanya   

10.  Keluarga besar Muslim Sampono dan Raden Hasyim yang sudah 

memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian tesis ini 

11. Sahabat- sahabatku mahasiswa  Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi 

angkatan 1 Bang Rizal, Bang Agung, Fajri, Tanti, Tika, Dwi, Mba Santi, 

Ponco, Bule, Risa, Yudha, Deris, Kiki, Hellen dan khususnya Bang Sentri 

yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini. 

12. Sahabat dan rekan mahasiswa  Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi 

angkatan 2 & 3 Universitas Lampung  

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis. 

 



Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, akan 

tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kii 

sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua. Amin 
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