






MOTTO 

 

Orang yang bercita-cita tinggi adalah orang yang menganggap teguran keras baginya 

lebih lembut daripada sanjungan merdu seorang penjilat yang berlebih-lebihan (Thales). 

Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, 

sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan (Nabi 

Muhammad SAW). 

Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak 

berhenti untuk bertanya (Albert Einstein) 

Orang yang takjub kepada dirinya sendiri, dia melihat di dalam dirinya sesuatu yang lebih 

indah dari kenyataannya, walaupun sebenarnya dia sangat lemah lalu dia bergembira 

karenanya (Sokrates) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERSEMBAHAN 

 

Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu mendampingiku dalam 

setiap langkahku, memberikan motivasi, doa, serta kasih 

sayang yang begitu luar biasa. 

Abangku Sulaiman Jazuli dan Kakakku NurAzizah, Surmiteti, 

Yaumil Khoiriah, Thimisrina Yetti, Defried Elida , abang dan 

kakak ipar, my girl friend dr. Wilya Sartika, serta keponakan-

keponakan ku yang selalu menemani dan mendengarkan keluh 

kesah KU. . 

Semua sahabatku dan teman-teman program pascasarjanayang 

telah memberikan bantuan, semangat dan pertolongan dalam 

setiap kesulitan. 

Almamater Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala 

rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini 

dengan baik. Shalawat serta salam juga penulis haturkan kehadirat Nabi Muhammad 

SAW beserta keluarga dan para pengikutnya sampai akhir zaman. 

 Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

pascasarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 

Penyusunan tesis ini didasarkan atas penelitian lapangan dan studi pustaka yang 

relevan. 

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan 

dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap ketulusan hati, diucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :   

1. Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, karunia dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini 

2. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc.  

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Dr. 

Zainal Mustafa EQ, MM. 

4. Dosen Pembimbing, Dr. Zainal Mustafa EQ, MM., atas arahannya untuk 

sampai Tesis ini selesai 

5. Dosen Penguji, Drs. Zulian Yamit, M.Si., atas arahannya untuk kelengkapan 

Tesis ini. 



6. Dosen serta staf tata usaha Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia 

atas segala dukungan dan bimbingannya. 

7. Bapak Alm. H. Fakhruddin EF dan Ibu Hj. Siti Khodijah yang sangat saya 

cintai, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doanya. 

8. Keluarga yang sangat saya sayangi, abang saya Sulaiman Jazuli dan kakak 

saya Nur Azizah, Surmiteti, Yaumil Khoiriah, Thimisrina Yetti, Defried 

Elida, abang dan kakak ipar H. Abdurrahman Jailani, Aris, Rendi dan kak 

adih. Serta semua keponakan saya yang selalu memberikan motivasi, do’a dan 

terima kasih untuk  dukungan serta bantuan kalian semua. 

9. Yang selalu setia mendampingi ku “dr. Wilya Sartika” terimakasih atas semua 

dukungan dan do’anya. 

10. Teman-teman kuliah Program Magister Manajemen Universitas Islam 

Indonesia Yogyakarta. 

Dalam penulisan Tesis penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari 

pembaca demi terciptanya penulisan yang lebih baik untuk kesempatan yang akan 

datang.  

Akhir kata penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

 

  

 

 

 

 


