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Akademik MB IPB, Dr. Ir. Noer Azham Achsani, Direktur Keuangan MB IPB,
Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar dan seluruh pihak yang telah memberikan
dorongan semangat dan partisipasi dalam kajian serta penelitian ini.
Ungkapan Takzim juga kami sampaikan kepada almarhum ayah saya St.
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Puspa Zafrullah Ahmady, cucu yang kusayangi yang telah berkurang waktu
kebersamaannya selama ini maupun kepada seluruh keluarga besar, termasuk
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dengan rendah hati dan tangan terbuka kami sangat mengharapkan saran dan
kritik demi lebih baiknya hasil kajian disertasi ini.
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pemasaran berbasis hubungan yang lebih luas maupun untuk menjadi kajian
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