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PERNYATAAN 

Dengan ini penulis menyatakan bahwa laporan tesis yang berjudul 

" ANALISIS BUDAYA ORGANISAS1 PADA PT. XYZ " benar-benar 

merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Penulis 

akan menjaga kerahasiaan isi tesis ini kepada pihak-pihak lain diluar 

MMA-IPB. 

Bogor, Mei 2001 
Yang Menyatakan, 

Juliana Saragih 

http://mb.ipb.ac.id



KATA PENGANTAR 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 

penelitian ini dengan baik. Laporan penelitian ini merupakan salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi 

Magister Manajemen Agribisnis, Program Pasca Sarjana, lnstitut 

Pertanian Bogor. 

Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau 

perusahaan senantiasa mempertimbangkan berbagai unsur yang 

mendasarinya, sehingga harus dapat dipahami akan pentingnya budaya 

organisasi dalam manajemen yang pada akhirnya akan berpengaruh pada 

kinerja perusahaan itu sendiri. Hal tersebut sangat menarik bagi penulis 

untuk dipelajari dan mengetahui lebih dalam mengenai keterkaitan atau 

hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja perusahaan, oleh 

karena itu judul yang diambil penulis dalam pembuatan tesis ini adalah 

" Analisis Budaya Organisasi Pada PT. XYZ. ". 

Selama mengikuti studi di Magister Manajemen Agribisnis lnstitut 

Pertanian Bogor (IPB) sampai dengan tersusunnya tesis ini, penulis 

banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga 

dapat menyelesaikan studi dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis 

menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang 

terhormat : 
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1. Bapak Dr. Ir. Syamsul Ma'arif, M. Eng dan Bapak Ir. Setiadi Djohar, 

DBA selaku dosen pembimbing, yang telah banyak rnernberikan 

arahan dan bimbingan serta masukan-masukan yang berguna bagi 

penulis pada waktu pembuatan tesis ini. 

2. Bapak Prof. Dr. E. Gumbira Sa'id, MA. Dev. dan Bapak Ir. Wahyudi, 

Dip. Ag. Ec., M. Ec. Selaku dosen mata kuliah Metode Riset 

Agribisnis, yang telah mengajarkan berbagai ha1 yang berkaitan 

dengan penulisan ilmiah yang baik dan benar. 

3. Rekan-rekan ekskutif angkatan 5b yang telah mernberikan 

sernangat dan dorongan secara moril pada penulis. 

4. Seluruh staf MMA-IPB yang telah membantu penulis dalarn 

penyelesaian urusan administrasi dan memberikan berbagai 

informasi selama penulis mengikuti program pendidikan Pasca 

Sarjana di MMA-IPB. 

5. Semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu. 

Penulis menyadari bahwa tul~san ini tidaklah sempurna, narnun 

demikian penulis berharap bahwa tulisan ini akan dapat bermanfaat dan 

menambah wawasan serta perbendaharaan ilmu bag1 yang mernbacanya. 

Bogor, Mei 2001 

Penulis 
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