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PERNYATAAIY

Say4 Windriani Nurwidyantari Winarti (041043132), menyatakan bahwa :

Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan

hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan salxq serta bukan

hasil peniruan atau penjiplakan fulagiarism) dari karSraorang lain. Tesis ini

belum pernah diajukan untuk mendaparkan gelas akademik baik di universitas

Airlangg4 rnaupun di perguruan tinggi lainnya.

Dalam tesis ini tidak tgrdapat |arya atau pendapat yang t€lah ditutis atau

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan

5s$egar acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar

kepusakaan.

Pernyataan ini saya buatdengan sebcnar-benarny4 danapabila di kemudian hari

terdapat penyirnpangan dan ketidakbenaxan dalam pemyataan ini, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar y'ang telah

diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan

noffna dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya. 22 lanuiari 2015
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Diajdcan oleh

Windriaili Nurwidyamari Winani
041043132

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Uama" Tanggal: ?5/a/zotf

%
/' DR. Hj. Indrianawati Llsman, S.E., M.Sc.

NIP 1961 08 19198701200r

Mengetahui, Tanggal : 99 le l9ot9
Ketua Program Studi lvlagister ldanajemen
Fekultas Ekoriomi dnn Bkilis
Universitas Airlangga

orr. ft,*r*"q M.Com., DBA.
NIP 19621222t9870110rl
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Yang bertanda tangan di bawah ini, menlatakan bahwa :

: Win&iani NunrvidYantari Wioarti

NIM :041043132

Tslah m€lal$kan perbaikan rcrhadap Tesis yang berjudul Formulrsi Strrtegi

Pernesnren Jese Multimedia untuk Mentrget Peser Usrhe Kccil, Mikro dan

Mcnengah (UMKM) : Studi Peda CV H2O Surebeye sebagaimana disarankan oleh

tim peng,rji pada tanggal 3 Februari 2015'

I(etua,

(

Tim Penguji

Panitera,

q-Cr"r,r^rt"r"\

Dr.Indrianaqrati Usnun- SE.. MSc.
SriGunawen DBA

Penguji 1,

.)
<:w=/

_--
Prof. Dr. Sri Wahyuni As,tuti- SE'- MS.
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 

Rasa syukur Alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya 
penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam juga dipanjatkan kepada Rasulullah SAW 
panutan kami. 

Penyusunan tesis ini dipersembahkan kepada almarhum Ayah, dan Ibu yang sedang sakit. 
Semoga kiranya penyelesaian tesis ini dapat menambah motivasi Ibu menuju 
kesembuhan, amiin yaa robbal ‘alamiin. 

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Drs Sri Gunawan, M.Com, DBA selaku 
Ketua Program Magister Manajemen Universitas Airlangga dan Ibu DR. Hj. Indrianawati 
Usman, M.Sc selaku dosen pembimbing yang tanpa lelah memotivasi, menambah 
referensi dan dengan sabar membimbing serta mendorong terselesaikannya penyusunan 
tesis ini. 

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada manajemen CV H2O yang telah mengijinkan 
CV H2O menjadi obyek penelitian tesis ini, yaitu Bapak Hardyo Prayogo Ngarso selaku 
pemilik, Bapak Nurdin Maharyanto selaku pemilik salah satu perusahaan subkontraktor 
CV H2O (Surabaya Creative Design) dan Bapak Gde Bagus Prahastio, ST yang 
merupakan manajer produksi CV H2O yang telah banyak memberikan informasi dan data 
mengenai obyek penelitian. 

Tidak lupa, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Mas Rendy pemilik merek 
usaha “Mie Popey” dan Bapak Iin Budianto pemilik merek usaha “Mr.Tacoz” serta 
seluruh rekan-rekan pengusaha UMKM yang menjadi peserta atas segala bantuannya 
sehingga Focus Group Discussions yang menjadi salah satu metode pengumpulan data 
dalam penyusunan tesis ini dapat terselenggara dengan lancar. 

Penyusun juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan keluarga tercinta, 
suami, kakak, almarhum kakak ipar dan adik yang senantiasa mendampingi dalam 
penyusunan tesis ini. 

Tidak lupa ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk rekan-rekan MM angkatan 36 
sore yang selalu bersama-sama saling memotivasi dan mendukung, baik dalam 
penyelesaian tugas-tugas kuliah maupun dalam penyusunan tesis. 

Akhir kata, penyusun juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada 
semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam karya ini, yang telah 
membantu dalam penulisan tesis ini. Semoga tesis ini memiliki manfaat untuk perusahaan 
yang menjadi obyek penelitian dan memberikan manfaat keilmuan untuk yang membaca 
dan menjadikannya referensi. Mohon maaf apabila dalam penyusunan tesis ini masih 
memiliki banyak sekali kekurangan dan keterbatasan. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. 

 

Penyusun. 
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