
KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, pemilik segala 

ilmu  atas  berkat,  rahmat  dan  karunia-Nya  penulis  dapat  menyelesaikan  penyusunan 

skripsi  dengan  judul  “Peranan  Audit  Internal  Dalam  Menunjang  Mutu  Pelayanan 

Kesehatan” pada waktunya. Penulisan skripsi dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 

syarat  guna  memperoleh  gelar  Sarjana  pada  Fakultas  Ekonomi  Jurusan  Akuntansi 

Universitas Widyatama.

Penulis  sangat  menyadari  bahwa  dalam  penulisan  ini  telah  banyak  menerima 

bantuan,  bimbingan, dan motivasi  serta pengarahan dari  berbagai  pihak. Teriring rasa 

hormat dan terima kasih yang teramat tulus, penulis ucapkan sebesar-besarnya kepada 

kedua  orang  tuaku  Ibu.Hj.  Nani  Kurniati  dan  Bapak.H.  Toto  Sugiaro  yang  telah 

membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan, dukungan baik moril dan materil, 

serta mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan limpahan kasih sayangnya tanpa 

berbalas  oleh apapun juga.  Pada kesempatan  ini,  penulis  juga menyampaikan  ucapan 

terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.Dr. Hiro Tugiman Ak., QIA selaku dosen dan pembimbing yang telah 

memberikan  bimbingan  dan  pengarahan  dari  awal  skripsi  sampai  selesainya 

skripsi ini.

2. Ibu  Prof.  Dr.  Hj.  Koesbandijah  Ak.,  selaku  ketua  badan  pengurus  Yayasan 

Widyatama.

3. Bapak Eriana Kartadjumena, SE., MM.,Ak, selaku ketua program studi akuntansi 

S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

4. Bapak  Usman  Sastradipraja,  SE.,  MM.,  Ak.  Selaku  sekretaris  program  studi 

Akuntansi S1 dan D3 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

5. Bapak Dr. H. Mame S. Sutoko, Ir., D.E.A., selaku Rektor Universitas Widyatama.

6. Bapak  Supriyanto  Ilyas  SE.,  Msi.,  Ak.,  selaku  Dekan  Fakultas  Ekonomi 

Universitas Widyatama.

7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang 

telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

ii



8. Seluruh staf administrasi dan perpustakaan Universitas Widyatama atas bantuan 

yang diberikan.

9. Seluruh staf Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang , terima kasih atas 

bantuan yang telah diberikan.

10. Seluruh  staf  Satuan  Pengawas  Internal  (  SPI  )  Rumah  sakit  umum  daerah 

Kabupaten Sumedang.

11. Kepada teteh tersayang Dewi Melani ST beserta Suami Fivman Marpaung ST. 

M.Sc. yang memberikan dukungan serta bantuan dalam terselesaikannya skripsi 

12. Keponakanku tersayang Ferisya Arzhani Figeria, yang selalu memberikan warna 

dan tawa atas kelucuanmu.( semoga tumbuh menjadi anak yang sholeh )

13. Kepada kakak Laki-laki ku tersayang Mirza Kurniawan ST, yang selalu memberi 

bantuan, hiburan, serta dukungan agar segera menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada  Saudara-saudara ku yang aku cintai, sepupu-sepupuku yang juga telah 

memberikan aku bantuan dan dukungan.

15. Teman-teman  GTJ  yang  selalu  menghibur  dikala  susah,  dan  menjadi  godaan 

dikala stress. makasih buat hari-hari yang berwarna yang penulis lewatin selama 

masa kuliah, terima kasih atas semua surprise yang kalian persembahkan. ( Ochie, 

Andries, Ceu2, Dicy, Windy, Helen, Hera, Rini, Sinta, fina ) dan juga tidak lupa 

untuk bantuan serta dukungan kepada pacar dari anak-anak GTJ. Kapan kalian 

lulus???

16. Terima  kasieh  kepada  Ina  dan  kang  Ruli,serta  de  Geri  yang  telah  berbagi 

keceriaan kepada penulis.

17. Teman-teman sepermainan IbaSS Comunity, yang selalu jadi Badut dikala sedih, 

makasih  buat  soto  ayam dago-nya,  dan  juga  buat  semua  hiburan  yang  kalian 

kasih. ( Bembi, Mimiw, Nanin )

18. Buat TaRaLaDiBisi.Neng dan Unpad Community yang udah kasih semangat buat 

aku, dan buat hari-hari yang penuh dengan berbelanja, terima kasih atas senyum 

yang selalu kalian kasih buat aku. 

19. Temen-temen yang  udah nyumbangin  Ilmunya  buat  aku,  selama masa  kuliah, 

makasih kalian dah sabar ngajarin aku. ( Icha, Iteung, Mina, Yulli, Tri, ) dan yang 

tidak sanggup penulis sebutkan satu persatu.
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20. Temen seperjuangan Widi, makasih buat kebersamaan selama menyusun skripsi 

ini dari awal hingga akhir.

21. Buat 4 sekawan dan pacar-pacarnya, yang selalu meriahkan hari-hariku dengan 

suara cemprengnya,  yang selalu kasih semangat buat aku. ( Nana, Ncrit,  Adel, 

Anggi, Oky, Rama ).

22. Anak-anak EEP beserta Imelda yang selalu penuhin hari-hari aku dengan canda, 

dan hinaan yang senantiasa membuat aku selalu tertawa.

23. Ke-dua  sahabatku  tersayang  Eka  dan Senonk,  yang  selalu  temenin  dan selalu 

,membuat hari-hariku berwarna, dan juga selalu ngajarin aku makna hidup, dan 

juga selalu jadi pundak saat aku terpuruk. Gak lupa juga rasa terima kasih buat ka 

Ari selaku pacar senonk dan Keluarga senonk yang selalu terbuka pintunya saat 

aku susah dan senang.

24. Wisnu Wijanarko yang  selalu  bersedia  membantu  saat  penulis  kesusahan,  dan 

juga mengajarkan ilmu berbahasa Inggris kepada penulis. 

25. Adjie,  adhie,  Lucky,  danan   yang  membuat  hari-hari  penulis  berwarna,  serta 

terima kasih atas semua masukan ,dan ilmu-ilmu yang kalian beri.

26. Buat  Tebe  yang  telah  menyediakan  waktunya  untuk  selalu  menemani  penulis 

dikala senang dan susah hingga skripsi ini berakhir, dan juga terima kasih buat 

kasih sayang-nya.

27.  Terima Kasih  Untuk 7Heaven Community,  yang  selalu  penulis  jadiin  tempat 

bersinggah saat Stress. ( Dinda, Lanov, Mei, Adhit, Cot, Tam-tam, Danan ).

28. Terima kasih untuk Tania dan curhatan-curhatannya yang ngebuat saya tertawa 

disaat stress dan cukup membuat hari saya berwarna.

29. Terima kasih buat Abank yang udah mengajari saya berbagai hal, dari awal mula 

skripsi ini dibuat. 

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT membalas kebaikan dan 

melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua. Amien.

Bandung, Februari 2008

Penulis
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