KATA PENGANTAR
Assalamualaikum

warahmatullahi

wabarakatuh

.Alhamdulilhirabbilallamin Puji syukur kepada Allah SWT.Segala puji bagi Allah
yang mana telah menolong penyusun menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh
kemudahan. Tanpa pertolongan-Nya mungkin penyusun tidak akan sanggup
menyelesaikan dengan baik.
Tugas akhir ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang
tinjauan kualitas jasa pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah
Cicalengka.Yang penyusun sajikan berdasarkan pengamatan dari sumber tugas
akhir ini disusun oleh penyusun dengan berbagai hambatan padatnya tugas
perkuliahan dan kesibukan non akademis.
Namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan oleh Allah
SWT.Akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Tinjauan kualitas jasa
pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Walaupun
pembahasan di dalamnya mungkin kurang sempurna tetapi juga memiliki detail
yang cukup jelas bagi pembaca. Penyusun juga mengucapkan banyak terimakasih
pada Meriza Hendri, SIP., M.M yang membimbing penyusun menyusun tugas
akhir ini.
Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih
yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam
mewujudkan tugas akhir ini terutama kepada :

1. Ibu Radha dan Bapak Tatang Syamhudi, orang tuaku yang telah
melahirkan, membesarkan, menyayangi dan merawatku dengan sepenuh
hati. “Terimakasih atas segala doa dan pengorbanannya yang tak
terhingga”.
2. Seluruh staf Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka.
3. Kakak dan adiku tersayang : Nilam Syarma , Mamtah Kulkarni, Aslya, Ali
Dz , dan Rahmat yang selalu memberi motivasi.
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4. Untuk orang tua angkatku : Nur Mamat yang selalu memberikan motivasi.
5. Ridho Syayyidin Muhammad yang selalu menyemangati, dan memberikan
motivasi
6. Untuk sahabat-sahabatku : Echa, Dara, Jecky, Lutfi, Randi, Ado, Uji,
Yonda, Yayu.
7. Lasmanah,.SE,M.Si selaku ketua program Studi Manajemen D3 Fakultas
Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta penjabat-penjabat kampus
lainnya pada Fakultas Bisnis dan Manajemen yang tidak bisa di sebutkan
satu persatu.
9. Seluruh staf administrasi dan staf perpustakaan Universitas Widyatama
yang telah memberikan bantuan serta kelancaran selama perkuliahan dan
penyusunan tugas akhir ini.
10. Seluruh karyawan khususnya RumahSakit Umum Daerah Cicalengka yang
telah membantu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam
rangka penyusunan tugas akhir ini.

Bandung, Januari 2016

KHALIDAZIA
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