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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmayullahi Wabarakatuh 

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga skripsi yang berjudul “PENGARUH 

KARAKTERISTIK INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN TERHADAP 

KINERJA MANAJERIAL (Studi Dilakukan Pada Puskesmas yang Berkaitan dengan 

BPJS di kota Bandung)” dapat diselesaikan dengan baik. 

 Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat 

untuk menyelesaikan Program Strata (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan 

Akuntansi di Universitas Islam Bandung 

 Atas bantuan dari berbagai pihak yang telah berkenan untuk memberikan 

segala yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, perkenankanlah penulis 

mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada orang taku Bapak H. Jasmur dan 

Ibu Hj. Titin Sumarni yang dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan serta 

kesabaran dalam memberikan dukungan baik materi maupun moril dan doa yang tak 

pernah putus asa. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. M. Thaufik Boesoirie, M.SP., THT., KL., selaku Rektor 

Universitas Islam Bandung. 
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2. Bapak Dr. H. Dikdik Tandika, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Bandung 

3. Ibu Dr. Sri Fadilah, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Islam Bandung 

4. Ibu Hj. Nurleli, SE., M.Si., Ak., CA, selaku dosen pembimbing I yang 

sudah sangat sabar dalam membimbing saya dan membantu saya dalam 

proses pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. 

5. Ibu Epi Fitriah, SE., M.Si.,Ak.,CA, selaku dosen pembimbing II yang 

sudah sangat sabar dalam membimbing saya dan membantu saya dalam 

proses pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. 

6. Kakakku tersayang Hargia Murti, Amd dan Siti Halimah, ST serta adikku 

Latifahana Silvadani yang sudah memberikan bantuan moril maupun 

materil sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. 

7. Teman-teman dekatku Dendy Luthfi Permana, Putri Sriwongo, Lanti Tri 

Agustina, Fitri Yuniati, Ivon Sestia Putri dan Tharra Azizah yang selalu 

memberikan semangat kepada saya agar bisa lulus tepat waktu dan selalu 

menjadi tempat bertukar pikiran dalam pembuatan skripsi ini. 
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8. Teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebut semua terutama untuk 

teman-teman yang telah sama-sama berusaha untuk menyelesaikan skripsi 

tepat waktu agar bisa lulus bersama.. 

9. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi 

ini dari awal hingga akhir. 

Penulis menyadari akan kekurangan kesempurnaan penulisan skripsi ini. Oleh 

sebab itu, segala kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat penulis 

harapkan agar kelak dikemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik. 

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

yang membacanya. 

Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

 Bandung, 1 Agustus 2015 

                                                                                              Penulis, 

 

                                                                                              Fatimah Hayatul Hasanah 
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