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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan  berkah, 

rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda besar 

Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh ummat di 

segala penjuru dunia, khususnya kita semua. 'Amin. Dalam penyusunan skripsi ini 

penulis mengambil sebuah judul “Analisis Perhitungan Activity Based Costing 

System Dalam Penentuan Tarif Jasa Rawat Inap (Studi Pada Rumah Sakit 

Islam Ibnu Sina Pekanbaru”. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan Pendidikan Strata satu (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU. 

Dalam meneyelesaikan penulisan skripsi ini penulis menyadari 

sepenuhnya akan kekurangan-kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki, 

namun berkat bantuan dan bimbingan petunjuk dari berbagai pihak sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu 

melindungi, memberikan jalan kemudahan, ilmu dan pemahaman serta 

nikmat-nikmat-Nya yang tidak terduga melalui berbagai jalan. 

2. Teristimewa kepada Ibunda Erna Yuharneti dan Ayahanda Jonnedi, 

serta abang Wendi Januardi, ST yang telah banyak berdoa dan 
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berkorban baik materil maupun moril demi tercapainya cita-cita 

penulis. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Dr.Mahendra Romus, Sp, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasif Riau beserta 

wakil dekan I, II, dan III yang telah memberikan rekomendasi kepada 

penulis untuk melakukan penelitian ini. 

5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasif Riau. 

6. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak.Ak selaku Sekretaris Jurusan yang telah 

member kemudahan kepada penulis dalam berurusan. 

7. Bapak Dony Martias, SE, MM selaku Pembimbing Akademik yang telah 

banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis. 

8. Bapak Rhonny Riansyah, SE, MM.Ak, CA selaku Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan serta 

masukan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah 

meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan 

pengetahuan selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi 

ini. 
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10. Teman – teman Akuntansi khususnya konsentrasi manajemen yang tidak 

dapat disebutkan satu - persatu serta sanak saudara yang selalu 

memberikan sumbangsih baik berupa doa,tenaga, waktu, maupun fikiran.  

11. Terima kasih kepada Bryan Armando, ST yang selalu memberikan doa, 

semangat, dan dukungan kepada penulis. 

12. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Debbi Ardani, SE, dan Vera 

Aswita, SE yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan kepada 

penulis 

Penulis berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh 

dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi penulis sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. 'Amin-'Amin-

'Amin  ya Rabbal 'Alamin. 

       

      Pekanbaru,  Januari 2018 
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