
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Assalamu'alaikum wr.wb 

 Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Analisis 

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam 

Konsolidasi dan Pelaporan Keuangan ke Pemerintah Daerah pada RSUD Kota 

Tangerang” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam program studi Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam tesis ini masih terdapat 

kelemahan baik dari segi penulisan, tata bahasa maupun bentuk ilmiahnya. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena 

itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bermanfaat untuk 

kesempurnaan tesis ini. 

 Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat 

dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Didik J Rachbini, selaku Direktur Pascasarjana 

Universitas Mercubuana. 

2. Ibu Dr. Hari Setiyawati, Ak.,M.Si., CA, selaku Ketua Program Studi 

Magister Akuntansi Universitas Mercubuana. 

3. Ibu Dr. Istianingsih,M.S,Ak.,CA.,CSRS, selaku dosen pembimbing yang 

telah benyak memberi petunjuk dan masukan bermanfaat. 
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4. Dosen-dosen Program studi Magister Akuntansi Universitas Mercubuana 

telah memberikan ilmu, dorongan moril dalam penyusunan tesis ini. 

5. Ayahanda H. Usman Sapia, Ibunda Hj. Zubaidah, adik adik saya  Nina 

Usdayani dan Ika Damayanti atas segala dukungan dan doanya.  

6. Istri saya Delyta Ria Septianingrum., atas curahan kasih sayang, perhatian 

dan doa nya serta kesabaran menunggu di rumah selama beberapa waktu. 

Dan anak-anakku semua yang selalu memberikan keceriaan di rumah. 

7. Teman-teman di lingkungan RSUD Kota Tangerang yang selalu 

mendoakan dan memberikan semangat hingga tesis ini dapat selesai. 

8. Rekan-rekan seperjuangan We’re M.Ak 2015, yang selalu berbagi suka 

duka bersama selama proses perkuliahan hingga akhirnya tesis ini dapat 

selesai dengan baik. 

9. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu.  

 

 Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, 

penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan 

lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan 

kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis 

untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.  
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 Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua 

terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

       Jakarta,       Nopember 2017 

          Penulis 

 

 

              Khairul Chandra 
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