
KATA PENGANTAR 
 
 

Bismillahirahmanirrahim, Alhamdulilah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 

atas berkat dan  karunia-Nya  yang  sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan  penelitian ini 

dengan judul “Kualitas Informasi dan Kepuasan Pengguna Pada Kinerja Organisasi (Studi Kasus Pada 

Penerapan Billing Sistem Di Rumah Sakit Mulya Tangerang)”. 

 
Dengan ini dengan tepat waktunya. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai 

gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Mercu Buana Jakarta. 

 
Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis sebanyak mendapatkan pengarahan, bimbingan dan 

saran yang bermanfaat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan kepada : 

 
1.   Bapak Prof. Dr. Ngadino Surip Diposumarto, MS., Selaku Rektor Universitas Mercu 

 
Buana. 

 
2.   Bapak  Dr.  Harnovinsah,  Ak.,  M.Si.,  CA.,  CIPSAS.,  CMA.,  CSR.,  Selaku  Dekan 

 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 
3.   Bapak Dr. Fardinal, SE., M.,Si., Ak., Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas 

 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

 
4.   Ibu Triyani Budyastuti, SE., M.ak selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan 

 
perhatian, bimbingan, do’a dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis. 

 
5.   Ayah dan Ibu atas jasa-jasanya, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik 

dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. 

6.   Saudara-saudara  tercinta  yang  telah  banyak  memberikan  dorongan,  semangat,  kasih 

sayang  dan  bantuan  baik  secara  moril  maupun  materiil  demi  lancarnya  penyusunan 

skripsi ini. 

 
v

http://digilib.mercubuana.ac.id/



7.   Teruntuk  temanku  Yanti  dan  Dinda  yang  telah  memberikan  support  dan  semangat 

buatku  untuk menyelesaikan skripsi ini . 

8.   Seluruh teman-teman angkatan 2015 Akuntansi. Terima kasih atas dukungan moral dari 

kalian semua. 

9.   Seluruh  rekan  seperjuangan  Program  Sarjana  yang  senantiasa  memberikan  support 

Rahma, Elma, Devanny, Indah, Yunita, salsabila, laili umdatul, dan teman-teman lainnya 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

10. Kepada Rumah Sakit Mulya  Tangerang  yang telah membantu dan memberikan izin 

kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian dan magang. 

11. Seluruh staff pengajar Program Sarjana Maupun seluruh staff Universitas Mercu Buana. 
 

12. Seluruh  pihak  yang  telah  membantu  penulisan  selama  melaksanakan  study  ini  baik 

langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

13. Segenap dosen pengajar pada fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana atas ilmu 

pendidikan,  dan  pengetahuan  yang  telah  diberikan  kepada  penulis  selama  duduk 

dibangku kuliah. 

 
Bisa disebutkan satu persatu dan teman-teman serta keluarga penulis yang tidak bisa disebutkan 

satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan ketulusan hati kalian dengan pahala 

yang sebesar-besarnya. Jika penulis skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam segi cara 

penulisan, nama dan gelar tolong diberikan kritik serta saran bersifat membangun dan mendorong dimasa 

yang akan datang pembuatan skripsi tersebut. 

 
Jakarta, 31 Januari 2019 
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