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f'l3.;.ma'ktf, ~ma'ak"km Off?. o/1£ 

Alhamdulillahirobbil'alamin. Begitu dalam rasa syukur yang ingin penulis 

'sampaikan' atas kebahagiaan menyelesaikan skripsi ini. Usaha tiada arti tanpa 

ijin dan petunjuk-Nya. Thank You God, for everything. Dan shalawat serta salam 

semoga 'tersampaikan' kepada utusan Allal1, Muhammad saw, yang menunjukkan 

kebebasan belajar tanpa batas waktu dan ruang. 

Skripi denganjudul Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia pada 

Rumah Sakit Studi Kasus pada Rumah Sakit Khusus Bedah Patmasuri 

Yogyakarta ini disusun untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh 

gelar sarjana jenjang strata 1 program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia. Dalam skripsi ini dibahas pengakuan sumber daya 

manusia sebagai aktiva karena perannya dalam produktivitas perusahaan 

sangatlah besar. Sehingga pengeluaran pembentukan modal manusia tidak hanya 

dianggap s~bagai biaya tetapi sebagai suatu aset perusal1aan yang memberikan 

manfaat jangka panjang. Dan penerapan akuntansi sumber daya manusia pada 

laporan keuangan perusahaan menghasilkan suatu laporan keuangan yang lebih 

infonnatifkarena menggambarkan keadaan perusal1aan dengan lebih nyata. 

. Sebagai kewajiban membuat tugas akhir skripsi ini disusun. Namun 

demikian, begitu banyak 'pelajaran' yang bisa penulis peroleh elama proses 
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penyusunannya. Karenanya, dengan niat tulus, terima kasih penulis sampaikan 

kepada: 

1. Ora. Erna Hidayah, Msi,. Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia 
·----, 

meluangkan waktu memberi petunjuk bagi penulis dalam menyusun skripsi 

tnl. 

2. Direktur RSKB Patmasuri Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian 

berkaitan dengan skripsi ini. 

3. Bapak Gun Kliman dari bagian Personalia dan Mbak Anis dari bagian 

keuangan RSKB Patmasuri yang telah membantu penulis memperoleh data 

selama masa penelitian. 

4. Ibunda Chamidah dan Abah H. Abdullah Ubaidillah (aim.) yang menjadi 

'cambuk' penyelesaian skripsi ini. 

5. Ayah H. A Faisol dan Ibu Siti Rohmal1 yang senantiasa 'mengontrol' 

penyusunan skripsi ini. 

6. Umi Muqisah dan Bapak Mahrnud yang selalu sabar berdoa dan mencurahkan 

kasih sayang pada penulis. 

7. Mas Yayak, bersamanya Tuhan mengajari penulis tentang mencintai, 

memahami dan mengerti. I want to do more. Dear. 

8. Adik-adikku lis, lin dan Ifah. You are my in~piration. 

9. Teh lis dan adik-adik, Teh Yani dan keluarga, Asep, Mas Upik ... selesai nih. 

10. Keluarga Mas Agus, keluarga Mbak Menik, keluarga Mas Hugeng, keluarga 

Mas Ruri dan keluarga Dik Nunung. Keberadaan mereka membuat penulis 

PD-percaya diri merampungkan skripsi ini. 
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11. Ternan-ternan di Krapyak, warga F3, F2, Fl spesial buat Qoni, Ais, Isti, 

Nurul, Cucu, Har, Emah, atas segala dukungan dan kepedulian. We have 

unforgettable moments. 

12. Mbak Sari, Ety, Rika dan Frida yang 'menemani' penulis dalam masa-masa 

'gawat'. 

13. My best friend: Iwan ... kamu boleh duluan, but I'm still the best, Man! 

14. Mbak Niken dan Mbak Khusnul, untuk konsultasi dan idenya. 

15. Okta, Cahyo, dan Pak Ari, untukflnishing touch-nya. 

16. Ratna, Dev.is dan ternan-ternan kloter terakhir, ... sukses nih jadi mahasiswa? 

17. Ternan, saudara dan berbagai pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-

persatu. 

Karya ini hanya kecil dan tidak sempurna. Tapi penulis berusaha 

menghadirkan yang terbaik. Karena itu, koreksi dan saran diperlukan untuk 

menjadikannya lebih baik. Semoga Allah swt meridloi usaha penulis dan 

menjadikan ka:rya ini bermanfaat. 

Yogyakarta, Dzulhijjah 1421 H 

Maret 2001 

Luluk Khaniyah Oamayanti 
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