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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahhi robbil ‘alamin, Puji syukur penulis ucapkan kehadirat 

Allah SWT yang mana atas berkat dan Rahmat serta Karunia-Nya sehingga 

peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya dengan 

judul: “Analisis Prosedur Verifikasi Penerimaan Jaminan Kesehatan 

Daerah (Jamkesda) di Puskesmas Pekanbaru Kota Provinsi Riau”, dapat 

peneliti selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Sosial (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat beserta salam tidak lupa peneliti haturkan buat Baginda Nabi 

Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat islam. Semoga 

shalawat berserta salam kita tergolong pada orang-orang ahli syurga. Amiinn 

Ya Rabb. 

Pada penyusunan skripsi ini, peneliti banyak sekali mendapat bantuan 

dan dorongan dari berbagai pihak Semoga Allah SWT memberikan ganjaran 

setimpal. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil, 

terutama peneliti sampaikan kepada : 

1. Kedua orang tua tercinta peneliti, Ibunda Chandra Yeni dan Ayahanda 

Syahril, yang tak henti-nya memberikan dukungan materil serta dukungan 

do’a kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan di 



ii 
 

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, mudah-mudahan 

perjuangan ayah dan ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. 

2. Buat keluarga dan saudaraku tersayang, Adekku Arief Chandra, Oma Opa 

yang selalu memotivasi dan mendo’akan ku, Makdang, Muning, Uncu 

Kiki, Tante Citra,Mama Nova, Papa Pi’i, Bunda Novi dan Bapak Cae dan 

Tante Emi dan Oma . Terima kasih atas support, perhatian, kasih sayang 

dan do’a nya selama ini. 

3. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Rusdi, S. Sos, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan 

Ibunda Weni Puji Hastuti, S. Sos, M. KP yang terhormat selaku Sekretaris 

Jurusan Administrasi Negara sekaligus dosen konsultasi proposal dan 

pembimbing skripsi yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan 

pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh jajaran staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama 

mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Ibu Yessi Nesneri,SE,MM selaku pembimbing akademik yang telah 

memberikan dukungan penuh perhatian. 
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7. Kepada sahabat tercinta peneliti yakni Tutik Setiani, Rantia Fajriani, Utia 

Yusra, Faza Fauziyah, Anita Rusdiani, Jania Putri, Rahayu Saputri, 

Nurhayatun Nufus, dan teman wanita sholehaku lainnya yang telah 

memberikan do’a, dukungan dan memotivasi peneliti dalam mengerjakan 

skripsi ini. 

8. Kepada kakak senior teristimewa Sri Oktavila, terima kasih atas dukungan 

dan kebersamaannya, semoga kita menjadi orang yang bermanfaat serta 

terjalin silaturahmi sampe selamanya. 

Akhir kata, peneliti berharap kepada Allah SWT berkenan membalas 

segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa 

dalam melakukan penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kekurangan. Oleh 

karena itu, peneliti mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak. 

Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa yang membacanya. 

Amiin Yaa Rabb.. 

 

                                                                                    Pekanbaru,    April 2018  

                                                                                               Penulis  
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