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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatuh 

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat 

serta hidayahnya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Rawat Inap dalam Meningkatka 

Kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang”. 

Sholawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju ke 

alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. 

Alhamdulillah atas izin Allah Swt. serta dukungan dari keluarga dan 

dosen pembimbing maupun kawan-kawan yang telah memberikan dorongan atau 

sumbangan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini tanpa ada hambatan yang berarti. Penulis menyadari bahwa skripsi ini 

masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun susunan 

kata-kata. 

Dalam penyusunanskripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga 

selesainya skripsi ini, yaitu kepada :  

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

Ilmu sosial beserta jajarannya, saya percaya dalam pimpinan bapak Fekonsos 

menjadi semakin maju dan berkualitas; 

2. Bapak Rusdi, S.Sos, MA selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara yang 

selalu berjuang menjadi jurusan ANA lebih baik dan mencetak sarjana sosial 

yang berbobot tekun dan mandiri; 

3. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP selaku dosen pembimbing yang selalu 

memberikan bimbingan dan motivasi serta arahan dan masukan kepada saya 

sebagai penulis; 

4. Bapak DR. Kamaruddin, M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis selama menyelesaikan kuliah di 
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jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; 

5. Bapak ibu Dosen dan staff pegawai pada jurusan Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau; 

6. Bapak dr.Andri Justian, Sp. PD selaku direktur di Rumah Sakit Umum 

Daerah (RSUD) Bangkinangyang telah memberi izin kepada penulis untuk 

melakukan penelitian; 

7. Yang teristimewa buat ayahanda Ramli dan ibunda Mardiah yang selalu 

memberikan doa restunya kepada penulis, kasih sayangnya telah memotivasi 

saya untuk menjadi manusia yang berhasil, dan bisa mengabdi kepada 

masyarakat dan Negara; 

8. Buat kakak saya Marlina dan Alfitri, dan semua keluarga besar saya yang 

telah banyak berkorban moril dan materil, memberikan dorongan, arahan, 

semangat dan do’a. 

9. Buat yang spesial Ahmad Kautsar, S.Sos yang telah banyak membantu 

memberikan semangat yang luar biasa dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

10. Buat sahabat saya Nurlinda Yanti, Fitra Ningsih, terima kasih atas motivasi 

dan do’a serta kerja sama dan kebersamaan selama ini; 

11. Serta seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Negara angakatan 

2014. 

Demikian yang dapat penulis sampaikan lebih dan kurang penulis minta 

maaf, mungkin masih banyak nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

persatu hanya kata maaf yang dapat penulis sampaikan. 

Wassalamu’alaikumWarahmatullahiWabarakatu. 

 

Pekanbaru,      Juli 2018 
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