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KATA PENGANTAR 

AssalamualaikumWr.Wb 

Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji syukur penulis hadiahkan kehadirat 

Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia yang dilimpahkan kepada penulis, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsiini yang berjudul“ 

ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN 

MASYARAKAT DI PUSKESMAS KECAMATAN BATU HAMPAR 

KABUPATEN ROKAN HILIR”sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat 

berserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang 

pembawa risalah islam, membawa syafaat bagi umatnya dihari akhir nanti. 

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari 

berbagai pihak baik moril Maupun materil, oleh karena itu dalam kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 

1. Buat ayahanda Ahmad Yunus dan ibunda Ratnawati tercinta yang 

selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, motivasi dan 

selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan kepada penulis dalam  

penyelesaian skripsi ini. 

2. Buat suamiku tersayang Rudi dan special anandaku tercinta M.Azka 

Al-Farizitelah memberikan dukungan, motivasi dan semangat yang 

luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini. 
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3. Buat saudaraku Syahroni, Jufrizal, Adrizal, Mira janah Am,keb, Radi 

Sandra , Hidayat, dan adikku tersayang Riyana yang selalu memberi 

dukungan, doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga kampus UIN Suska 

menjadi kampus berstandar Nasional. 

5. Bapak Dr. Drs. H. Muh Said HM, M.Ag selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial. Semoga Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

menjadi fakultas teladan. 

6. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, MA sebagai ketua Jurusan 

Administrasi Negara SI Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos,MKP selaku sekretaris jurusan 

Administrasi Negara SI Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska 

Riau. 

7. Ibu Irien Violinda Anggraini, SE,M.Si selaku penasehat akademis dari 

semester awal hingga selesainya study penulis. 

8. Ibu Abdiana Ilosa,S.AP,MPA selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah memberikan waktu luang dalam kesibukannya untuk 

membimbing dan memberi pengarahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

9. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh 

staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
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10. Kepala puskesmas kecamatan batu hampar dr.Hj.Azizah dan bapak 

Bakhtiar serta seluruh staf pegawai puskesmas kecamatan batu hampar 

yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam memberikan 

informasi data dalam kelancaran penulisan skripsi ini. 

11. Untuk teman seperjuanganku Reva depila, Faza Fauziah, Nella 

Indriani, Dwi Anggraeni, Teman senasib seperjuangan Administrasi 

Negara semua angkatan 2014 terkhusus ANA local A yang telah 

memberikan pengalaman semasa perkuliahan serta teman PPL dinas 

kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten rokan hilir dan  teman 

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Pematang Sikek kecamatan rimba 

melintang kabupaten rokan hilir tahun 2017 yang selalu menemani dan 

memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Untuk keluarga keduaku dipekanbaru Rasih Anjarni, Sulastriana, 

wiwin Fitriyani, Irma Cahyati, Wan hayati Nupus, Fitri Azila yang 

selalu memberi motivasi, dukungan, ide-ide  dan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebersamaan kita terus berlanjut 

dan sama-sama sukses kedepannya. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurna. Oleh 

karena itu, mengharapkan segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk 

kesempurnaan dan kemajuan yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca dan menjadi pengembang ilmu baru kedepannya, Amin. 

WassamualaikumWr.Wb      

Pekanbaru,        Oktober 2018 
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