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 Alhamdulillahhirobbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan 

kehadiranAllahSWT yang mana atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri 

judul : “ANALISIS KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH 

SAKIT JIWA TAMPAN PEKANBARU (STUDI KASUS PASIEN 

GANGGUAN JIWA)”. 

 Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan buat Baginda Nabi 

Muhammad SAW yang menjadi suritauladan bagi umat islam. Semoga shalawat 
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Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada  penyusunan skripsi ini, penulis banyak  sekali 

mendapat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak semoga Allah SWT memberikan 

ganjaran setimpal. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimahkasih kepada 

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

terutama penulis sampaikan kepada: 
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dukungan materi serta dukungan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Raiu. Mudah-mudahan perjuangan ayah dan ibu 
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Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.   

5. Ibu Virna Museliza, SE,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak 

meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis guna 

penyelesaian skripsi.  

6. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.SC  selaku Penasehat Akademik yang selalu 

memberi suport serta doa kepada penulis dan membimbing penulis selama 

proses perkuliahan. 

7. Bapak dan Ibu dosen fakultas dan ilmu sosial yang telah memberikan  ilmu 

pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultan 
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menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Raiu.  

9. Pihak-pihak instansi yang terkait dalam pembuatan skripsi ini terutama 
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membentu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.  
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memberikan doa, nasehat, motivasi, serta bantuannya. 

11. Buat suamiku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan terima kasih atas 

support dan doanya selama ini. 
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menjalani suka duka dalam proses kuliah hingga terselesaikan skripsi ini. 
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proses penyelesaian skripsi hingga meraih gelar sarjana. 
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UIN SUSKA Riau dan seluruh teman-teman mahasiswa jurusan administrasi 
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 Akhir kata semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis 

sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan karya tulis ini masih jauh dari 

sempurna, untuk itu penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun 

demi perbaikan kearah yang lebih baik. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih. 

 

 

Pekanbaru,  Januari 2017 

Penulis  

 

 

 

 

DIANA PUSPITA SARI 


