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KATA PENGANTAR 

        

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS 

PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PADA 

PUSKESMAS KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR I KABUPATEN KAMPAR”. 

Shalawat  beriring salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang berilmu 

pengetahuan seperti sekarang ini. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Selama penulisan skripsi ini penulis  banyak  memperoleh bantuan dari 

berbagai pihak  baik  secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis 

menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada 

yang terhormat: 

1. Kepada kedua orang tua tersayang yaitu Ayahanda SAKRONI dan Ibunda 

AMZALINAR yang selalu senantiasa membimbing, menyemangati, 

memberikan kasih sayang yang takterhingga dan mendo’akan penulis agar 

diberi kelancaran dalam penyusunan skripsi. 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

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

Ilmu Sosial, beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Rusdi, S.Sos, MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. 

5. Ibuk Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. 

6. Bapak Almasri, S.Sos, M.Si selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas 

waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama 

masa perkuliahan ini. 

7. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku dosen konsultasi proposal 

hingga bimbingan skripsi.  

8. Seluruh Pegawai pada Puskesmas Kecamatan XIII Koto Kampar I Kabupaten 

Kampar yang telah bersedia memberikan informasi, data dan lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu. 

9. Seluruh dari pihak responden yang terdiri dari 99 orang, terkhusus pihak key- 

informant. 
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10. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai di jurusan Ilmu Administrasi Negara 

sebagai aspirasi sehingga penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang 

baik dan bernilai.  

11. Rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara khususnya lokal ANA A angkatan 

2013, dan teman-teman KKN tahun 2016 yang tidak bisa penulis ungkapkan 

satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam membantu 

penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik 

dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan 

kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan 

datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin Ya Robbal 

’alamin. 

 

Pekanbaru,   Juni 2017 
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