
SANWACANA 

 

 

 

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkat, 

nikmat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan thesis yang berjudul : “Kualitas Pelayanan Publik 

(Tentang Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rawat Inap Sumbersari Bantul 

Kecamatan Metro Selatan Kota Metro)”. 

Penulisan thesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

menyelesaikan studi  pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi pada 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari 

bahwa dalam penulisan thesis ini masih banyak kekurangan, sehingga saran dan 

sumbangan pemikiran dari Bapak dan Ibu pembimbing dan semua pihak yang 

terkait sangat kami harapkan. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih   kepada  :  

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.S. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung; 

2. Bapak Dr. Bambang Utoyo. S. M.Si. Selaku Ketua Program Studi 

Magister Ilmu Administrasi (MIA), dan juga salaku Pembimbing 

Akademik (PA), yang banyak membantu demi terselesainya studiku; 

3. Bapak Drs. Dian Komarsyah, M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi 

Magister Ilmu Administrasi, yang selalu memotivasi penulis untuk 

selesainya studiku; 

4. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si. Selaku pembimbing I, yang dengan 

teliti membimbing dan memberikan arahan untuk selesainya thesis ini; 

5. Ibu Rahayu Sulistyowati, S.Sos. M.Si. Selaku pembimbing II, yang 

dengan sabar memberikan bimbingan dan curahan waktunya kepada 

penulis untuk selesainya thesis ini; 



6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si. Selaku pembahas  yang senantiasa 

memberikan masukan, saran dan kritiknya demi baiknya thesis ini; 

7. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Ilmu Administrasi di Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, beserta pegawai dan 

karyawan; 

8. Ibu Mila selaku staff administrasi di MIA, yang selalu membantu dalam 

mengurus administrasi,  berkas dan surat-menyurat; 

9. Bapak A. Durrohim, S.KM. Selaku Kepala Puskesmas Rawat Inap 

Sumbersari Bantul Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, beserta pegawai 

dan jajaranya yang telah membantu memberikan data dan informasi untuk 

kelancaran pembuatan thesis ini; 

10. Istri dan anak-anakku tercinta yang selalu memberi semangat untuk 

kelancaran studiku; 

11. Teman-teman seangkatan yang selalu membantu baik dalam suka dan 

dalam duka, untuk selesainya studi ini; 

12. Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah mendidik dan 

memberikan bekal ilmu bagi penulis; 

13. Semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian thesis ini, yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari 

kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat 

berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin. 

Bandarlampung,            Juli  2015 
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