
KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat 

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Motivasi Kerja 

Pada   Pegawai Non PNS Di RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja 

Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 dapat diselesaikan sebagai salah satu 

syarat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat 

(FKM) Universitas Muslim Indonesia. 

Tidak lupa pula shalawat dan salam atas junjungan nabi 

Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi sekalian Ummat dalam 

segala aspek dalam kehidupan, sehingga menjadi motivasi penulis dalam 

menuntut ilmu dalam bangku perkuliahan. 

Sebuah karya sebenarnya sangat sulit di katakan sebagai usaha 

satu orang tanpa bantuan orang lain, begitu pula dengan skripsi ini. 

Peneliti menyadari tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karna 

tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak yang tidak dapat peneliti 

lupakan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada keluarga saya yang saya cintai yaitu Bapak Jainuddin,  Ibu 

Kasmawati , Muhammad haikal yang selalu mendukung, memberikan 

semangat, motivasi, kasih sayang, perhatian dan mendoakan setiap 

langkah saya. 

Dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapakan terima 

kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak H. Mokhtar Noer jaya, SE., M.Si selaku ketua Yayasan 

Wakaf Universitas Muslim Indonesia. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE. M.Si selaku Rektor 

Universitas Muslim Indonesia. 
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3. Bapak Dr. Suharni A. Fachrin, SKM. M.Kes selaku Dekan Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. 

4. Bapak Dr. Andi Surahman Batara, SKM., M.Kes selaku ketua Prodi 

Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. 

5. Ibu Hj. Wardiah Hamzah, SKM.,M.Kes dan Ella Andayanie, 

SKM.,M.Kes selaku pembimbing yang telah banyak memberikan 

bimbingan, kritikan, saran, motivasi dan waktu kepada peneliti 

dalam penyusunan skripsi. 

6.  Ibu Nurbaety,M.,Kes dan Nurul Hikma B,SKM.,Mph selaku penguji 

yang telah meluangkan waktunya guna memberikan masukan dan 

petunjuk menuju kesempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak/Ibu Dosen Pengajar dan Staf Fakultas Kesehatan 

Masyarakat yang telah memberikan banyak bekal ilmu dan 

pelajaran kepada peneliti selama mengikuti pendidikan. 

8. Pimpinan RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten 

Bulukumba beserta Stafnya yang telah memberikan izin penelitian 

dan kemudahan serta bimbingan selama penelitian berlangsung. 

9. Terima kasih banyak kepada keluarga terdekat saya khususnya 

nenek dan tante saya yang selalu mendukung, memberikan 

semangat, kasih sayang, perhatian dan mendoakan setiap langkah 

saya. Tanpa kehadiran dan support dari mereka mungkin saya 

takkan bisa sampai di titik ini.  

10. Terima kasih juga kepada teman-teman Angkatan 2016, khususnya 

kelas B8, Peminatan AKK, Magang Manyampa, KKN Puskesmas 

Tamalate, Teman PBL yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu, 

terima kasih banyak telah memberikan bantuan semangat dan 

motivasi kepada peneliti selama ini. 

11. Terima kasih banyak kepada Sahabat-sahabatku, Astriani, Utari 

Dwi Pratiwi, Khairunniswah Rahmat,  Desy Trismayanti dan Nurul 

Fatmasari, Kurniawan Tri Siska, Muhammad Idris, yang telah 
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memberikan bantuan, semangat dan motivasi kepada peneliti 

selama ini dalam mengerjakan Skripsi dan penelitian. 

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan 

Skripsi ini. Untuk itu peneliti sangat menanti saran dan kritik yang 

membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Akhirnya kepada 

Allah jugalah kiranya peneliti memohon dan berdoa semoga kebaikan 

bantuan yang di berikan semua pihak kepada peneliti mendapat imbalan 

yang berlipat ganda dan juga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

siapa saja dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang kesehatan. Aamiin. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu 

 

      Makassar,   07 Oktober 2020 

 

 

           Justika Reski 
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