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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb pencipta manusia dan kehidupan. Shalawat 

serta salam semoga selalu tercurah kepada teladan kehidupan, yaitu Rasullah SAW 

beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Puji dan syukur penulis panjatkan dan karunia-nya penulis dapat  

menyelesaikan Skripsi yang berjudul “’Hubungan persepsi pegawai tentang gaya 

kepemimpinan dengan disiplin kerja di bagian Pengembangan Sumber Daya Dinas 

Kesehatan Kota Tangerang  ’ sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Adapun Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 

pendidikan diprogram Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul (UEU), 

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil dari penelitian yang dilaksanakan penulis di 

bagian Penegembangan Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah masukan dalam upaya 

peningkatan disiplin dalam berkerja yang lebih baik. 

Atas bantuan, bimbingan dan dorongan tersebut diatas, penulis tidak lupa 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
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1. Bapak Idrus Jus’at, Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan 

Universitas ESA UNGGUL.

2. Ibu Intan Silviana M., SKM, MPH, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan 

Masyarakat Universitas ESA UNGGUL. Sekaligus selaku Pembimbing I yang 

telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

3. Bapak  Drs. IGK Wijasa.MARS, selaku Pembimbing II yang telah membantu dan 

membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Drg. Televisianiningsih & Dr. Hj. Ninik amalia selaku kepala bidang 

pengembangan sumber daya Dinas Kesehatan Kota Tangerang, telah membimbing 

penulis selama melakukan kegiatan penelitian dilapangan.

5. Ibu Hj. Drg Sari Nur Arofah , selaku pimpinan langsung yang telah mengizinkan

dan memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

6. Seluruh Staf Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan yang sedikit banyak telah membantu 

selama proses pembuatan tugas akhir dilaksanakan.

7. Seluruh staf Bidang PSD Dinas Kesehatan Kota Tangerang khususnya seksi 

pembiayaan dan jaminan kesehatan mba ida, dr dewi, bu laila, mba wati, tedy bear 

(agfan), tante uus, om Edwin, bang mukhlis, uni ida, yang telah  membantu penulis  

dalam proses pelaksanaan Penelitian skripsi dilapangan.

8. Orangtuaku tercinta Bapak H.Saman, S.Pd M.Mpd dan Ibunda sawiyah, serta 

adik-adik atas dukungan morilnya, yang setia mendoakan dan kasih sayangnya. 
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9. Suamiku tercinta (abi) Marzuki Siman. S.S yang selalu mendampingi dengan 

penuh cinta, dan sayang serta kesabaran serta doa sehingga penulis semangat 

dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Anakku tersayang Bilqis Haniifatudz Dzalfaa, dan janin yang masih dikandung, 

selalu memberikan semangat bundanya dengan cinta, kasih sayang, serta doa 

sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Teman- teman seperjuangan dian, peni, anik, mba teti, bu heny, yeni, lia, tio, fera, 

ery, dan semuanya angkatan 2010 excecutif makasih supportnya

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir  ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh  karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap 

pembaca demi kesempurnaan tugas akhir ini, harapan penulis semoga tugas akhir  ini 

dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca lainnya.
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