
 
 

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP 

KEPUTUSAN MASYARAKAT BEROBAT DI BLUD RS H.M 

DJAFAR HARUN KOLAKA UTARA 

 

S K R I P S I 

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan  

Pendidikan Strata - 1  

Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

 

Penyusun: 

Nama : Andi Safaat Amrus 

NIM : 102110073 

 

 

Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang 

2016 

  



 

 

ii 
 

 

 

 



 

 

iii 
 

 

 

 



 

 

iv 
 

 

 

 



 

 

v 
 

 

MOTTO 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 

Maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah 

dengan sungguh sungguh urusan yang lain. 

Dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap. 

(Surat Al Insyirah: 6-7) 

“Kita adalah apa yang kita lakukan secara berulang – ulang. 

Mengasahnya, hingga bukan lagi suatu tindakan, tapi kebiasaan” 

(Aristoteles) 

“Barang siapa yang harinya lebih baik dari hari kemarin dia 

termasuk orang yang beruntung” 

(Al Hadis) 

“Tujuan besar dari pendidikan bukan pengetahuan, tapi tindakan 

(aksi)” 

(Herbert Spencer) 

“Sukses adalah kemampuan untuk pergi dari suatu kegagalan 

tanpa kehilangan semangat” 

(Sir Winston Churchill) 
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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam. 

Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebab hanya dengan karunia-Nyalah 

penulis dapat menyelesaikan Skripsi sederhana ini. Shalawat serta salam semoga 

tetap tercurahkan keharibaan baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, yang telah 
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