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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat 

meneyelesaikan penelitian yang berjudul“Perspektif  Balance Scorecard 

Sebagai Alat Pengukuran Kinerja Pada Perusahaan Farmasi (Studi kasus 

PT TAKEDA INDONESIA)”. Penelitian ini pertama kali dilakukan bertujuan 

untuk mengisyaratkan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana. 

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepadaIbuDiahIskandar,SE, 

M.Si, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar, ikhlas dan bersedia 

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis, serta nasihat yang sangat bermanfaat sehingga terselesainya penelitian ini. 

 Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa 

terimakasih kepada : 

 

1. Kedua Orang Tua terima kasih atas semua doa dan kasih sayang, nasihat, 

serta dukungan yang tak pernah berhenti menyertai dalam setiap langkah 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Dr. Ir.Arissetyanto Nugroho,MM selaku Rektor Universitas Mercu Buana 

3. Dr. Harnovinsah,Ak.,M.Si.,CA.,CIPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Mercu Buana 
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5. Seluruh Dosen dan staff  Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana. 

6. Bapak M.Rozali sebagai RSM, Pak Syamsul (ASM) dan team ,Pak iwan 

(ASM) dan team, Bu Mona(HRD), om marsid, mas hanafi dan rekan-rekan di 

Takeda yang memberikan mensupport dalam penyusunan skripsi ini 

7. Teman-teman satu bimbingan (sugeng dan jihad) yang selalu memberikan 

dukungan  
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8. Teman-teman seperjuangan terima kasih atas kebersamaan dan motivasi 

kalian untuk terus mendukung dan memberi semangat sehingga 

terselesaikannya skripsi ini 

9. For you my friend Dandi Hafid F teman seperjuangan yang selalu memberi 

support dan masukkannya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini 

10. Serta semuanya tidak bias disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan 

dukungannya terima kasih banyak 

 

 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan kelemahan.  Jika terdapat kata dalam penulisan yang kurang benar mohon 

dimaafkan.  Karena keterbatasan pengetahunan dan pengalaman, maka dengan 

segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun 

dariberbagaipihakguna penyempurnaan penulisan. Semoga penelitian ini dapat 

memberi manfaat dalam pengembangan pengetahuan baik bagi penulis maupun 

bagi pihak lain yang membutuhkan. 
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