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`KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala 

Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis diberi kesempatan dan kemampuan 

untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Balanced 

Score Card Pada PT. Eka Dura Indonesia Kabupaten Rokan Hulu”. 

Dalam penulisan ini, penulis banyak dapat bantuan, bimbingan, petunjuk, 

dorongan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu 

penulis dengan tulus dan ikhlas mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam 

Riau. 

2. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si, Ak, CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Riau. 

3. Bapak Azmansyah, SE., M. Econ, selaku Ketua Jurusan Manajemen S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 

4. Ibu Prof. Dr. Dra. Hj. Sri Indrastuti, MM, selaku pembimbing I yang telah 

banyak meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Suyadi, SE., M. Si selaku pembimbing II yang telah banyak 

memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen selaku staff pengajar beserta seluruh 

karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang 

telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan, 

7. PT. Eka Dura Indonesia Kabupaten Rokan Hulu yang telah banyak 

membantu penulisan dalam pengambilan data yang dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi ini. 

8. Teristimewa buat kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Yusmar dan Ibunda 

Nursyamsiah terima kasih telah memberikan kasih sayang dan do’a yang 

tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

9. Untuk abang dan Kakak aku tersayang Yusrizalkis, Yuspikarlis, Tenti 

Yuslinda, Joni Yusnardi, Fitriyo, Ikang Rozi yang selalu memberi aku 

semangat dan do’a hingga skripsi ini selesai. 

10. Untuk adik aku sayang, Warzuqni, semoga bisa mengikuti jejak abang mu 

ini dan jadi anak yang berbakti kepada orang tua, bangsa dan agama. 

11. Spesial buat Sri Hel Viani yang selalu membuat aku semangat hingga 

skripsi ini selesai. 

12. Terutama buat sahabatku Mulyono, Fajar Islamuddin, Nurdianto, Priyono 

Romodhon senang bisa kenal sama kalian kawan.  

13. Teman-teman angkatan 2011 Mulyadi, Mulyono, Fajar Islamuddin dan yang 

tak bisa disebutkan satu persatu kelucuan kita bersama di kelas tidak akan 

pernah terlupakan.   

14. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tak bisa 

disebutkan satu persatu, terima kasih semuanya. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, 

untuk itu apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat kesalahan kata yang 

tidak berkenan maka penulis mohon maaf kepada pembaca. Untuk itu penulis 

selalu terbuka dalam menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun. 

Akhirnya penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah 

diberikan mendapat keridhaan Allah SWT, dan penulisan skripsi ini dapat 

memberikan suatu manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca. 

 

 

                                                                              Pekanbaru, 31 Mei 2018    

                                                                                                     Penulis   
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