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KATA PENGANTAR 

AssalamualaikumWr, Wb. 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmattaufiq serta hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau. 

Shalwat beriring salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Besar kita yakni 

Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluaraga, kaum muslimin dan muslimat 

yang di Rahmati Allah. 

Diawali dengan Doa dan usaha penulis memulai studi hingga penyusunan tugas 

akhir (skripsi) ini dengan melewati berbagai rintangan, tetapi semuanya memberikan 

pengalaman tersendiri bagi penulis dan menjadi tenaga pendorong bagi penulis untuk 

meraih cita-cita. 

Alhamdulillahirabbil’alaminatasrahmat Allah SWT. Penulis yakin Melalui kerja 

dan usaha yang maksimal dengan segenap kemampuan, pikiran, waktu dan tenaga 

serta berbagai hambatan, cobaan, dan godaan, dan pada akhirnya skripsi yang 

berjudul"Analisis Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Balanced Scorecard 

(studi kasus pada Bidang Pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru)” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 
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Penulis menyadari meskipun telah mencurahkan segala kemampuan dalam 

menyelesaikan skrips iini, tentunya skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan 

dan ketidak  sempurnaan, namun inilah hasil maksimal yang dapat penulis berikan. 

Penyelesaian laporan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan dan dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan 

ucapan Terima Kasih kepada : 

1. Skripsi ini penulis persembahkan kepada mereka yang selalu penulis sayangi 

yakni Ibunda Tercinta Martin dan Ayahanda Suparni yang selalu senantiasa 

mendo’akan dan mendukung penulis yang mengarapakan keberhasilan dalam 

belajar dengan memberikan bantuan secara moril maupun materil kepada 

penulis  dan kakak ku tersayang Dwi Hastutik, A.md, dan abang ku Nor Aziz, 

Tri Handoko, S.pd yang selalu mensupport dan memberikan nasehat kepada 

penulis, beserta keluarga besar yang lainnya yang telah memberikan dorongan 

serta do’a dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi di UIN SUSKA Riau. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA, selaku Rektor UIN SUSKA Riau, 

Pekanbaru. 

3. Bapak Dr. Mahendara Romus, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, AK, CA selaku ketua jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Nelsi Arisandi, SE, M.Ak selaku sekretaris jurusan Akuntansi S1 Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

6. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM, Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan pengarahan 

sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. 

7. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing Akademis selama 

saya menjadi mahasiswi di UIN SUSKA Riau ini. 

8. Bapak dan ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmu dan nasehatnya 

dan beserta staf-staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. 

9. Bapak Drs.Ingot Ahmad Hutasurut selaku kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan dan 

kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data-data untuk melakukan 

penelitian ini. Selanjutnya kepada pegawai pada Bidang Pasar khususnya 

yang sangat membantu penulis dalam meluangkan waktu tenaga dan fikiran 

dalam proses penelitian ini. 

10. Kepada sahabat-sahabat ku Lailatul Magfiroh, Lailatul Qomariyah, Maya 

Tesia Basuki, Maya Novriza, Jumaiti, Khusnul Khotimah, Irna Novita Sari, 

Sri wahyuni, Markhaidir ali hadidaulah dan teman-teman seperjuangan yang 
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lain khusunya Lokal I yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu 

yang telah memberikan semangat dan dorongan motivasi kepada penulis 

sehingga dapat menyelasikan skripsi ini.  

11. Kepada Ahmad Anshori, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan 

do’a. Terima kasih untuk semua pengorbanan, kesabaran, nasehat, dan 

support yang tiada hentinya yang diberikan penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi ini dan Mudahan-mudahan segera menyusul semangat 

terus dalam meraih cita-cita ini. 

12. Kepada teman-teman PKL Dinas Pasar Kota Pekanbaru dan KKN Kota Baru 

Reteh Indragiri Hilir yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis dan selalu 

memberi motivasi kepada penulis. 

Dalam penyusunan skrips ini, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

sifatnya membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga 

skrpisi ini mempunyai banyak manfaat bagi semua pihak, utamanya bagi penyusun 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. 

WassalamualaikumWr, Wb. 

        Pekanbaru, April 2017 

 

        YUYUN WIDIASARI 

                11373205180 
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