
KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiimi.

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia 

dan kasih sayang-Nya yang telah memberikan kekuatan sehingga dengan segenap 

kesungguhan dan kemampuan, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

dengan  judul:  “Manfaat  Implementasi  Balanced Scorecard dalam 

Pemantauan  Aktivitas”.  Skripsi  ini  merupakan  salah  satu  syarat  untuk 

menempuh  ujian  sidang  Sarjana  Ekonomi  Program  Studi  Akuntansi  pada 

Universitas Widyatama.
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dikemukakan  di  sini  masih  jauh  dari  sempurna  mengingat  keterbatasan 

pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun demikian inilah yang terbaik yang 

penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh 

karena  itu  semua masukan,  kritik,  dan saran yang sifatnya  membangun sangat 

penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Selama  persiapan,  penyusunan,  sampai  dengan  penyelesaian  skripsi  ini 

penulis  banyak  mendapatkan  bimbingan,  bantuan,  dan  dorongan  yang  sangat 

berarti  dari  berbagai  pihak,  karenanya  pada  kesempatan  ini  penulis 

menyampaikan terima kasih kepada:
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3. Ibu Dini Verdania Latif,  S.E.,  M.Si.,  Ak.,  selaku Dosen Pembimbing yang 

telah meluangkan waktu,  tenaga dan pikiran di  tengah kesibukannya untuk 

memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah AK., M.S., Ak., selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama Bandung.
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9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama khususnya Jurusan 

Akuntansi yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

10. Bapak Suyono beserta segenap karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat  dan  Banten  yang  telah  memberikan  informasi  dan  bantuan  kepada 

penulis selama melakukan penelitian.

11. Zam-zam beserta keluarga atas doa dan dukungannya.

12. Femmy Mertha Maharesti dan Ine Aprianti atas kebersamaannya selama ini.

13. Seluruh  temanku  dan  juga  Alif.com yang  telah  membantu  penulis  selama 

penyusunan skripsi ini.

14. Kepada semua pihak yang tidak dapat  penulis  sebutkan satu per satu yang 

telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih pada semua pihak yang terlibat 

dengan harapan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 

pada umumnya dan pembaca pada khususnya. 
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