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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan 

karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat serta salam 

semoga tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah 

dan syariah islam kepada seluruh umat manusia. Atas rahmat Allah SWT, akhirnya 

penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS STRATEGI 

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE BALANCED SCORECARD (BSC)”. 

Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusuan 

Manajemen pada STIE Malangkucecwara Malang. Syukur dengan keyakinan dan 

bantuan dari beberapa pihak yang bersifat moril maupun material, akhirnya kesulitan 

dan hambatan yang dihadapi dapat teratasi dengan baik, sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa 

terima kasih kepada beberapa pihak yang mana atas bantuan, bimbingan, serta 

dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada: 

1. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D selaku Rektor STIE Malangkucecwara 

Malang 

2. Bapak Drs.  Kadarusman, Ak., MM, CA selaku pembimbing yang telah 

menyediakan waktu, memberikan pelajaran berharga, serta mendukung 

selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya pembuatan skipsi. 

3. Bapak Prof. Dr. Yupono Bagyo, SE, MS, MM selaku pengajar yang telah 

bersedia menyediakan waktu, dan yang telah bersedia untuk perusahaannya 

dijadikan sebagai obyek penelitian.  

4. Ibu Dra. Sriyati, MM selaku dosen wali yang selalu memberikan dukungan, 

arahan serta bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. 
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5. Segenap dosen dan staf pengajar yang telah memberikan bantuan, dan 

ilmunya kepada penulis. 

6. Ibunda Turiyah yang telah melahirkan, membesarkan, serta selalu mendoakan 

agar tidak pernah putus asa dalam mengerjakan skripsi ini. 

7. Ayahanda Imam Syafi’i yang telah membesarkan, menafkahi dan membiayai 

pendidikan penulis sampai sejauh ini hingga penulis bisa membanggakan 

beliau dengan menyelesaikan skripsi ini. 

8. Terima kasih juga untuk yang tersayang Anam karena telah banyak membantu 

dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

9. Saudara kandungku Cahyono Aditia yang selalu memberi dukungan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Sahabat tersayang Cicilia, Vino, Exsa, Yulia, Tyas, Cindy, Uswa, Nizar, Ika, 

Dian, Dita serta sahabat seperjuangan yang telah membantu, memberikan 

motivasi selama proses penyelesaian skripsi. 

11. Putri, Aulia, Oksi selaku sahabat dari masa sekolah sampai sekarang yang ikut 

serta membantu dalam memberi dukungan dalam proses menyelesaikan 

skripsi ini. 

12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah 

terlibat banyak membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. 

Meskipun masih memerlukan banyak penyempurnaan mudah-mudahan skripsi ini 

dapat bermanfaat serta memberikan petunjuk kepada para mahasiswa/i yang akan 

melaksanakan pengerjaan skripsi serta berbagai pihak yang memerlukan. 

Sehubungan dengan hal ini kiranya tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali 

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dengan iringan do’a semoga bantuan 

mereka menjadi amal sholeh dan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin 

 


