
 
 

ANALISIS KINERJA INSTALASI FARMASI RSUD K.R.M.T 

WONGSONEGORO DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 

BALANCED SCORECARD PADA PERSPEKTIF PELANGGAN  

HALAMAN JUDUL 

Skripsi 

Untuk memenuhi sebagai persyaratan 

Mencapai gelar sarjana Farmasi 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Daniel Arofat 

33101400276 

 

 

PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

2019 



 
 

ii 
 

ANALISIS KINERJA INSTALASI FARMASI RSUD K.R.M.T 

WONGSONEGORO DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 

BALANCED SCORECARD PADA PERSPEKTIF PELANGGAN  

HALAMAN PENGESAHAN 

diajukan oleh 

Daniel Arofat  

33101400276 

 

Telah disetujui oleh : 

Pembimbing I, 

 

 

 

 

Abdur Rosyid, M.Sc., Apt               Tanggal ……………………. 

 

Pembimbing II, 

 

 

 

 

Willi Wahyu Timur, M. Sc., Apt   Tanggal …………………….. 

  



 
 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama : Daniel Arofat 

NIM : 33101400276 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : 

ANALISIS KINERJA INSTALASI FARMASI RSUD K.R.M.T 

WONGSONEGORO DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 

BALANCED SCORECARD PADA PERSPEKTIF PELANGGAN 

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak 

melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar 

karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti 

melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

 

Semarang, 27 September 2019 

 

 

 Daniel Arofat   



 
 

iv 
 

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  

Nama   : Daniel Arofat 

NIM    : 33101400276 

Program studi  : Farmasi  

Fakultas  : Kedokteran  

Alamat Asal  : Ds. Turi Tempel Kec. Guntur, Kab. Demak 

No HP/ Email  : 081335000747/mfauzan864@gmail.com 

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul :  

ANALISIS KINERJA INSTALASI FARMASI RSUD K.R.M.T 

WONGSONEGORO DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN 

BALANCED SCORECARD PADA PERSPEKTIF PELANGGAN 

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta 

memeberikan Hak Bebas Royalti Non Eklusif untuk disimpan, dialihmediakan, 

dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikan di internet atau media lain 

untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai 

pemilik Hak Cipta.  

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila di kemudian 

terbukti ada pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karyatulis ini, maka segala 

bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa 

melibatkan pihak  Universitas Islam Sultan Agung.  

 

       Semarang, 27 September 2019 

 

      Yang Menyatakan  

 

 

 

 

          Daniel Arofat 



 
 

PRAKATA 

 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Puji syukur  yang senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas 

segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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yang kita nanti-natikan syafaatnya di akhirat kelak, semoga kita termasuk dalam 

golonga umat Nabi Muhammad SAW, dan ditempatkan yang kita impikan selama 
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