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KATA PENGANTAR 

 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat 

taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skipsi dengan 

judul: “PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI MANAJEMEN 

LINGKUNGAN DAN STRATEGI OPERASI TERHADAP INOVASI 

PERUSAHAAN (STUDI PADA PT. PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN BANGKINANG DI PEKANBARU)’’, shalawat serta salam 

tetap terlimpahkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW yang telah 

membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penyusunan 

skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan 

dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulisan 

skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis 

curahkan kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta selalu 

menuntun peneliti dalam proses penyusunan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag,MM, selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial . 

4. Bapak Nasrullah Djamil, SE,M.Si,Ak,CA selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Bapak Rhonny Riansyah, SE,MM,Ak,CA selaku Dosen pembimbing yang 

telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Muklis, SE,MM selaku Penasehat Akademik. 

7. Seluruh Dosen beserta Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 

perkuliahan. 

8. Bapak pimpinan PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang Di 

Pekanbaru dan staf karyawan yang telah bersedia memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data serta 

informasi yang dibutuhkan dalam menulis skripsi ini. 

9. Teristimewa kepada Ayahanda Abdul Kamis dan ibunda Dahniar yang 

telah banyak berkorban baik materil maupun moril demi tercapainya cita-

cita penulis. 

10. Buat teman-teman kelas Akuntansi Manajemen terutama anak-anak          

lokal C. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara 

langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis 

harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb  

 

 

Pekanbaru, September 2018 
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