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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis 

Akuntansi Lingkungan dan Strategi Manajemen Atas Pengelolaan Sampah 

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Provinsi Riau” Penyusunan 

skripsi ini sebagai salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar 

Sarjana S1 di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad 

S.A.W yang telah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang 

islamiyah bertauhid dan berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat 

sekarang ini.  

 Dalam penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat : 

1. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda Alm. Harun 

dan Ibunda Salimah selaku Orangtua penulis tercinta yang tiada henti-

hentinya selalu memberikan doa, rasa kasih sayang yang besar tiada 

terbalas, ketulusan cinta mulia dan pengorbanan yang luar biasa, serta  

terus mendukung penulis baik moril maupun materil dan memotivasi 
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penulis agar menjadi seorang Sarjana yang berkualitas dan berkarakter. 

Sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. 

2. Keluarga besar penulis, kakak, abang, abang ipar serta keponakan penulis 

yang selalu membarikan motivasi dan doa terbaiknya. 

3. Bapak Prof. Dr. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau 

beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

dapat menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau. 

4. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Ibu 

Wakil Dekan LII dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 

5. Ibu Ikhwani Ratna, SE, MSI, AK, CA  selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

6. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.AK selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S1. 

7. Ibu Susnaningsih Mu’at, SE, MM dan Bapak Muklis, SE, MM, Ak selaku 

penguji seminar proposal penulis yang telah membagi banyak ilmu kepada 

penulis.  

8. Ibu Anna Nurlita, SE, M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah banyak 

memberikan motivasi selama kuliah. 

9. Ibu Rimet, SE, MM, Ak, CA selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah 

memberikan konsultasi dan bimbingan, serta saran, dukungan dan arahan 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 
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10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staf yang 

telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan yang 

bermanfaat kepada penulis.  

11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Jumiati, Dewi Atika, Maya Novriza, 

Veksa Afriella, Maya Tesia Basuki, Okta Windy Aninditia Tanjung, Eni 

Kartini dll yang telah memberi support dan berbagi cerita kepada penulis. 

12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Akuntansi lokal I angkatan 

2013 dan Akuntansi Manajemen B angkatan 2013 tanpa terkecuali, yang 

selalu memberikan motivasi kepada penulis. 

13. Kepada teman-teman KKN Sungai Bungo Kampar Kiri Hilir yang telah 

menjadi keluarga baru bagi penulis dan selalu memberi motivasi kepada 

penulis.   

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan 

skripsi ini. 

Pekanbaru,   Maret 2017 
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