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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum wr.wb. 

 Alhamdulillahi Robbil’alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan 

petunjuk, kekuatan lahir dan batin dengan semangat dan keikhlasan sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Pengaruh Dorongan Akuntansi 

Manajemen Lingkungan Proaktif terhadap Kinerja Lingkungan (Survei pada 

Perusahaan Industri di Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung 

yang terdaftar di PROPER 2012)” 

  Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan 

keterbatasan, baik dalam pengelolaan data maupun dalam penyajiannya, yang 

disebabkan keterbatasan tingkat kemampuan dan pemahaman. Oleh karena itu, 

dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.  

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak bantuan, 

bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Ayahanda (Djaka Wachju, S.T) dan Ibunda (Yayah Sumiati, S.Pd., M.M) 

tersayang yang telah memberikan perhatian, dukungan moril serta materil, 

semangat, serta doa yang tulus untuk penulis yang tiada akhir yang mungkin 

tidak bisa terbalaskan, dan hanya lewat karya tulisan/skripsi ini yang bisa 

penulis persembahkan. Semoga ALLAH SWT memberikan rahmat dan 

balasan untuk Ayahanda dan Ibunda tersayang, 

2. Bapak Eriana Kartadjumena, M.M., Ak., CSRS selaku Dosen Pembimbing 

yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan selalu sabar dalam 

memberikan bantuan, petunjuk, serta nasehat yang sangat berguna bagi 

penulis dari awal penyusunan sampai skripsi ini selesai. 
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3. (Alm)  ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah  Abdoel Kadir, M.S., Ak. selaku Ketua 

Badan Pengurus Yayasan Widyatama. 

4. Bapak Dr. H. Mame S. Soetoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama.  

6. Bapak H. Nuryaman, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi S-1 

Universitas Widyatama. 

8.  Ibu Intan Oviantari, S.E., Ak. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S-1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama yang telah memberikan izin 

penulisan skripsi ini.  

9. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak dan Ibu Rafael G Aida 

Wijaya, S.E., M.Si., Ak selaku dosen penguji. 

10. Seluruh Guru-guruku sejak TK hingga SMA, dan seluruh Dosen Pengajar 

Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal ilmu 

pengetahuan selama perkuliahan. 

11. Seluruh Staf Administrasi, Sekretariat Akademik dan Perpustakaan, yang 

telah membantu penulis selama masa perkuliahan di Universitas Widyatama. 

12. Seluruh Pimpinan Perusahaan dan Staff perusahaan yang bersedia 

meluangkan waktu dan telah banyak memberikan bantuan dalam 

pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. 

13. Kakakku tersayang Rima Wahyuniati dan Dadan Djuanda yang selalu 

memberikan perhatian, motivasi dan semangatnya kepada penulis serta 

nasihat-nasihat yang membangun, dan kepada keponakaku tersayang Najma 

Syifa Khaerunissa yang menggemaskan, selalu memberikan keceriaan, tawa, 

semangat kepada penulis. 
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14. Aldi Grialdi Syaftarie yang selalu memotivasi, meluangkan waktu, dan 

membantu penulis selama proses penelitian dan Firasy Nur Karimah Syafiq 

yang memberikan motivasi, nasihat, saran, dukungan, kepada penulis. 

15. Sahabat-sahabatku Zwolf Rizki Utami Lestari (Rie), Dewi (Kd), Ayu, Putri 

(uthie), Furry (mpuy), Aulia, Wulan, Euis, Siwi, Ramie terimakasih atas 

canda tawa nasihat serta semangatnya. 

16. Teman-temanku seperjuangan skripsi angkatan 2009 terutama, Ane, Bulan, 

Alysa, Uzy, Syifa  dan teman-teman seperjuangan skripsi lainnya yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas nasehat, saran, 

dukungan dan kerja samanya selama proses penyusunan skripsi ini hingga 

selesai.  

17. Teman-teman sepermainan, seperjuangan 2009 Richi, Diaz, Erma, Fuzzy, 

Putri, Nuke, Nurul, Achi, Dina, Siska, Linda, Pripta, Rialdi, Willy, Ojan, 

Meta, Randhi, Deni, Isya, Irham, Vicky, Vivi, Rasyid, Tria, Elsa, dll. 

Terimakasih atas pertemanan dan kerja sama yang selama ini kita bina selama 

perkuliahan, sehingga kalian membuat masa-masa perkuliahan ini menjadi 

berkesan. 

18. Keluarga, seluruh saudaraku di Bandung, Anyer, Rangkas Bitung, Riau, 

Ciamis, terima kasih untuk semangat dan doanya. 

19. Semua teman-teman angkatan 2009, terimakasih untuk canda tawa, 

pengalaman serta semangatnya. 

20. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, yang telah 

banyak membantu dan memberikan dukungan dan do’a demi kelancaran 

penyusunan skripsi ini. 
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  Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi 

penulisan, tata bahasa maupun pembahasannya. Akhir kata, semoga Allah SWT 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada pihak-pihak yang telah membantu 

penulis dalam penyusunan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Jazakumullahu khairan katsira. Amin. 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 

 

 

                                                                               Bandung,         Juli 2013 

                                                    Penulis 

 

 

 

 

                                                                                Gitasari Wahyu Utami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


