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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan 

anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang 

berjudul “Pengaruh Carbon Accounting Terhadap perencanaan strategi Dan 

kinerja lingkungan” dengan baik dan lancar. Adapun tujuan penulisan skripsi ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana carbon accounting berpengaruh terhadap 

perencanaan strategi dan kinerja lingkungan, yaitu inovasi dalam mengurangi 

dampak-dampak lingkungan yang perlu disadari oleh perusahaan-perusahaan, dan 

perusahaan juga dapat mengetahui tingkat emisi carbon yang dihasilkannya dari 

hasil pengukuran, kemudian manajemen perusahaan dapat menetapkan strategi-

strategi untuk mengurangi emisi carbon tersebut dan melaporkannya kepada 

stakeholders perusahaan.. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan mengingat keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat 

berterima kasih terhadap saran dan kritik membangun yang diberikan guna 

perbaikan di masa yang akan datang. 

Selama masa penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapat bimbingan, 

saran dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis ingin menyampaikan 

rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan berkat dan rahmatnya kepada saya 

dalam penyusunan skripsi ini. 

 



    
 

2. Keluarga yang terkasih Alm. Papah, Mamah, Yudi Karyanto dan Ooh, 

yang telah banyak memberikan dukungan baik secara finansial maupun 

moral dan doa-doa mereka yang selalu diberikan kepada penulis selama 

masa perkuliahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan di 

Universitas Kristen Maranatha. 

3. Bapak Candra Sinuraya, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing terkasih 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan sabar 

membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, dan saran, serta 

semangat kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini. 

4. Ibu Endah Purnama Sari Eddy, S.E., M.Ak., Ak., selaku dosen wali yang 

telah membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis untuk 

menempuh perkuliahan di Universitas Kristen Maranatha sampai selesai. 

5. Ibu Se Tin S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi di 

Universitas Kristen Maranatha. 

6. Bapak Surya Setyawan, S.E., M.Si., selaku Pembantu Dekan bidang 

Akademik dan Administrasi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen 

Maranatha. 

7. Ibu Hanny, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Kristen Maranatha. 

8. Ibu Lauw Tjun-Tjun, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

9. Segenap dosen dan staf pengajar yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan studi di jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. 



    
 

10. Seluruh staf Tata Usaha dan perpustakaan Universitas Kristen Maranatha 

yang telah membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh 

penulis selama menyelesaikan masa studi. 

11. Muhammad Maulana Yusuf, yang selalu membantu, mendukung dan 

memberikan semangat serta doa di masa perkulihan berlangsung maupun 

tidak berlangsung. 

12. Sahabat dan teman-teman penulis, Maya Wulandari, Resti Novandy 

Wardani, S.E, Karin Karaniya Gunawan, Monitaris Gladis, dan Febia Adi. 

Terima kasih untuk doa, semangat, dan semoga kita semua sukses. 

13. Pihak-pihak lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalau melimpahkan kasih dan berkat-

Nya kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca 

serta semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih. 
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