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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala pertolongan, berkat yang luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan 

Akuntansi Lingkungan Pada Instansi Sektor Publik Di Kota Medan”.  

 Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang begitu banyak, karena 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana untuk itu penulis 

mengucapakan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 

memberi dorongan maupun motivasi kepada penulis selama pengerjaannya. Terutama  

buat Ayah saya J.Damanik dan Ibu saya S.Panjaitan  beserta saudara saya Tetty 

Damanik, Doly Damanik, Dewi Damanik yang sungguh luar biasa memberi motivasi 

dan mendoakan saya.   

 Selain itu peneliti juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya 

kepada; 

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si selaku Rektor Unimed beserta 

para staffnya. 

2. Bapak Drs, Kustoro Budiarta, M.E selalu dekan Fakultas Ekonomi. 

3. Bapak Muhammad Ishak SE, M.Si, Ak selaku ketua jurusan akuntansi dan 

juga dosen penguji yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi 

ini. 
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4. Bapak Dr. Arfan Ikhsan Lubis, SE, M.Si selaku dosen Pembimbing 

Skripsi yang telah membantu di banyak hal sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

5. Bapak Drs. Jihen Ginting, Msi, Ak. CA dan Ibu yulita Tridiarti SE, M.Si 

selaku dosen penguji skripsi dan juga pemberi masukan yang bermanfaat 

demi penyelesaian skripsi ini. 

6. Buat  para staff di  instansi Pemko Medan yang diteliti yang telah 

meluangkan waktunya kepada saya, dan buat sharing-sharingnya serta 

candaannya. 

7. Buat satu Kelompok kecilku Ekklesia Small Group (K’ira, Syardis, 

Frengki, dan suingly) yang telah memberi semangat. 

8. Buat adik-adik kelompok kecilku  Shine Small Group (Junus, Frans, Luky 

Dan Monalisa) yang luar biasa dalam mempertanyakan skripsi ini setiap 

saat. 

9. Buat adik-adik kelompok kecilku (Ruth, Melva, Santrida) yang selama ini 

menunggu-nunggu kapan wisudanya biar ditraktir makan. 

10. Buat adik-adik kelompok kecilku TrifenasAngel (Merry, Asmo, Esna Dan 

Juni) yang turut berperan aktif memberi dukungan kepada saya sendiri 

dalam menyelesaikan skripsi ini meskipun kontinuitas kelompok kecil kita 

begitu buruk tetapi tetap kompak. 
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11. Buat kawan-kawan satu jurusan Akuntansi stambuk 2010 (Agus, Marsius, 

Dody, Fernando, Piter, Arjuna, Andi, Josua, Benny, Reni, Eva, Kd, dll) 

yang selalu memberi dukungan semangat di saat-saat buruknya keadaan.  

12. Buat satu koordinasi Deo Vindice Viat Lux UKMKP  2013 (Rosnita, 

Rouli, Sarah, Meido, Adevia, Meilinda Po, Ira Yohana, Ronal Lesmana, 

Syardis Simanjorang), terima kasih buat perannya dalah hal penyelesaian 

skripsi ini. 

13. Buat satu Koordinasi satahi saoloan UKMKP 2014, (Tuti, Vera, Ventry, 

Darto Dan Syardis) yang selalu berniat mengadakan ulang tahun 

skripsiku. 

14. Buat satu ws perjuangan (Rouli, Meilinda, Jesica, Ramen, Frengky, 

Syardis, Vera, Ventry, Tuti) yang setiap saat ingin ditraktir makan dalam 

setiap momen. 

15. Buat satu ws rela gg simalungun no 7 (Jesika, Tutur, Hizkia, Melisa, Putri, 

Rouli, Sabda, Frengky, Syardis) terimakasih buat kesabarannya dalam 

menghadapi emosi penulis yang naik-turun selama pengerjaan skripsi. 

16. Untuk orang yang muncul di akhir penyelesaian skripsi ini (Hizkia 

Girsang) terima kasih buat sikap biasanya namun peduli dalam doa-

doanya. 

17. Buat Oda Sensei atas karyanya yang begitu luar biasa yang selalu 

menemani penulis dalam pengerjaan skripsi. Semoga komiknya tetap epic, 

super badaz dan fun. 
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 Semoga semua kebaikan, bantuan, arahan mereka semua berikan akan 

menjadi berkat yang luar biasa bagi mereka dan saya sendiri. Akhir kata saya 

mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua 

pihak yang berkaitan. Amin 
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