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KATA PENGANTAR 

 

     Segala puji dan syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa yang senantiasa memberi berkat berlimpah sehingga saya dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan. Dalam kesempatan ini, adapun judul skripsi saya 

adalah “Pengaruh Debt to Eguity Ratio, Profitabilitas, Struktur Kepemilikan, 

Kualitas Auditor, Pergantian Auditor, dan Opini Auditor Terhadap 

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI”.  

     Mulai dari awal hingga sampai pada penyelesaian skripsi ini, penulis 

meneria bantuan, dukungan, semangat dan bimbingan dari banyak pihak. 

Terutama kepada ayah dan mama, terima kasih kepada Alm. Ayah dan Mama 

saya yang telah menghantar penulis sampai pada perguruan tinggi tepatnya di 

Univesitas Negeri Medan. Terima kasih buat doa, dukungan, nasehat serta terima 

kasih  ayah dan mama yang senantiasa menagajarkan penulis untuk menjadi anak 

yang takut akan Tuhan dan bersyukur punya ayah dan mama yang senantiasa 

mengenalkan penulis kepada Sang Pencipta. Selesainya penulisan skripsi ini 

penulis dedikasikan kepada ayah dan mama.  

    Dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan rasa terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hajar, M.Si selaku Rektor Universitas Negeri Medan  
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2. Bapak Drs.Kustoro Budiarta, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan  

3. Bapak Drs. H. Thamrin, M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Medan  

4. Bapak Muhammad Ishak, S.E, M.Si, Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Dr. Nasirwan, S.E, M.Si, Ak selaku sekretaris Jurusan Akuntansi 

Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Medan sekaligus selaku dosen 

pembimbing skripsi  yang telah memberi arahan dalam proses perbaikan 

skripsi ini.  

6. Bapak Drs. Surbakti Karo-Karo, M.Si, AK, CA. selaku dosen penguji yang 

telah berkenan meluangkan waktu membimbing dan mengajarkan banyak hal 

dengan baik dalam perbaikan skripsi ini.  

7. Bapak Hermansya Sembiring, SE, M.Si, Ak, CA selaku selaku dosen penguji 

yang telah memberi arahan dalam proses perbaikan skripsi ini.  

8. Bapak Chandra Situmeang, SE, M.SM, Ak, CA selaku dosen penguji yang 

telah memberi arahan dalam proses perbaikan skripsi ini.  

9. Bapak Muhammad Rizal, SE, M.Si selaku dooesn pembimbing akademik 

yang telah membimbing penulis selama perkuliahan. 

10. Bapak Kornelius Harefa, SE, M.Si yang telah memberi masukan serta 

membimbing selama perkuliahan. 

11. Ibu Rista Heni Purba, Spd yang telah membantu dan memberi arahan, 

motivasi. Trima kasih buat jasa-jasa yang telah diberikan. 
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12. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan yang telah mendidik penulis selama perkuliah. Bang Ricky 

Andrian bagian Administrasi Jurusan Akuntansi yang telah membantu dalam 

pengumpulan berkas dan seluruh staff pegawai di Fakultas Ekonomi 

Univesitas Negeri Medan. 

13. Teristimewa kepada kakak tersayang Yusnidar Yenfrilenni Gulo yang 

senantiasa membantu penulis baik secara moral maupun materi. Terima kasih 

kakak yang sebesar-besarnya dan i love you sister. 

14. Kepada Asal Niatman Gulo (abang), Yarnita Dearni Gulo (kakak) trima kasih 

senantiasa menemani penulis dan terima kasih kepada adik-adik saya tercinta 

Tertiwani Gulo dan Glend Rivelson buat senyuman, canda, yang senantiasa 

memberi penulis semangat untuk senantiasa memberikan yang terbaik, 

Thanks you darling. 

15. Kepada Tante dan Om saya yang senantiasa memberikan motivasi, dukungan 

kepada penulis. 

16. Buat keluarga besar Damanik (opung, tulang, nantulang, kodang, gawei, 

kakak, abang dll) terima kasih buat senyum kalian yang senantiasa menemani 

penulis. 

17. Kepada sahabat penulis Ismi Obstari Sibarani (Jengkol I) dan  Aurelia Manik 

buat kebersamaan, senyum, canda, tangis selama perkuliahan dan beryukur 

mengenal kalian semoga persahabatan ini tidak akan putus dan terima kasih  

buat hari-hari yang telah kita lalui bersama. Thank you guys  
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18. Kepada team movement everywhere (LPMI) khususnya Helen, Marisa, Rince, 

Meirin terima kasih dan senang bekerja sama untuk melakukan pelayanan 

bersama kalian apalagi mengingat moment mission trip dan kepada Martin, ka 

Tiny, ka Novi, bang Daniel, ka Dina, ka Melisa, Ka Satri, Ka Ribka, bang 

Fernandus, Desy, ka Romian terima kasih buat kebersamaan kita selama ini. 

19. Terima kasih kepada Staff LPMI ka Febri, Mas Catur, Bang Jonry, Bang 

Catur, Bang Alven, ka Yoke, Ka Roro, ka Dina, Ka Dian buat kebersamaan 

mengajar penulis dalam mengenal Sang Pencipta. 

20. Terima kasih teman-teman kampus yang tergabung dalam LPMI wilayah 

Barat mulai dari Pekan Baru, Jambi, Bengkulu, Lampung, Batam buat 

kebersamaan selama cover our campus. 

21. Terima kasih kepada teman-teman Akuntansi B selama perkuliahan lamria, 

Rehmalem, Yani, Wahyu, Rizka, Laily, Indri, Dhanton, Eko, Fikar, Anggi, 

Faldi, Yayi, Mae, Joko, Rifki, Fakar, Reisa, Winni, Yossi buat senyuman dan 

kebersamaan selama perkuliahan. 

22. Terima kasih kepada teman seperjuangan Akuntansi A Ramawati, Mayo, 

Imam, Dian, Nisa, Yeyen buat sharing selama penyusunan skripsi ini. 

23. Terima kasih kepada teman-teman sebenang biru Gerakan Mahasiswa Kristen 

Indonesia (GMKI) buat bang Barto, bang Landon, Bang Herikson, Ka Tio, 

Ka Deli, ka Jesika dan teman-teman lainnya terima kasih buat 

kebersamaanya. 
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24. Terima kasih kepada ka Santi, ka Ana dan teman-teman dari Aakademi 

Maritim Belawan (AMB) buat candaan yang senatisa mengalir pada saat 

bertemu dengan kalian. 

25. Seluruh teman-teman Akuntasi Universitas Negeri Medan 2011 dan semua 

pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu 

   Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan 

kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi dunia pendidikan 

terutama bagi penulis.  

 

                                                                                                  Medan,  Maret 2015  

                                                                                           Penulis 

 

 

 

 Nurdelima Gulo 
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