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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur atas Berkat dan Kasih Karunia yang telah Tuhan Yesus Kristus  berikan, 

yang senantiasa menyertai penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

ini yang berjudul “Pengaruh Financial Distress, Pergantian Manajemen, dan Opini    

Audit Terhadap Auditor Switching pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2016”.  

 Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Medan. Dalam 

menyelesaikan tulisan ini penulis menyadari tidak dapat berjalan sendiri tanpa bantuan dan 

dorongan baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini ucapan terima 

kasih penulis sampaikan kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Negeri Medan. 

2. Bapak Prof. Indra Maipita, M.Si., Ph.D., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Medan. 

3. Bapak Dr. Eko Wahyu Nugrahadi, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan.  

4. Bapak Drs. La Ane, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Sarana dan Keuangan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

5. Bapak Drs. Johnson, M.Si., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

6. Ibu Yulita Triadiarti, S.E, M.Si., Ak., C.A., sebagai Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 

Negeri Medan dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan 
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bimbingan dan arahan kepada peneliti selama proses perkuliahan serta sebagai Dosen 

Penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun. 

7. Drs. Surbakti Karo-karo, M.Si., Ak., CA, sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini. 

8. Ibu Erny Luxy Purba, S.E., M.Si., sebagai Dosen Penguji, yang telah memberikan 

masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

9. Bapak Dr. Azizul Kholis, S.E., M.Si., sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan 

masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

10. Bapak Muhammad Ishak,, S.E., M.Si., Ak., CA,   sebagai Dosen Penguji yang telah 

memberikan masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 

selama peneliti menempuh perkuliahan. 

12. Kak Ummi, staf administrasi jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi yang telah banyak 

membantu dalam pengurusan administrasi di Jurusan. 

13. Keluarga yang paling penulis kasihi, untuk Mama penulis, Tiurlina Purba yang selalu 

mendukung dan menyemangati serta yang selalu mendoakan penulis dalam penyusunan 

Skripsi ini. Untuk Abang penulis Sofyan Efendi Saragih, ST., Untuk Kakak Ipar Penulis 

Octreshia Elenditya Marpaung SE.,MSi., yang Sangat Banyak Membimbing dan 

Membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Dan untuk Seluruh saudara2 penulis 

yang membantu dalam dukungan moril atau pun materil 

14. Untuk teman-teman Kuliah penulis di kelas Frans, Firdaus, Yosep, Jekson, dan teman-

teman yang lain. Terima kasih karna sudah mengisi hari-hari penulis selama masa 

perkuliahan penulis kurang lebih 4 tahun ini 

15. Untuk sahabatku selama di kampung  Juni ardi ginting, yang selama Lebih satu tahun ini 

udah jadi teman mainku yang paling baik dan mengerti aku. Susah senang sudah banyak 
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kita lalui kawan. Bahkan saat aku galau kau yang menguatkanku. Terima kasih banyak 

kawan 

16. Untuk orang yang kusayangi Lailla Noor Rahmawati Yang telah bersama penulis selama 

setahun udah mengisi hari-hari penulis dan turut menyemangati penulis dalam 

perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Walaupun sudah sekitar 4 bulan ini udah putus 

dan sering ribut, Penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kenangan dan 

kasih sayang yang telah penulis terima. Sejujurnya penulis sangat menyanyanginya tapi 

mungkin memang tidak jodoh. 

17. Teman-teman satu dosen pembimbing penulis yakni Darwisah, Erikson, Nurul, dan Wida, 

Terutama Untuk Wida yang udah seminar proposal  Bersama dengan penulis tetap 

semangat ya revisi an semoga bisa sama wisuda. Untuk darwisah yang udah wisuda 

semoga cepat dapat kerja dan sukses selalu 

18. Teman-teman Jurusan Akuntansi Stambuk 2014, terkhusus untuk kelas Akuntansi B, 

yaitu Nisa, Cindy, Bakti, Nurdianto, Kristianto, Ali gusti siregar, Juan Utama. Terutama 

untuk ali gusti siregar yang udah sangat banyak berdiskusi dengan penulis, baik tentang 

kuliah, skripsi bahkan tentang politik, selamat atas wisudanya bulan 11 kemarin ya 

kawan. Semoga cepat dapat kerja dan sukses selalu 

19. Teman-teman Jurusan Akuntansi kelas A Stambuk 2014 yakni Alex, Haris, Faisal,  dan 

juga yang lainnya. 

20. Teman-teman satu sekolah yakni Lisbeth, Pebri, Gopin, Yuni Purba, sri erliana dan lain-

lain. Dimanapun kalian, Semoga sukses selalu. 

21. Teman-teman sekampung yakni Ardi, Alex, Martin, Yuni, evelin, Yola,dan lain-lain. 

Untuk Evelin dan yuni yang sama dengan penulis berkuliah di unimed, semoga kuliahnya 

sukses ya dan cepat wisuda  
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22. Untuk Mantan penulis Yaitu Yola dan Elgita. Untuk yola mantan sekaligus pariban 

penulis semoga kuliahnya sukses ya, rajin kuliah dan belajar, jangan pacaran dan main2 

aja. Untuk elgita semoga semakin sukses ya. Tetap pertahankan ipk mu itu ya dek. 

Semoga tahun depan bisa wisuda dengan ipk cum laude. 

23. Dan semua pihak yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis yang tidak dapat 

disebutkan satu per satu, Terimakasih untuk semuanya.  

Akhirnya penulis merasa bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu 

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan 

skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya. 
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