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KATA PENGANTAR 

 

Yeremia 17 : 7 

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya 

pada TUHAN.  

 

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus , yang telah menuntun 

dan memberkati dengan Kasih-Nya yang melimpah kepada penulis selama 

menjalani masa perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, 

hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Leverage, Rugi Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, 

Independensi Komite Audi, Keahlian Akuntansi dan Keuangan, dan  

Kualitas Audit  Terhadap Frekuensi Rapat Komite Audit Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI”.  

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, 

Universitas Negeri Medan.  Penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari 

bantuan dan dukungan yang sangat berharga dari banyak pihak. Teristimewa 

kepada orangtua saya, Apul Sihombing dan Rotua Nababan, Terima kasih buat 

Bapak yang selalu menemani saya selama mengerjakan skripsi ini, rela menemani 

untuk lembur dan mendoakan saya, terimakasih  kepada Ibu yang selalu 

menyiapakan segala kebutuhan saya selama penyusunan skripsi ini dan yang 

memberi banyak perhatian dan kasih sayang kepada saya, terima kasih atas segala 

didikan, nasihat, materi dan motivasi serta doa yang tiada hentinya diberikan 

kepada penulis dalam mendukung penyelesaian skripsi ini. Terimakasih sudah 
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jadi Bapak dan Ibu yang hebat buat kami. Abang saya Arsudin Sihombing dan 

adik saya Starwidodo Sihombing, terima kasih telah banyak membantu dan 

memberikan semangat kepada penulis.  Pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada: 

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

Medan. 

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

Universitas Negeri Medan. 

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

Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. 

4. Bapak Muhammad Ishak, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi Universitas Negeri Medan sekaligus dosen pembimbing 

akademik penulis.. 

5. Bapak Dr. Nasirwan, SE, M.Si, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 

Universitas Negeri Medan. 

6. Bapak Muhammad Ridha Habibi Z, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak meluangkan waktu, dan 

memberikan bimbingan serta arahan mulai dari awal sampai selesainya 

skripsi ini dan telah memberikan motivasi dan saran kepada penulis selama 

proses penyelesaian skripsi. 

7. Bapak Drs. Surbakti Karo- Karo, M.Si, Ak, CA, Bapak Chandra Situmeang 

S.E, M.SM, Ak, CA dan Ibu Tapi Rumondang S Siregar, S.E, M. Acc 
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sebagai dosen penguji yang telah senantiasa memberikan kritik dan saran 

kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi, yang telah memberikan bekal 

ilmu pengetahuan selama penulis menempuh perkuliahan. 

9. Bang Riky Adrian, sebagai staff administrasi jurusan Akuntansi yang telah 

banyak membantu penulis dalam mengurus administrasi. 

10. Terima kasih kepada opungku tersayang yang selalu mendoakan dan  

 memberikan dukungan kepada penulis dan kepada keluarga yang di 

 Siantar  yang selalu memberi semangat   

11. Terimakasih buat teman-teman seperjuangan dan yang paling saya 

sayangi, kepada Deci Fiferonica Purba yang telah banyak membantu saya 

dalam penyelesaian skripsi ini, rela meluangkan waktunya dan selalu siap 

membantu ketika saya dalam kesulitan, kepada Asriwaty Trice yang selalu 

mengingatkan untuk selalu tetap semangat, Yulia Amanda Ginting, Fitrin 

D.M Nasution dan Chandni Kaur yang telah banyak membantu serta Dodi 

Putra Situmorang dan Musa A.H Bukit yang selalu bisa jadi panutan untuk 

terus berjuang. Kepada Leticia Simanjuntak terimakasih telah banyak 

membantu memberi masukan dan teman teman Comma’A terimakasih 

untuk kebersamaan dan kerjasamanya selama perkuliahan.  

12. Terimakasih kepada Amang Pendeta dan teman teman NHKBP Agape 

terkhusus buat Kak Eli yang selalu mengingatkan saya untuk tetap berdoa, 

Erik Situmeang dan Bill Shandy yang mengingatkan saya untuk semangat 
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dan terus maju, kepada Frisca Siringo ringo, Revolver, kak Lia dan teman 

teman NH lainnya yang tidak dapat saya tulis satu per satu. 

13. Terimakasih kepada teman teman alumni medica group 908 Meyend, 

Jesicca, Divilia, terimakasih atas kebersamaan dan semangat yang 

diberikan. Kepada Jimmy Tanjung dan teman teman sekalian, terimakasih 

telah menyemangati penulis.  

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan 

saran yang sifatnya membangun ke arah yang lebih baik lagi. Akhir kata, 

penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. 

 

      Medan,     Maret  2016 

      Penulis, 

 

 

 

      Novita Sihombing 

      NIM. 7123220045 
 


