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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah

diberikan selama ini kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini dengan judul “Pengaruh Pergantian Manajemen, Financial Distress, dan

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) Terhadap Auditor Switching (Studi

Empiris Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa

Efek Indonesia Tahun 2013-2016)”. Skripsi ini merupakan syarat untuk

memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Mercu Buana.

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan diselesaikannya skripsi ini,

Penulis banyak menerima bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti

dari berbagai pihak, khususnya Ibu Rona Tumiur Mauli Caroline Simorangkir,

SE., MM. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan saran, waktu,

bimbingan, semangat, pengetahuan dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat

bagi Penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis haturkan

Alhamdulillah atas kekuatan Allah SWT yang telah mencurahkan anugerahNya

dan dengan penuh ketulusan hati Penulis ingin berterima kasih pada semua pihak

yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Mamah dan Papah tercinta Ibu Djawelah dan Alm. Bapak Amin Raji, serta

adik kandung tercinta, Arif Dwi Santoso, yang sedari awal selalu

menyemangati Penulis untuk melanjutkan sekolah ke jenjang Universitas

dan juga senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, keceriaan,

semangat dan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
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2. Istri tercinta, terkasih, dan tersayang, Dwi Apriyanty Ningsih, dan juga

calon anak kita dan anak pertama kita yang selalu setia dengan penuh

kesabaran dalam mendampingi dan menemani Penulis selama proses

pembuatan skripsi ini, juga senantiasa mendoakan, mendukung,

mengingatkan, memberikan perhatian, semangat dan cinta yang sangat

berarti bagi Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Ibu dan Bapak mertua tercinta Ibu Suprihani dan Alm. Bapak Wagiono,

kakak ipar tercinta Mba Carolina Nofiyanti dan Mas Gunawan Wibisono,

Aa Sutian dan Teh Herlina, serta keponakan-keponakan tercinta Nur Esha

Sutiana, Azka Abdillah Syaipiana, Rinjani Kireinahana, Arkaan Putra

Wibisono, dan Rivaldo Akbar yang juga senantiasa memberikan doa,

keceriaan, perhatian dan dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M., selaku Rektor Universitas

Mercu Buana.

5. Bapak Dr. Harnovinsah, Ak., M.Si., CA., CIPSAS., selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

6. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana.

7. Seluruh dosen dan staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Mercu Buana yang telah memberikan segenap ilmunya.

8. Teman-teman seperjuangan yang luar biasa: Edi Wardana, Angga Hamdani,

Aspuri Effendi, Arief Liadi, Arlina Gusmayati, Marina Safitri, Ulfa
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Ramadhani, Rahmi Nurhasanah, Febiola Sirait, dan Femmy Pramana.

Terima kasih atas segala doa, dukungan, bantuan dan semangat yang sangat

membangun bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Pihak-pihak lain yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih

atas bantuan, motivasi serta doanya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna, dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki

Penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan

segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai

pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan

khususnya bagi Penulis dan pembaca pada umumnya Akhir kata dengan segala

ketulusan dan kerendahan hati, Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan dan

kelemahan dalam skripsi ini.
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