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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabil’alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala anugrah-nya kepada penulis 

sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis 

Hubungan Auditor-Klien: Faktor-Faktor yang Memengaruhi Auditor 

Switching di Indonesia”. maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memnuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Ekonomi Program Studi 

Akuntansi pada Universitas Widyatama. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

mengingat keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penulis baik 

dalam hal penyajian maupun penggunaan bahasa. Namun demikian inilah yang 

terbaik yang penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak. Oleh karena itu semua masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun 

sangat penulis harapkan bagi penyempurnaan skripsi ini. 

Selama persiapan, penyusunan, sampai dengan penyelesaian skripsi ini 

penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan dorongan yang sangat berarti 

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling 

mendalam, penulis mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua orang tua tercinta Ibu Tita Ruspitawati dan Bapak Acep Heri 

Suhana, terimakasih atas kasih sayang, do’a, bimbingan, dorongan, 
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motivasi, serta pengorbanannya baik fisik maupun materi dan semua 

yang tak pernah terbalas. 

3. Bapak Dr. H. Moch. Manshur, S.E., M.M., Ak., CA. Selaku dosen 

pembimbing yang telah memberikan waktu, tenagam dan pikirannya 

untuk memberikan petunjuk, pengetahuan bimbingan dan pengarahan 

selama penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.B.A., selaku Rektor Universtitas 

Widyatama. 

5. Bapak Dr. H. Nuryaman, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Wakil Rektor 

Universitas Widyatama. 

6. Bapak Dr. R. Wedi Rusmawan K, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

7. Bapak Bachtiar Asikin, S.E., M.M., Ak., selaku wakil Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 

8. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Bapak Remon Gunanta, S.Pd., M.Si. selaku Sekertaris Program S1 

Fakultas ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

10. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntansi Universitas Widyatama, yang telah membimbing, mendidik, 

dan memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. 

Semoga bantuan, dukungan dan do’a yang telah diberikan mendapat balasan 

dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Amiin. Akhir kata penulis mohon maaf 
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apabila terdapat kekurangann dalam penulisan dan penyajian skripsi ini. Mudah-

mudahan dapat bermanfaat sebagai mana mestinya.  
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