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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum wr.wb. 

 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya, 

serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad 

SAW, keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan sampai kepada kita semua. Atas 

nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Perusahaan Berpindah Kantor Akuntan Publik. (Studi 

Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2006-2010)” dengan baik. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

 Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran masih sangat 

diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini. 

 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran 

dan fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala 

hormat dan kesungguhan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Allah SWT sumber segala kekuatan dan kemudahan yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sampai detik ini. 
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2. Nabi besar kita Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan dan inspirasi 

bagi setiap umatnya. 

3. Martius Sani dan Indrawati selaku orangtua tercinta yang selama ini telah 

memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, nasihat dan fasilitas 

yang tak akan tergantikan oleh apapun. Sisko mengucapkan banyak 

terimakasih atas doa, keringat dan air mata yang ayah dan emak berikan. 

4. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta memberikan 

bimbingan, pengarahan, dorongan, motivasi, semangat dan masukan kepada 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Rachmat Hidayat, Drs., M.Pd. selaku dosen wali yang telah 

meluangkan waktu selama proses perwalian. 

6. Seluruh Staf Dosen Universitas Widyatama yang telah memberikan bekal 

pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis 

menempuh perkuliahan di Universitas Widyatama. 

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1, 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

8. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama. 

9. Bapak Dr. H. Mame Sutoko, Ir., DEA., selaku Rektor Universitas Widyatama 

Bandung. 
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10. Ibu Prof. Dr. Hj. Koesbandijah Abdoel Kadir, M.S., Ak., selaku Ketua Badan 

Pengurus Yayasan Widyatama. 

11. Seluruh Staf Administrasi dan Perpustakaan Universitas Widyatama. 

12. Adik-adikku Putra, Nada, dan Fajar tersayang terima kasih atas doa, 

dukungan, kasih sayang yang selama ini mungkin sulit untuk direalisasikan 

dengan kata-kata. 

13. Pak Uo, Mak Uo, bang Rio dan Ria sebagai keluarga di Bandung. 

14. Agung, Arie, Rico, Rifky, Yudi, Imam dan Tya teman seperjuangan dari 

rantau 

15. Para pemain dan official Real Minang United Profesional Football Club. 

16. Anggota trio prodi Gentha dan Mium akan selalu saya kenang suka duka nya 

selama kita mengajukan proposal, buat Mium jangan dadas terus ya.  Gentha 

yang langgeng sama Gempita. 

17. Teman-teman kelas L yang sudah lulus dan belum lulus ayo semangat susul 

kita yang sudah lulus. 

18. Afri, Aris, Kurniawan, Bebey, Fahri dan Aji telah memperkenalkan saya 

dengan kota ini dan memberikan sambutan hangat kepada saya sebagai anak 

rantau. Karena kalian saya merasa Bandung adalah rumah kedua saya. 

19. Rekan-rekan seperjuangan sewaktu bimbingan Chandra dan Ilham. 

20. Para penghuni PANTAI ‘08 Garis Keras Loyalitas Tanpa Batas atas 

kekompakannya, canda, tawa dan sejuta cerita yang telah kita lalui bersama-

sama kalian memberikan saya merasa seperti dirumah . 
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21. Trio Linehard Cucu, Maysa, dan Rere yang menjadi biduan dan membuat 

PANTAI menjadi ada sentuhan wanitanya. 

22. Para punggawa L.M Squad dan Initial L.M semoga ada regenerasi dan 

menjadi juara 

23. Girl of summer yang akan menjadi istri ku nanti, tunggu abang ya. 

24. Rekan-rekan Akuntansi 2008. 

25. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 

untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu 

penulis selama ini. Besar harapan bagi penulis bahwa skripsi ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi berbagai pihak. 

 

Wassalamualaikum wr.wb. 

 

Bandung,   September 2012 

Penulis, 

 

 

              Meisisko Martin 

 


