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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 
 

Motto 

 

 Bersyukur kepada Allah apapun hasilnya. 

 Usaha tidak akan mengkhianati hasil. 

 Usahakan balas keburukan orang lain dengan kebaikan yang kita miliki 

 Selalu berfikir selangkah kedepan tanpa melupakan masa lalu 

 
 

 

Persembahan 

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayahnya, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini 

kupersembahakan teruntuk 

1. Kedua orang tuaku tersayang  yang senantiasa  mendoakan,  memberi  

nasihat dan semangat. 

2. Adikku tercinta beserta keluarga besarku yang selalu memberi motivasi. 

Vina Putri Widyana yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya. 

3. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberikan keceriaan di setiap 

waktu. Teman-teman angkatan ’12 dan temanku semuanya. 

4. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

usulan penelitian skripsi dengan judul “PENGARUH UKURAN KAP, 

PERGANTIAN MANAJEMEN, UKURAN PERUSAHAAN, 

KEPEMILIKAN PUBLIK TERHADAP AUDITOR SWITCHING PADA 

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN GO PUBLIK” yang disusun untuk 

memenuhi salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program sarjana (S1) 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman 

yang dimiliki oleh penulis baik dari penyajian maupun penggunaan bahasa. 

Namun demikian, inilah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh penulis dan 

diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, semua 

masukan, kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan 

bagi penyempurnaan skripsi ini. 

 Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

dukungan, do’a, bimbingan, dan masukan yang sangat berarti dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, dengan ketulusan dan kerendahan hati yang paling mendalam, 

penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE.,M.Si.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 
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2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. Zaenal Alim Adiwijaya, SE, MSi, Akt, CA  selaku Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, arahan, dan masukan 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar. 

4. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis. 

5. Seluruh staf karyawan tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

mahasiswa. 

6. Kedua orang tuaku tersayang  yang senantiasa  mendoakan,  memberi  

nasihat dan semangat. 

7. Adikku tercinta beserta keluarga besarku yang selalu memberi motivasi. 

Vina Putri Widyana yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya. 

8. Sahabat-sahabat terbaikku yang selalu memberikan keceriaan di setiap 

waktu. Teman-teman angkatan ’12 dan temanku semuanya. 

9. Teman-teman Keluarga Besar Akuntansi angkatan 2012 terimakasih atas 

do’a, motivasi, semangat, perhatian dan kebersamaan yang kalian berikan. 

  



x 
 

Akhir kata dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis 

mengucapkan terimakasih yang sangat mendalam kepada semua pihak yang telah 

terlibat. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

Semarang,   Maret 2019 

      Penulis, 

 

 

       Dewa Sena Haryananda 

 


