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MOTTO

Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah
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Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT, karena atas ridha-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan
lancar

2. Bapak, Ibu  dan kakak, yang telah memberikan kasih sayang serta do’a
3. Calon teman hidup saya yang telah memberikan dukungan dan do’a
4. Semua sahabatku dan teman-teman seperjuangan



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat, taufiq hingga hidayahnya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Auditor Switching,

Financial Distress, dan Debt Default terhadap Opini Audit Going Concern”.

Penyusunan skripsi dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam

menyelesaikan studi program sarjana S1 jurusan 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, doa, 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.

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Khoirul Fuad, SE, MSi. selaku Dosen Pembimbing yang telah

meluangkan waktu dalam membimbing  dan mengarahkan penulis hingga

usulan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas

Islam Sultan Agung Semarang.

5. Kedua orang tua tercinta Bapak Muhammadun dan Ibu Pahmawati

Handayani yang telah bekerja keras tanpa lelah untuk membiayai kuliah

dari awal sampai selesai, serta kakakku Ahmad Nurul Huda yang

senantiasa memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi

ini.

6. Sahabatku Ina Lestari dan Winda Ardiani yang selalu memberikan do’a,

dukungan, dan memberi semangat di masa kuliah dan selama penyusunan

skripsi ini.

7. Sahabat sekaligus orang tersayang Kuriyanto yang selalu memberikan

support, perhatian dan motivasi sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

8. Teman-temanku seperjuangan kelas E4 dan teman satu kelompok

bimbingan penulis terimakasih atas do’a, motivasi, semangat, dan

kebersamaan yang kalian berikan selama kuliah.



9. Teman-teman Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Angkatan 2013 terimakasih

atas kebersamaan yang kalian berikan selama kuliah.

10. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan usulan penelitian skripsi

ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga seluruh bantuan bimbingan seta dukungan yang telah diberikan

kepada penulis mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa

skripsi ini masih banyak kekurangan kerena keterbatasan. Akhir kata dengan

segala kerendahan hati penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

semua pembaca.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 21 Januari 2019

Peneliti

Husniya Fithri Wulandari


