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Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat 

dan karunia-Nya, sehingga penyusunan tugas akhir dengan judul “PENGARUH 

UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK, UKURAN PERUSAHAAN 

KLIEN, OPINI AUDIT DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP 

AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014)” dapat terselesaikan 

dengan baik.  

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Segala kritik dan saran yang membangun akan penulis 

terima dengan hati yang terbuka sebagai bahan perbaikan dan untuk menambah 

wawasan penulis di masa yang akan datang. 

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis 

ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 Kedua orang tua saya dan saudara kandung saya yang tercinta, terima kasih 

selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tidak 

terputus sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.  

 Ibu Lidya Agustina, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing 

sekaligus dosen wali yang telah banyak membantu dalam penyusunan tugas 

akhir ini. Terima kasih bapak atas bimbingan, dukungan, perhatian dan 

kesabaran yang telah ibu berikan selama ini. Terima kasih karena telah 

banyak membantu penulis selama proses bimbingan dan penyusunan tugas 

akhir serta banyak memberikan pengetahuan yang membuat wawasan penulis 

semakin bertambah. 

 Bapak Dr. Mathius Tandiontong, S.E., M.M., Ak., CA. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. 

 Elyzabet I. Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. 

 Debbianita, S.E., M.S.Ak. selaku Sekretaris Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Kristen Maranatha.  

 Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang 

telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi 

penulis.  

 Seluruh staf Tata Usaha, staf perpustakaan dan karyawan Universitas Kristen 

Maranatha yang telah membantu dalam kelancaran studi dan administrasi 

selama masa kuliah. 

 Keluarga  besar Paduan Suara Mahasiswa Universitas Kristen Maranatha, dan 

International Office Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih atas 

dukungannya. Terima kasih telah memberikan pengalaman, kesan, dan 

motivasi yang sangat luar biasa dan doanya. 

 Sahabat selama kuliah , Angel, Eka, Jemima, July, Natt, Rika, Dewi, Dhina, 

Eme, Ghitha, Riqqa, Tiwi, Ari, Lam, Santi, Lily, Mery, Gepe, dan yang 

namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala 

kebersamaan dan dukungannya selama kuliah di Universitas Kristen 

Maranatha. 



 

 
 

 Sahabat sekolah yang di luar kampus Epi, Grace, Joko, Rony, Tia, Junnie, 

Wimelia, dan lainnya. Terima kasih telah ikut serta mendukung dan 

memotivasi saya dari jauh. 

 Terima kasih buat Ghitha Haifa Lubis, S.E. telah membantu kelancaran tugas 

akhir koko. 

 Teman-teman seperjuangan akuntansi 2012. Terima kasih atas segala 

kebersamaan, bantuan dan dukungannya selama kuliah di Universitas Kristen 

Maranatha. 

 Semua pihak yang telah banyak membantu dan namanya tidak dapat 

disebutkan satu per satu. 

Akhir kata, semoga Tuhan  selalu melimpahkan kasih dan rahmatNya 

kepada semua pihak atas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan. 

Semoga tugas akhir ini dapat berguna dan memberikan nilai tambah serta wacana 

baru bagi semua pihak yang membacanya. 
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