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KATA PENGANTAR 

 

 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Profitabiilitas, dan Solvabilitas 

terhadap Opini Audit Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di BEI Tahun 2013-2015”, bertujuan unuk mengetahui pengaruh yang diberikan 

rasio-rasio yang terdapat dalam penelitian dalam penerimaan opini audit going 

concern pada perusahaan manufaktur. Peneliti mengambil data keuangan yang 

diperlukan pada laporan keuangan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

setelah itu peneliti melakukan pengujian untuk mengetahui pengaruh rasio 

likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas dalam opini audit going concern. 

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan dan 

jauh dari sempurna. Penelitian ini hanya berfokus pada rasio likuiditas yang 

dilihat dari current ratio, rasio profitabilitas yang dilihat dari return on asset, serta 

rasio solvabilitas yang dilihat dari debt to  equity ratio pada perusahaan-

perusahaan di bidang manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 

2013-2014, maka dari itu terdapat kemungkinan adanya  data yang berbeda 

dikemudian sehingga tidak dapat menjadi bahan acuan yang pasti. 
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yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini: 
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CA. yang selalu memberikan bimbingan yang baik seingga penulisan 

tugas ini dapat berjalan dengan lancar. 

3. Kepada orang tua dan keluarga tercinta, yaitu papah Taraulu Agan, mamah 

Ina Udiati, dan kakak Rinaldi Ninosepta Agan yang selalu memberikan 

kasih sayang, dukungan, doa dan semangat yang luar biasa sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

4. Kepada Michael Oktavianus Dwi Putra dan keluarga yang selalu setia 

mendoakan, memberi semangat dan motivasi sehingga penulis dapat 

berjuang kembali untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 
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menjadi tempat bertukar pikiran, membantu, menghibur dan mendukung 

selama perkuliahan hingga masa tugas akhir. 
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