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KATA PENGANTAR 

 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh faktor keuangan dan faktor non keuangan 

terhadap penerimaan opini audit going concern”, memiliki tujuan untuk 

memperoleh bukti empiris tentang faktor keuangan yang diproksikan dengan 

(rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio nilai pasar, rasio 

pertumbuhan penjualan) dan faktor non keuangan yang diproksikan dengan 

(reputasi KAP, opinion shopping, ukuran perusahaan, audit client tenure, dan 

audit lag)  yang memperngaruhi penerimaan opini audit going concern.  

 Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat kekurangan. Penelitian ini hanya berfokus terhadap laporan 

keuangan perusahaan manufaktur yang listing di BEI dari tahun 2012-2014 saja, 

maka hasil pengujian yang diperoleh mungkin kurang akurat, karena hanya 

berfokus pada tahun 2012-2014 saja.  

 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-

pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini: 

1. Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan saya kekuatan , semangat, 

pertolongan, dan begitu banyak berkat dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih 

Bapa... Aku mencintaiMu.  

2. Dekan Fakultas Ekonomi, bu Se Tin, SE., M.Si. dan beserta struktural Fakultas 

Ekonomi yang senantiasa memberi dorongan dan senyuman terbaiknya, God 

Bless 

3. TU Fakultas Ekonomi yang baik hati, dan senantiasa menolong saya dalam 

banyak hal, God Bless. 

4. Dosen pembimbing saya bu Lidya Agustina SE., M.Si., Ak., CA yang sangat baik 

hati dan sabar dalam membimbing saya, terimakasih banyak ya bu. God Bless 

you. 

5. Orang Tua saya, terkhusus Bapak dan Alm. Mamak tercintah, skripsi ini hadiah 

kecilku untuk kalian berdua, aku sayang kalian, terimakasih sudah memberikan 

yang terbaik untukku Pa.. Mah... Jessus Bless them.  

  vi 



6. Bik Tua dan Kila yang banyak memberikan bantuan dalam banyak hal, 

terimakasih banyak bik.. kila.. segala kebaikan yang kalian berikan aku tak 

mampu membalasnya biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan berkatnya 

untuk bibik dan kila. God Bless. 

7. Nenek Ribuku tersayang yang sangat mengerti aku dan mencintaiku, dan selalu 

memberikanku dukungan dalam banyak hal, terimakasih ribu, aku sayang nek 

ribu, muaacchh.. God Bless. 

8. Sepupu ku tersayang Lola Aginta Sibuea, yang selalu memberiku semangat, 

makanan yang banyak, hiburan dan doa, makasih ya rooossmaa.. hahaha cepat 

selesaikan kuliahnya.. God Bless 

9. Sepupuku ku tersayang kak Mey, Kak Army, Bang Hesron, Ucok, Kalvari, Arin, 

Christopher, terimakasih untuk semua bantuan dan doanya,  dan Dek Rafli (dek 

Goni) yang baik hati meminjamkan laptonya, hahaha cepat menyusul ya dek 

Gooon.. God Bless. 

10. Semua Keluarga besar Ginting, Keluarga Besar Purba dan Keluarga besar 

Perangin-angin, terimakasih doa, dan semangatnya, God Bless. 

11. Teman seperjuangan satu dosen pembimbing ku Sylvia Andri SE., Ellen Liputri 

SE, Karina Srininta SE, dan teman seperjangan skripsi Emelia SE, Titin Kristina 

SE, dan semuanya, terimakasih untuk semuanya, God Bless. 

12. Teman magang perpus yang selalu memberikan hiburan dan tawa bahagia disaat 

hati sedang galau dan pikiran stress, God Bless 

13. D’Kampret yang selalu memberikan semangat dari kejauhan, God Bless 

14. Ko Christian. S, yang selalu ada dihatiku, seseorang yang sangat aku cintai dan 

sangat berarti bagiku, terimakasih untuk semua motivasinya, karna kamu aku 

mampu melewati semuanya, aku selalu bersyukur dan tersenyum apa pun yang 

terjadi karena kamu, I Love You ko.. God Bless. 

  Ahir kata, semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih dan berkatNya kepada 

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

tugas akhir ini dapat berguna dan memberi nilai tambah serta wacana baru bagi 

semua pihak yang membacanya. Tuhan Yesus Memberkati. 

Bandung, 28 Desember 2015 

 

Rika Chrismayana Ginting 

  vii 


