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KATA PENGANTAR 
 

 

 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Kondisi Keuangan dan Pertumbuhan 

Terhadap Opini Audit Going Concern”, memliliki tujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh keuangan perusahaan terhadap kemungkinan suatu 

perusahaan menerima opini audit going concern. Keuangan perusahaan tercermin 

dari prediksi kebangkrutan dan pertumbuhan penjualan. Kemampuan perusahaan 

untuk memepertahankan usahanya (going concern) sangat lah penting terutama 

untuk perusahaan yang sudah go public karena itu penelitian ini akan mengambil 

sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2015 

khususnya pada bidang manufaktur. Dengan mengetahui pengaruh dari kedua 

faktor tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

stakeholder untuk mengambil keputusan bisnis. 

 

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan 

masih terdapat banyak kekurangan. Penelitian ini berfokus pada akun-akun yang 

diperlukan dalam memprediksi kebangkrutan dan menghitung pertumbuhan yang 

terdapat dalam semua laporan keuangan perusahaan dalam sektor manufaktur. 

Seiring dengan berjalannya waktu maka penelitian ini memiliki keterbatasan yang 

tidak dapat dijadiakan acuan yang pasti. 

  

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan lancar. Penulis juga ingin 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah 

membantu dalam penyusunan tugas akhir ini: 

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

dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan 

kesempatan pada saya untuk menjalani skripsi pada semester ini. 

2) Kepada Ibu Elyzabet I. Marpaung, S.E., M.Si., Ak., CA.selaku Ketua Jurusan 

Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha dan selaku 

dosen wali yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan skripsi 

pada semseter ini dan membimbing saya selama menempuh pendidikan di 

Univesitas Kristen Maranatha.   

3) Kepada Ibu Santy Setiawan, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku dosen pembimbing, 

yang telah berjasa dalam membeimbing, mengarahkan dan memberikan kritik 

dan saran selama proses pembuatan skripsi. 

4) Kepada Ibu Oktavianti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA. selaku koordinator 

laboratorium Accurate sampai dengan tahun 2015, yang telah mengizinkan 

saya untuk bekerja sebagai asisten laboratorium dan memberikan saya saran-

saran selama penulisan skripsi.  
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5) Kepada Ibu Maria Natalia, S.E., M.S.Ak. selaku koordinator laboratorium 

Accurate pada awal tahun 2016 hingga saat ini, yang masih mengizinkan saya 

untuk bekerja sebagai asisten laboratorium. 

6) Kepada Bapak Tan Kwang En, S.E., M.Si., Ak., CA. ,dan Ibu Yuliana 

Gunawan, S.E., M.Si selaku koordinator laboratorium E-Finance 1 dan 2, 

yang masih mengizinkan saya untuk bekerja sebagai asisten laboratorium. 

7) Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha yang 

telah berkontribusi untuk mencurahkan ilmu, dan pengalaman kepada saya 

dari awal masuk perkuliahan hingga akhir perkuliahan. 

8) Agus Susanto dan Lelia Gania selaku Orang Tua saya yang selalu senantiansa 

memberikan semangat dan mendoakan saya kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. 

9) Yodha Parisutra, Nuansa Lembayung, Fransiska, Amy Roslia selaku keluarga 

yang selalu senantiasa memberikan semangat dan mendoakan saya kepada 

Tuhan Yang Maha Esa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik dan lancar. 

10) Sahabat-sahabat terdekat saya, Theresia, Beatrice, Lusiana, Ni Nyoman, 

Hilda ,Vina, Grace, Wenni, dan Vidya yang sangat membantu dalam 

memberikan dorongan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

tepat waktu. 

Akhir kata, Semoga Tuhan selalu memberkati dan mencurahkan kasihNya 

kepada pihak-pihak yang telah membantu atas semua kebaikannya. Semoga tugas 

akhir ini dapat berguna dan memberi pengetahuan yang baru bagi semua pihak 

yang membacanya. Tuhan Memberkati. 

       Bandung, Januari 2017 
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