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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah 

melimpahkan rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Kondisi Keuangan, Ukuran Perusahaan dan 

Kualitas Audit Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern” dengan sebaik-

baiknya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 

Program Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi di  STIE Malangkucecwara 

Malang. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak lepas 

dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya yang sangat luar biasa 

2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Bahruddin dan Ibu Salimah yang selalu 

membeikan dukungan, kasih sayang dan doa serta menjadi penyemangat saya 

dalam menyelesaikan skripsi ini 

3. Adik-adik saya Irnawati dan Deny Ismail, yang menjadi salah satu motivasi 

saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. Bunyamin, MM, Ph.D., selaku ketua STIE Malangkuҫeҫwara 

5. Ibu Prof. DR. Muslichah, M. Ec., Ak., CA., CSRA, terima kasih atas 

bimbingan, solusi serta semangatnya selama proses pengerjaan skripsi  

6. Bapak Dr. Hanif Mauludin yang memberika bimbingan dalam penyelesaian 

skripsi ini 

7. Ibu Dra. Triana Murtiningtyas, Ak, M.M. , CA. selaku dosen wali yang selalu 

memberikan solusi, motivasi serta semangat kepada saya selama proses 

perkuliahan 
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8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen STIE Malangkuҫeҫwara atas bimbingan dan 

ilmu yang telah diberikan selama empat tahun ini 

9. Segenap karyawan STIE Malangkuҫeҫwara bagian customer service, 

pengajaran, satpam, keamanan serta kebersihan atas pelayanannya dalam 

mendukung selama kegiatan perkuliahan 

10. My Best Friend, Rian Rofiyanti, Milisa Indriani, Marlinda Dwi 

kusumawardani dan Fernanda Zahwa. Terima kasih atas kebersamaan, 

motivasi, semangat serta doa selama empat tahun ini. Semoga kita tidak hanya 

bersahabat di duni tapi juga di akhirat. Good Luck guys, semoga kita sukses 

fiddunya wal akhiroh. 

11. Dan dua teman terbaik , Wendy Pranata dan Anthony Tri Widjaja. 

Terimakasih atas kebersamaan, serta dukungan kalian selama beberapa tahun 

ini. 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan penulis 

semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat 

dijadikan inspirasi untuk mengembangkan minat belajar. Semoga Tuhan Yang 

Maha Esa memberikan rahmat yang limpah kepada semuanya. 
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