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KATA PENGANTAR 

 

 
 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Alhamdulillahi Rabbil’Alamin, puji dan syukur penulis ucapkan atas 

kehadirat Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: 

“Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Terhadap Opini Audit Going Concern 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI 

Tahun 2014-2016)” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan 

Strata satu (S1) Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini, segala upaya maksimal telah penulis berikan dan lakukan 

untuk mendapatkan hasil yang terbaik agar kelak dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak yang berkepentingan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan, 

skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak,. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
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3. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

4. Bapak Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak, CA selaku Pembimbing Skripsi yang 

telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan kepada 

peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.  

5. Bapak, Ibu dan Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah meluangkan 

waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama 

proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. 

6. Teristimewa kepada kedua orang tua, ayahanda Jonny dan ibunda Eli 

Yanti. Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk semua 

cinta dan kasih sayang mama dan papa yang tak pernah ada batasannya, 

yang selalu mendoakan setiap langkah penulis, membimbing, menasehati, 

memotivasi, dan selalu ada untuk memberikan dorongan dan semangat 

dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun. Tanpa doa dari mama dan 

papa penulis tidak akan pernah sampai ketitik ini. 

7. Untuk yang tersayang, adik-adikku, Irfan Al Rasyid, Ikhram Minata 

Sholihin dan Febriola Hardilah, yang selalu direpotkan oleh penulis 

selama proses penulisan skripsi. Terima kasih atas bantuan kalian. 

8. Terima kasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan : Sri Rahmi Intan, SE, 

Marwati, SE, Nindi Rafiskalina. SE, M. Fikri Fahrizal, SE, Muhammad 

Wandri, SE, Nidra Assadri, SE, serta teman-teman akuntansi S1 lokal A, 
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teman-teman konsentrasi audit A, dan juga teman-teman KKN Desa Paluh 

yang selalu memberikan doa , semangat dan dukungan kepada penulis. 

9. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi, 

khususnya Akuntansi angkatan 2013, serta seluruh teman-teman yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan semangat 

dan motivasi, dan juga keceriaan yang kalian berikan.  

10. Dan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu 

yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

Tiada sesuatu apapun yang dapat penulis berikan selain do’a semoga Allah 

SWT senantiasa memberikan ridho dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah 

membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat untuk kedepannya. Aamiin Dan akhirnya penulis menyadari bahwa 

dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran 

dan kritikan yang sifatnya membangun sangat diharapkan. 
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