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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh  

 Alhamdulillahirobbil’ Alamin, Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang 

maha pengasih maha penyayang atas segala rahmad dan Hidayah-nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan baik. 

Shalawat beserta asalam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, dengan 

mengucapkan Allahumma Shalli’ala Sayyidina Muhammaad Wa’ala alihi 

Sayyidina Muhammad. Yang senantiasa telah berjuang membawa umat manusia 

dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan 

seperti sekarang ini. 

 Skripsi dengan judul “Fakor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan 

Opini Audit Going Concern (Studi Empirispada Perusahaan Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2015) , Penulisan skripsi ini merupakan 

salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan 

pengetahuan dan ilmu yang penulis miliki, maka dengan senang hati penulis 

menerima kritikan dan saran berbagai pihakdemi kesempurnaan di masa yang 

akan mendatang. Kemudia dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat 

bantuin dari berbagi pihak baik dalam bentuk bimbingan, saran, pembelajaran, 

diskusi, dukungan moril dan lain sebagainya. oleh karena itu, Pada kesempatan ini 
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dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Tuhan yang maha esa, yang banyak memberikan rahmad kepada saya melalui 

kesehatan, semangat, dan inspirasi yang membuat saya terus bekerja keras 

untuk mencapai hasil terbaik. 

2.  Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Rektor I, II dan III. 

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

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

5. Ibu Nelsi Arisandy, SE, M.Ak. Ak, CA, selaku sekretaris jurusan Akuntansi 

S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

6. Ibu Hj. Elisanovi, SE, M. Ak, selaku Penasehat Akademik yang telah 

memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

7. Bapak Khairil Henry, SE, M.Si, Ak, selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, saran serta 

dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancer 

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan. 
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9. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak membantu penulis dalam proses 

administrasi selama perkuliahan. 

10. Adik tersayang Suci Mafirah dan Melani Yati Mulya, serta abang Hidayat 

yang selalu memberikan dukungan serta do’a untuk penulis hingga saat ini 

memberikan semangatnya.  

11. Seluruh anggota keluarga yang ada di Panam, Cipta Karya, keluarga di 

Simpang Tiga, keluarga di Purwodadi yang selalu memberikan dukungan, 

arahan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  

12. Kepada sahabat seperjuangan Ega Sintia Dewi, Wike Maryanti, Ranti Elbina 

Wira Gusnawati, Rahmi Yuliatul Husna, Tria Elsa Juskal, kaka Satrini Ariati 

dan Muhammad Qorry yang telah memberi dukungan dan motivasi selama ini 

kepada penulis. Banyak waktu yang telah kita lewati bersama canda gurau 

bersama sampai menjadi pejuang skripsi. Semoga kita dapat menjalin 

persahabatan ini sampai kapanpun. 

13. Teman seperjuangan KKN Sem, bang Irul, Riko, Fajri, bang Darma, Lukman, 

Dila, Rahmi, Ria, Desri, Retna, Puji, di desa Rambah Utama, Kecamatan 

Rambah Samo, Kabupatn Rokan Hulu, Terima kasih atas dukungan dan 

kebersamaannya sampai saat ini. 

14. seluruh teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial khususnya kelas 

Akuntansi E dan Akuntansi Audit B, penulis ucapkan terima kasih 

kebersamaannya. 
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15. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per 

satu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis, sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih atas doa yang senantiasa mengalir 

tanpa sepengetahuan penulis 

 Terimakasih untuk semuanya semoga Allah SWT memberi balasan dan 

kebaikan atas ketulusan semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi 

penuis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini 

sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan, 

kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. 

 

 

 

      Pekanbaru,  14 Juni 2017 
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