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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah 

SWT, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kondisi Keuangan 

Perusahaan, Kualitas Audit, Opini Audit Tahun Sebelumnya, dan Audit 

Delay Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di BEI Tahun 

2014 – 2015).” Penyusunan skripsi ini adalah untuk  memenuhi  tugas  akhir 

dan merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Mercubuana. 

  Dalam penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai hambatan, 

tetapi semuanya dapat penulis lalui atas berkat anugerah dan rahmat-Nya yang 

begitu besar. Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan 

akademik lainnya, banyak sekali pihak-pihak yang telah memberikan bantuan 

kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan 

terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah 

memberikan bimbingan, dukungan, doa serta semangat yang sangat berarti 

dalam penyusunan skripsi ini. Serta  Para  Pihak  yang  telah  membantu  

proses penyusunan skripsi ini : 

1. Keluarga besar, terutama Bapak, Ibu serta adik yang telah 
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memberikan doa, nasihat dan dukungan yang tiada henti-hentinya 

kepada penulis sehingga penulis bisa meraih impian untuk bisa 

menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik – baiknya. 

2. Bapak Dr.Ir. Arissetyanto Nugroho,MM selaku Rektor 

Universitas Mercu Buana. 

3. Bapak  Dr. Harnovinsah,Ak.,M.Si.,CA  selaku  Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. 

4. Bapak Dr. Fardinal, SE., M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu 

Buana. 

5. Bapak Drs. Suharmadi, Ak. M.Si., CA Selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya 

untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan serta 

kesabarannya kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. 

6. Bapak Sabarudin Muslim selaku Dosen Penelaah proposal skripsi  

yang telah memberikan masukan dan nasihat – nasihat yang 

bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar dan staf Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu 

Buana yang telah memberikan segenap ilmunya. 

8. Seluruh keluarga besar Akuntansi S1 angkatan 2013 yang telah 
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memberikan ilmu, bantuan, doa, dukungan, terutama semangat 

motivasi kepada penulis agar penulis dapat segera menyelesaikan 

skripsi ini, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. 

9. Teman Seperjuangan saya dalam menempuh ilmu selama 4,5 

tahun di kampus tercinta ini Marina Safitri, yang tiada bosan nya 

membagi ilmu, membantu, mengajarkan, mendukung, serta 

mendoakan  untuk kelancaran pengerjaan skripsi ini. 

10. Pihak-pihak  lain  yang  tidak  bisa  penulis  sebutkan  satu 

persatu. Terima kasih atas bantuan, semangat, motivasi dan 

doanya. Semoga kalian semua dibalas oleh Allah SWT. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan 

kritik yang membangun. Akhir kata dengan segala kerendahan diri, penulis 

mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelemahan dalam skripsi ini. Penulis 

berharap semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, 

khusus nya untuk para Mahasiswa Mercu Buana. 

Jakarta,  Maret 2018 
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