
 

 

SANWACANA 
 

Bismillahirohmannirrohim. 

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan keridhoan dan 

kemudahan kepada penulis  sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan penuh 

inspirasi. Tidak lupa, Shalawat serta salam juga penulis sampaikan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. 

 

Skripsi dengan judul “ Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Debt Default, Dan Opini 

Audit Going Concern Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern 

Di Indonesia”  adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan 

Akuntansi di Universitas Lampung. 

 

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai 

pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Lampung. 

2. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bimbingan, motovasi, kritik dan saran  yang 

telah diberikan. 

3. Ibu Dr. Susi Sarumpaet, S.E., M.B.A., Akt. dan Bapak Basuki Wibowo, S.E., Akt. selaku 

pembimbing utama dan pendamping, sumber inspirasi dan referensi yang telah memberikan 

waktu untuk memberi bimbingan, saran, kritik, semangat dan dukungannya dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 

4. Bapak R. Weddie Andriyanto, S.E., M.Si., CPA. selaku penguji utama. Terima kasih atas 

kesediaannya untuk dapat memberikan kritik dan sarannya yang membangun dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Komaruddin, S.E, M.Si., Akt. selaku pembimbing akademik yang telah membantu 

dalam perihal akademik. 



6. Seluruh bapak/ibu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih 

untuk semua ilmu, wawasan, serta pelajaran yang telah diberikan selama ini. 

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Terima kasih 

atas semua bantuannya. 

8. Ayah dan Ibu tercinta, atas segala dukungan dan doa yang tiada henti kalian harap dan pinta 

untukku di setiap sujud dan sepertiga malam, untuk pengorbanan dan kepercayaan yang 

kalian berikan untukku. Terima kasih banyak atas kasih sayang, doa, dukungan, perhatian, 

dan semua yang telah diberikan selama ini. 

9. Kakak dan Adik yang memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian studi di 

Universitas Lampung. 

10. Seluruh keluarga terbaikku semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih 

untuk semuanya doa dan dukungannya. 

11. Sahabat seperjuangan: Feri Wahyudi, Bimo Muhammad, Try Syabandi Rasyid, Ridho Riadi 

Ramli, Rangga Permana, Nanda Dwi Yantono, Wendra Martha, Febi Febrian, dan Suryo 

Suharyo terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya. 

12. Teman-teman Akuntansi 2008: Andi Susetianto, Sabik Haryanto, Jery Bastian, Aan Sapri B, 

Dwi Rahmalia, Desti Aripika, Winda Juliana ,Fatimah, Agnes Lisdiani, Florentina Pasaribu, 

Shofaa Marwah, Reviyana Endriyani, Paulina, Siti, Santi Wahyu, Marizka Helita dan semua 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas informasi perkuliahan, kerja sama 

dan dukungannya selama ini. Semoga kita menjadi orang yang sukses.  

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang baik secara langsung ataupun 

tidak langsung membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan dan jauh dari 

sempurna. Namun, penulis berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai 

sumber informasi maupun literatur bagi penulisan karya-karya ilmiah berikutnya. 

 

 

Bandar Lampung, April 2013 

Penulis, 

 

Rivan Apriyan 

 


