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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

 Pilih maju atau mundur kau akan mati. 

 Untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan, kecewa 

semenit dua menit boleh tapi harus bangkit lagi. 

 Allah selalu memberikan senyum dibalik kesedihan, Allah selalu 

memberikan Harapan dibalik keputus-asaan. 

 Yakinkan dengan iman, Usahakan dengan amal, Sampaikan dengan 

ilmu. Yakin Usaha Sampai. 

 

PERSEMBAHAN: 

 ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran 

segala urusan 

 Keluarga yang telah mendoakan, memotivasi, dan memberikan 

dukungan sepenuhnya 

 Sahabat serta teman-teman yang telah support saya  

 Pihak-pihak yang terkait yang sudah memberikan pesan moril dan 

dukungan 

 

“Semoga diberikan kesuksesan sehingga dapat membahagiakan 

orang-orang tercinta” Aamiin Ya Allah... 
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Skripsi yang berjudul “Variabel-variabel yang Mempengaruhi Opini Audit 

Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2013-2015” 
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Semarang, terimaksih untuk doa dan semangatnya selama ini.  

5. Sahabat-sahabatku Ayu, Eka, Fita, Nety, Eping, dan  teman-teman Ponpes 

Assa’adah muthakorrijat 2013 dan anak-anak kamar alfatimah terimakasih 
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6. Terimakasih untuk Fatikha, Aini Wida, Faiz Maulana, Cici, Hasran, Fiki 

Saadah yang telah membantu memberikan saran dan mendengar semua keluh 

kesah selama penyelesaian skripsi ini.  
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atas motivasi dan kebaikan kalian selama ini. 

8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sultan Agung Semarang, 

yang telah bersama berjuang demi islam, indonesia, dan sesama mahasiswa, 

serta selalu memberikan motivasi yaitu yakin usaha sampai. 
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berhenti memberi semangatnya.  

10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah 

membantu dalam penulisan skripsi ini. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak 

kekurangan, untuk itu peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun 

untuk kesempurnaan penulisan ini. Peneliti juga memohon maaf apabila dalam 

penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, mengingat keterbatasan pengetahuan 

peneliti. 

Akhirnya peneliti berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan. 
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