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MOTTO 

 

 

                                

          

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang 

baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah 

terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk 

hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”  

(QS. Luqman : 17) 

 

Ketika Sholat Menjadi Kebiasaan Maka Sukses Akan Menjadi Kepastian 

Dengan izin Allah  
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur Alhamdulillah dan dengan segala kerendahan dan ketulusan 

hati, kupersembahkan dan kededikasikan karya kecilku untuk: 

 Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kemudahan dan keringanan 

langkah hingga pada-Nyalah semuanya bergantung. 

 Teruntuk kedua orang tuaku, Bapak Masiran dan ibuku yang terkasih, Ibu 

Sofiatun (almh.), kasih terindah yang beliau berikan dalam hidupku dan selalu 

memberikan samudera kasih sayang yang tidak pernah bosan ataupun lelah 

dalam mendoakan disetiap langkah putrinya. 

 Kakakku yang tercinta, Mbak Nur Ismawati dan Mamas Ainul Huda yang 

senantiasa mendoakan adiknya dan yang telah memberikan semangat dalam 

perjuangan untuk menggapai cita-cita dan harapanku. 

 Keponakanku yang lucu-lucu (Rafi Hidayat, Reva Anandita, dan Muhammad 

Fajril Aditya) yang selalu memberikan canda tawa untukku. 

 Bapak Suhadi, S.E., M.S.A selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan 

segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 

dalam penyusunan skripsi ini. 

 Para dosen yang telah membimbingku dari ketiadaan dan kemiskinan ilmu 

sampai mengerti makna kehidupan. Doa dan restunya senantiasa saya nantikan 

dan semoga ilmu yang telah saya peroleh dapat diabdikan untuk perjuangan 

menegakkan cita-cita “izzul islam wal muslimin”. 

 Musyafak Habibillah yang selalu memberikan support dan semangat dalam 

menyelesaikan skripsi ini serta he’s the first man who met my father. 

 Keluarga besar tercinta MBSA’14 yang telah memberikan kenangan manis 

yang akan tetap menjadi memori tersendiri dalam sebagian perjalanan 

hidupku. 

 Pembaca yang budiman. 

  



  vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan 

curahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda 

Nabbi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari  zaman Jahiliyyah 

menuju zaman yang berilmu. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita semua diakui 

sebagai ummatnya dan mendapatkan syafa’at dari beliau, Aamiin. 

Skripsi yang berjudul: “Analisis Financial Distress dengan Pendekatan 

Altman Z-score dalam Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan (Studi 

Empiris Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2014-

2016)” ini telah disusun dengan sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu 

syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) pada Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terlaksana 

dengan baik tanpa bantuan, saran, dan arahan dari berbagai pihak, yang secara 

langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan material  maupun 

spiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku Ketua IAIN Kudus yang telah merestui 

pembahasan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

IAIN Kudus. 

3. Suhadi, S.E., M.S.A., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 

mengarahkan penyusunan skripsi ini. 

4. Amirus Sodiq, Lc., M.A., selaku Dosen Pembimbing proposal yang telah 

meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan 

mengarahkan penyusunan proposal skripsi ini. 
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5. Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus beserta 

stafnya yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang 

membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini. 

7. Bapak dan Almarhumah Ibu tercinta yang telah memberikan pendidikan 

karakter dan selalu memberikan dukungan serta doa kepada putrinya, serta 

saudara-saudaraku yang dengan tulus ikhlas memberikan dukungan doanya. 

8. Segenap guru, ustadz dan ustadzah penulis yang telah mentransfer ilmu agama 

dan umum sejak kecil  yang tidak dapat penulis sebutkann satu persatu. 

9. Semua teman-temanku kelas MBS A’14 yang senasib seperjuangan, terima 

kasih atas segala kerjasamanya. Saran dan kritikannya yang membangun serta 

kebersamaannya yang tidak dapat penulis lupakan. 

10. Semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendukung penulis 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh Karena itu, tegur  sapa yang bersifat konstruktif dari para 

pembaca dan pendidik sangat diharapkan demi tercapainya kesempurnaan di masa 

mendatang. 

Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga 

karya ini bermanfaat bagi para pendidik pada khususnya serta masyarakat pada 

umumnya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Kudus, 27 April 2018 

Penulis, 

 

 

Elma Eviana 

NIM : 1420310027  


