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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

diitemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

Kudus, 11 April 2020 

Yang Menyatakan 

 

 

 

 

 

  

an dan tanggungjawab, saya Indah 

Esti Lestari 10118 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa skripsi ini : 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah 

informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan 

rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Dengan penuh kejujur

NIM 16203

(Indah Esti Lestari)

                                                    NIM. 1620310118 
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MOTTO 

َٰء ام ُنواَٰٱصٓ  ي  َٰ اَٰٱلَِّذين  ِبُرواَٰو ص اِبُرواَٰو ر اِبطُواَٰو ٱت َُّقواَٰٱللَّه َٰٓ  أ ي ُّه 
َٰٓ  ُتفَٰٓ  ل ع لَُّكم  ٠٢٢ِِلُون 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. 

Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepada kalian.” 

(QS. An- Nisa’:29) 

 

يَٰٓ  و ِمن ر جٓ  ح  َٰو جٓ  ُثَٰخ  َٰف  و لِّ َٰش طٓ  ت  َٰٓ  ه ك  ر 
ر امَٰٓ  ِجِدَٰٱلٓ  م سٓ  ٱل َِٰمنَٰرَّبِّك َٰٓ  ل لَٰۥو ِإنَّهََُٰٰٓ  ح  و م اَٰٱللَُّهََٰٰٓ  ح قُّ

َٰٓ  ِبغ  ِفٍلَٰع مَّاَٰت ع  ٩٤١م ُلون 
 “Dan dari mana kamu keluar (datang), maka palingkanlah 

wajahmu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya ketentuan 

itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah 

sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” 

(QS. Al-Baqarah: 149) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dengan hanya mengharap ridho Allah semata, 

kupersembahkan karya ini untuk: 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Amat dan Ibu Sukartini 

yang senantiasa mencurahkan kasih sayang yang tulus, cinta, 

do‟a serta pengorbanan yang tiada henti-hentinya untuk 

kebahagiaan dan kesuksesan putri tersayangnya. 

2. Kakak-kakakku Joko Susilo, Budi Setiyawan, Pangestu Tri 

Wulan Ndari serta adikku Ainun Rozaq yang telah memberikan 

dukungan, doa serta keceriaan tersendiri dalam kehidupan ini. 

3. Dosen-dosenku, terkhusus Bapak Iwan Fahri Cahyadi, SP,MM 

yang senantiasa memberikan waktu beliau untuk 

membimbingku dalam proses pembuatan skripsi. Semoga 

Allah selalu melindungi dan meninggikan derajat beliau di 

dunia dan diakhirat, terimakasih atas bimbingan dan arahan 

selama ini. Semoga ilmu yang telah diajarkan dapat bermanfaat 

di dunia dan bernilai di akhirat aminn..  

4. Sahabat karibku, Rif‟an, Dicky, Shofiya, Chumaidah, Fitri, 

Vela, Ika serta segenap teman-teman kelas MBS D 2016 yang 

telah berjuang bersama menimba ilmu di almamater tercinta 

IAIN Kudus. 

5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus 

6. Ma‟had Al Jami‟ah IAIN Kudus serta mahasiswa Bidikmisi 

IAIN Kudus dari semua angkatan umumnya dan angkatan 2016 

khususnya yang telah memberikan bimbingan, doa, serta 

motivasi. 

7. Seluruh keluarga Bani Kasmokas yang selalu memberikan do‟a 

dan dukungan yang tiada henti kepadaku.  

8. Teman kosku, Avinda, Fatimah, Yana, Isna, Frida, Linda, yang 

telah menemaniku dari waktu awal semester  hingga sekarang 

ini. 

9. Tak lupa semua pihak yang telah membantu dalam proses 

penyusunan skripsi ini baik dalam bentuk moril dan materiil. 

Semoga Allah SWT membalas atas segala kebaikan kalian 

semua. Amin Ya Robbal Alamiin. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Konsonan Tunggal Vokal 

Tanp ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

a 

tanda 

ٓ  . M/m م Ṣ/ṣ ص T/t ت .. A/a 

ٓ  … N/n ن Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

ٓ  . W/w و Ṭ/ṭ ط J/j ج .. U/u 

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

/KH خ

kh 

 ع   

wawa 

‘A/’a ء 

wawa 

A’/a’ ب ا Bā 

 ع D/d د

wihka 

A’/a’ ء 

wihka 

A/a  ًْ  Bī ب 

 Ȗ ب وْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yā’ nisbah ف R/r ر

ً   Abb أ ب   Q/q ق Z/z ز  falakiy ف ل ك 

ب   K/k ك S/s س ال م   Rabb ر  ع 

 ي  

‘ a a i

y 

„Ain/Hamza

h di 

belakang 

„Ain/Hamzah 

diwaqf 

 Vokal الْ 

Rangkap 

ع   qara ق ر 

’a 

ْوع   - a اْلف ر 

    ’ 

-al اْلق مر  

qamar 

ٍْر غ 

 يْ 

 ai ī 

ء   qara ق ر 

’a 

اء   - a اْلق ض 

 aḍā 

-al الش ْمس  

syams 

ٍْى ش 

 ء  

syai’ 

n 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk dipisah Tā’ 

Ma b ṭah 

ٌْه   ال  الدِّ م  a ā  d  ج 

din 

ٌْه   ال  الدِّ م  - a ā  a  ج 

Din 

س اع

 ة  

sā’ah 
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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 

taufik serta hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu 

tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW 

yang berusaha kita ikuti sunnah-sunnahnya, beserta keluarga, 

sahabat, serta pengikutnya yang setia sepanjag zaman. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, 

dan Aktivitas Terhadap Pofitabilitas Perusahaan Sub Sektor 

Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode 2015-2018” ini telah disusun dengan 

sungguh-sungguh sehingga memenuhi salah satu syarat guna 

memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya dan terima 

kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan persetujuan 

penyusunan skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, yang 

telah memberikan persetujuan penyusunan skripsi ini. 

3. Anisah Setyaningrum, M.Pd. selaku Ketua Prodi Manajemen 

Bisnis Syariah (MBS) IAIN Kudus yang telah memberikan 

arahan tentang penulisan skripsi ini. 

4. Iwan Fahri Cahyadi, SP.,MM selaku Dosen Pembimbing yang 

telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

5.  Anisa Listiana, S.Ag., M.Ag selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus 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 telah membekali berbagai ilmu pengetahuan 

sehingga penulis mampu menyusun skripsi ini. 
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7. Kedua orang tuaku, Bapak Amat dan Ibu Sukartini yang 

senantiasa memberikan do‟a serta dukungan yang tiada henti, 

karya ini sebagai salah satu tanda terima kasihku atas segala 

do‟a dan kasih sayang. 

8. Teman-temanku senasib seperjuangan kelas MBS-D 16  yang 

selama 4 tahun berjuang bersama menimba ilmu di almamater 

IAIN Kudus. 

 Atas segala jasa dan bantuan yang telah diberikan, penulis 

hanya mampu membalas dengan memanjat do‟a kehadirat Allah 

SWT semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang 

berlipat ganda dari Allah.  

 Akhirnya “Tak Ada Gading Yang Tak Retak” penulis 

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai 

kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Untuk itu penulis senantiasa 

mengharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca. 

Akhirya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin. 

 

 

Kudus, 11 April 2020 

Penulis 
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