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MOTTO 
 

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak 

memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan 

memanfaatkanmu.” 

(HR. Muslim) 
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PERSEMBAHAN 

 
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT 

atas segala anugerah yang telah diberikan dan segala rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Melalui karya sederhana ini saya persembahkan dengan setulus hati 

kepada: 

 Kedua orang tua dan adikku tercinta, yang senantiasa 

memberikan kasih sayang, perhatian dan mengiringi langkahku 

dengan penuh nasehat dan doa yang tiada hentinya. 

 Sahabat-sahabatku Amel, Lala, Mbak Fifah yang telah 

menemani masa perkuliahanku, yang menjadi tempat curhat 

dikala senang dan bahagia dan kebersamaan yang tidak dapat 

terlupakan. 

 Abangku, yang selalu menjadi good moodku, yang selalu 

menghiburku di kala sedih dan gundah dan menjadi tempat 

berbagi cerita disaat senang maupun sedih 

 Teman-temanku Ekonomi Syariah B angkatan 2016, 

terimakasih sudah memberikan warna-warni dalam 4 tahun ini 

dengan penuh canda tawa dan terimakasih sudah memberikan 

semangat dan motivasi selama ini. 

 Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan semangat 

selama penyusunan skripsi, semoga Allah SWT memberikan 

pahala yang berlipat ganda. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 
Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987. 

1. Konsonan Tunggal 

No 
Huruf 

Arab 
Latin No 

Huruf 

Arab 
Latin 

 ا .1
Tidak 

Dilambangkan 
 ṭ ط .16

 ẓ ظ .B 17 ب .2

 ‘ ع T 18 ت .3

 G غ .S 19 ث .4

 F ف .J 20 ج .5

 Q ق .ḥ 21 ح .6

 K ك .Kh 22 خ .7

 L ل .D 23 د .8

 M م .ẓ 24 ذ .9

 N ن .R 25 ر .10

 W و .Z 26 ز .11

 H ه .S 27 س .12

 ‘ ء .Sy 28 ش .13

 Y ي .ṣ 29 ص .14

    ḍ ض .15

 

2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

a. Vokal Tunggal atau Monoftong 

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, trasliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fatḥah A ا َ

 Kasrah I ا َ

 Ḍammah U أ َ
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b. Vokal Rangkap atau Diftong 

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa 

gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin 

 Fatḥah dan ya Ai ىَيْ 

 Fatḥah dan wau Au ىَوْ 

 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai 

berikut: 

Harakat dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 

...َ يَ׀...َ اَ  
Fatḥah dan alif atau 

ya 
Ā 

 Kasrah dan ya Ī ...َ ىي

 Ḍammah dan wau Ū ...َ ىو

 

4. Ta Marbūṭah  

1. Ta Marbūṭah (ۃ) hidup 

Ta Marbūṭah (ۃ) hidup atau mendapat harakat fatḥah, 

kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah t. 

2. Ta Marbūṭah (ۃ) mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan (ۃ) diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka (ۃ) itu ditransliterasikan dengan h. 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem penulisan arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (  ّْ ), dalam 

transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  
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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrohmanirrohim.. 

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur kepada 

Allah SWT, yang telah senantiasa melimpahkankan berkah, rahmat, 

taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio 

dan Total Asset Turnover Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan 

Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di 

ISSI Periode 2015-2018”. Skripsi ini merupakan tugas akhir 

Program Sarjana Srata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam, Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak 

mungkin dapat terselesaikan tanpa dukungan, doa, usaha serta 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mensupport dalam penyusunan skripsi ini terutama 

kepada: 

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

Negeri Kudus. 

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

Bisnis Islam IAIN Kudus. 

3. Dr. Siti Amaroh, SE., MSi. selaku Dosen Pembimbing I yang 

telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan mengarahkan 

penulis dalam menyusun skripsi dengan benar. 

4. Danang Kurniawan, SE., MM selaku dosen Pembimbing II 

yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan 

mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi dengan benar. 

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

Kudus beserta karyawannya yang telah memberikan pelayanan 

yang sangat diperlukan dalam penyelesaian skripsi.  

6. Seluruh Dosen pengajar dan Staff  Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah memberikan berbagai ilmu 

pengetahuan dan motivasi belajar. 

7. Bapak, Ibu dan adik ku tercinta yang senantiasa memberikan 

kasih sayang, doa, semangat, nasehat dan motivasi selama 

proses pembuatan skripsi. 
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8. Sahabat-sahabatku Amel, Lala, Mbak Fifah yang selalu 

memberikan dorongan semangat, motivasi dan dukungan. Yang 

selalu menjadi tempat curhatku dikala suka maupun duka dan 

kebersamaan di masa-masa perkuliahan yang tidak terlupakan. 

9. Abangku, yang selalu menjadi good moodku dan menjadi 

tempat berbagi cerita disaat senang maupun sedih. 

10. Teman-temanku seperjuangan, terutama teman-teman ES-B 

2016 yang telah berjuang bersama selama masa perkuliahan 

sampai proses penyelesaian skripsi. 

11. Semua pihak yang ikut mendoakan dan memberi semangat, 

yang tidak dapat penulis sebut satu persatu saya mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya. 

 

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua 

pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan 

karunianya dalam setiap amal kebaikan mereka dan diberikan 

balasan pahala oleh Allah SWT dengan berlipat ganda. Penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk 

semua pihak yang membacanya.  
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