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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Noor Laili 
Munfarida, NIM 1520210222 menyatakan dengan sesungguhnya 
bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 
pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 
apapun; dan 

2.  Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain 
kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang 
dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 
ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
 
 
 
 
 

Kudus, 14 oktober 2020 
Yang Menyatakan, 
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MOTTO 
 

ُوا َما ِ�َنـُْفِسِهمْ  ُ َما بَِقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ
قلىِإنَّ ا�ََّ الَ يـَُغريِّ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka 

sendiri”.1 (QS. Ar-Ra’d: 11). 

َجدَ َمْن َجدَّ وَ   
 (Barang siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil) 

  

                                                           
1 Alquran, Surah Ar-Ra’d ayat 11, Al-Qur’an Dan Terjemah 

Bahasa Indonesia Juz 1-30, Menara Kudus, (Kudus: Menara Kudus, 
2006), 250. 
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Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas 
segala anugerah yang melimpah, rahmat, dan hidayah-Nya 
sehingga penulis dapat mempersembahkan karya sederhana ini 
untuk: 
1. Bapak, ibu, suami, dan anakku tercinta yang selalu ada saat 

suka dan duka, selalu setia mendampingiku dalam setiap 
langkah dengan penuh cinta, nasihat,doa yang tiada hentinya, 
dan menguatkanku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.. 

2. Kakak-kakak dan adik-adikku yang telah memberi segala 
perhatian, motivasi, kasih sayang, dan doa kepadaku selama ini. 

3. Semua sahabatku terkhusus keluarga besar ESR-F 2015 
seperjuangan, seangkatan, dan sepenanggungan yang tak bisa 
kusebutkan satu persatu, terimakasih kalian telah memberikan 
semangat, kebahagiaan, dan kenangan terindah selama ini. Keep 
silaturrahim guys. 
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KATA PENGANTAR  
 

Bismillahirrahmanirrohim 
Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, 

segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi, yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan 
Bank Menggunakan Metode RGEC Pada Bank BUSN Non-Devisa 
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018”. 
Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 
(S1) Jurusan ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
IAIN Kudus. 

Dengan penuh perjuangan doa dan air mata, pengorbanan 
materil dan imateril, pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan 
dengan baik. Skripsi merupakan wujud nyata dari salah satu Tri 
Dharma perguruang tinggi yakni penelitian dan menjadi syarat 
seorang mahasiswa berhak menyematkan gelar kejuruan 
dibelakang nama asli mereka. Dua Tri Dharma yang lainnya adalah 
pendidikan dan pengabdian masyarakat. Tri Dharma berupa 
pendidikan telah terlaksana sejak awal dimulainya kelas pertama 
mata kuliah pada semester satu hingga pada kelas terakhir mata 
kuliah pada semester akhir adanya mata kuliah yang diselingi 
dengan adanya Ulangan tengah Semseter (UTS) dan Ulangan 
Akhir pada masing-masing semester, proses tersebut telah 
dijalankan sesuai dengan sistem yang ada di kampus. Begitu juga 
dengan Tri Dharma berupa pengabdian masyarakat telak terwujud 
dalam skema pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak 
mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah 
menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis 
mengucapkan banyak terimakasih kepada: 
1. Dr. H. Mundzakir, M. Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus. 
2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus. 
3. Dr. Bayu Tri Cahya, S.E., M.Si. selaku Kaprodi Ekonomi 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus. 
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4. Ita Rahmawati, S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing 
proposal dan skripsi atas bimbingan yang sangat berguna saat 
proses penyelesaiaan proposal dan skripsi. 

5. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam IAIN 
Kudus, selaku pendidik kami, yang telah mencurahkan 
keilmuan dan pengetahuannya kepada kami sejak semester 
awal hingga semester terakhir. 

6. Keluarga ESR-F angkatan 2015, selaku kawan seangkatan dan 
seperjuangan yang telah memberikan dukungan serta 
semangat. 

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun skripisi 
yang telah tersaji ini semoga dapat memberikan manfaat bagi para 
pihak yang berkepentingan. Karena skripsi bukan hanya sekedar 
setumpukan kertas yang dijilid rapi, namun skripsi juga merupakan 
bentuk pertanggungjawaban moral dan akademis penulis. Oleh 
karena itu, masukan dan saran yang bermanfaat atas skripsi ini 
sangat penulis perlukan. 
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