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MOTTO 

 

“Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan, kau harus 

menciptakannya” 

“Rahasia untuk maju adalah memulai” 

“Bertambah tua itu bukan berarti kehilangan masa muda. Tapi 

babak baru dari kesempatan dan kekuatan” 

“Jadikan Dirimu Berharga Dengan Karya-Karyamu” 

“Jadilah lilin yang padam setelah menerangi” 
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PERSEMBAHAN 

 

Ucapan rasa syukur Alhamdulillah saya panjatkan 

kehadirat Allah SWT, sholawat serta salam kepada Baginda Nabi 

Muhammad SAW semoga syafaat beliau selalu menyertai penulis 

di dunia dan akhirat. Amiin.  

Segenap kasih dan sayang yang tak pernah dapat kubalas, 

sehingga hanya ungkapan terimakasih yang tulus kusampaikan 

karya ini kupersembahkan untuk: 

 Kedua orang tuaku Ibu Robi’ah dan Bapak Sutarman, beliau 

adalah orang yang paling berjasa dalam hidupku. Tak henti-

hentinya selalu mencurahkan perhatian, doa yang tulus, 

motivasi, dan kasih sayang untuk diriku. 

 Suamiku tercinta Fauzul Hakim serta jagoan kecilku Althaf 

Nabil Musthafa yang senantiasa memberikan motivasi, 

semangat yang luar biasa tanpa batas.kalian ada 

 Kakak dan adikku tercinta, segenap keluarga dan saudara-

saudaraku yang  telah membantu selama ini. 

 Pembimbing saya, Ibu Dr. Siti Amaroh, S.E, M.Si yang 

senantiasa sabar membimbing dalam penyusunan skripsi ini. 

 Teman-teman ESC 2014, terima kasih untuk proses panjang 

dan kebersamaan kita selama ini. 

 Teman-teman PPL di Bank BRI Syari’ah Kudus  dan teman-

teman KKN posko 20 Desa Trengguli Demak. Karena 

kesibukan masing-masing semoga silaturahmi kita terus 

berlanjut walau hanya lewat media sosial. 

 Kepada semua pihak yang telah bersedia dengan tulus ikhlas 

mendo’akan dan membantu dalam proses penyelesaian 

skripsi ini, semoga Allah SWT selalu memberi limpahan 

rahmat dan hidayah serta kesabaran dan ketabahan kepada 

semua dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa penulis 

panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan 

rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas dan Pertumbuhan 

Perusahaan Terhadap Profitabilitas (Perusahaan Manufaktur 

Jakarta Islamic Index Indonesia Tahun 2014-2018)”. Skripsi 

ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna 

menyelesaikan pendidikan progam Strata 1 (S1) pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan 

skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, 

bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada 

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M. Ag., selaku  Rektor Institut 

Agama Islam Negeri Kudus, yang telah memberikan izin 

penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, SH, MH., selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri 

Kudus yang memberikan persetujuan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

3. Bapak Dr. Bayu Tri Cahya, S.E, M.i., selaku Ketua Prodi 

Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus yang 

telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.  

4. Ibu Dr. Siti Amaroh, S.E, M.Si., selaku Dosen Pembimbing 

yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran 

untuk memberikan bimbingan terbaik dalam penyusunan 

skripsi ini.  

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

Institut Agama Islam Negeri Kudus beserta para Stafnya yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Para Dosen dan Staf pengajar di lingkungan Institut Agama 

Islam Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan 
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sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi 

ini. 

7. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Indeks (JII) Indonesia dari tahun 2014-2018. 

8. Kelurga kecilku, suami serta jagoan kecilku yang senantiasa 

menjadi penyejuk hati dan penenang jiwa. 

9. Ayah dan Ibu, serta keluarga besar dan orang terdekat  yang 

telah memberikan dorongan do’a, moril maupun materiil 

dalam penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan Allah SWT 

membalasnya. 

10. Semua sahabat dan teman-temanku yang selalu bersama 

tempat berbagi dalam suka dan duka serta dukungan dan 

kebersamaan kita selama ini. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan 

semua pihak yang telah memeberikan bantuan mendapat 

balasan pahala dari Allah SWT.  

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. 

Karena itu, kritik konstruktif dari siapapun diharapkan menjadi 

semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian, 

penulis berharap dari hati yang paling dalam semoga skripsi ini 

dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amiin 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Kudus, 11 Oktober 2019 

Penulis  

 

 

 

Ella Rizky Fatikhasari 

NIM. 1420210100 

 

  


