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4 " Jika enekau meneineinkan sesuatu nerkara. maka nelan-nelanlah

(tenanglah), hingga Allah akan menunjukkan padamu jalan keluarnya."

(HR. Bukhari)

4 " Apapun yang bisa dipahami dan diyakini akan bisa diraih. Jika seseorang

itu benar, maka dunianya akan benar. Dan jika aku tidak bahagia dengan

duniaku dan ingin mengubahnya, tempat pertama yang harus ku mulai

adalah mengubah diriku sendiri. Maka, jika aku benar duniaku akan benar

juga."

4 " Dan kamu ianeanlah memalinekan muka dari manusia fkarena sombone^
•J w W V *^//

dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya

Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan

diri."(QS. 31 : 18)

4 " Barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan

jalan keluar kepadanya dan memberinya rizki dari arah yang tidak di duga-

duga. Barang siapa bertawakal kepada A.Ilah, niscaya Allah akan

mencukupi (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah pasti melaksanakan

urusan (yang dikehendaki-Nya). Sungguh Allah telah menentukan ajal atas

segala sesuatu." ( QS. 65 : 23 )
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Kjipersembah^gn f&rya Ggctfini teruntu^yang tercinta:

4 (Bapa^jdan ibufyyang telah memberikan

segalanya, terima ftasih atasdo'ayang tidafi

pemahputus, danpengorbanannya seCama ini

-i- <Eyang Lampung dan %yang 9dedan

4 (jyiri&u dan periatanan fiidimGu
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BissmillaWrohmanirohim. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT semata

atas rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam tercurah kepada RasuluUah

SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir masa.

Alhamdulillah hanya dengan kekuatan dan kemudahan yang diberikan-

Nya dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan, maka penulis dapat

menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Finansial Tingkat Kebangkrutan

Dengan Metode Altman Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEJ Pada

Tahun 2004-2007".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa daya upaya yang telah penulis lakukan tidak

terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H, Asma'i Ishak, M.Bus., Ph.D. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

2. Dra. Sri Mulyati, M.Si., selaku dosen pembimbing atas arahan dan

bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik.
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3. Ibuku, ibuku, ibuku dan Bapakku, atas semua cinta, kasih sayang, serta

doa yang selalu menyertai dan juga atas semua nasehat yang selalu

menjadi pegangan untuk tetap lurus dan terus berjuang dalam menghadapi

segala sesuatu yang telah/akan terjadi.

4. Ade' ku Akmalia tersayang, terimakasih atas pengertiannya.

5. Eyang Lampung dan Eyang Medan, terimakasih atas bimbingannya. Serta

almarhum Eyang putri yang selalu memben nasihat semasa hidupnya.

Semoga mendapatkan tempat yang layak disisi-Nya. "Amin"

6. Muty Angel, thank's atas dukungan serta bimbingannya baik suka dan

duka. Semangat..!!!!

7. Teman seperjuangan sebangsa dan setanah air : Rangga, Nurdia dan

Farhan. Kalian inspirasi bagiku.

8. Anak-anak komisariat danKSPM ; Reza '04, Reza '05, Rui, Teddy, Febri,

Bahri, Ucup, Darmilis, Tavip, Danang, Wisnu. Tanpa kalian gak ada jalan

bagiku.

9. Semua teman-teman seangkatan '04 dan '05 yang telah memberi masukan.

Levi, Herdian, Hasyim, candra, dicky, ambar, rofa, agus, seno dan kepada

semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil dan tidak

dapat disebutkan satu persatu. Semoga dengan segala amal dan ketulusan

yang telah diberikan, Allah SWT berkenan membalas dengan rahmat dan

karunia-Nya. Amin.



Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkannya.

Yogyakarta, 24 November 2008

(Akmal Aji Baskara)
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