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MOTTO 

هو المعسر القابض البسط وانى الرجو أن القى اهلل وليس احد منكم ان اهلل 
 يطلبنى بمطلمة فى دم وال مال )رواه ابوداود والترمذى(

Artinya: “Allah sendirilah yang menentukan harga. Dialah yang mengekang dan 

melepas. Aku berharap akan bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak 

ada seorang pun dari kalian yang menggugat diriku karena aku pernah 

berbuat dzalim, baik terhadap jiwa maupun harta” (H.R Abu Dawud 

dan Tirmidzi) 

 

 

Sukses seringkali datang pada mereka yang berani bertindak, dan jarang 

menghampiri penakut yang tidak berani mengambil konsekuensi 

(PENULIS) 
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PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur alhamdulillah  dan  Dengan segala kerendahan hati, 

kupersembahakan karya kecilku ini untuk : 

 
 Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang-Nya, nikmat dan rizqi-Nya, 

petunjuk-Nya, dan apapun yang penulis butuhkan sampai sekarang dan 

semoga selalu diberikan yang terbaik kepada penulis sampai akhir kelak. 

 Ayahku hariyanto dan Ibuku shofiyah yang selalu memberikan kasih 

sayang serta do’a restu tanpa henti untuk penulis, beserta kakakku 

tersayang, M. Fahmi Shofihara dan istrinya Ainur Rizki Kurniasari, dan 

adikku M. Arif khoiruddin alfaruq dan segenap keluarga besar,  yang telah 

mencurahkan kasih sayang mereka baik rupa ajaran moral, material 

maupun immaterial sampai saat ini. 

 Sahabat-sahabatku dari SMA sampai sekarang, Amirotunnikmah, Siti 

Kholilah, Lutfi Andriyani dan Shofa Islamiyah yang selalu menemaniku 

dalam suka dan duka, memotivasiku dan mengajariku caranya bermimpi 

dan meraih mimpi itu, dan sukses selalu buat kalian, meskipun sekarang 

jarang ketemu,  kalian tetap terbaik bagiku 

 Bolo Kurowo Sakdiyah (Saidah), Agung Winarko (Maroko), Zaenal Abidin 

(Zaendot), Diyah Ayu Fitriyani (Mboll), Ahmad Safiun Hasan (Temon), Nisfa 

Alfira Sitta (Siti), Aufa (Cekre) yang tiada henti memberikan suport , 

kekonyolan, kebersamaan selama ini dan mengajari arti kehidupan, dan 

tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. 

 Kawan-kawanku mahasiswa prodi ES kelas C ( Aris, Kapet, Netty, Siril, 

azizah, nayla, tary, temon, toher, ita, anida, koko, abas, lia, zaenal, fida, 

adelina, nurul, sita, riris, lilis, ria, miftah, cenget, adib, iroh, indut, riadul, 

ayuk, sakdiyah, ardianti, ana, mas irul, ashar) angkatan 2012 yang banyak 

sekali memberikan kenangan indah, suka dan duka, cita, canda, tawa, 
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konyol, lebay, rempong, kegilaan, keisengan. Dan kekeluargaan kita 

semoga selalu kekal. 

 Semua teman-teman Kos pak Purwito dan bu nanik, terutama sahabatku 

teman sekamarku dan keluargaku yang memberi kenangan dan bersama 

dalam suka dan duka yaitu Lukluil Makhnun, Mustaghfirotun, Ima Rahma 

Mutia, dan Desi Nurul Hidayah. Tetap semangat dan sukses selalu. 

 Teman-teman volunteer dari Komunitas Lentera Hijau dan Omah 

Hompimpa yaitu Koko, Fikar, Zaenal, Toher (Pak Toni), Hasan, Sakdiyah, 

Ima, Faiq, Hidayah, Dwi, Ayu, Ana, Ani dan lainya, tetap semangat buat 

kalian, tetap berikan yang terbaik buat Omah Hompimpa, tetap bertahan 

dan semangat dalam mengembangkan Omah Hompimpa, suka duka kita 

lalui bersama dalam pedirian LH dan Omah Hompimpa tapi itu membuat 

kalian istimewa, TETAP BERIKAN SENYUMAN TERBAIK. 

 Adik-adik kecil Omah Hompimpa, semangat dan kebahagian kalian dalam 

belajar dan bermain di Omah Hompimpa membuat kalian berarti bagi 

kami para volunteer, raihlah cita-cita kalian, tetap bermimpi dan raihlah 

mimpi itu, nikmati masa kecil kalian dengan belajar dan bermain berikan 

yang terbaik buat orang tua kalian dan lingkungan.  

 Teman-teman PPL di BMT Mitra Muamalat Kudus (Olif, Alif, Saidah, Niswah 

dan Nayla), yang memberikan arti kebersamaan dan kekeluargaan 

bersamaan kalian. 

 Teman-teman KKN desa Slungkep Kayen Pati, terutaman “Farah, Linda 

(bunda), Arina, Lina, Sapta dan Ibnu (gendut)”, bersama kalian aku 

menemukan keluarga baru, serta kebahagian dan keceriaan yang terukir 

dalam kenangan. Tetap kuat dalam menjalani pahitnya kehidupan. 

 Pemilik CV. Cipta Karya dan CV. Agung Jaya, yang bersedia direpotkan 
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 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. 

Terima kasihku untuk semua 
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KATA  PENGANTAR 

Bismillahirrohmanirrohim  

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

Skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Penetapan Harga 

Penjualan Produk Meubel Antara Cv. Cipta Karya Dengan Cv. Agung Jaya 

Di Desa Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara”. Ini disusun guna 

memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) pada Ilmu 

Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

Penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan saran-

saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. 

Untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada: 

1.  Dr. H. Fathul Mufid, M.S.I., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang telah merestui pembahasan skripsi ini. 

2.  Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc, M.Si., selaku Ketua Jurusan Syariah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang telah 

memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini. 

3.  Karebet Gunawan, SE. MM., selaku dosen wali studi yang telah meluangkan 

waktu, memberikan motivasi, semangat, nasehat dan selalu mendorong 

penulis ke arah yang lebik baik. 

4.  H. Amirus Shodiq. Lc., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia 

meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk melakukan bimbingan dan 

perbaikan dalam penyusunan skripsi ini. 

5.  Hj. Azizah, S.Ag, MM., selaku Kepala Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. CV. Cipta Karya dan CV. Agung Jaya, yang telah memberikan ijin dan 

membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi in 
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7. Para Dosen atau Staf Pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak dan ibu kandung serta keluarga besarku yang secara langsung maupun 

tidak langsung telah membantu, baik moril maupun meteriil dalam penyusunan 

skripsi ini. 

Akhirnya, peneliti 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, 

sekecil apa pun makna yang terjelma dalam tulisan ini, pun juga diharapkan ada 

manfaatnya.      

             Kudus, 21 Februari 2017  

       Penulis 

         

 

 

 Zulfa Setiana 

NIM : 212161 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 


