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KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada

YangTerhormat

Ketua STAIN Kudus

Cq. Plt. Ketua Jurusan Syariah

di -

Kudus

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudari: Qoniatul Ummah

(1320310128) dengan judul: “ Analisis Strategi Pengelolaan Barang Dan

Penentuan Harga Barang Ritel Tradisional ( studi kasus di Pasar Gembong )

pada Jurusan Syariah program studi Manajemen Bisnis Syariah. Setelah dikoreksi

dan diteliti sesuai aturan proses pembimbingan, maka skripsi dimaksud dapat

disetujui untuk dimunaqosahkan.

Oleh karena itu mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan

diajukan dalam program munaqosah sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Kudus, 31 Juli 2017

Hormat Kami,

Dosen Pembimbing

H. Amirus Sodiq, Lc., MA
NIP. 19771127 200710 1 004
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KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Qoniatul Ummah

NIM : 1320310128

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Syariah/MBS

Judul Skripsi : “ ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DAN
PENENTUAN HARGA BARANG RITEL
TRADISIONAL ( studi kasus di Pasar Gembong ) ”

Telah dimunaqosahkan oleh tim penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Kudus pada tanggal:

18 September 2017

Selanjutnya dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Manajemen Bisnis
Syariah.

Kudus, 18 September 2017

Ketua Sidang/Penguji I Penguji II

Dr. Nor Hadi, SE, MSI, Akt Suhadi, M.S.I

NIP. 19690903 200312 1 001 NIP. 19740518 200712 1 002

Dosen Pembimbing Sekretaris Sidang/Penguji III

H.Amirus Sodiq, Lc., MA Junaidi Abdullah, S. Ag.,M.Hum

NIP. 19771127 200710 1 004 NIP. 19780130 200604 1 002
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PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qoniatul Ummah

NIM : 1320310128

Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Manajemen Bisnis Syariah

Judul Skripsi : “Analisis Strategi Pengelolaan Barang Dan

Penentuan Harga Barang Ritel Tradisional ( studi

kasus di Pasar Gembong ) ”,

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya sendiri,

bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip dan

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 31 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,

Qoniatul Ummah
NIM. 1320310128
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MOTTO

ْزِق فِيٍ التَِّجاَرةِ  تِْسعَةٌاَْعَشاٍرالّرِ

“ Sembilan dari sepuluh pintu rizki ada dalam perdagangan ”

( HR. Ibrahim Al-Harbi ) 1

Giatlah kita dalam mencari ridha Allah dalam hal apapun termasuk dalam hal

perniagaan

1 Nu’man, Trj, Ibrahim Al-Harbi, Lembaga Penafsir, Departemen Agama, Jakarta, Hlm. 84
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PERSEMBAHAN

Alhamdulilllah .....

Puji syukur kehadirat Allah SWT

Telah memberikan kemudahan, pertolongan dalam keadaan apapun

Dengan penuh perjuangan, do’a, ketekunan, serta kesungguhan alhamdulillah

dapat menyelesaikan tugas akhir ini ....

Dengan segala jerih payah ku persembahkan karya ini ..

 Kedua orang tuaku bapaku Slamet mamaku Atminah terimakasih telah

memberikan pendidikan sampai kejenjang sarjana, terimakasih selalu

memberikan doa, kasih sayang dalam segala hal dan yang tak pernah

capek ataupun bosan dalam mendidikku, yang selalu memberikan support

baik moril maupun materil..terimakasih kedua orang tuaku.

 Adeku ninung (nadzif) yang selalu dapat menghibur dengan ulah dan

tingkah lucunya. Semoga kita menjadi anak yang sholeh dan sholikhah

bisa membahagiakan kedua orang tua kita.

 Terimakasih mbah-mbahku, bulek-bulek,om, budhe-budhe ku, tetangga-

tetanggaku, saudara-saudara semuanya.

 Terimakasih almamaterku MI miftahul ulum, Mts N Gembong, SMA

PGRI 1 Pati, serta STAIN Kudus .

 Terimakasih Bapak Amirus Sodiq, Lc., MA selaku dosen pembimbingku

yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran serta banyak memberi

masukan demi membimbingku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

 Terimakasih para dosen STAIN Kudus, telah mendidiku selama menimba

ilmu di STAIN.

 Thanks to all member of Gedang goreng’s ( vivimenok, noormanis ,

imrancemek, rudhykampra) banyak memberikan support dalam segala hal.

 Terimakasih untuk ciwiciwiku ( mukil, budhe, ngeces, lance, mace) kalian

teman seperjuangan dari awal masuk kuliah sampai saat ini telah banyak

memberikan dukungan, dorongan untuk tetap semangat dalam

menyelesaikan tugas akhir ini.



vii

 Terimakasih kepada keluarga besar MBS-D telah menemani berjuang

sama-sama dalam menempuh pendidikan dari semester awal sampai

sekarang.

 Terimakasih untuk orang-orang dibalik layar pembuatan tugas akhir ini (

olive, mas bassam, sudwi, hafna, dita, vivi, mas irsyad, mas tonoe,

terimakasih atas bala bantuannya, selalu memotivasi untuk tetap semangat

dalam menyelesaikan tugas akhir ini, memberikan doa, serta banyak

memberi masukan).

 Teman-teman 40hari KKN Blumbangrejo Kunduran Blora, teman

PPL,keluarga besar PT.Kebersamaan  kalian memberi banyak motivasi,

semangat serta doa..terimakasih

 Dan terimakasih sekalian untuk semua pihak yang banyak memberikan

dukungan, dorongan, motivasi, nasehat, serta doa yang tidak dapat penulis

sebutkan semua.
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KATA PENGANTAR

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

hidayah-Nya sehingga pada kesempatan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi

ini.Skripsi yang dengan judul Analisis Strategi Pengelolaan Barang Dan

Penentuan Harga Barang Ritel Tradisional ( studi kasus di Pasar Gembong )

disusun guna memenuhi syarat salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada

Ilmu Manajemen Bisnis Syariah di STAIN Kudus. Penulis menyadari skripsi yang

telah disusunbukanlah merupakan sesuatu yang instan, tapi merupakan buah dari

proses yang relative panjang, menyita segenap tenaga dan fikiran.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan

saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat

terealisasikan. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terimakasih yang tak

terhingga penulis haturkan kepada :

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku ketua STAIN Kudus.

2. Dr. Supriyadi, SH. MH selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Syari’ah

STAI Kudus yang telah memberikan izin pembahasan penulisan skripsi ini.

3. H. Amirus Sodiq, Lc., MA selaku dosen pembimbing yang telah banyak

meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing dan

mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Anisa Listiana, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan STAIN Kudus yang telah

memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam

penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Jajaran staff di lingkungan STAIN Kudus yang telah

membekali penulis berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini dan menjadi manusia yang lebih luas cakrawala

pemikirannya dari pada sebelumnya.

6. Kedua orang tuaku serta adiku, saudara-saudaraku semua yang telah

memberikan dukungan serta selalu memupuk rasa semangat dalam

menyelesaikan skripsi ini.
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7. Teman-temanku seperjuangan yang saling memberikan motivasi dan

semangat kebersamaan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhrinnya, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Karenaitu, kritik konstruktif dari

siapapun diharapkan menjadi semacam suara yang dapat menyapa tulisan ini

sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Namun demikian,

sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini pun juga diharpakan ada

manfaatnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Amin.

Kudus, 31 Juli 2017

Penulis

Qoniatul Ummah

NIM. 1320310128


