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MOTTO HIDUP 

 

“HARGA KEBAIKAN MANUSIA DI UKUR MENURUT APA YANG 

TELAH DI LAKUKAN ATAU DI PERBUATNYA” 

 

-APABILA ANDA BERBUAT KEBAIKAN PADA ORANG LAIN, MAKA 

ANDA TELAH BERBUAT BAIK TERHADAP DIRI SENDIRI- 

 

IT SO,,, JANGAN LELAH UNTUK BERBUAT KEBAIKAN MESKI ITU 

SAMPAI MENGORBANKAN DIRI SENDIRI. INGATLAH SEMUA ADA 

HIKMAHNYA .,….      
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PERSEMBAHAN 

 

 Dengan mengucapkan Alhamdulillah wasyukurillah dan penuh rasa syukur 

pada Allah SWT. Atas keberhasilan dan kesuksesan yang sempurna ini yang tak 

dapat di capai tanpa adanya usaha dan doa. Dengan segala kerendahan hati dan 

penuh dengan kebahagiaan, penulis dengan tulus mempersembahkan skripsi ini 

kepada : 

1. Kedua Orang Tuaku Ibu Yukha Munawaroh dan Bapak Sukoco Nawawi yang 

senantiasa membimbing, menyayangi dan selalu mendoakan saya agar 

menjadi anak sholehah dan sukses dalam dunia akhirat.  

2. Keluarga besar dan semua saudaraku Heni Catering, Deni Manajer, dan Leni 

Desainer yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang keras sampai 

kelancaran studiku sampai akhir . 

3. Buat kalian semua teman-teman dekatku ESRA yang telah memberikan 

pendapat, dukungan dan saran2 yang baik dalam skripsiku seperti Nurul 

Awalu, Siti Nur Maunah, Siti Nur Faizah. Serta semua kelas ESRA yang saya 

sayangi dan seperjuangan dalam berproses dan bercita-cita  

4. Untuk sahabat-sahabat memeti saya selama perjuangan di kelas hamper 

4tahun seperti Mak Cika, tante Dina.  

5. Tak lupa untuk temen Rumah saya Khusniatul Aulia yang selalu aku repotin 

untuk mendokumentasikan dalam penelitian selama skripsi dan membantu 

saya dalam berbagai hal dan tak lupa sahabat Fahrudin AS yang telah 

memberikan masukan dan menekan saya untuk lebih giat lagi. 

6. Tak lupa juga temen-temen KKN posko 058 desa Cangkringrembang Demak. 

Yang telah mengajariku banyak hal terutama terjun langsung di desa yang 

konon desa religious dan orang yang ramah2, dan yang tek terlupakan adalah 

selalu memberikan kesempatan untuk saya berani maju percaya diri dalam hal 

kegiatan apa saja. Untuk teman posko saya Safana Intani yang sudah aku 

repotin pulang dan bunda Nadhir yang selalu memasakkan yang enak, dan 

temen2 lain yang selalu memberikan dukungan kepada saya dan 

mempercayakan saya. 
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7. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan motivasi serta doa dari 

awal sampai akhir yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. 

8. Kepada sahabat-sahabat tercinta PMII Sunan Kudus, yang telah mengajari 

tentang pengalaman organisasi yang begitu luar biasa. 

9. Para pembaca budiman semoga karya tulis ini dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan yang berkaitan dengan biaya produksi di tengah-tengahnya 

naiknya bahan baku. 

10. Yang terakhir untuk Bapak Samsulhadi dan Ibu Winarsih yang sudah 

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan kejelasan data yang saya 

butuhkan. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh 

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

dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini Penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi 

Agung Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah yang membebaskan manusia 

dari kebodohan yang membelenggu umat. Semoga kita termasuk dalam golongan 

umat yang mendapat syafa’at dari beliau. Amiinn. 

Skripsi yang berjudul “ Analisis Efisiensi Biaya Produksi Dalam 

Meningkatkan Laba Usaha Tahu ( Studi Kasus Pada Pabrik Tahu Langgeng 

Gamong Kaliwungu Kudus)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 ( satu ) pada Jurusan Syariah dan 

ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah ( IAIN ) Kudus.  

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, 

baik dari ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu Penulis 

ingin mengucapkan terima kasih sebagai penghargaan dan peran sertanya dalam 

penyusunan skripsi ini kepada : 

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag selaku rektor IAIN Kudus yang telah merestui 

skripsi ini. 

2. Dr. Supriyadi, SH., MH., selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam 

IAIN Kudus yang telah memberikan arahan tentang penulisan ini. 

3. Junaidi Abdullah, S.Ag, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

bimbingan, kesabaran, ketelitian, saran, pengarahan, dan bantuan dalam 

penyusunan skripsi ini.  

4. Anisa Listiana, M.Ag, selaku kepala perpustakaan IAIN Kudus beserta 

petugas seluruh perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanannya. 

5. Para dosen dan seluruh staff pengajar di lingkungan IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengetahuan dan memberikan motivasi belajar dalam 
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penyelesaian studi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu tercinta yang sudah memberikan motivasi dan doa kepada 

saya dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kakakku tersayang yang telah 

menghibur saya dikala saya merasa penat dan tidak besemangat. 

7. Semua teman-teman seperjuangan, terimakasih atas segala kerjasamanya, 

bantuan, saran, dan kritikannya yang membangun dalam melakukan skripsi 

ini. 

8. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak 

dapat Penulis sebutkan satu persatu. 

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh mencapai 

kesempurnaan dan tidak lepas dari kesalahan. Karena itu, kritik 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 inipun Penulis berharap dapat memberikan 

manfaat bagi Penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Amin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokatuh  

 

       Kudus,18 Oktober 2018 

       Penulis, 

 

 

         

       NENI AFTINIA 

       NIM.1420210038 
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