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MOTTO 

 

                      ……  

 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang 

telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan 

skripsi ini, dan kerja keras luar biasa, dengan penuh bangga 

penulis mempersembahkan karya ini untuk: 

1. Bapak dan ibu yang telah mendidik, membimbing dengan 

tulus ikhlas demi keberhasilan, kesuksesan, serta tak henti-

hentiya berdoa agar anaknya menjadi orang yang baik dan  

bermanfaat bagi agama dan negaranya. 

2. Kakak-kakakku Nu’man Syaifuddin dan Sandi Nugroho 

yang telah mendukung dalam setiap langkah, semoga kita 

bisa membahagiakan kedua orang tua kita.  

3. Sahabat-sahabatku dek Anis, Luluk, Fina terimakasih untuk 

canda tawa, tangis dan kenangan indah yang telah terukir, 

serta semangat dan dukungan yang telah kalian berikan 

untuk saya menyelesaikan skripsi ini.  

4. Teman-teman kos Anugrah yang telah banyak membantu 

saya, dek Handayani, dek Eni, dek Rifa, dek Efi, dek 

Ummah, dek Fika, dek Silfa, dek Silfi, dek Riza, dek Irma, 

dek Umi, dek Ron, dek Diana yang sudah saya repotkan dan 

mintai tolong banyak hal selama mengerjakan skripsi ini, dan 

menyemangati saya sehingga skripsi ini selesai pada 

waktunya, semoga Allah memebalas kebaikan kalian semua. 

5. Adik adik Pesma Bina Taqwa yang selalu menghiburku 

6. Sahabat tangguh ukh Farida, Hidayah, Laila, mba Bro, 

Nuzul, Dea, mba Diyah, mba Eni yang selalu memberi 

support kepada saya. 

7. Teman seperjuangan kelas ESR-F yang telah menemani ku 

dalam berbagai rasa suka maupun duka serta solidaritas yang 

luar biasa yang membuat hari-hari selama masa kuliah lebih 

berarti dan menyenangkan. 

8. Serta semua pihak yang telah membantu penulis yang tak 

bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih yang 

sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata penulis 

persembahkan skripsi ini untuk kalian semua. Orang-orang 

yang saya sayangi, semoga kebaikan kalian dicatat sebagai 

amal baik dan memperoleh balasan dari Allah. Dan semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan 

ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Aamiin. 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT 

karena telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah dan 

kesempatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga dan para sahabat yang senantiasa menjadi suri 

tauladan bagi kita semua, semoga kita kelak mendapatkan 

syafatnya dan kita termasuk umat yang diakui oleh Nabi 

Muhammad SAW. 

 Skripsi dengan judul Analisis Metode Penentuan Harga 

Jual Beli Murbahah pada BMT Menurut Perspektif Ekonomi Islam 

telah diselesaikan dengan sungguh-sungguh guna memperoleh 

gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi 

Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Penulis 

skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari 

berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, peneliti 

menyampaikan terimakasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag selaku rektor IAIN Kudus serta 

dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, 

tenaga dan fikirannya untuk memberikan bimbingan serta 

arahan dalam pembuatan skripsi ini 

2. Dr. Supriyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam IAIN Kudus 

3. Dr. Bayu Tri Cahya, S.E., M.Si. selaku Kepala Prodi 

Ekonomi Syariah di IAIN Kudus  

4. Anisa Listiana, M. Ag selaku kepala unit perpustakaan 

IAIN Kudus beserta seluruh petugas perpustakaan yang 

telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Junaidi Abdullah, S.Ag.,M.Hum selaku pembimbing 

skripsi yang telah  mengarahkan dalam penyusunan skripsi 

ini 

6. Sulthon, M.Ag, M.Pd selaku dosen akademik 

7. Para dosen pengajar serta staf di IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis 

bisa menyelesaikan skripsi ini 

8. Bapak dan ibu yang selalu mendoakan, memberi motivasi, 

semangat dan dukungan yang tidak pernah mengenal lelah. 
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9. Kakak-kakakku Nu’man Syaifuddin dan Sandi Nugroho 

yang saya sayangi. 

10. Teman-temanku, baik teman kuliah, teman kos, teman 

KKN, teman mengaji yang saya cintai. 

11. Dan berbagai pihak yang telah mendukung, baik secara 

langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya 

sebutkan satu-satu, baik bantuan moral dan materi dan 

lainnya, 

 Semoga amal baik yang telah di berikan kepada penulis 

mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT. Dan penulis 

menyadari bahwa penyususan skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermnafaat 

untuk ke depannya nanti. Amin 

 

Penulis 

 

 

Mila Fatmawati 

Nim. 1320210201 

 

 


