
ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAMI DALAM

PENGEMBANGAN PEMASARAN PADA BORDIR DAHLIA

KUDUS

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 (S.1)

Dalam Ilmu Ekonomi Islam

Oleh :

RATNA ARIANI

NIM : 212176

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM / ES

2016









v

MOTTO

                
      

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan

timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(QS AL ISRA’ :35)
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