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MOTTO 

 

 

َها َواْلُمَؤلمَفِة قُ ُلوبُ ُهْم َوِف  َا الصمَدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ ِإَّنم
 ُ  َعِليمٌم َ ِ يمٌم الرِّقَاِب َواْلَغارِِمنَي َوِف َسِبيِل اَّللِم َواِْبِن السمِبيِل َفرِيَضًة ِمَن اَّللِم َواَّللم

 

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-

orang yang fakir, orang-orang miskin, pengurus-

pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, 

untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang 

sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan 

yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah ayat 60).
1
 

  

                                                           
1
 Alquran, at-Taubah ayat 60, Alquran Terjemah dan Tafsir 

(Solo: Qomari, 2014), 196. 
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dari berbagai pihak. Atas kasih sayang dalam berbagai bentuk 

tersebut, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

tanpa hambatan apapun. Untuk itu dengan keikhlasan dan 

kerendahan hati penulis menyampaikan untaian kata sebagai 

ucapan terima kasih kepada: 
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7. Bapak Nadhif, S.Pd.I., selaku Ketua LAZISMU Kudus yang 
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melakukan penelitian di LAZISMU Kudus. 

8. Bapak Ibu dan keluarga tercinta, yang secara langsung maupun 

tidak langsung telah membantu baik moril dan materiil selama 
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Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran 

yang bisa konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan demi 
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Kudus, 20 Januari 2020 

Penulis 

 

 

 

Vina Zulianti 

1620410016 


