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MOTTO 

 

                 

                   

   

 “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan 

taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu 

diberi rahmat.”  
(QS. An-Nur : 59)

1
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1Alquran, An-Nur 56, Al-Qur’an Tajwid & Terjemahan, (Jawa Barat, CV 

Penerbit Diponegoro: 2013), 357. 
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PERSEMBAHAN  

  

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan 

KaruniaNya, yang telah memberikan kelancaran, kekuatan, 

kesabaran, kesehatan, rezeki dan pertolongan-Nya sehingga saya 
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saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang terlibat 

serta saya sayangi: 

1. Kedua orang tua saya, yang telah membesarkan dan terus 

mendoakan saya, sampai saya dapat berada pada tahap ini. 

Semua ini berkat kedua orang tua saya yang sudah dengan 

sabar membimbing saya. Dan menjadi alasan utama saya 

untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kakak, adik dan teman-teman yang udah memberikan 

bantuan dalam hal-hal kecil yang mendukung proses skripsi 

ini. 

3. Bapak Junaidi Abdillah, S.Ag., M.Hum. yang telah sabar 

membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini. 

4. Keluarga besar LAZNAS Yatim Mandiri Cabang Kudus, 

Bapak Syaiful dan Mas Tri yang membantu saya dalam 

melancarkan penelitian skripsi saya. 

5. Untuk Dinda yang sama-sama berjuang menyelesaikan 

skripsi, meskipun berakhir di tinggal wisuda duluan. 

Terimakasih selama ini telah menemani, memberikan 

dampingan dan semangatnya dalam pengerjaan skripsi ini 

agar cepat selesai dan dukungannya agar cepat munaqosah. 
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berserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Pada kesempatan ini 

penulis dengan penuh syukur mempersembahkan skripsi dengan 

judul “Pengaruh Religiusitas Dan Kepercayaan Terhadap 

Minat Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Yatim Mandiri 
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berbagai pihak sehingga penulis  dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan atas 

kuasaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

2. Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku rektor Institut Agama Islam 

Negeri Kudus, atas kesempatnya untuk penulis 

menyelesaikan skripsi ini. 
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5. Junaidi Abdillah, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing 
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penyusunan skripsi ini. 
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skripsi ini. 
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penulis untuk melakukan penelitian di LAZNAS Yatim 

Mandiri Cabang Kudus. 9. Bapak, Ibu dan keluarga tercinta 



ix 
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9. Semua teman-temanku yang telah menemani dalam 

perjalanan perkuliahanku 

10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses 
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persatu. Penulis mengucapkan terimakasih banyak atas 

kebaikan yang telah diberikan. Semoga mendapat balasan 

dari Allah SWT. 

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 
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yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan 

demi tercapainya suatu kesempurnaan dimasa mendatang. Namun 
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