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SURAT PERNYATAAN 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya 

Hanim Bil Fadhilah NIM 1320410007 menyatakan 

dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan 

belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan 

untuk keperluan apapun;dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang 

lain kecuali informasi yang terdapat dalam 

referensi yang dijadikan rujukan dalam 

penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian 

hari ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 

 

 

Kudus, 28 September 2020 

Yang Menyatakan, 
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NIM: 1320410007



 

vi  

MOTTO 

 

 

             

                

      

 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka 

dan mendoalah untuk mereka. 

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman 

jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi 

Maha mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103).
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1 Surat At-Taubah, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, 

Jakarta, 1982, hlm. 83. 
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