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bahwa skripsi ini: 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan 

belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk 
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yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari 

ditemukan ketidakbenaran pernyataan saya ini. 
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MOTTO 

 

“Aku Pasti Bisa” 

“Man Jadda WaJada artinya Barang siapa yang bersungguh-

sungguh pasti akan mendapatkan hasil” 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa 

tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW sebagai uswatun 

hassanah yang telah membebaskan manusia dan kejahiliyahan 

yang membelenggu umat. Pada kesempatan ini penulis dengan 
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Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan 

Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Kudus.” 

Dalam penyusunan skripsi ini hingga akhir, penulis 

mendapatkan berbagai bentuk bantuan, dorongan, dan bimbingan 

dari berbagai pihak. Atas kasih sayang dalam berbagai bentuk 

tersebut, Alhamdulillah penulis  dapat menyelesaikan skripsi ini 

tanpa hambatan yang berarti. Untuk itu dengan keikhlasan dan 

kerendahan hati penulis menyampaikan untaian kata sebagai 

ucapan terima kasih kepada: 
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insyaAllah akan bermanfaat dalam kehidupan penulis 

khususnya dan orang lain pada umumnya. 

7. Bapak Nadhif, S.Pd.I selaku pelaksana Tugas Ketua 

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Kabupaten 
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