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MOTO 

 

َ ََل ٌَُغٍُِّر َها بِقَۡىٍم َحتَّٰى ٌَُغٍُِّروْا َها بِأًَفُِسِهۡن    إِىَّ ٱَّللَّ

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri.  

(QS. Ar Ra’d : 11) 

ِي إَِلَّ َها َسَعىٰ  ًَسٰ َس لِۡۡلِ ٍۡ  َوأَى لَّ

 “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 

yang telah diusahakannya” 

(QS. An Najm : 39) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

Tanp ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

a 

tand

a 

 M/m ..َ◌ . A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ِ◌ … I/i ى Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w ..ُ◌ . U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

KH/k خ

h 

 َع 

Awal 

‘A/’a  ء

a

w

al 

A’/a’ بَا Bā 

 ع D/d د

Akhir 

A’/a’ ء 

Akhir 

A/a  ًْ  Bī ب

 Ȗ ىْ ـُ ب Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yā’ nisbah ف R/r ر

ًِ  Abb أَبَّ   Q/q ق Z/z ز falak فَـلَِك

iy 

ًّ  Rabb َربَّ  K/k ك S/s س a a ‘ َعالَوِّ

miy 

„Ain/Hamza

h di 

belakang 

„Ain/Hamzah 

diwaqf 

 Vokal اْل 

Rangkap 

’qara َع  رَـَ قَ

a 

-al ْوعُ لْفُرْا

furū’ 

-al القََورَ 

qamar 

ٍْرْي   gairī َغ
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’qara قَـََرَء 

a 

-al القََضاءَ 

qaḍā 

-al لَّشْوُسا

syams 

ٍْىٌء  ’syai ش

un 

Kata Majemuk 

dirangkai 

Kata Majemuk dipisah Tā’ Marbūṭah 

ٌِْي  Jamā u َجَواَُللدِّ

ddin 

Jamā َجَواَُللدِّ ٌِيِ 

l al-

Din 

 sā’ah َساََعةَ 
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penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam 

selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad 

SAW yang berusaha kita ikuti sunnah-sunnahnya, beserta keluarga, 

sahabat, serta pengikutnya yang setia sepanjang zaman. 

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepercayaan dan 

Persepsi Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat di 

Lazisnu Kudus” ini telah disusun dengan sungguh-sungguh 

sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar 

Sarjana Strata 1 (S.1) dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

Program Manajemen Bisnis Syariah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Kudus. 
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bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga 

penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis 

menyampaikan penghargaan yang sebesar besarnya dan terima 

kasih kepada: 

1. Dr. H. Mundakir, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan persetujuan 

penyusunan skripsi ini. 
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bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Para dosen dan seluruh staf pengajar di lingkungan IAIN Kudus 

yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga 

penulis maupun menyusun skripsi ini. 
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4 tahun berjuang bersama menimba ilmu di almamater IAIN 
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Atas segala jasa dan bantuan yang telah diberikan, penulis 

hanya mampu membalas dengan memanjat do‟a kehadirat Allah 

SWT semoga kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang 

berlipat ganda dari Allah. Penulis menyadari bahwa penyusunan 

skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti 

sebenarnya. Untuk itu penulis senantiasa mengharap kritik dan 

saran yang membangun dari pembaca. Akhirya penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

para pembaca pada umumnya.Amin. 
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