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MOTTO 
 
 

 

 َۚۚءويقيمواْالصلَٰوةَ ويؤتواْالزكَٰوةَٓمخلصين لَه الدين حنفَاهللاَ اْالَّاليعبدوآْاُمروٓوما
 ةمالْقَي نيد كذَالو۞ 

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan 
ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan 

juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat; dan yang 
demikian itulah agama yang lurus (benar). 
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serta do’a yang tak pernah letih mendo’akan penulis, sampai 
kapanpun penulis tidak akan bisa membalas seperti apa yang 
telah kalian berikan kepada penulis. (Ya Allah, ampunilah 
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menyayangi penulis sejak dini). 
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KATA PENGANTAR 
 الرحٰمنِ الرحيمِهللاِ بِسمِ 

 
Segala puji syukur bagi Allah swt karena atas rahmat dan 

nikmat-Nya berupa kesehatan dan kesempatan berfikir manusia, 
sehingga mampu melangsungkan hidup di atas muka bumi. Shalawat 
dan salam atas kehadirat Rasulullah saw atas akhlak dan contoh 
tauladan yang dimiliki menjadikannya sebagai panutan bagi ummat 
manusia yang rahmatan lil alamin. 

Atas segala kerendahan hati, penulis mengahadirkan karya 
ilmiah tentu masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangan 
dan keterbatasannya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat 
bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi yang berminat pada tema 
kajian ini, yang berjudul Kesadaran Masyarakat Kandangmas Dawe 
Kudus dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian. Penulis menyadari 
dengan sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Kudus 
sampai selesai skripsi ini telah memperoleh banyak pelajaran dalam 
dunia proses dan arti kebersamaan yang sesungguhnya, motivasi, 
semangat hidup untuk tetap melangkah menggapai cita-cita serta 
bantuan dari pihak yang menjadi motivator tersendiri bagi penulis. 
Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suharto dan Ibu Kastonah, yang 

telah mengasuh, mendidik, dan membesarkan penulis dengan 
penuh kasih sayangnya tanpa ada keluh kesah sedikitpun. 

2. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Kudus yang 
telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun IAIN 
Kudus agar lebih berkualitas. 

3. Bapak Dr. Supriyadi, M.H. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN Kudus. 

4. Bapak Moh Nurul Qomar, M.E.I. Selaku ketua jurusan Manajemen 
Zakat dan Wakaf, yang telah meluangkan wwaktunya untuk 
berkonsultasu masalah nilai dan berbagai hal yang menyangkut 
masalah jurusan. 

5. Bapak Dr. H. Mudzakir, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak 
Agus Supriyono, M.M. selaku Pembimbing II penulis, ditengah 
kesibukan beliau tetap menerima penulis untuk berkonsultasi. 

6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Kudus yang telah dengan ikhlas 
memberikan ilmunya kepada penulis. 
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7. Perpustakaan IAIN Kudus. 
8. Terima kasih kepada kakakku yang telah memotivasi dan 

mendukung selama proses perkuliahan,. 
9. Kepada semua pihak khususnya warga Desa Kandangmas ysng 

telah berjasa kepada penulis. 
Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon agar mereka 

yang berjasa kepada penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan 
semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amiin. 
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