
 
 

PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP 

TINGKAT PENDAPATAN MUSTAHIQ DI KOTA KUDUS 

TAHUN 2016-2018 (STUDI KASUS LAZISNU KUDUS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat 

 Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  

Dalam Ilmu Manajemen Zakat Wakaf (MZW) 

 

 

Oleh: 

VIKA MAHABBATI 

1720410016 

 

 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

TAHUN 2021 
 



ii 

KEMENTERIAN AGAMA RI 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS 

FAKULTAS SYARIAH 
Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX 51, Kudus 59322, Telp (0291) 438818  

Faks 441613 Email: syariah@iainkudus.ac.id, syariahiainkudus@gmail.com 

Website: www.iainkudus.ac.id, syariah.iainkudus.ac.id 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI 

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi 

saudari:  

Nama 

NIM 

Fakultas 

Progam Studi 

Judul 

: 

: 

: 

: 

: 

Vika Mahabbati 

1720410016 

Ekonomi dan Bisnis Islam 

Manajemen Zakat Wakaf 

Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap 

Peningkatan Pendapatan Mustahiq di Kota Kudus 

Tahun 2016-2018 (Studi Kasus LAZISNU 

Kudus) 

Benar-benar telah melalui proses bimbingan dengan pembimbing 

sejak 11 september 2020 sampai dengan 26 april 2021 dan disetujui untuk 

dapat dilanjutkan ke proses munaqosyah.  

 

 

 

 

Kudus, 24 April 2021 

Pembimbing,  

 

 

 

Dr. H. Mundakir, M.Ag 

NIP. 195810101985031004 

 

  

mailto:syariah@iainkudus.ac.id
mailto:syariahiainkudus@gmail.com
http://www.iainkudus.ac.id/


iii 

  



iv 

  



v 

MOTTO 
 

         

“Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.” 

(QS. Al-Ma’arij:5) 

 

         

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” 

(QS. Al-Insyirah:5) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 

 

 

  

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب

Tan

pa 

tand

a 

 M/m ..َ◌ . A/a م Ṣ/ṣ ص T/t ت

 N/n ِ◌ … I/i ن 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/kh خ
 عَ 

Awal 
‘A/’a 

ء 

a

w

al 

A’/a’ بَا Bā 

 D/d د
 ع

Akhir 
A’/a’ 

 ء

Akhir 
A/a  ًْ  Bī ب

 Ȗ وْـُ ب Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydīd Yā’ nisbah ف R/r ر

 فَـلَِكًِ  Abb أَب   Q/q ق Z/z ز
fala

kiy 

ًّ  Rabb َرب   K/k ك S/s س  َعالَِمّ
‘ a a

miy 

„Ain/Hamzah di 

belakang 

„Ain/Hamzah 

diwaqf 
 الْ 

Vokal 

Rangkap 

 ْوعُ لْفُرْا qara’a عَ رَـَ قَ
al-

furū’ 
 القََمرَ 

al-

qamar 
ٍْريْ   َغ

gair

ī 

 القََضاءَ  qara’a قَـََرءَ 
al-

qaḍā 
 ل شْمُسا

al-

syams 
ٍْىء    ش

syai

’un 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah 
Tā’ 

Marbūṭah 

ٌْهِ   َجَماُُللدِّ ٌِهِ  Jamā uddin َجَماُُللدِّ
Jamā  a -

Din 
 َساََعةَ 

sā’a

h 
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