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MOTTO 

 

 َوأَِقيُمواْ ٱلصََّلٰوَة َوَءاتُواْ ٱلزََّكٰوَة َوٱرَۡكُعواْ َمَع ٱلرَِّٰكِعيَ 

”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-

orang yang ruku'.” 

 (QS. Al Baqarah: 43)
1
 

 

  

                                                           
 

1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1976), 16 
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PERSEMBAHAN 

 Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan 

berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti 

banyak menerima bimbingan, bantuan dan petunjuk, serta dorongan dari 

berbgai pihak baik yang sifatnya moral maupun material. Pada 

kesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang 

memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

2. Kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini telah membantu 

peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semngat serta doa 

yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan 

kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudia 

terimakasih banyak kepada adek yang juga telah memerikan 

dukungan serta perhatian kepada peneliti. 

3. Kepada Bapak Dr. Muhaimin, M.H.I, selaku dosen pembimbing 

yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan 

semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

4. Kepada pihak Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah 

Muhammadiyah (LAZISMU) Kudus yang telah memberikan 

kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian 

dan memperloleh data, terutama kepada Kak Latif Muhtadhin 

dan Bapak Nadhif yang sudah membantu dalam memberikan 

dukungan secara moril kepada peneliti serta mengarahkan 

peneliti dalam proses pengambilan data. 

5. Bestie tercinta, Bella, Sanja, Winda, Fenny, terimakasih telah 

menjadi sahabat terbaik bagi peneliti yang selalu memberikan 

dukungan, semangat, motivasi, serta doanya hingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik.  

6. Teman-teman tercinta juga Riska, Yusi, Fitri, dan kakak Indah, 

terimakasih telah menjadi teman terbaik dan selalu memberikan 

dukungan bagi peneliti.  

7. Warga Grub Twitter For Life, terimakasih selalu meningkatkan 

mood saya dengan canda tawanya, dan terimakasih juga atas 

dukungan dan doanya.  

8. Teman-teman seperjuangan MZW angkatan 2017 serta teman 

seperjuangan selama mengikuti bimbingan skripsi, yang telah 

memberikan banyak masukan serta dukungan kepada peneliti. 
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9. Dan terimakasih kepada IAIN Kudus yang sudah memberikan 

banyak ilmu yang bermanfaat bagi saya.  

10. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh 

dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa peneliti 

sebutkan satupersatu.  

 Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang 

telah diberikan dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

umumnya dan kepada para pembaca.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K Nomor 

158/1987 dan 0543 b/U/1987. 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

 M/m … A/a م }S{/s ص T/t ت

 N/n … I/i ن }D{/d ض |S|/s ث

 W/w … U/u و }T{/t ط J/j ج

 H/h Maad ه }Z{/z ظ }H{/h ح

 <Ba بَا ’akhir A’/aء awal ‘A/’aع Kh/kh خ

 <Bi بِي awal A/aء ’akhir A’/aع D/d د

 <Bu بُو Y/y ي G/g غ |Z|/z ذ

 F/f Tasydid Ya> nisbah ف R/r ر

 Falaki y فَلَِكي Abb اَبّّ Q/q ق Z/z ز

 a>lamiy‘ َعالَِمي Rabb َربّّ K/k ك S/s س

‘Ain/Hamzah 

dibelakang 

‘Ain/Hamzah di-

waqaf 
 الّْ

Vocal 

dirangkap 

 اْلفُُرْوعُّ Qara’a قََرعَّ
Al-

furu>’ 
 اْلقََمرُّ

Al-

qamar 
 <Gairi َغْيِريّْ

 اْلقََضاءُّ Qara’a قََرءَّ
Al-

qad{a>’ 
 اْلشَّْمسُّ

Al-

Syams 
 Syai’un َشْيءِّ

Kata Majemuk Dirangkai Kata Majemuk Dipisah Ta> Marbutah 
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ْيه ْيهِّ Jama>luddi>n َجَماُلّالدِّ  َجَنّاُلّالدِّ
Jamal Al-

Di>n 
 Sa’ah َساَعة
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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayahnya, shalawat serta salah kita 

limpahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para 

sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Dengan pertolongan Allah 

uapaya yang dilakukan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

akhirnya terselesaikan dengan baik, meskipun melalui proses perjuangan 

yang panjang. Dengan terselesaikannya skripsi yang berjudul 

“Implementasi Prinisp Good Amil Governance dalam Meningkatkan 

Profesionalitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah di 

LazisMu Kabupaten Kudus” ini dengan berkat dukungan dari berbagai 

pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan motibasinya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

 Penulis menyadari seperlunya bahwa keberhasilan dalam menulis 

skripsi ini bukan semata-mata usaha penulis sendiri tetapi dengan bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatakn 

kali ini penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Dr. H. Mundakir, M. Ag selaku Rektor IAIN Kudus. 

2. Dr. Supriyadi, S. H., M.H. selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan 

atas terselesainya skiripsi ini.  

3. M Nurul Qomar, M. E. I selaku Ketua Program Studi Manajemen 

Zakat dan Wakaf pada IAIN Kudus.  

4. Dr. Muhaimin, M. H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang 

telah memberikan bimbingan, serta saran dan pengarahkan 

tentang penulisan skripsi ini. 

5. Anisa Listiana, M. Ag selaku Kepala Perpustakaan IAIN Kudus 

beserta staf perpustakaan yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan sebagai bahan pedukung 

dalam pembuatan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen pengajar IAIN Kudus dan staf khusunya Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membekali berbagai 

pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan 

skripsi ini.  

7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

 Semoga Allah SWT, membalas amal kebaikan mereka. Penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis 

harapkan dari kesempurnaan skripsi ini. 
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 Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga apa yang 

tertulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca 

pada umumnya.  

 

  Kudus, 26 Agustus 2021 

  Penulis,  

 

    

 

  Jihan Alfinita Sholichah 

  NIM. 1720410051 

 

 


