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MOTTO 
 

Tuhan Maha Sempurna dengan segala ciptaannya. 

Tidak ada hamba-Nya yang Dia ciptakan hanya untuk jadi beban sesama. 

Namun setiap hambanya, siapapun dia selalu diberikan kelebihan. 

 

(Anak Titipan Surga)
1
 

 

 

 

  

                                                           
1 Eidelweis Almira, Anak Titipan Surga, Jakarta: Zettu, 2014, 81. 



vi 
 

PERSEMBAHAN 
 

Bismilillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, atas segala puji syukur dan terima kasih kehadirat 

Allah SWT, yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan terhadap 

saya dengan memberikan orang orang yang selalu menyayangi saya dan 

selalu menyemangatiku untuk menyelesaikan skripsi ini, sholawat serta 

salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad 

SAW, yang telah memberikan sinar kejayaan terhadap zaman ini, yang 

selalu menjadi semangat dalam setiap langkah nafas saya, sehingga saya 

selaku penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini teruntuk: 

1. Bapak Suparman, Ayahanda tercinta. 

2. Ibuk Rasipah Selaku Ibunda yang selalu mendoakan kesuksesan 

anaknya. 

3. Keluarga Besar IKAMARU Kudus. 

4. Gus Hery Academy, Selaku guru spiritual yang selalu memotivasi 

untuk kedepan menjadi lebih baik. 

5. Yang Terhormat Bapak Dr. Shohibul Itmam, MH. selaku dosen 

pembimbing yang sabar terbaik. 

6. Adinda Khoiriyah, Sebagai wanita kedua setelah ibuku. 

7. Kepada Bapak Rektor, dan semua dosen prodi Manajemen Zakat 

Wakaf di IAIN Kudus;  
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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim…….. 

Alhamdulillah, Maha Suci Allah SWT dengan segala keagungan 

dan kebesaran-Nya. Segala puji syukur hanya milik Allah yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-

Nya penulis dapat menyelesaikan  skripsi ini. Walaupun belum mencapai 

kesempurnaan, namun harapan kecil penulis semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan baginda 

Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi makhluk sekalian 

alam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para Tabi’in serta 

kepada seluruh umatnya. Semoga kita tergolong umat yang akan 

mendapatkan pertolongan (asy-syafa’at al-‘udzma) dari beliau di hari 

kiamat nanti. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan 

bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis 

menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

kepada yang terhormat : 

1) Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag., selaku rektor IAIN Kudus yang 

telah memberikan izin penyusunan skripsi ini. 

2) Bapak Dr. Supriyadi, MH., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis 

Islam IAIN Kudus yang telah memberikan persetujuan penulisan 

skripsi ini. 

3) Bapak Moh. Nurul Qomar, M.EI., selaku Ketua Prodi Manajemen 

Zakat Wakaf IAIN Kudus. 

4) Dr. Shohibul Itmam, MH., selaku dosen pembimbing proposal dan 

skripsi yang telah bersedia memberikan waktu, tenaga, pikiran 

untuk membimbing, mengarahkan dan menjadikan skripsi ini 

menjadi lebih baik. 

5) Ibu Anisa Listiana, M.Ag., selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan 

dengan baik sesuai yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.  

6) Para Dosen dan Staf Pengajar di IAIN Kudus yang telah 

membekali berbagai pengalaman sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi ini. 

7) Bapak H. Imam Zarkasi, Ag., M. Pd. Selaku Ketua BAZNAS Kab. 

Pati yang telah memberi izin dan informasi kepada peneliti. 

8) Bapak Abdullah Adib, Selaku Koor. Administrasi BAZNAS Pati. 

9) Segenap pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
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Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari  kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Maka dari itu, kritik dan 

saran yang membangun dari siapapun diharapkan sebagai bahan 

pertimbangan dalam proses kreatif berikutnya. Penulis hanya dapat 

menyampaikan untaian maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini.  Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

pribadi maupun para pembaca pada umumnya. Amin.Semua pihak yang 

turut membantu mensukseskan proses penelitian dan penulisan skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Harapan dan penulis semoga amal kebaikan dan jasa-jasa dari 

semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini diterima 

oleh Allah SWT. serta mendapat balasan yang lebih baik dan berlipat 

ganda. 

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan, semua ini karena keterbasan kemampuan serta 

pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap 

kritikan dan saran dari semua semua pihak demi kesempurnaan skripsi 

ini.  Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. 

 

Kudus, 13 September 2021 

Penulis,  

   

  

 

 

Apandi Ibnu Ajis 

NIM: 1620410025 

 


