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MOTTO 

 

َ َواَِقْيُموا الصَّٰلوَة   ْن َخْْيٍ َتَُِدْوُه ِعْنَد اّللِٰٰۗ  ِانَّ اّللٰٰ َوٰاتُوا الزَّٰكوَةۗ  َوَما تُ َقدُِٰمْوا ِِلَنْ ُفِسُكْم مِٰ
ٌ  ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َبِصْْي   

Artinya: 

“Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan 

yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) 

di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” 

(Q.S Al-Baqarah Ayat 110)1 

  

 
1 Al-Qu’an, Al-Baqarah ayat 110, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah Bahasa 

Indonesia, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 17. 



vii 
 

PERSEMBAHAN  

Skripsi ini saya persembahkan kepada: 

1. Ayahanda Abdul Aziz dan Ibunda Siti Aisah yang tercinta untuk 

senantiasa mendukung dalam setiap langkahku dan setiap 

Langkah itu tersimpan do’a yang senantiasa tercurahkan untukku. 

2. Saudara sekandung kakak laki-laki Abdurrohman Khudaifi dan 

adik perempuan Nadia Rizki Aulia yang selalu memberi 

semangat agar cepat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. 

3. Para guru dan dosenku yang telah mendidik, mengajar dan 

membimbingku selama ini tak akan terlupakan jasa-jasamu. 

4. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 terkhusus program 

studi MZW-B yang selalu mengulurkan tangan dalam kesulitan 

selama ini. 

5. Kawan-kawan seperjuangan bimbingan yang selalu memberikan 

masukan atas kekuranganku dan memberikan semangat. 

Tentunya kepada seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan 

skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga atas 

bantuan, motivasi dan pengorbanan yang diberikan akan mendapat 

balasan oleh sang Maha Pemberi nikmat, Allah Subhanahu wa Ta’ala, 

amiin. 

  



viii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

ٌ   M/m م S/s ص T/t ت  A/a 

ٌ   N/n ن D/d ض  S/s ث  I/i 

ٌ   W/w و T/t ط J/j ج  U/u 

 H/h Madd ه Z/z ظ H/h ح

KH/k خ

h 

 ع

awal 
‘A/‘a 

 ء

Akhir 
A`/a`  َب Ba 

 D/d د
 ع

akhir 
‘A/a’ 

 ء

Awal 
A/a  ِْب Bi 

 Bu بُ وْ  Y/y ي G/g غ Z/z ذ

 F/f Tasydid Ya’ nisbah ف R/r ر

 Falakiy فَ َلِكيِٰ  abb َابَّ  Q/q ق Z/z ز

 alamiy‘ َعاَلِميِٰ  Rabb َربَّ  K/k ك S/s س

‘Ain/Hamza

h 

Di belakang 

‘Ain/Hamzah 

di-waqf 
 Vokal Rangkap ال  

  قَ رَعَ 

qara’

-al اْلَقَمرُ  ’al-furu اْلُفُرْوع 

qama
 Gairi َغْْيِيْ 



ix 
 

 

a r 

 قَ َرءَ 
 

qara`

a 

-al اْلَقَضاء 

qada’ 
 الشَّْمسُ 

al-

syam

s 

 Syai`un َشْيء  

Kata Majemuk dirangkai 
Kata Majemuk 

Dipisah 
Ta’ Marbutah 

 ََجَالُ 

 الدِْٰينِ 
Jamaluddin 

ََجَاُل 
 الدِْٰينِ 

 

Jama

l al- 

din 

 َساَعة 
 

Sa’a

h 



x 
 

KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini hingga akhir. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW. 

Berkat limpahan rahmat dan taufiq-Nya serta usaha yang sungguh-

sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Analisis Pemberdayaan Zakat Perdagangan dalam Upaya Mendorong 

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Telaah UPZ Desa Karangrandu Kec. 

Pecangaan Kab. Jepara)”  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak 

terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan atas 

rasa syukur dan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada yang 

terhormat: 

1. Bapak Dr. H. Mundzakir M. Ag selaku Rektor Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam. 

3. Bapak Moh. Nurul Qomar, M. Ei selaku Ketua Program Studi 

Manajemen Zakat dan Wakaf. 

4. Bapak H. Jaenal Arifin, M. Ag selaku pembimbing skripsi. 

5. Seluruh Dosen, karyawan, serta staf di lingkungan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam. 

6. Ayahanda dan ibunda tercinta yang senantiasa memberikan do’a, 

motivasi dan dukungan atas suksesnya penulis dalam menuntut 

ilmu. 

7. UPZ Desa Karangrandu yang telah memberikan izin atas 

penelitian sehingga terselesaikan skripsi ini. 

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan rasa syukur, penulis 

mengucapkan terimakasih dan memanjatkan do’a semoga apa yang 

diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT 

dengan balasan yang lebih baik dan diterima sebagai amal sholeh. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin, namun manusia tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. 

Untuk itu atas kritik dan saran sangat penulis harapkan demi 

kesempurnaan penulisan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat berguna nantinya, khususnya bagi penulis serta 

pembaca. 

 



xi 
 

 

 

 

 

Jepara, 9 September 2021 

Penulis,  

 

Laila Khoirunnisa’ 

     NIM 1720410048 

 


