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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO
Hidup ini singkat
Jadi berikanlah yang terbaik.
Bagaimana Anda jalani hidup Anda selama
ini?
Bagaimana jika Anda bisa lebih bahagia?
Bagaimana jika Anda bisa lebih sukses?
Bagaimana jika Anda bisa lebih dicintai?
Jika Anda bisa menjadi orang luar biasa
Kenapa Anda berhenti berusaha
Dan puas jadi orang biasa?
Dalam hidup Anda,
Apa yang Anda inginkan?
Apa yang Anda banggakan?
Ketika jasad Anda telah berselimut tanah,
Bagaimana orang lain akan mengingat Anda?
Bagaimana jika sesungguhnya,
Anda ditaqdirkan hidup lebih baik?
Kebanyakan orang tidak pernah tahu.
Jadi,
Hidup seperti apa yang Anda pilih?
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(Dikutip dari Kubik Leadership, Farid Poniman dkk,
Hikmah, 2005, hal; 5)

PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan untuk :
Allah swt yang atas limpahan nikmat perlindungan dan pertolongan-Nya skripsi
ini dapat terselesaikan dengan baik
Ayah dan Ibu yang setiap doanya selalu terselip nama adinda dan kerjakeras
hanya untuk anak-anaknya
Kakak tercinta yang setiap kata-katanya mampu membuat penulis semangat,
termotivasi dan berani dalam menghadapi tantangan hidup ini.
Adik yang telah memberikan penulis nasehat untuk fokus dalam pengerjaan
skripsi ini dan larangan untuk mengerjakan hal yang lain.
Calon pendamping hidup yang selalu setia membantu pengerjaan skripsi ini.
Berkorban mendahulukan penulis dibanding dirinya sendiri. Selalu mendukung
dan memberi keberanian.
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tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang
saya salin, tiru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan
pengakuan terhadap penulis aslinya.
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tulisan sendiri. Saya bersedia bila gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas
dibatalkan.

Dosen Pembimbing,

Semarang, 11 Maret 2016
Yang memberi pernyataan,

Zaenudin, S.E., MM

Yessy Meilani Putri

6
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Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan
rahmat, nikmat, hidayah-Nya dalam mendidikan kesabaran penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi dengan Model
Peningkatan Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Skripsi
ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1
Program Studi Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
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Kepada dosen pembimbing Zaenudin, S.E., MM penulis ucapkan
terimakasih sebesar besarnya atas bimbingan, kesabaran dalam mendidik
mengarahkan dan mengajarkan penulis. Banyaknya ilmu yang telah bapak
berikan kepada penulis semoga dapat menjadi pelita dalam kegelapan.
Menjadi amal jariyah dan menjadikan penulis jauh lebih baik kedepan
dalam ilmu dan agama.
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