
i 

 

STUDI KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT 

(STUDI KASUS PADA DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS 

ISLAM SULTAN AGUNG YANG TELAH BERSERTIFIKASI) 

 

 
Skripsi 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan 

Mencapai Derajat Sarjana S1 

 

 

Program Studi Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

Cici Rahmawati 

Nim : 30401310739 

 

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG 

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

SEMARANG 

2017





MOTTO DAN PERSEMBAHAN 



Motto : 

“Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin 

Usaha Sampai” 

“Pembelajar yang tak kunjung pintar” 

 

Persembahan : 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 

1. Kedua orang tua penulis, untuk ayahanda tercinta La Ule, dan ibunda 

tercinta Wa Ati, serta kakak-kakak tersayang Samsul,Kahar, Kadar, 

Roman, dan Herman serta seluruh keluarga besar. 

2. Sahabat-sahabat tercinta YO2FICA, serta teman-teman yang selalu 

bersama penulis dalam suka maupun duka 



 KATA PENGANTAR 



KATA PENGANTAR 

Alhamdulilahi robbil‟alamin segala puji penulis ucapkan atas rahmat dan 

karunia Allah Subhanahu wa Ta‟ala, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita 

nabi Muhammad Shollallahu „alaihi wa sallam yang senantiasa kita nantikan 

syafa‟atnya di Yaumul Qiyamah, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para 

pengikutnya. 

 Penulisan skripsi dengan judul “Studi Kepatuhan Membayar Zakat (Studi 

Kasus pada Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah 

Bersertifikasi)” membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

seseorang dalam membayar zakat yang tujuannya untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam membayar zakat sehingga terjadi peningkatan dalam 

pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. 

 Penyusunan usulan skripsi ini tidak lepas dari campur tangan banyak 

pihak, olehnya itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Drs. Widiyanto, Msi, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

arahan, ilmu, bimbingan serta saran dan kritik yang membangun kepada 

penulis 

2. Drs. Bedjo Santoso MT.Ph.D, Zaenudin SE, MM, Dr. Abdul Hakim, M.Si, 

Dr. Hendar, SE, M.Si selaku dosen penguji atas kritik dan masukan kepada 

penulis  

3. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE, M.Si, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Unissula, Semarang. 



4. Hendar, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Unissula, Semarang. 

5. Segenap civitas akademika, para dosen, dan karyawan Fakultas Ekonomi 

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta kerja sama yang baik 

selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Unissula, Semarang. 

6. Kedua orang tua penulis, Bapak La Ule dan Ibu Wa Ati serta kakak-kakak 

penulis yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan dukungan 

baik moril maupun materil serta nasehat yang membangun kepada penulis. 

7. Sahabat-sahabat penulis, YO2FICA yang tidak henti-hentinya memberikan 

dukungan dan semangat, serta selalu memotivasi penulis. 

8. Organisasi sekaligus keluarga bagi penulis yaitu Himpunan Mahasiswa Islam 

(HMI), IPMA-SULTRA, KEPPMI-Muna Semarang, dan CS Tongkuno , 

serta keluarga besar BEM-PT Unissula periode 2016-2017 

9. Teman-teman kelas Manajemen B, U-10 Manajemen, dan keuangan syariah, 

serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas 

dukungannya selama ini. 

Penulis menyadari dalam karya ini terdapat banyak kekurangan karena 

keterbatasan penulis. Olehnya itu, penulis sangat terbuka atas saran dan kritik 

yang diberikan oleh pembaca. 
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