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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis kirimkankepada 

Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Manusia dari alam kegelapan ke alam 

yang penuh cahaya iman dan islam. 

Dengan izin dan rahmat yang Allah SWT berikan, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi degan judul “ Peranan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera 

Barat”, guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) 

program studi Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam penulis skripsi ini penulis menyadari sepenuhnyaakan kekurangan-

kekurangan dan keterbatasan yang penulis miliki. Namun berkat bantuan, bimbingan 

dan petunjuk dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis 

mengucapkan terimakasih dan penghargaan yangsebesar-besarnya kepada: 

Terimakasih untuk Ayahanda tercinta Asmawi, Ibunda tercinta Falinar, Kakak 

Budi Erianto, Adek Novianti dan terimakasih untuk Da Ben, Da Wandi, Da Don, Da 

Eki, Da On, Da Anda, Da Deri Dan Uni Roza yang telah banyak berkorban baik 

dalam bentuk material maupun morilserta untaian do’a yang diberikan selama penulis 

menempuh pendidikan demi tercapainya cita-cita penulis. 
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5. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, M.KP selaku dosen pembimbing skripsi yang 
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8. Rekan-rekan Ilmu Administrasi Negara khusunya ANA F Angkatan 2014, dan 

teman-teman KKN tahun 2017 di Kelurahan Bumi Ayu Dumai Selatan terima 

kasih atas semangat dan dukungannya. 

9. Kepada Ibu Emi dan Ibu Mala terima kasih atas segala dukungan dan bantuan 

secara materi dan non materi serta selalu mendokan penulis semoga kebaikan 

kita selama ini di balas surga oleh Allah Swt. Aamiin. 

10. Kepada sahabat-sahabat terkhusus Yulia Priska, Winda Sari, Nofita Yulianti, 

Janila Putri dan Jania Putri terima kasih atas semangat dan dukungannya. 

11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang 

telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.  

Semoga kebaikan yang telah dilakukan tersebut menjadi amal yang diterimadi 

sisi Allah SWT dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata penulis 

mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikanyang 

membutuhkan, Amin ya Rabbal ‘alamin. 

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya, pembaca pada umumnya. 
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