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KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan ucapan “Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin” penulis

panjatkan ke hadirat Allah swt. yang selalu memberikan rahmat dan nikmat-Nya

kepada kita semua khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan upaya yang maksimal. Mudah-mudahan dengan

senantiasa bersyukur kepada-Nya maka akan dilipatgandakan segala nikmat-Nya

kepada kita semua, Amiin.

Shalawat serta salam dengan mengucapkan “Allahumma shalli ‘ala

sayyidina Muhammad, wa ‘ala ali sayyidina Muhammad” tidak lupa pula penulis

hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita

kepada jalan yang benar dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita

rasakan sampai saat ini. Semoga dengan senantiasa bershalawat kepada beliau kita

semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Zakat Secara produktif Sebagai

Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian

Zakat oleh BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)” ini merupakan hasil

karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Namun penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sudah

tentu tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu yang

bersifat materil maupun yang bersifat moril dan spirituil. Oleh karena itu, dalam
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kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak

yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Ayahnda BADRUN dan Ibunda PONIAH yang tak pernah berhenti berjuang,

bekerja keras demi membiayai kuliah ananda, mendo’akan ananda,

memberikan motivasi, spirit, dan masih banyak hal lagi yang kalian lakukan

demi ananda dalam hidup ini. Semoga segala perjuangan ayahnda dan ibunda

akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Amiin

ya Robbal ‘alamiin. Hal yang sama penulis ucapkan kepada saudara-

saudariku Kakang Safrizal & Mbak Santi, Kakang Budiman & Mbak Sri,

Kakang Sunarto & Mbak Ani, Mbak Warisah & Kakang Reno, Adek

Sugiarto, Mas Desep Bukhari Muslim dan Keponakan-keponakan tercinta

Ifa, Lulu, Alif, Ilham dan Wahyu yang telah memberi semangat dan

mendo’akan penulis selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami selaku Rektor Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan

kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak Kamiruddin. M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak

Bambang Hermanto, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah yang

telah mencurahkan dan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis.
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5. Bapak Khairul Amri, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademis (PA) yang

telah memberikan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat selama penulis

belajar di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

6. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dosen Pembimbing

skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis selama

penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang pernah mengajar dan

membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis dari semester I sampai

semester VII. Semoga ilmu yang mereka berikan akan bermanfaat bagi

penulis untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.

8. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan UIN Suska Riau serta Bapak dan Ibu

pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan

pinjaman buku-buku, skripsi dan lain-lain sebagai referensi bagi penulis.

9. Seluruh pengurus Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kepulauan

Meranti dan mustahik zakat meranti produktif yang telah membantu

memberikan data dan informasi yang sangat berguna bagi penyusunan skripsi

ini.

10. Semua sahabat seperjuangan Jurusan Ekonomi Syariah Lokal J angkatan

Tahun 2013, semua sahabat kos Blok R-1 Perumahan Paradise (Mba Day,

Mba Darin, Mba Nikma, Mba Riris, Mba Alim, Shila, Amiroh, Yuni, Icah,

Alvi, Nisa, Lilis, Eka), sahabat berjuang (Sri Rahayu,SE, Siti Nur Azizah, Siti

Ramlah, Wulandari, SE), sahabat PKL dan semua sahabat Kukerta Desa

Suak Merambai yang telah berjuang bersama-sama dengan penulis. Semoga
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kita semua dapat meraih impian untuk sukses dan membahagiakan orang-

orang yang kita cintai.

Akhir kata dari penulis, terimakasih atas bantuan semua pihak dan mohon

maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Semoga Allah swt. akan membalas

budi dan jasa mereka semua. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

kita semua dan kita dapat mengambil manfaatnya serta menjauhkan mudharatnya.

Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 24 Oktober 2017

Penulis
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