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KATA PENGANTAR

ِحیمِ  ِن ٱلرَّ ۡحَمٰ ِ ٱلرَّ َّ بِۡسِم ٱ
Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah member nikmat

serta hidayah–nya terutama nikmat kesempatan dan  kesehatan, sehingga penulis diberikan

kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripisi ini dengan judul, “Efektivitas

Pelaksanaan Program Beasiswa Bidikmisi Uin Suska Riau Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi

Syariah”, ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu

hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta

keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang

yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, amin

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau

terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah swt. Namun kalau

dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain

kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam

penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat

membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari. Dalam

kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang

telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada:

1. Yang penulis hormati kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan,

memotivasi, serta selalu memberikan dukungan moril serta materil. Salam hangat untuk

Ayahanda tercinta Zulkifli dan penelitian ini penulis khususkan untuk ibunda tercinta Siti

Aisyah yang selalu memotivasikan anaknya dalam pendidikan. Serta untuk abang
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Muhammad Rizal, adek Ismail, Iswan, Muhammad Hadis, Muhammad Hamdan, dan Tania

Syakirah dan Istri tercinta Merysa Wati.YR,.S.Pd.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin,S.Ag, MA, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim

Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sedalam-

dalamnya dikampus UIN Suska Riau ini.

3. Bapak Dr. H. Hajar, M.A selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif

Kasim Riau beserta bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.

Wahidin, M.A. Selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III.

4. Bapak Bambang Hermanto, MA. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak

Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah

5. Bapak MHD. Kastulani, SH, MH Sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan

waktu dan pikirannya dengan penuh ketulusan hati dan kesabaran dalam membimbing dan

mengarahkan penulis dalam menyelesaiakan penulisan skripsi ini,

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu

pengetahuan kepada penulis.

7. Kepala perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis

untuk mendapatkan bahan dalam menyelesaikan penelitian ini.

8. Kepada seluruh pihak UIN Suska Riau telah memberikan bantuan dan meluangkan waktu

melayani penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

9. Kepada Ibuk Nurnasrina yang telah meluangkan waktu untuk membantu mengarahkan

penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Seluruh sahabat Jurusan Ekonomi Syari’ah Lokal 3 angkatan 2012, dan juga rekan-rekan di

fakultas Syariah, dan seluruh teman seperjuangan yang telah membantu, memberikan

informasi serta  mendo’akan penulis  dalam menyelesaikan skripsi ini.
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Bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua, namun butuh lembar yang lebih

luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan

selain terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan yang

berlipat ganda, kepada Allah SWT jualah segala kemulian dan kesabaran. Kita selalu berserah

diri kepadaNya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Amin.

Pekanbaru, 29 Juli 2018
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