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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الر حمن الر حيم

 الحمد هلل ر ب العلمين

Alhamdulillah, puji syukur hanya untuk Allah S.W.T. shalawat serta salam 

semoga dicurahkan kepada nabi Muhammad S.A.W sebagai manusia  rahmatan li 

al-‘alamin. 

Pokok-pokok yang tertuang dalam skripsi yang berjudul “ Penggunaan 

Kalender Masehi dalam Menentukan Haul  pada Zakat Profesi di Tinjau 

Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus di Baznas Kabupaten 

Kampar)”. Skripsi ini disusun dengan bantuan berbagai pihak. 

Dengan selesainya skripsi ini, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih 

kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun hingga selesainya skripsi ini 

yaitu kepada: 

1. Terima kasih yang tiada terhingga penyusun haturkan kepada orang tua dan 

keluarga tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan moril, 

materil, serta do’a. Ayahanda tercinta Zarlis, Ibunda tersayang Dasmizar 

dan juga kepada abangku Almy Zarlis, kakak iparku Eviani Zuhrida, 

kakakku Dwi Rahmy Zarlis, abang iparku Syef Harapit dan adikku Jihad 

Akromy Zarlis. 

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Munzir Hitami, Ma selaku Rektor UIN SUSKA Riau 

dan seluruh civitas akademik UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Prof. Dr. H. Akbarizan 

MA, M.Pd. bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, MA selaku wakil 
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dekan I, Ibu Dr. Hertina, M.Pd selaku wakil dekan II, dan Bapak Dr. 

Zulkifli, M,Ag, selaku wakil dekan III yang berkenan memberikan izin 

untuk penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku ketua 

jurusan dan sekretaris jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah, serta bapak ibu dosen 

dan karyaman Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan 

nasehat terbaik selama perkuliahan. 

5. Bapak Haswir, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak 

memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan. 

6. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd, yang telah membimbing, 

mengarahkan, memperbaiki, dan menyempurnakan materi dan sistematika 

penulisan dan telah mengorbankan waktunya demi kesempurnaan skripsi 

ini. 

7. Terima Kasih kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memudahkan penulisan dalam 

peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis. 

8. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta pengelola perpustakaan 

Fakultas Syari’ah dan Hukum atas Ilmu yang diberikan serta peminjaman 

buku sebagai referensi bagi penulis. 

9. Terima kasih kepada teman-teman yang penulis sayangi dan banggakan: 

Hermansyah, Fajar Ilham, Fajar Ramadhan Al- Mubarrak, Al Anshari, 

Imam Sobirin, Arini Hafifah dan lain-lainnya yang telah memberikan 

motivasi serta berbagi cerita dan semangat kepada penulis dan teman-teman 
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seperjuangan di jurusan Akhwal Al- Syakhsiyyah angkatan 2013 yang telah 

banyak membantu sehingga skripsi ini terselesaikan. 

10. Kepada semua pihak yang tak tersebutkan, yang telah memberikan saran 

dan masukannya sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. 

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penyusun dapatkan dari mereka 

menjadikan amal kebaikan di sisi Allah S.W.T serta mendapatkan balasan yang 

lebih baik di dunia dan akhirat. 

Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca terutama 

bagi penyusun sendiri. Penyusun mohan maaf atas segala kekurangan yang ada 

serta mohon saran-saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan 

skripsi ini. 

 

 

 Pekanbaru,   Desember 2017 
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