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KATA PENGANTAR 

 

 Assalammu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat 

dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan 

salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri teladan bagi seluruh umat 

manusia. 

Skripsi dengan judul : “Minat Masyarakat Perumahan Nusa Indah 

Permai Tembilahan Barat Dalam Menyalurkan Zakat Mal Ke Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir” ini ditulis untuk 

memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Sosial (S.Sos ) 

di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Jurusan Manajemen Dakwah 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis selama proses penyusunan proposal, 

penelitian dan penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan 

penghargaan setinggi-tingginya kapada Ayahanda Maratahan Siagian dan Ibunda 

Erna Wati Matondang serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, 

semangat, serta kasih sayangnya kepada penulis agar bisa menjadi anak yang 

berguna. Seterusnya, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Prof. DR. KH. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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2. Dr. Nurdin A. Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta 

Wakil Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan bagi penulis 

dalam melakukan perkuliahan dan proses penelitian ini.  

3. Imron Rosidi M.A.Ph,d selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Khairuddin M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

5.  Imron Rosidi M.A.Ph,d selaku pembimbing I, dan Khairuddin M.Ag 

selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis 

dalam menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi serta yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis 

kedepannya. 

6. Zulkarnaini, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA), yang telah banyak 

memberikan arahan serta dukungan kepada penulis dan selalu bersedia 

mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan bantuan dalam 

mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis. 

7. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajar dan 

mendidik penulis baik secara teoritis maupun secara praktis. 

8. Seluruh pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah 

membantu penulis dalam menyelesaikan surat - menyurat dan seluruh 

administrasi selama perkuliahan berlangsung. 
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9. Terima kasih kepada  informan penelitian yang telah membantu 

mensukseskan skripsi yaitu Lurah Tembilahan Barat Edi, SH dan juga 

masyarakat yang berada di lingkuangan di Perumahan Nusa Ibndah 

Permai. 

10. Yang teristimewa dan tersayang buat kedua orang tuaku ayahanda 

Maratahan Siagian, dan Ibunda Erna Wati Matondang tercinta serta 

kakakku yang tersayang Seri Yanti Siagian. Dan seluruh keluarga besarku 

atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga 

penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. 

11. Seluruh rekan jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2014 yaitu Khairil 

Mizan, Tia, Heru Wardana, M. Iqbal Saleh, Mar’i Muhammad, Sigit 

Darmaji, Zulfadli, bayu saputra, iyun, suryadi, Nini, Ahmad Syarif, M. 

Anzis, Roberto,  Jodi saputra, imel, nita sahrani, nasri, oktia, djanu, M. 

Nasri, Mirzal Fikri, M. Rizki, Muslim,   serta teman seperjuangan yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudi memberikan semangat dan 

dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

12. Seluruh kawan-kawanku squad Tembilahan Yaitu: Adi Putra, Ade 

Setawan, Ajay, Alfin noviandri, Budi setiawan, Faisal, Juninho Efendi, 

Muhammad Alwan, Salman Hidayatullah, yudha febrianto serta kawan-

kawan lain yang tidak bisa di sebutkan satu-persatunama terima kasih 

banyak sudah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 
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13. Teman-teman KKN Kec. Enok Kelurahan Enok, Alfi Pulungan, Eva Erisa, 

Indah, Ismail Ritonga, Rizki Indra Hilma, Saidah, Sri Lestari, Tidar Yanti, 

dan Yusma Liana yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada 

penulis selama masa KKN hingga akhirnya menyelesaikan skripsi ini. 

14. Seluruh Keluarga SD Muhammadiyah Tembilahan, MTSn Tembilahan, 

dan SMA Muhammadiyah Tembilahan yang telah membina dan mendidik. 

15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan  satu persatu. Semoga 

semua bantuan baik secra langsung maupun tidak langsung akan menjadi 

amal ibadah dan mendapatkan pahala yang  berlipat ganda di sisi Allah 

SWT. 

 

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu 

selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis juga mohon maaf atas 

segala kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi 

ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan 

saran yang membangun untuk perbaikan dimasa yang akan datang. 

Wassalammua’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh 

 

      Pekanbaru,  Juli  2018 

      Penulis 

 

 

 

      M.Siddik Siagian 

      NIM.11444104474 


