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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Bismillahirohmanirrohim, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas 

kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan karunianya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan atas telah selesainya penulis 

melaksanakan studi di kampus Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian 

sholawat beriring salam penggugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh 

kerinduan pemimpin umat dunia dan akhirat, pembangun peradaban manusia yang 

beradab yakni habibana wanabiyana Muhamad SAW.  

Tetesan keringat dan cucuran air mata yang membasahi jiwa dan 

memberatkan langkah serta bermandikan kekecewaan yang pernah membasahi 

hari-hari, kini menjadi tangisan yang penuh kesyukuran, kebahagian yang tumpah 

dalam sujud panjang, Alhamdulillah Maha besar Allah hamba haturkan atas 

segala nikmat, karunia dan rizki Nya yang melimpah, kebutuhan yang tercukupi, 

dan kehidupan yang layak. Pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat 

diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.  skripsi ini penulis persembahkan 

kepada yang tercinta dan tersayang yaitu  kedua orang tua penulis yakni Bapak 

Sibet dan Ibu Netriana yang selama penulis menyelesaikan skripsi ini banyak 

memberikan dukungan, doa dan motivasi yang besar kepada penulis, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penulis ucapkan banyak 

terimakasih kepada ke tiga saudara penulis yaitu Ahmad Tarmizi, Amirul dan 

Dinia Fitri yang selalu memberi semangat dan doanya kepada penulis dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, 

bimbingan, dari berbagai pihak. Karena itu terimakasih dan penghargaan penulis 

sampaikan kepada: 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Dr. Nurdin A. Halim M.A  selaku dekan Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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3. Imron Rasyidi, S.Pd. MA selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

4. Drs Syahril Romli, M.Ag selaku dosen pembimbing I  dan Rahman M.Ag  

selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dukungan, motivasi, 

bimbingan dan arahan kepada  penulis dalam menyelesaikan  skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu dosen - dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan 

kepada penulis dalam menyelesaikan studi di jurusan Manajemen Dakwah 

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau.  

6. Karyawan dan karyawati Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas 

Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan pelayanan 

yang baik dan kemudahan administrasi.  

7. Salam hormat kepada Bapak Drs. H. Chaidir Arifin selaku ketua BAZNAS 

Kabupaten Kuantan Singingi,  Bapak Darwis DT  selaku Wakil Ketua I 

Bidang Pengumpulan, Bapak H. Syahrial selaku Wakil Ketua II Bidang 

Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bapak H. Ramli M S.Pd.I.MM selaku 

Wakil Ketua III Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Bapak Alpias ST 

selaku Wakil Ketua IV Bidang Administrasi SDM dan Umum serta 

karyawan-karyawati Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten 

Kuantan Singingi. 

8. Terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat tersayang Mirzal Fikri, 

Nita Sahrani. Muhammad Sidik Siagian, Dias Frahesti, Muhammad Ikbal 

Saleh, Dahlia, Oktia Amelia, Hernita, Maimuna, yang telah memberikan 

dukungan, doa serta motivasi yang sangat luar biasa kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa 

kalian semua penulis tidak menjadi siapa-sipa dan bersama kalian penulis 

dapat menjadi orang yang apa adanya.  You are my best friend and i hope 

we will be friends forever. 

9. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa-mahasiswi jurusan Manajemen 

Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi angkatan tahun 2014 lokal C: 
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Aulia, Ahmad syarief, Amirul, Maimuna, Zulfadli, fiqri, rawi, tutik, yuni, 

imel, , iqbal, habib, sigit, anziz, ridho,  oktia, hernita, dahlia, rini, mar’i, 

yulfizan, sidik,  jodi serta teman-teman yang tidak dapat penulis tulisakan 

satu persatu, yang telah menjadi teman dalam suka maupun duka, yang 

telah memberikan banyak pengalaman.  

10. Teman seperjuangan pada konsentrasi  manajemen Zakat dan Wakaf yang 

selama ini telah memberikan doa terbaik kepada penulis. 

11. Teman – teman Keluarga Lubit : Julfa Delno Fengki, Ahmad Tarmizi, 

Demi Ramadhan, Dias Frahesti, Nadia Amelia, Navira Amelia, Sania 

Yudisti, Yoga Utomo dan Adella yang telah menjadi teman suka dan duka 

di Pekanbaru. 

12. Teman – teman Remaja Masjid Paripurna Nurul Iman Khairat : Aditya 

Bagus, Nahwan Adip, Ridho Maulana, Rexi Aufar, Dimas Fernando, 

Azizah Muhana, Fia Hilmiyati, Nadila Fakhruni dan Salsa serta teman – 

teman yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang telah menjadi 

teman yang baik dalam mensyiarkan Islam kepada masyarakat sekitar 

Masjid Paripurna Nurul Iman Khairat. 

13. Keluarga Besar Masjid Paripurna Nurul Iman Khairat dan Jamaah yang 

telah mendoakan penulis dan memberikan nasehat kepada penulis selama 

ini. 

14. Terima kasih yang terdalam penulis ucapkan kepada Ustadz Antoni Surya 

Putra,Ust H. Suprigianto, Ustadz Muhammad Bandan Niji Al-Jarzani, 

Ustadz Hari Muswendi, Ustadz Supriadi, Ustadz Amek, Ustadz Arif  dan 

Ustadz Ardan Rama yang selama ini telah memberikan nasehat dan 

motivasi kesuksesan kepada penulis. 

15. Terimakasih yang terdalam kepada guru – guru terhebat dalam kehidupan 

penulis yakni Bunda Tiffani Bunda Santi, Bunda Karyeni Hastuti, Bunda 

Hasna, Bunda Weni yang selalu menjadi semangat dan ispirasi penulis 

dalam berjuang menyelesaikan studi di UIN SUSKA Riau. 

16. Kepada seluruh anggota KKN Kampung Parit 1/2 Kabupaten Siak Sri 

Indrapura yang sudah memberikan dukungan dan doanya kepada penulis. 
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17. Kepada Keluarga Besar SD 016 Sako Pangean. 

18. Kepada Keluarga Besar MTS,N Pangean. 

19. Kepada Keluarga Besar MAN Pangean.  

20. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga 

semua bantuan baik secara laangsung maupun tidak langsung akan 

menjadi amal ibadah dan dan dapat pahala yang berlipat gaandaa dissisi 

Allah SWT.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat 

kekurangan, oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati mengharapkan 

masukkan, kritik serta sarannya dari berbagai pihak. Semua maasukkan tersebut 

akan penulis jadikan motivasi untuk berkaryalebih baik lagi di massa yang akan 

datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna 

bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian Amin ya Robal’alamin 

Wassalamua’alaikum Wr.Wb. 

  

 

Pekanbaru, 16 Juli  2018  

 

 

MUHAMMAD NASRI 

   NIM:11444101288 


