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KATA PENGANTAR 

    

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur atas kehadirat Allas Swt. Yang 

telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Zakat Produktif di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.” 

Shalawat salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW 

yang berlafadzkan Allahumma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Aalihi 

Waashhabihi Ajma’in. Semoga dengan selalu bershalawat, kelak diyaumul 

mahsyar kita mendapat syafaat darinya.  

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam Penulisan 

skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan 

yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun, 

banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga 

dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat 

penulis akan mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Teristimewa sekali kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Sulaiman 

dan Ibunda Marhani yang telah merawat, membesarkan, membimbing, 

menyayangi penuh cinta serta selalu memberikan apapun dengan penuh 
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perjuangan dan pengorbanan secara moril maupun materil. Tak pernah 

berhenti mendoakan penulis agar bisa mewujudkan cita-cita hingga 

menjadi seorang sarjana. Dengan segala pengorbanan, kasih sayang, 

ketabahan, dukungan serta doa dari Ayah dan Ibu untuk keberhasilan 

penulis hingga saat menjadi sarjana seperti sekarang adalah hal yang 

tidak bisa penulis balas dengan apapun. Oleh karena itu, skripsi ini 

penulis persembahkan untuk Ayah dan Ibu yang sangat penulis cintai. 

2. Bapak Prof. Dr. H Mujahiddin, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas 

Islam Negri Sultasn Syarif Kasim Riau.  

3. Bapak Dr. Drs. Muh Said, HM., M.Ag, MM. selaku D ekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.  

4. Bapak Dr. Kamarudin, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Program Studi 

Ilmu Administrasi Negara. 

5. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc. selaku pembimbing proposal 

dan skripisi. 

6. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku pembimbing akademik 

7. Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai di Jurusan Program Studi Ilmu 

Administrasi Negara sebagai aspirasi penulis menjadi pribadi yang 

memiliki Ilmu yang baik dan bernilai. 

8. Para pegawai BAZNAS dan Masyarakat yang menjadi Informan 

penelitian. 
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9. Muslim, M.Si sebagai abang kandung yang selalu menemani dan juga 

memberi semangat, dukungan sera doa kepada penulis sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan dengan baik 

10. Nur Aisah, SE sebagai kakak yang selalu menemani dan juga memberi 

semangat, dukungan sera doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan baik 

11. Kawan-kawan seperjuangan Lokal E angkatan 2015 yang selalu 

memberikan semangat dan bantuannya dalam menyelesaikan studi dan 

berbagi cerita bersama. Terkhusus buat Mamichasa (Mimi, icha, dan 

Salina)  terima kasih atas segala saran dan nasihatnya. 

12. Kawan-kawan kkn tahun 2018,(Arjun, Budi, Yogi, Rahmad, Siti soleha, 

maria ulfa kecil, maria ulfa besar, nur mawan, indri, septi) terimakasih 

guys untuk semua dukungan kalian yang selalu menjadi tempat berbagi 

cerita, menjadi penghibur dan penyemangat penulis.  

Semoga seluruh motivasi, doa, dan dukungan yang telah diberikan 

mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Semoga karya tulis ini 

bermanfaat bagi banyak orang Aamiin Allahumm Aamiin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb.  

Pekanbaru,    Juni 2019 

Penulis,   
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