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KATA PENGANTAR 

      

Assalamu”alaikum Wr.Wb. 

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

Rahmat serta Karunia-Nya, serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada 

nabi besar Muhammad SAW sehingga penulisan skripsi yang berjudul “SISTEM 

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAL PADA BADAN AMIL ZAKAT 

NASIONAL ( BAZNAS ) KABUPATEN KAMPAR)” sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Jurusan Manajemen Dakwah dapat di selesaikan.  

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bimbingan 

dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati, 

penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Prof. Dr.H.Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag sebagai Rektor Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

2. Dr. H. Suryan A. Jamrah,MA, sebagai Wakil Rektor I, Dr. H. 

Kusnadi,M.Pd, sebagai Wakil Rektor II, Drs. H. Promadi,MA, PhD, 

sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

3. Dr. Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

4. Imron Rosidi, MA Ph,D selaku Ketua Jurusan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

5. Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah 

sekaligus dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan 

tenaganya serta memberikan sumbangan pemikirannya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Perdamaian, Hsb. M.Ag selaku pembimbing I, dan Khairuddin M.Ag 

selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi dan bimbingan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

7. Bapak dan Ibu Dosen  yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada 

penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.   

8. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan 

kemudahan dalam administrasi.  

9. Khususnya terimakasih banyak kepada kedua orang tua penulis yang 

tercinta ayahanda (alm) H. Mansur dan ibunda Suraida atas semua kasih 

sayangnya, do’a, motivasi, dukungan, support, nasehat, dan semua 

pengorbanan yang tak akan pernah penulis lupakan dan tak akan pernah 

bisa penulis balas seperti yang ayahanda dan ibunda berikan, semoga ini 

menjadi kado terindah dari anak ayah dan ibunda.  

10. Kepada keluarga besar ku tersayang, kakak ku Zahara dan suaminya 

Zulfahmi, Azizah S.E dan suaminya Kasmadi, S.E. M.Si. AK. CA,  

kepada abangku Masrizal S.P dan istrinya Khusnul Khatimah, Amd. Kep, 

Renaldi, S.P dan istrinya Irfadillah, S.E, Sy, kakakku Karona Yanti S.Sos 

dan suaminya Ismail Nazir S.E, abangku Iwan Setiawan S.E, kakakku 

Nurlianis. S.AP dan suaminya Ardika Rahman, abangku Muhammad 

Ridho, S.E, untuk adek-adekku Muna Waroh, Hadi Kurniawan yang 

ganteng belajar yang baik ya dek, dan adekku paling bungsu Aat Khotimul 

Umam yang hobby makan, belajar yang pinter yaa. Terimakasih untuk 

segala pengertian, bantuan, arahan, nasehat, do’a, dan motivasinya serta 

kesabarannya yang senantiasa memberikan inspirasi dan semangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini.  

11. Kepada keponakan ku tersayang, (alm) Deo Samsul Zahra Fahmi, Ilham 

Samsul Zahra Fahmi, Assyifa Azzahra, Muhammad Siddiq, Azka 

Mawaddah, Berry Wildan, Chalison Tasnim, Muhammad Arafah, 

Muhammad Riski Rois, Hasnah Riza, Dan Halim Maulana yang telah 
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banyak memberikan warna warni dalam hidup penulis, canda tawa, 

hiburan di sela-sela kesibukan dalam penulisan skripsi ini, ibu sayang 

kalian semua, we love you. 

12. Bapak Basri Rasyid selaku Pimpinan BAZNAS Kampar, Bapak Fauzi 

Hasan, Bapak Nofri Zulhadi, kak Diany Mairiza, kak Irhamni, Bapak 

Domi, yang sudah memberikan kemudahan bagi penulis dalam 

mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi 

ini.  

13. Kepada sahabat ku tersayang Erla Nurma Julita S.Ag, Akhyaruddin, 

Rismaini. S.Pd, dan Aida Utari S.Pd, Siska Pratiwi. S.Sos, Fadia Musalma. 

S.Pd, Yuli Hikmah yang selalu mengerti dengan keadaan penulis, susah 

payah kita lalui bersama, suka duka, canda tawa, tangis bahagia. Semoga 

selalu diberi kelancaran dalam segala urusan dan persahabatan kita mudah-

mudahan sampai ke jannah-Nya. 

14. Kepada my bestfriend Akhyaruddin, Tia Ariska Hayati, Nini Rubiana Nur 

Alfisyah S.Sos, kak Dewi, Raisa, Suryadi, Anita Rahayu, Khairil Mizan, 

Irfandi Bil Iman, Azuandi Syahputra, Ridho Fadli,  Dicky Reinaldy, M. 

Heru Wardana, Ismail Muchtar Hrp, Khairil Isma. Khirul Azwar,  Mia 

Islami, Terimakasih untuk semuanya all, dengan kalianlah masa 

perjuangan selama perkuliahan dilalui penuh warna, bersama-sama dalam 

satu tujuan untuk medapatkan gelar S.Sos yang kita dambakan. Semoga 

persahabatan tetap kokoh. 

15. Kepada keluarga Bidikmisi yang selalu memberikan motivasi dan ide-ide 

yang kreatif dalam mengembangkan ilmu yang bermanfaat dalam 

berorganisasi.  

16. Kepada sahabat dan teman KKN ku, kelurahan Bukit Batrem , Kec. Dumai 

Timur angkatan 41.  Terimakasih atas waktu dua bulan yang kita lalui di 

desa tempat kita KKN, hingga sekarang kita dapat menjaga komunikasi 

dengan baik dan untuk kedepannya semoga selalu membaik. Makasih all 

friends. 
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17. Kepada guru sekolah SD, MTS, dan SMA, guru mengaji dan guru 

Madrasah yang telah banyak membekali penulis selama ini, mulai dari 

belum mengenal huruf sama sekali sampai penulis bisa membaca, 

sehingga penulis dapat menempuh pendidikan sejauh ini, hingga akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah pertama dalam sejarah hidup 

penulis. 

18. Kepada teman dan rekan-rekan ku seangkatan 2014 yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung 

maupun tidal langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahal 

yang berlipat ganda dari 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 yang penulis lakukan selama perkuliahan 

berlangsung, baik disengaja maupun tidak disengaja. Penulis menyadari 

sepenuhnya bahw skripsi ini masih ajauh dari kata sempurna, maka dari itu 

penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan 

dimasa yang akan datang.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Pekanbaru,   September 2018 

Penulis 
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