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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

 Alhamdulillahirrabil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ANALISIS 

PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT 

NASIONAL KABUPATEN ROKAN HULU” Penyusunan skripsi ini sebagai 

salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana S1 di Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

 Dalam penulisan, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan penulis 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada Ayahanda Safrudin 

dan Ibunda Ir.Samaritan selaku Orangtua penulis tercinta yang tiada 

henti-hentinya selalu memberikan doa, rasa kasih sayang yang besar 

tiada terbalas, ketulusan cinta mulia dan pengorbanan yang luar biasa, 

serta  terus mendukung penulis baik moril maupun materil dan 

memotivasi penulis agar menjadi seorang Sarjana yang berkualitas 

dan berkarakter. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proses 

penyusunan skripsi ini dengan baik dan sempurna. 
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2. Bapak Prof. DR. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN SUSKA 

Riau beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk dapat menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec, PhD selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

4. Bapak Dony Martias, SE, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 

5. Bapak Mahendra Romus, SP, M.Ec, PhD selaku Penasehat Akademik 

yang telah banyak memberikan motivasi selama kuliah. 

6. Ibu Identiti, SE,M.Ak Selaku Dosen Pembimbing Proposal yang 

selalu memberikan saran, dukungan, dan masukan, terhadap proposal 

yang penulis kerjakan, sehingga proposal tersebut dapat diselesaikan 

dengan baik dan benar. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak. Selaku Dosen 

Pembimbing Skripsi yang telah memberikan konsultasi dan 

bimbingan, serta saran, dukungan dan arahan dalam menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Proses penyelesaian 

yang sangat panjang menempa pribadi saya untuk lebih termotivasi 

menyelesaikan penelitian skripsi dengan sempurna dan penuh 

semangat menggali sumber sumber ilmu demi terciptanya kualitas dan 

kuantitas karakter pribadi Sarjana lulusan UIN Suska Riau. 
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7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta staff 

yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu pengetahuan 

yang bermanfaat kepada penulis.  

8. Kepada Keluarga Tercinta, Keluarga Besar, Adik penulis, Kepada 

Paman penulis (Firman Arianto,SE) yang selalu memberikan 

semangat untuk segera menyelesaikan Penelitian ini. Kepada Tante 

Penulis (Heftanti,Spd, Identiti SE,M.Ak) sebagai yang paling sering 

memberikan nasihat-nasihat kepada penulis selama proses penelitian 

dilakukan. baik untuk pribadi maupun untuk penyelesaian Penelitian 

penulis. penyemangat, dan selalu menjadi penyemangat penulis. 

Kakek Nenek penulis yang selalu menyemangati dan mendoakan 

penulis. kepada Ayu Murdiastuty yang selalu memberikan support, 

dan membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini.  

9. Untuk sahabat terbaik Satrianda, Bayu Prayogi, Meidy Leus 

Sembiring, Ade Supra Yogi, Haggi Ismail, Febrio Rahman, Elsa 

Melinda Iskandar, Sari Widya Ningrum, Andi Saputra, Muhammad 

Reva Alghaf, Taufik, dan special untuk Asap Marlboro Group. 

terimakasih atas semua hal, bersyukur rasanya Allah mempertemukan 

penulis dengan kalian walau agak sedikit lambat, tetapi baru penulis 

rasakan pertemanan itu, suka duka dilalui bersama, dan tidak saling 

menuntut untuk menjadi siapa, tetapi saling terbuka dan menunjukkan 

diri sendiri, saling memotivasi dan melakukan banyak hal bahkan 
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kekonyolan yang kadang buat sakit perut karna tertawa, dan tak segan 

mengungkapkan kesedihan, tak kan cukup untuk menuliskan semua 

hal tentang kita dalam persembahan ini, cukup kita ukir dihati masing-

masing semoga persahabatan ini tetap terjalin, dan di Ridhai ALLAH 

SWT.  

10. Untuk teman- teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2012 

khususnya lokal A, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,  

terimakasih telah memberi warna dan terus kompak semoga kita 

semua menjadi sarjana yang amanah dan sukses 

11. Untuk Pengurus BAZNAS Kota Kabupaten Rokan hulu, terutama 

kepada Bapak Marthillevi S.ag, M.A dan Bapak Parianto SE yang 

telah memeberikan semangat dan support terhadap penulis. 

terimakasih atas izin dan kesempatan yang diberikan dalam membantu 

penulis mengumpulkan data penelitian ini.  

12. Untuk teman- teman PKL Robi Wahyu SE. dan Pimpinan serta 

pegawai Dinas Keuangan dan Pajak serta Dinas Akuntansi. di PT. 

ANGKASA PURA II BANDARA SULTAN SYARIF QASIM II 

PEKANBARU terimakasih atas semua pembelajaran dan pengalaman 

yang telah diberikan kepada penulis. 

13. Untuk teman-teman KKN angkatan Ke-39 di Kecamatan Kemuning 

Kabupaten Indragiri Hilir. terkhusus teman-teman satu posko Desa 

Kemuning Tua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,  
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terimakasih telah berjuang bersama saat pengabdian kepada 

Masyarakat dan Untuk Kepala Desa Kemuning Tua beserta Jajaran 

terimaksih telah baik dan menerima kami saat KKN dan telah 

memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada kami. 

 

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih banyak 

kekurangan. Untuk itu dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan 

kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun guna kesempurnaan 

skripsi ini. 

Pekanbaru, 12 Oktober 2016 

Penulis 
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