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KATA PENGANTAR 

 

         

اكتـهّرـمكّورمحةّهللاّوّبــــــــــــــــــــــــــالمّعـــليّ السّ   

  
Alhamdulillahirabbil „alamin, setinggi puji sedalam syukur kehadirat 

Allah Swt yang telah memberi ni‟mat serta karunia hidayah-Nya terutama ni‟mat 

kesempatan dan kesehatan sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan 

dan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pengurus Yayasan Panti 

Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas Kecamatan Bagan Sinembah dalam Memenuhi 

Kebutuhan Anak Asuh” ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan 

sebagaimana mestinya tanpa suatu hambatan apapun. 

 Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengiikutnya. Semoga kita termasuk ke 

dalam golongan orang-orang yang mendapatkan sayafaat-nya di hari akhir kelak, 

amin.  

 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari ada kelebihan dan ada 

kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenarannya 

datang dari Allah Swt. Namun apabila dalam skripsi ini terdapat kesalahan, maka 

datangnya dari penulis sendiri, hal ini tidak lain dari kemampuan, cara berfikir 

dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat 

membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian 

hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga 

kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini, 

yaitu kepada : 

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi 

dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagian, sekaligus dukungan 

moril maupun materil serta memberi semangat kepada penulis, ayah anda 

tercinta Abdul Haris hasibuan dan ibunda tersayang Syamsiah siregar, 

yang telah memberikan motivasi, dukungan dan dorongan semangat dalam 
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penyelesaian skripsi ini, dan juga kepada abangku Ihsan Riadi Hasibuan  

beserta istri dan Muhammad Azhari Hasibuan beserta istri, dan kedua adik 

ku Syarifah Ainun Hasibuan dan Nur Azizah Hasibuan. 

2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M Ag selaku rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta pembantu rektor I, II, III 

Universtas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari‟ah dan 

Hukum, Bapak Dr Heri Sunandar M. CL, selaku wakil Dekan I, Bapak Dr 

Wahidin, M Ag selaku wakil Dekan II, dan Bapak Dr Maghfirah, MA 

selaku wakil Dekan III. 

4. Bapak Bambang Hermanto, M Ag selaku ketua jurusan Ekonomi Islam 

dan Bapak Syamsurizal, SE, M Sc, Ak selaku sekretaris jurusan Ekonomi 

Islam Fakultas Syari‟ah dan Hukum. 

5. Bapak Ahmad Fauzi. SHI. MA selaku pembimbing yang telah 

membimbing, memberikan saran, arahan, dan nasehat dengan sabar dalam 

penulisan dan penyempurnaan skripsi ini.  

6. Ayahanda  Drs. Yusran Sabili MA selaku penasehat akademik yang selalu 

memberikan arahan dan nasehat selama masa perkuliahan. 

7. Kepada bapak/ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari‟ah dan Hukum, 

serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, atas peminjaman buku 

sebagai referensi penulis 

8. Kepada bapak Haji Kamaluddin Tambak selaku Ketua Yayasan Panti 

Asuhan Islamiyah Al-Ikhlas dan seluruh pengurus yang telah membantu 

penulis selama masa penelitian. 

9. Sahabat-sahabat, Bang Ahda Segati SE. ME, Ricky Perianto S.ip M.Si, 

Ust Teguh Maulana SE, Ust Muhammad syaputra Nasition, Rani 

Hasibuan, Masliana Hasibuan, Zainab Siregar  yang selalu memberi saran, 

nasehat dan arahan. 

10. Teman seperjuang di Jurusan Ekonomi Islam Ust Hasan Basri Harahap 

SE, yang telah memberikan support dan dukungan dari awal masa 

perkuliahan hingga akhir masa studi ini. 
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11. Serta semua pihak yang telah memberikan kontirbusinya, baik semangat, 

motivasi dan dorongan yang tidak dapat penulis balas, hanya ucapan 

terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus dan ikhlas. 

Semoga dengan jerih-payah dan dorongan yang telah di sumbangkan 

bernilai ibadah disisi Allah Swt. Penulis menyadari skripsi ini masi jauh dari 

kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran sangat di harapkan dari semua pihak 

yang membacanya. 

ــالم علْيــــــــكم ورمحة اهلل وبوام الط  ـق إيل أقـوافـو اهلل م ـــــ ــــــ ــــــ ركاتــهـــريق, ثـم  الس    
 

Pekanbaru,  9 Juni 2019 

Penulis, 
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