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KATA PENGANTAR 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 Alhamdulillahi rabbi al-alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat 

Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya. Sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai karya tulis ilmiah yang menjadi 

syarat guna memperoleh gelar sarjana jurusan Hukum Keluarga di fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

 Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi 

Muhammad Saw yang telah membawa berbagai risalah ilmu kepada manusia, 

dengan kesabaran, pengorbanan dan perjuangan Nabi Saw lah, sehingga sampai 

saat ini kita masih  merasakan dan menjadikan Rasulullah sebagai guru tauladan 

hingga akhir zaman. 

 Penulis bersyukur kepada Allah Swt, setelah melalui proses yang cukup 

panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ZAKAT 

KEPADA MUALLAF MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Masjid-

masjid Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)”.  

 Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibunda Derlina dan Ayahanda Mahadi, 

Ibu dan Ayah yang selalu mencintai, menyayangi, dan mendo’akan untuk anak 

Ibu dan Ayah ini. Kakak Suriani, adik Ariyanti dan Rizki Saputra yang penulis 

banggakan, terima kasih atas motifasi dan do’a yang selalu diberikan.  

 Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih bayak kepada semua 

pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penyelesaian skripsi 

ini: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, 

Wakil Rektor III, dan jajarannya. 

2. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah Dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil 

Dekan 1,Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan jajaranya. 
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3. Bapak Haswir, M.Ag dan Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag Sebagai ketua dan 

sekretaris program studi Hukum Keluarga fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Prof. Dr. Alaidin koto, MA Sebagai penasehat akademik yang telah 

membimbing penulis, memberikan motivasi dan nasehat selama proses 

perkuliahan.  

5. Bapak Dr. H. Maghfirah, Ma selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu dan perhatiannya kepada penulis, memberikan arahan dan 

ilmu dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

6. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, yang telah mencurahkan ilmunya dan telah memberi 

inspirasi. 

7. Kepada Pak tuo Idris Nasution yang penulis banggakan beserta keluarga 

besar yang telah bayak membantu selama menempuh pendidikan. 

8. Kepada Ust Ramadhan beserta keluarganya yang telah memberikan motivasi, 

sokongan dan nasehat kepada penulis. 

9. Kepada sahabat-sahabat alumni pondok, teman-teman Kepri, teman-teman 

selokal Hukum Keluarga dan bayak lagi yang tidak penulis sebutkan satu 

persatu. 

10. Kepada pengurus dan petugas zakat di masjid-masjid Kelurahan Simpang 

Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang telah meluangkan waktunya 

dan memberikan data yang di butuhkan selama penelitian. 

11. Kepada semua pihak yang tidak penulis sebutkan, baik secara langsung atau 

tidak langsung telah membatu penulis menyelesaikan skripsi ini. 

 Akhir kata, semoga karya tulis yang sederhana ini bermanfaat untuk 

semua pihak dan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan 

zakat. Penulis dengan lapang hati selalu menerima kritikan dan saran terhadap 

karya tulis ini, agar karya tulis ini menjadi lebih baik lagi. 

 

Pekanbaru,     Maret 2017 

          Penulis 


