KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt karena berkat rahmat
dan karunia-Nya, penelitian dan thesis dengan judul “Peranan Badan Amil
Zakat dalam Pendistribusian Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan
Singingi (Studi pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi)” ini dapat
terselesaikan sebagai salah satu syarat dan tugas guna memperoleh gelar Magister
Ekonomi (M.E) kosentrasi Ekonomi Syraiah pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam kepada nabi Muhammad
saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang
penuh ilmu pengatahuan dan teknologi. Semoga kita senantiasa berpegang kepada
dua pusaka yang ditinggalkannya yakni al-Qur’an dan Hadits.
Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan
keringat dan air mata saya persembahkan karya tulis thesis ini teruntuk orangorang yang selalu hadir dan berharap keridaan Nya. Saya persembahkan buat
orang-orang yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya
khususnya buat:
1. Keluarga tercinta, ayahanda Rusli dan ibunda Herliwati yang telah banyak
memberi pengorbanan, dorongan, semangat serta bimbingan atas
segalanya demi kejayaan penulis.
2. Bapak Prof. Dr H. Munzir Hitami.MA Selaku Rektor Uin Suska beserta
Pembantu Rektor dan seluruh dosen beserta karyawan.
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3. Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag direktur Pascasarjana UIN Suska Riau
beserta bapak dan ibu dosen yang telah memeberikan kemudahan selama
penulis melakukan perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis.
4. Bapak Dr. Khairil Anwar, MA selaku ketua Prodi Ekonomi Syariah
beserta Staf.
5. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag sebagai pembimbing I yang
telah bersedia memeberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis
dalam menyelesaikan penlisan Tesis ini.
6. Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CL sebagai pembimbing II yang telah
bersedia memeberikan bimbingan dan waktunya kepada penulis dalam
menyelesaikan penlisan Tesis ini.
7. Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan seluruh
jajarannya, yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis
dalam mengumpulkan data.
8. Bapak Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Drs. H. Mursini, M.Si yang
telah bersedia menuangkan pemikirannya untuk kemajuan BAZNAS
Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Untuk kakak Tercinta Rusiati, S.Pd (Kamaluddin, S.Pd.I ), untuk kakak
yang selalu menyayangi Yusrah, M.Pd.I (Parlindungan Simbolon, S.Iq,
M.Us), untuk adek Asmarita yang selalu memberi semangat padaku,
Thoyiba Nur Zahari si bungsu adek ku di Kampung, serta sanak saudara
dan keluargaku tercinta.
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10. Untuk sahabat-sahabatku Pascasarjana angkatan 2015 Jurusan Ekonomi
Syariah, Abdul Hamid, Irwandi, Erzab Raziz, Buk Anni, Yessi, Ningrum,
Andre, Zakir Nain, Arif dan semuanya terus berjuang, “kawan, tidak ada
kata terlambat”.
11. Yang terhormat pimpinan perpustakaan Al-jami’ Pascasarjana Sukajadi
dan Kamus Panam UIN SUSKA beserta karyawan dan Karyawati, yang
telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai referensi.
12. Yang terhormat pimpinan perpustakaan Wilayah Soeman HS Provinsi
Riau yang telah mengizinkan meminjam buku-buku sebagai referensi.
13. Kemudian kepada pihak-pihak terkait yang membantu penulis baik itu
secara pikiran, tenaga maupun materil.
Atas bimbingan dan dorongan beserta do’anya kepada penulis selama ini,
penulis ucapkan terima kasih semoga Allah swt membalas atas kebaikan,
dorongan dan pelayanannya dan mendapat kemuliaan disisi-Nya. Amiin.

Pekanbaru, 24 Maret 2017
Penulis

Alek Saputra
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