
vi 

 

KATA  PENGANTAR 

 

Bissmillahirrohmaanirrohiim 

 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahirabbil’alamiin segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam, 

yang karena rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada kekasih Allah, suri tauladan 

yakni Nabi Muhammad SAW, beserta para sahabat-sahabatnya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “BAITUZZAKAH PERTAMINA 

REFINERY UNIT III PLAJU (Studi tentang Perannya dalam Bidang Sosial 

Keagamaan Masyarakat Kecamatan Plaju, 1425-1429 H/2005-2009 M)”., 

Sungguh suatu perjalanan yang panjang bagi penulis dalam memenuhi tugas 

yang harus diselesaikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora 

pada Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Sejarah Peradaban Islam. Penyusunan 

skripsi ini dapat terwujud atas bimbingan, bantuan serta doa berbagai pihak. Oleh 

karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis banyak mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Ayahanda Ujang dan Ibunda Zaleha yang begitu besar pengorbanannya untuk 

penulis, memberikan semangat dan doa yang tak pernah henti selama ini. 

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA, Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah 

Palembang  beserta staf. 
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3. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora 

UIN Raden Fatah Palembang beserta staf yang telah memberikan kelancaran 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Bapak Dolla Sobari, M. Ag selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan 

ilmu, saran, waktu,  dan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini. Serta bapak 

Padila, M. Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu, waktu 

dan pikiran yang membantu terselesainya skripsi ini. 

5. Ketua jurusan Sejarah Peradaban Islam, Bapak Padila, M. Hum dan Sekretaris 

Prodi yang telah banyak memeberikan motivasi kepada penulis. 

6. Para penguji yang berkenan menguji skripsi ini, dan memberikan arahan serta 

bimbingan agar skripsi ini menjadi lebih baik. 

7. Para Dosen dan Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora yang telah banyak 

memberikan ilmunya. 

8. Murid-murid Nasyid MA Patra Mandiri yang selalu menghibur dan 

menyemangatiku. 

9. Sahabat-sahabat Jurusan Sejarah Peradaban Islam  angkatan 2015, selaku teman-

teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi ini. Kalian yang menemani, 

mendukung dan memberikan motivasi  untuk memperoleh gelar   S. Hum bersama. 

10.Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu. 
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Atas bantuan serta dukungan dari berbagai pihak penulisan skripsi ini dapat 

diselesaikan. Semoga Allah SWT memberikan limpahan anugerah dan  rahmat pada 

kita semua. Penulis berharap, semoga skripsi ini menjadi karya tulis yang bermanfaat 

bagi pengembangan  ilmu pengetahuan  serta bagi kita semua.  

 Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Palembang,       Mei 2019 

      Penulis, 

 

     

         

 

                                        Arifin    

      1524200010 
 


