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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah 

dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Faktor Kepercayaan 

Terhadap Keputusan Muzakki Untuk Memilih Penyalurkan Dana Zakat 

Kepada Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Riau Menurut Ekonomi 

Syariah“ dimaksud untuk melengkapi tugas sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Syari’ah (S.E) pada Fakultas Syariah Dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam 

kepada teladan umat manusia yaitu Nabi Muhammad SAW, allahumma sholli 

‘ala Muhammad wa’ala ali Muhammad, mudah-mudahan dengan seringnya 

bershalawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau diakhirat kelak. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan pikiran dari berbagai pihak 

sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 

yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ayahanda Mahadi dan Ibunda Derlina, yang telah melahirkan, membesarkan, 

dan mendidik Ananda memeberikan untaian do’a, nasehat dan motivasi, 

dukungan moril maupun materi dalam hidup penulis. Do’a Ananda semoga 

Allah selalu memberikan kesehatan dan umur panjang. Semoga kasih sayang 

dan pengorbanan yang ayahanda dan ibunda berikan menjadi amal yang baik 
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dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT, aamiin 

yarobbal aalamiin. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor UIN SUSKA RIAU 

beserta pembantu Rektor. 

3. Bapak Dekan Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd beserta pembantu Dekan 

I, II, III Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. 

4. Bapak Kamiruddin, M.Ag Selaku Ketua Jurusan dan Bapak Bambang 

Hermanto, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah. 

5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi yang 

telah banyak membantun, meluangkan waktu untuk memberikan saran dan 

kritikan hingga penulis dapat meyelesaikannya dengan baik. 

6. Ibu Lovelly Dwina Dahen selaku Penasehat Akademik. 

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf dan Tata Usaha Fakultas Syariah dan 

Hukum yang telah membeikan motivasi baik dalam bentuk sumbangan 

pikiran dan ilmu pengetahuan selama penulis duduk dibangku perkuliahan. 

8. Kepala dan seluruh karyawan perpustakaan UIN SUSKA Riau. Yang telah 

memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat membantu selama 

perkuliahan dan hingga penyelesaian skripsi penilis ini 

9. Kepada Pimpinan, wakil pimpinan, manajer, koordinator dan karyawan 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) cabang Riau yang telah banyak membantu 

penulis dalam menyusun skripsi ini. 

Mudah-mudahan dengan segala jerih payah dan dorongan yang telah 

disumbangkan, menjadi amal shaleh dan mendapat pahala yang berlipat ganda 
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dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan dari berbagai pihak 

untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat 

dan dapat menambah khasanah keilmuwan ekonomi khususnya bagi jurusan 

Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau. 
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