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telahmelimpahkan karunianya kepada kita semua sehingga penyusunan skripsi
inidapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam, buah
hatiAminah, Habibullah, kekasih Allah yakni Nabi Muhammad SAW,
denganberlapaskan Allahumma Sholli ‘Ala Saiyyidina Muhammad Wa ‘Ala
AliSaiyyidina Muhammad mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita
termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Amiin.Skripsi
ini berjudul “Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan
Akuntabilitas Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Badan Amil
Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Bengkalis”. Skripsi ini hasil karya
ilmiyah yang di susun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.SOS) oleh setiap mahasiswa strata satu ( S1 )
Sarjana Sosial fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan
adakekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran
ituberasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan
itudatangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena keterbatasan
kemampuan,cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala
kekurangan dalam penulisan penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua
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skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan
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