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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan puja Alhamdulillah bagi Allah SWT, yang 

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 

pihak yang bersifatmembangun sehingga diharapkan dapat membawa 

perkembangan dikemudianhari. Dalam kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah 

membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini yaitu kepada: 

1. Ayahanda Rosli dan Ibunda Eli Darmi yang telah menjadi motivasi, dan 

senantiasa mendo’akan dan mengarapakan keberhasilan serta kebahagiaan, 

sekaligus memberikan bantuan moril maupun materi sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr.KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag beserta 

WR  I,II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada 

penulis untukmenuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN 

Suska Riau. 

3. Yang terhormat Bapak Dr.Nurdin, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah 

Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-

Pekanbaru. 

4. Yang terhormat Bapak/Ibu, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas 

Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau-Pekanbaru. 

5. Bapak Imron Rosdi, S.Pd, MA, Ph.D selaku ketua jurusan Manajemen 

Dakwah, dan bapak Khairuddin, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan 

Manajemen Dakwah. 

6. Bapak Drs. H. Arwan dan Bapak Rahman M.Ag selaku pembimbing 

skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan 

kritikan hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. 

7. Bapak Perdamaian Hsb, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang selalu 

sabar memberi nasehat motivasi kepada penulis. 

8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah ikut 

turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan. 

9. Pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Bengkalis yang banyak memberikan 

informasi dan data yang dibutuhkan peneliti. 

10. Teman-teman seperjuangan jurusan Manajemen Dakwah khususnya 

angkatan 2015 semoga silaturahmi kita tetap berlanjut. 

Atas kritik dan saranya penulis ucapkan terimakasih. Semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Pekanbaru,  Febuari  2019 
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