
 ii 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kehaadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta 

hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis 

diberikan kekuatan dan kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “Pengaruh Reputasi Organisai Terhadap Kepercayaan Muzaki Di Lembaga 

Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru” sesuai harapan sebagimana mestinya 

tanpa ada hambatan apapun. Shalawat dan dalam semoga selalu tercurahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. 

Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan 

syafa‟at beliau di akhirat kelak, amin ya robbal „alamin. 

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada 

pihak-pihak yang telah membantu penulis sehingga selesainya skripsi ini: 

1. Kepada ayahanda Evendi Rambe dan ibunda Dahlia Dalimunthe tercinta, 

penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya atas 

perjuangan dan pengorbanan ayah dan ibu dalam mendidik, membesarkan 

dan memenuhi segala kebutuhan  penulis. Meskipun rasa terima kasih ini 

tidak akan mampu untuk menggantikan perjuangan dan pengorbanan ayah 

dan ibu selama ini. 

2. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA, selaku Rektor Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang secara tidak langsung telah memberi 
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izin kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendukung 

dan memberi ilmu pengetahuan selama penulis menempuh studi di 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

4. Kamiruddin, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah 

memberikan saran, masukan, dan perhatiannya selama ini. 

5. Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi 

yang telah secara langsung membimbing penulis dalam penyusunan 

skripsi ini dengan sabar dan teliti. 

6. Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak, selaku pembimbing akademis, yang telah 

membimbing penulis selama ini 

7.  Dosen-dosen UIN SUSKA RIAU, terutama dosen-dosen yang mengajar 

di JURUSAN EKONOMI ISLAM, fakultas SYARI‟AH DAN  HUKUM, 

yang telah memberikan tambahan ilmu, dan mengembangkan ilmu-ilmu 

yang selama ini penulis peroleh. 

8. Kepada guru-guru SD, SMP, SMA dan Pesantren yang telah mengajar 

penulis dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi 

paham, dan dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. 

9. Teman-teman seperjuangan penulis, terkhusus Jurusan Ekonomi Islam 

kelas EI A, atas semua suka dan duka yang dilalui bersama. 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 

banyak kesalaha dan kekurangan. Oleh karena itu penulis juga mengharapkan 

kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan 

dapat membawa perubahan dan perkembangan bagi penulis dikemudian hari. 

 

Pekanbaru,  April 2018 
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