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KATA PENGANTAR 

      

Segala puji syukur hanya kepada Allah Swt, dengan rahmat dan 

karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada 

waktunya. Shalawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita 

yakni Nabi Muhammad Saw yang telah berjuang membawa umatnya dari alam 

kehinaan dan kejahiliaan kepada alam yang penuh dengan rahmat dan kebaikan 

yaitu Islam Rahmatan Lil’alamin sampai kepada kita saat sekarang ini. 

Penulisan skripsi dengan judul : “MANAJEMEN SUMBER DAYA 

MANUSIA DI LEMBAGA POS KEADILAN PEDULI UMMAT (PKPU) 

CABANG PEKANBARU MENURUT EKONOMI ISLAM” dimaksudkan 

untuk melengkapi tugas dan memenuhi sebagai syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU. 

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas 

dukungan dan do’a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 

langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis sampaikan ucapan terima 

kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada : 

1. Ayahanda Drs. Jamuir dan Ibunda Dra. Armuni yang telah melahirkan, 

membesarkan, mendidik dan selalu memberikan kasih sayang sehingga 

sampai hari ini. 

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

Syarif Kasim Riau dan seluruh civitas akademika yang telah 
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memberikan kesempatan bagi penulis untuk menimba ilmu di kampus 

ini. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah 

dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, 

Lc.M.A, selaku Wakil Dekan I, Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil 

Dekan II, dan Bapak Dr. H. Zulkifli M.Ag selaku Wakil Dekan III. 

4. Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan 

Bapak Bambang Hermanto, M.Ag selaku Seretaris Jurusan Ekonomi 

Syariah. 

5. Ibu Darnilawati, S.E,M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang 

banyak meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya dengan setulus hati 

serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Dr. Jumni Nelly, M.Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang 

memotivasi penulis agar menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. 

7. Bapak/Ibu para dosen serta staff di Fakultas Syariah dan Hukum. 

8. Pimpinan PKPU cabang Pekanbaru dan karyawan, terima kasih atas 

kesempatan dan bantuannya yang telah mengizinkan penulis untuk 

meneliti di tempat tersebut. 

9. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, 

perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta Pustaka Wilayah Riau 

“Soeman H.S.” 
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10. Dan teman-teman penulis di UIN SUSKA RIAU, Team 

FASILITATOR PKPU yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas 

bantuan, motivasi dan dukungannya agar skripsi ini selesai. 

Semoga segala kebaikan dan kerja sama Bapak/Ibu, Saudara/I, dan rekan-

rekan sekalian dibalas oleh Allah Swt. Dan senantiasa mendapatan rahmat dan 

hidayahNya. 

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, harapan 

penulis semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, 

kepada Allah Swt. Penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan. 

Pekanbaru, 27 Februari 2017 
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