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KATA PENGANTAR 

          

Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah 

memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, 

sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul, “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan 

Shadaqah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 

pada Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) 

Pekanbaru” ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya 

tanpa ada suatu hambatan apapun. 

 Shalawat beserta salam semoga tetap 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 

hari akhir kelak, amin. 

 Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada 

kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu 

berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka 

itu datangnya dari penulis sendiri. hal ini tidak lain karena kemampuan, cara 

berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak 

yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan 

dikemudian hari. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang 
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tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya 

skripsi ini yaitu kepada : 

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi 

dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan 

moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni 

Ayahanda M. Sidik dan Ibunda Basitoh yang selalu hidup di hati sunubari 

ini serta mas tersayang Kakanda Rahmad Ramadhan Ilyas yang tak 

pernah lelah memberikan semangat dan juga adik-adik ku yang tersayang 

Nofa Alfiatunnajah dan Ahmad Syifa’. 

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

dan seluruh citivis akademika UIN SUSKA Riau. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag.,M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

dan Hukum. 

4. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, Lc., MA selaku Wakil Dekan 

I, Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. 

Zulkifli, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah 

penulis dalam penulisan skripsi. 

5. Bapak Kamiruddin, M.Ag dan Bapak Bambang Hermanto, M.Ag  selaku 

Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, serta Bapak Ibu 

dosen dan karyawan karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah 

memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama 

perkuliahan. 
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6. Bapak Budi Azwar, SE,M.Ec selaku pembimbing yang telah banyak 

memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan 

sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis 

dalam penyelesaian skripsi ini 

7. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Pembimbing Akademik 

yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan. 

8. Bapak Yudi Irwan, SE,M.Ec selaku ketua pengurus LAZISMU, Bapak 

Agung Pramuriyanto, S.Fil selaku Kepala perwakilan badan pelaksana 

Amil LAZISMU Pekanbaru, Ibu Mega Syafitri, SE selaku Bag. Keuangan 

LAZISMU Pekanbaru, Ibu Gusvina Rahayu, A.Md selaku Bag. 

Administrasi LAZISMU Pekanbaru, Ibu Wulandari siti amanah selaku 

relawan LAZISMU Pekanbaru  serta seluruh pihak LAZISMU Pekanbaru 

yang telah membantu pemberian data dan informasi dalam penulisan 

skripsi. Serta para donatur/muzakki LAZISMU Pekanbaru yang telah 

membantu penulis meluangkan waktunya dalam pengumpulan data. 

9. Kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terimah kasih atas 

peminjaman buku  sebagai referensi bagi penulis. 

10. Kepada sahabatku seperjuangan Lailatul Qudriyah, SE, Devi 

Nurtiningsih, SE, Lilik Asrika, Fitri Handayani, SE dan teman-temanku 

EI2 angkatan 2012, teman kosku Rina Ristyani, M.Pd, buat sahabatku 

IKPM Riau dan marhalah tercinta gontor putri 2011 Arina Himmatul 

Husna, Fatmawati, S.Pd dan Raudhah Fajriyati, S.Ud, Puspa Sari, dan 



vi 

 

keluarga besar bimbel BIMAGO konsulat Riau, serta untuk sahabatku 

yang mohon maaf tidak dapat kusebutkan semuanya yang telah banyak 

memberikan dukungan dan membantu penulis dalam penyusunan dan 

pengumpulan data skripsi ini dan juga yang tidak henti-hentinya memberi 

motivasi, serta moril maupun materil.  

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, 

bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang 

pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga 

Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, amin. 

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu’alaikum Wr. Wb 

 

Pekanbaru, 09 Mei 2017 
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