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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirohmanirrohim 

Assalamu’alaikum Wr. Wb, 

Segala puji dan syukur sepenuh hati penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha 

pengasih lagi maha penyayang, berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya lah, penyusunan 

skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DARI PERJANJIAN 

HUTANG PIUTANG AKTA DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN 

PUTUSAN NOMOR : 18/PDT.G/2012/PN.SMI DIHUBUNGKAN DENGAN 

BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA” dapat diselesaikan 

tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak 

mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak 

dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat 

diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada 

ibu Hj. Liya Sukma Muliya, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah dengan sabar, 

tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran,  memberikan 

bimbingan, motivasi, arahan, serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis 

selama proses penyusunan skripsi. Terimakasih banyak bu, semoga limpahan berkah 

selalu menyertai ibu dan keluarga. 
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Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan pula 

kepada: 

1. Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk-Nya lah segala 

hambatan dan kendala dalam pengerjaan skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

2. Orang tua tercinta dan terkasih, Papa (Rudi Juhayat S.H) dan Mama (Mia 

Armiati S.H) yang selalu memberikan motivasi, doa, serta berbagai macam 

dukungan agar saya dapat segera menyelesaikan studi S1 ini dan mencapai cita-

cita yang saya inginkan. Semoga dengan didapatnya gelar sarjana ini, aku bisa 

terus membanggakan mama dan papa. I love you both with all my heart. 

3. Ananda Ramanuari, adikku tersayang yang baru menjadi mahasiswa dan juga 

calon sarjana hukum, makasih ya de selalu ingetin teteh kalau teteh lebih 

banyak main daripada ngerjain skripsi. 

4. Anggota keluarga, saudara dan sepupu, Dipta, Indy, Teh Gina, Wa Kristi, Tante 

Ika, Om Boy, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih 

atas dukungan dan motivasinya dalam pengerjaan skripsi ini. 

5. The one and only, kekasih tercinta, Fenaris Pramansu Nasrullah S.H, makasih 

ya sayang selalu mengingatkan supaya cepat menyelesaikan skripsiku, dan 

selalu menyemangati dalam berbagai keadaan, terutama ketika aku sedang 

dikejar deadline. Terimakasih atas segala bentuk motivasi serta dukungan dan 

kesabarannya mendampingi selama proses pengerjaan skripsiku ini. 
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6. Ibu Prof. Hj. Mella Ismelina F.R, S.H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas 

Hukum Unisba yang memberikan motivasi dan dukungannya, terimakasih 

banyak bu. 

7. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum 

Unisba, terimakasih saya ucapkan atas motivasi dan dukungannya. 

8. Ibu Dra. Anita Puspawati, M. Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum 

Unisba yang memberikan fasilitas untuk mahasiswanya mengerjakan 

skripsinya. 

9. Ibu Hj. Euis D. Suhardiman, S.H., M.H sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana 

di Fakultas Hukum Unisba sekaligus sebagai dosen wali saya sejak saya 

semester pertama kuliah, terimakasih ibu atas bimbingan dan dukungan serta 

masukan motivasinya selama saya menempuh perkuliahan. 

10. Bapak Husni Syawali S.H., M.H sebagai dosen pengajar di Fakultas Hukum 

Unisba sekaligus sebagai penguji/ penelaah pada saat sidang skripsi. 

11. Bapak Kusnandar S.H, yang selalu mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi 

ini. 

12. Terimakasih untuk seluruh dosen Fakultas Hukum Unisba yang sudah banyak 

memberikan dukungan dan masukannya dalam pengerjaan skripsi ini. 

13. Terimakasih kepada para staff Fakultas Hukum Unisba, Pak deddy, Pak Pak 

Wahyudin, Pak Idris, Ibu Cici, Ibu Neng, dan yang lainnya yang selalu ada di 

Fakultas mendampingi segala kebutuhan administrasi mahasiswanya. 
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14. Elvania Primadini, calon sarjana ekonomi(?) cumlaude ya va, amin. Makasih 

atas dukungannya yang cuma mau main kalau saya sudah menyelesaikan 

skripsi saya. 

15. Terimakasih kepada para teman dan sahabat sepermainan : Fhebryna Elvafany 

S.H, Ikramina Farahiyah, Fadhil M. Wuda S.H, Irma Nurmalasari, Selvia 

Prilian, Diera Gayanti, Deila ku kylie ku, Cynthia Wilani, Raden Bambang 

Haryo, Risma Widya A. S.H., Fitri Asih Gianita S.H, Winda, Bths, Bombom, 

Ebeh, Ryan Kolot, Apom, Dwiki, Arga, Eja, Yaya Wiharya S.H, Kak Icha, 

Deas, Memei, Gracety Shabrina S. Ked, Uci, yang sudah memberikan 

dukungan dan motivasinya serta berbagai macam hiburan kepada penulis ketika 

sedang mengerjakan skripsi. 

16. Semua pihak  yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. 

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat 

kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang 

bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Bandung, Agustus 2015 

 

 

Penulis 
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