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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 

 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam penulis 

panjatkan kepada Nabi Muhamad SAW suri tauladan bagi seluruh umat dan 

pembawa kebenaran di muka bumi. 

 Dengan karunia-Nya Allah serta ikhtiar yang tiada henti, penulis berhasil 

menyelesaikan Penyusuan Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang berjudul “Kekuatan 

Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online Menurut Hukum Positif 

Indonesia”. 

 Penulisan Hukum (Skripsi) ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Isalam Bandung. 

 Penyusunan skripsi ini jauh untuk dikatakan sempurna mengingat 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena 

itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk 

memperbaiki skripsi ini. Serta penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

dan menambah pengetahuan bagi pembaca dan penulis pada khususnya. 
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 Penulis menyadari dalam menulis skripsi ini banyak sekali hambatan dan 

kesulitan yang penulis hadapi, namun berkat izin Allah SWT serta kerja keras, 

akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini, 

izinkanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu penulis, baik berupa moril 

maupun materil. Ucapan dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama penulis 

sampaikan kepada yang terhormat ibu Hj. Lina Jamilah, S.H., M.H. selaku dosen 

pembimbing penulis yang dengan penuh perhatian telah berusaha meluangkan 

waktunya yang sangat berharga, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan motivasi, 

bimbingan, dan petunjuk-petunjuk hingga sekarang penulis dapat menyelesaikan 

skripsi, juga kepada Bapak Husni Syawali S.H., M.H. selaku penguji. 

 Serta penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada orang tua penulis yaitu Ayah H.Mufid Muchson dan Ibu Hj.Yeni Sumiarni 

dan kepada adik-adik tercinta Ricky Yefi Nurahman dan Andre Yefi Herlangga atas 

segala cinta dan kasih saying serta berkat dukungan dan doa mereka yang tanpa henti, 

hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi di Fakultas Hukum Universitas 

Isalm Bandung. 

Selain itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini pula penulis 

menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 

yang terhormat: 

1. Bapak Prof. Dr.dr. M. Thaufik Siddiq Boesoeri, M.S., SpTHT KL(K), selaku 

Rektor Universitas Islam Bandung. 
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2. Ibu Prof. Dr. Mella Ismelina F.R, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Bandung. 

3. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Hukum Universitas Islam Bandung. 

4. Ibu Dra. Hj. Anita Puspawati, M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Hukum Universitas Islam Bandung. 

5. Ibu Dr. Ratna Januarita, S.H., L.L.M., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum 

Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 

6. Bapak Husni Syawali S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum 

Universitas Islam Bandung. 

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 

yang telah banyak member ilmu pengetahuan pada penulis selama belajar di 

Fakultas Hukum sampai dengan selesai. 

8. Segenap Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf karyawan, 

staf tata usaha dan staf perpustakaan Universitas Islam Bandung yang telah 

banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. 

9. Seluruh narasumber yang telah membantu penulis dalam mencari informasi 

untuk penulisan skripsi ini. 

10. Kekasih tersayang Maulana Dzaky yang sudah sabar menemani dan banyak 

membantu doa dalam proses penulisan skripsi ini. 
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11. Teman-teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini Tiara Noer Fauzia 

S.H, Shenny Indah S.H, Ryan Nur Iman S.H, dan Mirsha Aprilia S.H, 

12. Sahabat-sahabat tersayang, Mutti Alitia, Resti Komalawati, Shepi surisdiani, 

Sarah Aslamiyyah, Linda Susilawati, Chichin Octaviyana, Resa Lupitasari, 

Sukma Pratama, Faisal Ismail, dan Try Budiarta yang telah banyak 

memberikan bantuan, doa, dan dorongan kepada penulis. 

13. Seluruh teman-teman fakultas hukum angkatan 2011 yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu namanya, terimakasih telah menjadi teman-teman 

yang baik selama saya berada di kampus UNISBA. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya 

bagi penulis pribadi maupun bagi para pembaca dan semoga partisipasi dan jasa baik 

yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis mendaptkan balasan pahala 

yang jauh lebih besar dan terbaik dari Allah SWT, Amin  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb 

 

 

Bandung,  Januari 2015           

 

Penulis, 

 

        Monica Yefi 
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