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KATA PENGANTAR 

Bismillaahirahmaanirrahiim, 

Assalamu’alaikum, Wr.Wb 

 Segala puji bagi Allah S.W.T, Tuhan semesta alam atas segala kenikmatan yang 

tiada terhingga. Karena-Nya segala upaya dan usaha mulia ini akhirnya dapat 

terealisasikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar 

Muhammad S.A.W. 

 Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menyelesaikan program studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam 

Bandung. 

 Bagaimanapun juga penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna dan 

keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan masukan baik berupa kritikan atau saran yang sifatnya membangun 

guna penyempurna skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan 

menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali 

tantangan yang dihadapi, namun berkat pertolongan Allah S.W.T dan kerja keras 

akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Selama penyusunan skripsi ini penulis banyak 

menerima bantuan dan dorongan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu sudah sepantasnya apabila penulis mengucapkan terima kasih yang tak 
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terhingga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

 Terima kasih yang teramat tulus kepada seluruh keluarga khususnya kedua 

orang tua tercinta, yaitu Ibunda Hj. Ermawati B.Ac dan Ayahanda Drs. Syafrizal Idris, 

M.Si., Gilang Olla Ramadhan, S.H., (kakak), Desy Fitriza, S.E., atas motivasi, 

dukungan materil dan moril, doa, kesabaran serta kasih sayang yang diberikan kepada 

penulis yang selama ini. 

 Penulis juga menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada yang 

terhormat Ibu Diana Wiyanti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang tidak pernah 

lelah membimbing, mengarahkan, menasihati serta memberikan dorongan agar peneliti 

menyelesaikan penelitian ini sesuai waktu yang diharapkan peneliti. Rasanya tanpa 

beliau, penelitian ini hanya penelitian yang tak terarah dan tak berfaedah. 

 Selain itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa hormat, penghargaan 

dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada: 

1. Rektor Universitas Islam Bandung Prof. Dr. dr. M. Thaufiq Siddiq Boesoirie, 

M.S., SpTHT KL (K). 

2. Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum. 

3. Ibu Sri Ratna Suminar, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang 

dengan kesabaran dan kemudahan yang selalu diberikan pada peneliti, 

membuat peneliti memiliki motivasi besar untuk menyelesaikan penelitian ini. 
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4. Ibu Dr. Yeti Sumieti S.H., M.H., wali dosen yang tak pernah henti memberikan 

motivasi kepada peneliti agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai 

dengan yang diharapkan peneliti. 

5. Bapak dan ibu Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang 

tanpa tanda jasa yang telah membekali dan memberikan seluruh ilmu yang 

dimilikinya kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam 

Bandung. 

6. Seluruh Staf Tata Usaha dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Islam 

Bandung. 

7. Teman-teman Ilyasha A Nugraha, Debi Kurniawan, Andhika Nur Akbar, 

Fauzan Fatturahman, Bintang Mulki Prawira, Hexsa Saefuk Firmansyah, Eka 

Surya Lesamana, Mutia S Dunka yang selalu bersama dan memotivasi penulis 

sehingga penulis menjadi lebih semangat dan dapat diselesaikan dengan baik. 

8. Teman-teman seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga sekarang, Sonny 

Adhitya, Andre S Akbar, Aji Sulaksana, Erik, Elky, Ilham, Jaja, Suci 

Ambarsari, Aulia Suciana, Habibah Lailati, Anjeli Nur Rezekiani, Arvia, 

WindaKP atas segala bantuan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada 

penulis, yang tanpa diminta selalu hadir menolong penulis dalam segala urusan 

akademik selama berkuliah di Universitas Islam Bandung. 

9. Keluarga besar Alibaba Baraya, yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang 

selalu memberikan motivasi ketika peneliti mengeluh dan bantuan kepada 
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peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan 

harapan. 

10. Seluruh angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA) 

serta semua rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis 

atas segala dukungan, motivasi, sumbangsih pengetahuan kepada penulis dan 

kerjasamanya selama ini. 

 Semoga Allah swt memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan 

yang telah diberikan. Amin. 

Bandung, Januari 2015 

             

Penulis 
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