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KATA PENGANTAR 

 

Pujisyukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada sang pengenggam 

langit dan bumi, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya 

angkasa raya yakni Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan penyususan skripsi ini. Shalawat berbingkiskan salamku 

sampaikan kepada seorang direktur yang tak berdasi yakni Nabi Muhammad 

SAW, yang telah membawaku kezaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Penilisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana pada Program Strata Satu Syari’ah dan Hukum di 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Judul skripsi yang penulis 

teliti adalah PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA SEPIHAK OLEH PT. 

ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DENGAN PIHAK KOPERASI 

SMKN 1 LUBUK SIKAPING DI KABUPATEN PASAMAN 

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan.Tidak 

terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi 

peneliti yang disajikan, semua ini di dasarkan dari keterbatasan yang dimiliki 

penulis. Namun berkat bimbingan, bantuan nasehat dan saran serta kerjasama dari 

berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat 

diatasi dengan baik. 
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Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis banyak diberi bantuan oleh 

berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapakan 

terimakasih kepada : 

1. Yang sangat berharga dan paling kucintai dalam hidupku yaitu ibuku Essy 

Supraisa Effendi dan ayahku H. Sodikin Nursewan, yang telah menjaga dan 

membesarkanku dengan penuh kesabaran, memberi semangat, nasihat dan 

kasih sayang tak terhingga. 

2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. Selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada 

penulis sehingga terselesaikanya skripsi ini. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, Mpd. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 

Bapak/IbuWakil Dekan I,II dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum. 

4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.MH. selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta Bapak 

Asril, SH.MH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah 

dan Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk sekedar memberikan 

arahan kepada penulis. 

5. Bapak H. Mohd. Kastulani, SH.MH selaku pembimbing skripsi yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan arahan dan masukan kepada penulis 

untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Syafrinaldi, SH.MA selaku Penasehat Akademik  yang selalu 

mengarahkan dan mengingatkan penulis agar melalui proses perkuliahan 

dengan baik dan agar segera menyelesaikan skripsi dengan secepatnya. 
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7. Adik-adikku tercinta Maulia Putri Sodikin, Anugerah Putra Sodikin dan 

Ridwan Zam-Zami, nenek dan kakekku tersayang  Nurhayati Lubis dan 

Ruslan Effendi yang senantiasa selalu mendoakanku disetiap langkah yang ku 

jalani. 

8. Rekan-rekan Mahasiwa Ilmu Hukum Angkatan 2013, khususnya rekan-rekan 

Kelas Ilmu Hukum A dan Hukum Bisnis B. 

9. Kepada sahabat-sahabat terbaikku Amelia Septriani, Fitri Yani, Yunita Nadia, 

Fauzi, Agus Maja dan Ade Candra Kirana yang telah memberikan dukungan 

dan semangat kepada penulis. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/ penyusunan skripsi ini masih 

ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada 

pembaca, amin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Pekanbaru, 17 Oktober 2017 
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