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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulilah segala puji bagi allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

taufik dan hidayah nya kepada penulis, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

selanjutnya salawat dan salam penulis kirimkan kepada nabi kita SAW yang

menjadi contoh dan tauladan dan dalam kehidupan manusia skripsi ini dengan

judul “TANGGUNG JAWAB PENGADAIAN TERHADAP BARANG

GADAI  DEBITUR YANG HILANG DISEBABKAN KELALAIAN PIHAK

PERUM PEGADAIAN PT. (PERSERO) CABANG RUMBAI DITINJAU

DARI PERATURAN OTERITAS JASA KEUANGAN (OJK) NOMOR

31/POJK.05/2016”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna

dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep

penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi

kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam penulisan skripsi

ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan

dukungan baik secara moril maupun materil,  untuk  itu penulis mengucapkan

terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. TeristimewauntukkeluargapenulisyaituKedua Orang tuaAyahanda Mahruzar

Dattas, Ibunda Erna Watiyang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk

saya agar menjadi orang yang berguna,sehingga dapat mewujudkan cita cita.

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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3. Bapak prof. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum bersertaDr. H. Mawardi M. Saleh, Lc, M.A., selaku Pembantu Dekan

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

Zulkifli, M.Ag selaku Pembantu Dekan III, yang telahmempermudah proses

penyelesaianSkripsiini.

4. Ibu Nuraini Sahu, SH. MH. Selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum. Bapak Asril

S.H.I M.H. Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Bapak/Ibu seluruh staf dan

karyawan JurusanIlmuHukumFakultasSyariahdanHukum yang

telahmemberikanilmu dan bimbingan kepada penulis.

5. Bapak Syafrinaldi, SH. MA. selakupembimbing dalam penulisan skripsi ini

yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan

memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Rahman  Alwi, MAGselaku Penasehat Akademis, terima kasih atas

bimbingan Bapak selama Ananda kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi

ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang tidak dapat

disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan arahan yang diberikan

kepada penulis, semoga menjadi bekal danberkahuntukpenulis.

8. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta

pengelola perpustakaan UIN SUSKA RIAU, yang telah bersedia memberikan

peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
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9. Buatsemuapihak yang tidakdapatpenulissebutkansatupersatu yang

telahmembantudanmemberikanmasukandanmotivasikepadapenulis

suntukmenyelesaikanskripsiini.

10. Seluruh keluargaku tercinta adikku Riky Ramadan Dattas, Raziq Al Ghifahri

Dattas,kakak Andriyani,kakak Dania Widiastuti,kakak Dayana Wulandari dan

abang Rahmad Zainal serta keluarga besar dattas dan keluarga Ushuludin dan

yang tidak disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu

mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan kuliah, setia mendampingiku di saat

suka  dan duka.

11. Buat teman teman seperjuangan yang telah banyak memberikan masukan dan

bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

HarapanPenuliskepadasemuapihak, Semoga Allah SWT

menerimaamalkebaikanmerekadanmembalasnyadengankebaikan yang

berlipatganda.SemogaSkripsiinibermanfaatdanbisa

menambahkhasanahilmupengetahuan.

Wassalamu’alaikumWr.Wb.

Pekanbaru, 28 Febuari 2018

Penulis,

ELSA ANGGRAINI

NIM. 11327200419


