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Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan 

karuniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

dengan judul  “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Antara Nasabah Dengan 

Koperasi Mitra Sejati di Bangkinang Kabupaten Kampar”. Shalawat dan 

salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah 
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penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat: 

1. Ayahanda H. M.Fisit dan Ibunda Hj. Nurlina yang telah berkorban moril 

dan materil dan tidak pernah bosan memberikan doa restu serta dorongan 
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4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH dan Sekretaris 

Bapak Asril, S.HI, MH yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan 

yang berharga selama ini. 

5. Penasehat Akademis Ibu Nurhasanah, SE,MM  yang telah banyak 

memberikan nasehat dan arahan kepada penulis selama perkuliahan. 

6. Pembimbing Dr. H. Maghfirah, MA yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan pengarahan kepada penulis. 

7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan-karywati di lingkungan Fakulas 

Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama 

perkuliahan ini. 

8. Abang dan kakak-kakak tercinta yang telah memberikan motivasi dan 

dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Abu Hasan, S,Ag yang memberikan semangat dan dukungan sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

10. Sahabat-sahabat di jurusan Ilmu Hukum yang memberikan masukan 

selama penyelesaian skripsi ini. 

11. Serta semua pihak yang tidak tersebutkan namanya yang telah 

memberikan bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam 

menyelasaikan skripsi ini. 
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