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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan  

keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul 

“PERJANJIAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN 

SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK PIHAK KETIGA DI BNI CABANG 

PEKANBARU” 

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. Teristimewa untuk keluarga penulis yaitu Kedua Orang tua  Ayahanda Pasal 

Manurung dan Ibunda Rosma Pakpahaan tercinta yang selalu berdoa untuk 

kesuksesan serta memberikan motivasi, bimbingan, perhatian,  dan 

kepercayaan. Kemudian untuk abang tercinta jackmartua, dan kedua adik 

tercinta yakni elisabet manurung dan mei arjuna. Beserta seluruh keluarga 

besar yang selalu memberikan doa dan dukungannya baik moril mau pun 

materil. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bapak Prof . Dr. 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 telah mempermudah proses 

penyelesaian Skripsi ini. 



 iv 

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 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah 

memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis. 

5. Bapak Dr . H . Maghfirah, MA.  selaku pembimbing dalam penulisan skripsi 

ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan 

memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Firdaus SH, MH selaku 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 dan berkah untuk penulis.  

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. 

9. Sahabat-sahabat penulis sejak mengikuti perkuliahan Desi Wulansari, Ernita, 

Elya Kaswita, , Elsa Anggraini, Erna Wilis, Atan Sopian, Erico Hamdani, 

Ervan Rhomalis, Riauka sri karina beserta teman-teman senasib dan 

seperjuangan terkhusus Lokal Hukum Bisnis D dan Ilmu Hukum 2 dan Semua 

rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2013 dan teman-teman 

yang selalu menyemangati penulis, terimakasih. 

10. Kepada Teman-teman penghuni Pondokan Queen, Wina, Winda, Nurul, 

Widya, dan Mela yang selalu  memberikan semangat dan motivasi kepada 

penulis untuk menyelesaikan skripsi. 

11. Buat semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dan memberikan masukan danmotivasi kepada penulis suntuk 

menyelesaikan skripsi ini. 
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Harapan Penulis kepada semua pihak, Semoga Allah SWT menerima amal 

kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. 

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

 

 

Pekanbaru, 6 April 2018 

Penulis, 

  

  

 DERIATI MANURUNG 

 NIM. 11327203965 

 

 


