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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan 

kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sholawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah 

menghimbau manusia dari jaman jahiliyah ke jaman yang berilmu pengetahuan. 

 Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Putusan Mahkamah Agung No.783K/PID.SUS./2008 Tentang Rahasia 

Dagang Oleh Karyawan PT. Kota Minyak Automation ( Studi kasus di Jakarta ). 

Penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan 

terimakasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Ayahanda Adi Saputra dan Ibunda Indrawati tercinta, terimakasih yang tak 

terhingga atas doa, dukungan, keikhlasan dan perjuangannya baik secara 

materi maupun non materi dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT 

senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada beliau. Serta 

terimakasih juga kepada abang penulis, Yogi Trimardi, juga adik penulis Tia 

Murdianti 

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. 

Ahmad Mujahidin, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan 

kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 
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3. Bapak Prof. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 

beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam 

perkuliahan hingga dapat melakukan penelitian ini. 

4. Bapak Firdaus, S.H, M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Asril 

S.Hi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, Bapak dan Ibu 

Dosen serta seluruh Staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 

yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis. 

5. Bapak Syafrinaldi, S.H, M.A selaku pembimbing skripsi yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

6. Bapak Marzuki M.Ag selaku pembimbing akademik penulis yang telah 

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi 

ini. 

7. Seluruh Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan 

ilmu dan pengetahuan dalam bidang hukum. 

8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

9. Sahabat-sahabat penulis yang turut membantu dan mendukung penulis, Sinta 

Oktavia, Siska Nerita, Yuli Hartati S.H, Yesi Permata Sari S.H,  dan sahabat-

sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih 

telah memberikan bantuan, dukungan, dan saran sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 
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Tidak ada gading yang tidak retak, manusia adalah tempatnya khilaf dan 

salah. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa sangat banyak kekurangan di 

dalam tulisan ini. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi 

kesempurnaan tulisan ini. 

Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini berguna dan 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya serta bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan. Aamiin ya rabbal ‘alamin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Pekanbaru, 02 September 2018 

Penulis, 

 

 

Yesi Elmadianti 

 


