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kusampaikan kepada seorang direktur yang tak berdasi yakni Nabi Muhammad 
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BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 

TENTANG PENANAMAN MODAL 

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Tidak 
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agar melalui proses perkuliahan dengan baik dan agar segera menyelesaikan 

skripsi secepatnya. 

7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska 
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teman terdekat saya Angga Permana, Chindy Rafisa Dwi, Diva S. Syahri, 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih 
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