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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan 

rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan 

Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan 

ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan 

segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang 

diridhoi Allah SWT. 

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan 

Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik 

secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya 

penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Kedua orang tua penulis Ayahanda Sayuti dan Ibunda Sri As Murni,yang 

selalu berdoa untuk kesehatan dan kesuksesan serta adik-adik tersayang 

Muhammad Reza, Khoirunnisa dan Hilyatul Azzakiyah, yang telah 

memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih 

untuk semuanya. 

2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M,Ag 

beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 

untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau. 
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3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi 

ini. 

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Firdaus, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu 

Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

5. Ibu Hj. Nuar’aini Sahu, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, 

arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. 

6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. 

Sehinggah penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis 

mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga 

demi kesuksesan penulis dimasa mendatang. 

7. Manager PT. Pelabuhan Indonesia I  Cabang Dumai Bapak Drs. Harianja, 

MM. beserta staf  PT. Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai yang telah 

banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Kepala Perpustakaan beserta pegawainya yang telah memberikan 

kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan sumber-sumber dan bahan 

penelitian dalam menyelesaikan penelitian ini. 

9. Kepada semua sahabat-sahabatku, Aisyah S.Pd, Rusna Hayati, 

Nurfadhillah Sir, Sari Bulan Lubis yang telah memberikan motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

10. Semua rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2012, IH 4 

dan Bisnis 1 serta seluruh sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis 

satu persatu, terimakasih atas semua peran kalian dalam membantu 

penulis. 
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Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini berguna dan 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya serta bermanfaat 

untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan. 

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan 

membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini 

bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
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