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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala 

nikmat dan rahmat-Nya yang telah memberi kan kekuatan lahir dan bathin kepada 

Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: 

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN 

PENGANGKUTAN KELAPA SAWIT TANPA JARING PENUTUP 

ANTARA PENGANGKUT DENGAN KOPERASI UNIT DESA PETAI 

BARU”. untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum 

(SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

Selanjutnya shalawat beserta salam disampaikan kepada nabi Muhammad 

SAW, pelopor dan peletak utama dasar-dasar berdirinya suatu pemerintahan islam 

untuk diaplikasikan dalam kehidupan berpolitik. 

Sebagai makhluk sosial, Penulis tentu tidak dapat menyelesaikan skripsi 

ini tanpa bantuan dan dukungan dari semua pihak baik langsung, maupun tidak 

langsung.Oleh sebab itu Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan 

terimakasih terutama untuk : 

1. Ayahanda tercinta Sutomo dan Ibunda tercinta Miswati, terima kasih yang tak 

terhingga karena tak henti-hentinya memberikan do’a, nasehat, serta 

dukungan moril dan materil kepada Penulis. 

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

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada 

Penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau ini. 

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi Saleh, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu 

Hertina, M.Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Zulkifli, MA selaku Wakil 
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Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH.MH, selaku Ketua Jurusan ilmu hukum yang telah 

meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Bapak Syafrinaldi S.H. M.A, selaku Pembimbing Skripsi yang telah 

meluangkan waktu, fikiran dan perhatiannya untuk membimbing penulis, 

memberikan pengarahan serta petunjuk kepada Penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Bapak Zulfahmi Nur MA, selaku Penasehat Akademik yang selalu 

mengarahkan dan mengingatkan Penulis agar melalui proses perkuliahan 

dengan baik dan agar segera menyelesaikan skripsi secepatnya. 

7. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selama ini telah banyak 

memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis. 

8. Kepada adik yang selalu mendoakan penulis Muhammad Rizki & 

Muhammad Ridho. 

9. Terima Kasih Untuk Soulmate sekaligus abang terbaik Bayu Syahputra dan 

Mama Ningsih yang selalu memberikan bantuan dan motivasi  dalam 

pembuatan skripsi ini. 

10. Serta kepada para Teman yang telah memberi dukungan kepada penulis 

Renny Prima. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih 

ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu 

penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca, Amin. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

Pekanbaru, 28 Oktober 2016 
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