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KATA PENGANTAR 

 

 

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan 

karuniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Pasir Pengaraian”. Sholawat dan salam senantiasa 

tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari 

alam kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang seperti yang dirasakan 

sekarang ini.  

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran 

yang membangun sangat di harapkan penulis. Keberhasilan dalam menyelesaikan 

skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu melalui karya ini 

penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat: 

1. Ayahanda Imran Rangkuti dan Ibunda Syailendera Harahap yang telah 

berkorban moril dan materil dan tidak pernah bosan memberikan doa restu 

serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama 

menimba ilmu pengetahuan.  

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

Munzir Hutami, MA serta Wakil Rektor I, II dan III 

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd serta Wakil Dekan I, II dan 

III. 

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH, MH dan Sekretaris 

Bapak Asril, S.HI, MH yang telah  memberikan pelayanan dan bimbingan 

yang berharga selama ini. 

5. Bapak Peri Pirmansyah, SH, MH selaku pembimbing yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis  
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6. Bapak Ibu dosen serta karyawan-karywati di Fakulas Syariah dan Hukum 

yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini. 

7. Sahabat-sahabat angkatan 2010 di jurusan Ilmu Hukum yang memberikan 

masukkan selama penyelesaian skripsi ini. 

8. Buat keluarga kecil ku suami tercinta Bobby Kurniawan dan anak yang 

tersayang Azzam Alvaro Ghaisan yang menjadi penyemangat dalam hidup 

penulis. 

9. Serta semua pihak yang tidak tersebutkan namanya yang telah memberikan 

bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelasaikan 

skripsi ini. 

Semoga apa yang telah dilakukan dan bantuan yang telah diberikan kepada 

penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal ‘Alamin. 

Selanjutnya demi kesempurnaan pengetahuan, penulis mengharapkan kritik dan 

saran dari pembaca, sehingga pengetahuan tentang masalah ini bisa berkembang 

dan bermanfaat. 

 

Pekanbaru, 06 Februari 2017 

Penulis 
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