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Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh 
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Bank Muamalat)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.  
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1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum 
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motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan; 



4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

berkenan  meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan motivasi 

dan masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi 

ini dapat diselesaikan; 

5. Ibu Aprilianti,S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan 

saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini; 

6. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah 

memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini; 

7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan sumber 

mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan ilmu 

yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan 

bantuannya selama penulis menyelesaikan studi; 

8. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah yang 

penulis banggakan dan Mamak tercinta yang telah memberikan dukungan 

dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi dengan baik. Terima kasih atas segalanya semoga kelak 

dapat membahagiakan, membanggakan dan selalu bisa membuat kalian 

tersenyum dalam kebahagiaan; 

9. Kakak dan ayuk tercinta Kak Yadi, Yuk Malia, Yuk Sari, Kak Dian dan Yuk 

Linda serta kakak dan ayuk iparku Mas Iwan, Yuk Laras dan Kak Ari terima 

kasih atas semua dukungan baik moril, materil, motivasi, arahan dan nasehat 

yang diberikan sehingga penulis kembali termotivasi untuk menyelesaikan 

skripsi ini; 



10. Untuk teman-teman Fakultas Hukum: Gilang, Miza, Badi, Daus, Iqbal 

“Depok”,  Iqbal “Metro”,  Ebie, Yanu,  Zelbie, Pipit, Ari, dan rekan-rekan 

angkatan 2007 yang sudah mendahului penulis menyelesaikan studi dan 

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, khususnya teman-teman jurusan 

Hukum Perdata Ekonomi atas kekeluargaan dan kebersamaan yang telah 

terjalin selama ini, semoga tidak akan terputus ditelan zaman; 

11. Teman-teman  seperjuangan skripsi Clara, Eva, Yuniar, Birsye, Bayu, Imam, 

Astari yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini; 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua doa,  bantuan dan 

dukungannya; 

13. Almamater Tercinta. 

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan 

tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang 

membacanya, khsusunya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan 
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