
SANWACANA

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh

isinya, serta hakim yang maha adil di yaumil akhir kelak, sebab, hanya dengan

kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

“Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Polis Asuransi Jiwa Syariah

(Studi pada Prudential Syariah Assurrance Account)”

sebagaisalahsatusyaratuntukmemperolehgelarSarjanaHukum di Fakultas Hukum

Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran

dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk

pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari

berbagai pihak, maka pada kesempataninipenulismengucapkanterimakasihkepada:

1. BapakProf. Dr.Heryandi, S.H., M.S.,DekanFakultasHukumUniversitas

Lampung;

2. BapakDr.WahyuSasongko, S.H., M.Hum., KetuaBagianHukumKeperdataan

FakultasHukumUniversitas Lampung;



3. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., PembimbingIatas kesabaran dan kesediaan

meluangkanwaktu disela-sela kesibukannya,

mencurahkansegenappemikirannya, memberikanbimbingan, saran,

dankritikdalam proses penyelesaianskripsiini;

4. IbuKasmawati, S.H., M.Hum.,PembimbingII yang

telahbersediauntukmeluangkanwaktunya, mencurahkansegenappemikirannya,

memberikanbimbingan, saran, dankritikdalam proses penyelesaianskripsiini;

5. IbuRatna Syamsiar, S.H.,M.H.,Pembahas I sekaligus Dosen Pembimbing

Akademik yang telahmemberikankritik, saran, danmasukan yang

membangunterhadapskripsiini;

6. Ibu Selvi Oktaviana, S.H., M.H.,Pembahas II yang telahmemberikankritik,

saran, danmasukan yang membangunterhadapskripsiini;

7. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., yang telah bersedia untuk

meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses

skripsi ini;

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi

dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan

yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

9. Seruni Widyawati, S.H., M.Kn., dan A. Yahya Teguh, S.T., M.T., yang telah

memberikan waktu, ilmu, semangat, dan pemahaman mereka yang begitu

berharga;

10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapak dan Mama yang telah menjadi

pahlawan terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya melelahkan diri

memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk



kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya semoga kelak

dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian

tersenyum dalam kebahagiaan;

11. Kakakku Prasomya Apsari Tauchid, S.H. dan Abangku Muhammad Satria

Muhtarom, terima kasih  untuk selalu mendoakan dan menyemangati. Semoga

kita dapat menjadi anak yang dibanggakan oleh Bapak dan Mama;

12. Penyimpul doa terhebatku Bakas Abdullah Tauchid dan Uti Sri Mutiatun.

Doa-doa kalian selalu ada untukku, kalian Kakek dan Nenek yang paling

hebat yang hadir dalam hidupku;

13. Keluarga luarbiasaku, Keluarga Besar Tauchid. Walaupun tak kusebutkan satu

persatu, semua selalu ada dihatiku. Tanpa kalian, tak akan ada panutan hidup

dan arahan untuk berjalan.

14. Orang-orang terbaik yang ada di hidupku Ivonna Nurfhysa Hanum, S. E.,

Randy Abdi Fattah, Aditya Safitriana, Hana Rasyida, Shifra Janeczka

Nasution, S.H., Egi Sasmita, S.H, Andi Kusnadi, S.H., yang memberikan

warna di setiap hari kita dengan canda tawa dan mimpi masa depan;

15. Orang-orang terhebat yang ada dihidupkuAndika Putri, Devy Citra Firdaus,

S.H., M. Taufan Arifin, S.H., M. Iqbal Muzawi, S.H., M. Haris Fikri, Indra

Budi, Marullfa, Inez,Clara Lucky Respati, Astari yang bersedia

memberikanku tempat dan membagikan ilmu yang mereka miliki kepadaku;

16. Team Wisuda Perdata September 2015-ku Imam Mukhlasin, S., H.,

Dananajie, S., H., dan Yulia Qomariah, S. H., yang berjuang bersama-sama

untuk mencapai gelar. Semoga kebersamaan kita tetap terus terjaga.



17. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata 2013 Desa Taman Endah Lampung Timur-

ku Abigail Pheilia, Bambang Jatmiko, Anton Sangaji, Isti Perdana Dipura,

Tira Catur Putri, dan Aulia Rakhman. Terima kasih atas hari-hari yang hebat

yang kita lalui. Terimakasih telah menjadi bagian hidupku;

18. Seluruh team Herbalifeku yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku

serta senantiasa memberikan semangat dan dukungannya. Semoga

persahabatan kita untuk selamanya;

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

dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan

dukungannya.

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

diberikan kepada penulis. Akhir kata,

Penulismenyadaribahwaskripsiinimasihjauhdarikesempurnaan,

akantetapisedikitharapansemogaskripsi yang sederhanainidapat bermanfaat bagi

yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan

mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2015

Penulis,

Citra Sari Narulita


