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sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Hakim 

Tentang Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Penjualan Crude Palm Oil ( Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 147/Pdt/G/2009/PN.LP.). Dan penulis 

juga mengantarkan rasa haru  bangga terhadap para pembimbing penulis yang tak 

bosan bosannya mendidik membimbing penulis. 

 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belumlah layak dikatakan sempurna karena 

masih banyak hal yang kurang yang belum Penulis ketahui dan  pahami, oleh karena 
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