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KATA PENGANTAR 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Lahirnya Perikatan Pada Jual Beli 

Melalui Media Elektronik (E-Commerce) Menurut Hukum Islam. (Studi Kasus Pada Situs 

WWW.YESASIA.COM)”. Penulis menyadari hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S.1) di 

Jurusan Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul. Beranjak dari 

ketidaksempurnaan dan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa 

dalam menuntaskan skripsi ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara 

langsung maupun tidak langsung.  

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak Wasis Susetio, SH., MH., MA, Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 

2. Ibu Wismar Ain Marzuki, SH., MH,  selaku dosen pembimbing yang telah membimbing 

penulis, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan 

penulismenyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Fitria Olivia, SH., MH, yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Seluruh dosen pada Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu selama belajar di 

Universitas Esa Unggul. 
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5. Bapak dan ibu tercinta yang tak pernah berhenti memanjatkan do’a, kasih sayang dan 

dukungan kepada penulis. 

6. Mas Sunu Widi Purwoko yang telah banyak memberikan semangat, dorongan moral 

kepada penulis hingga saat ini. 

7. Adikku Sari dan Imam yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis. 

8. Dilla Fadhillah yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, dan dorongan moral 

yang tiada henti kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

9. Teman-teman busway seperjuangan yang telah banyak memberikan semangat dan 

inspirasi kepada penulis. 

10. Kawan-kawan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2007, cerita bersama 

kalian selalu terkenang manis. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, dan masih terdapat banyak kesalahan 

berupa ejaan, tanda baca, dan urutan yang tidak sistematis, serta gagasan yang belum tepat 

sehingga penulis masih membutuhkan saran serta kritik para cendekia yang membangun agar 

dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan masa akan datang. 
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Akhir kata saya berharap kepada Allah SWT berkenan untuk membalas segala kebaikan 

semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan.  

 

                   Tangerang, 10 Februari 2012 
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