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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan 

atas kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta karunianya, dan juga shalawat 

serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah 

Muhammad SAW, beserta seganap keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta 

seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini sesuai rencana denga judul “PERJANJIAN JUAL BELI 

KENDARAAN BERMOTOR YANG DIBUAT DIBAWAH ANCAMAN 

PSYKIS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH PERDATA”. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

sarjana hukum bagi mahasiswa program S1 pada Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 

membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis 

sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini 

baik berupa dukungan moril maupun materil. Dengan tidak mengurangi rasa 

hormat secara khusus penyusun ucapkan terimakasih tak terhingga kepada Ibunda 



 
 

 
 

tercinta Hj. Neneng Nuranita dan Ayahanda Usep Suryana yang telah 

memberikan semangat dan dorongan yang begitu besar, yang selalu mengasihi 

dan mencintai penulis, bahkan selalu rela berkorban demi penulis, yang tiada 

hentinya mendo’akan dan selalu berjuang untuk penulis hingga akhirnya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Tidak lupa pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan rasa 

terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, 

dorongan, saran,  serta nasehat kepada yang terhormat Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, 

S.H., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu 

dan tenaga serta pikirannya dengan penuh kesabaran membantu dalam proses 

pembuatan skripsi ini. 

Sudah sepatutnya pula pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : 

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., selaku Rektor 

Universitas Pasundan Bandung. 

2. Bapak Dr. Dedy Hernawan., S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung.  

3. Bapak Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.  

4. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung.  



 
 

 
 

5. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung.  

6. Bapak Yudistiro, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung.  

7. Ibu Gialdah Tapiansari B, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis di Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung 

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.  

9. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.  

Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasaih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Kakak Penulis, Arizal Surya Pratama S.H dan istrinya Melda Handayani S.H. 

Serta keponakan tercantik Zahra utami, yang memberikan semangat dan 

motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Adik Penulis, Arimal Surya Kurnia dan Arinal Surya Pamungkas, yang 

menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini demi menjadi panutan yang 

baik. 

3. Keluarga Besar (alm) H.Kudsi 

4. Dede Setia Permana yang telah mengijinkan permasalahan pribadinya diangkat 

dalam skripsi ini serta waktu luang yang diberikan untuk wawancara. 

5. Para Pembimbing di BBKH dan Teman-teman BBKH, terimakasih banyak... 

6. Teman-teman seperjuangan dan sepembimbing, yaitu Nadia , Aditia Mizar, 

Winardo Kasanegara yang selalu memberikan masukan dan support dalam 

menyusun skripsi ini. 



 
 

 
 

7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung kelas A 2011 

yang tidak bisa disebutkan satu persatu (Barudak Parkiran Juara) yang menjadi 

teman seperjuangan selama kuliah di Fakultas Hukum, yang sudah dianggap 

saudara... bahkan keluarga.. 

8. Teman-teman kanan “kiri oke” Kiki denis Valova dan fitri astria, adhi mehonk 

dan mui, rizky bacok+istrinya, Lena, vichund dan novita, yang slalu menemani 

liburan disaat pusing dalam menyelesaikan skripsi ini 

9. Untuk Para mantan yang selalu memberi suport dan semangat, Para TTM, Para 

teman sehari, para teman yang tidak pernah menjadi pacar, terimakasih telah 

menjadi warna selama penyusuna skripsi ini 

Semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan 

skripsi ini mendapatkan pahala dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Akhir kata 

dari penulis semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan bermanfaat 

bagi semua pihak yang memerlukan. Amin Yaa Robbal Allamin. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

       Bandung, 30 April 2015 

 

       

 

                                              Arival Surya Wijaya  


