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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih serta Maha 

Penyayang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan sebagai syarat guna mencapai gelar 

Sarjana Hukum. 

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan 

memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Sarjana Hukum di 

Universitas Pasundan Bandung, berkat Rahmat dan Karunia-Nya yang diberikan 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “STATUS 

HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI 

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 

TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”. 

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

sempurna karena masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah 

wawasan mengenai Hukum Perdata khusunya mengenai Hukum Perkawinan. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak sedikit menjumpai hambatan dan 

kesulitan, namun berkat bantuan bimbingan dan dorongan dari semua pihak secara 

langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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Selama penulis melakukan penelitian, banyaknya saran baik moril maupun dari 

materil dari orang terdekat penulis, dengan kesungguhan hati penulis mengucapkan 

terima kasih kepada Ibunda Euis Darawati dan Ayahanda Moch Iing Ismail, yang 

senantiasa penulis hormati dan sayangi. Melalui perjuangan dan pengorbanan mereka 

sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis 

mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas kemurahan hatinya 

kepada Yth. Encep Ahmad Yani, Drs., M.H., yang telah membimbing penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada: 

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

Universitas Pasundan Bandung; 

2. Bapak Dr. Anthon Fredy Susanto S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung; 

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

Universitas Pasundan Bandung; 

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

Universitas Pasundan Bandung; 

5. Bapak Bunyamin, Drs., M.H., selaku Penguji Materi; 

6. Prof. Dr. H. Mashudi, S.H., M.H., selaku Penguji Komprehensif; 

7. Bapak Ahmad Abdul Ghani,Drs.,S.H.,M.Ag., selaku Wali Dosen Penulis; 

8. Bapak Encep Ahmad Yani, Drs., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Islam; 
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9. Para Dosen dan Staf Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung; 

10. Seluruh keluarga besar Tardjono dan keluarga besar Udja Sudjai, terutama 

kepada mimih yang selalu memberikan nasihat dan doa yang baik, juga kepada 

Wa Dedi dan Wa Imah yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, 

serta kepada anggota keluarga lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang 

tiada henti mendoakan penulis dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan 

skripsi ini; 

11. Adik-adik ku Fakih Udhya Pumieda dan Viankha Azzahra Pumieda yang 

senantiasa memberikan semangat dan doa yang tulus; 

12. Bi Nina dan Wa Toto yang selalu senantiasa menjaga, mendoakan dan 

memberikan nasihat, yang telah penulis anggap sebagai orangtua kedua; 

13. Sahabat-sahabat yang paling luar biasa Windi Rahmita, Ruri Rinelda, Ilham Dwi 

Prabowo, Rizki Yuliandi, Oke Cikal Prayoga, Dissa Alvionita, kalian yang selalu 

memotivasi dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, terimakasih 

selalu mengingatkan hal-hal yang baik kepada penulis. Terimakasih atas segala 

usaha kalian yang tidak pernah berhenti menyemangati dan melakukan segala 

cara demi kebaikan penulis, dan tidak pernah menyerah untuk membantu 

penulis, serta selalu memberikan nasihat serta motivasi luar biasa karena 

semuanyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan kita 

dapat berlanjut selamanya; 
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14. Sahabat sedari SMP, Niken Khusnulatifah terimakasih selalu menemani penulis, 

mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan kepada penulis; 

15. Teman-teman Kelas B Fakultas Hukum Universitas Pasundan, terimakasih selalu 

memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, khususnya kepada Dati, 

Galih, Agung, Abadi, Vallery, Rio, Ragam, Fauzan Ocan, Izmal, Aji, Rendy, 

terimakasih selalu mendukung hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini; 

16. Teteh Indry Putri yang senantiasa membantu penulis dalam penyusunan skripsi 

ini, mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu memberikan dukungan dan 

motivasi kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini; 

17. Teman seperjuangan, teman satu bimbingan Irma Yuliawati yang banyak 

membantu, menemani dan sama-sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini; 

18. Teman Seperjuangan untuk mengejar wisuda di bulan April, Amadea 

Sampepadang, Anne Tursiena, Astrin Heryuanita, Indri Kaniasari, yang telah 

sangat membantu, menyemangati, serta memotivasi penulis; 

19. Teman kosan Farisa Ardia Yudistijaya, yang selalu menyemangati penulis dan 

memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

20. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UNPAS angkatan 2012; 

21. Saudara, sahabat serta teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, dimanapun 

kalian berada penulis sangat berterima kasih atas doanya dan telah memberikan 

semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT 

melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan berikan balasan. Amin.  

 

       Bandung, April 2016 

Penulis 

 

 

Reyna Amalia Pumieda 

 


