
 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Puji syukur penulis ucapkan kepadaAllah SWT atas rahmat, ridho, dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) 

ini dengan baik dan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam 

penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada 

keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman, yang 

telah membawa dunia ini dari kegelapan menuju kearah yang penuh dengan ilmu 

pengetahuan. 

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu 

persyaratan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas 

Islam Indonesia, Yogyakarta. Judul yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah 

“ANALISIS PERTIMBANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENENTUAN 

BAKAL CALON KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA 

DAERAH TAHUN 2018 (Studi Kasus Terhadap Partai Amanat Nasional 

Kota Jambi)”. Skripsi ini murni ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan 

berbagai referensi kepustakaan yang penulis butuhkan, sehingga keaslian dari 

tugas akhir ini dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini, penulis berupaya 

semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis 

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna didasarkan pada 



keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan penulis. Selanjutnya dengan 

segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dengan tidak mengurangi rasa 

hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kepada kedua orang tua penulis yang penulis cintai dan sayangi 

(Papaku Murtamin dan Mamaku Mardiyah) yang telah memberikan 

seluruh kasih sayang, do’a, dan dukungan baik berupa moral maupun 

materil kepada penulis serta tak henti-hentinya memberikan semangat 

yang penuh kepada anaknya ini sehingga membuat penulis memiliki 

motivasi penuh untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini tepat waktu 

dengan harapan membanggakan mereka berdua. 

2. Kepada kakak penulis yang penulis cintai dan sayangi Nurfitri 

Martaliah, Muhammad Hisyam(Alm), dan adik Muhammad Akbar 

Fauzi yang juga telah memberikan seluruh kasih sayang, do’a, dan 

dukungan baik berupa moral maupun materil kepada penulis sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. 

3. Kepada Bapak Fathul Wahid S.T.,M.Sc.,Ph.D. selaku Rektor Universitas 

Islam Indonesia. 

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Dr. Abdul 

Jamil, S.H.,M.H. Yang telah memberikan dukungan kepada penulis 

dalam berbagai kegiatan penulis selama berkuliah di Universitas Islam 

Indonesia. 

5. Saifudin Dr.,S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I Tugas Akhir, dan 

Dosen Pembimbing Akademik yang dengan sabar memberikan arahan, 



bimbingan dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 

akhir ini dengan lancar tanpa kendala yang berarti. 

6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang 

telah membekali ilmu sehingga menjadi bekal penulis dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

7. Allan Fathur Ghani Wardhana S.H.,M.H yang telah menjadi 

pembimbing ke 2 bagi penulis, yang telah memberikan banyak arahan 

dalam menyelesaikan penelitian ini dan Muhammad Arqon S.H.,M.H 

yang telah menjadi pembimbing dan  motivasi bagi penulis, yang telah 

banyak berjasa dalam menyelesaikan penelitian ini.  

8. Sahabat-sahabatku yang selalu setia dan memberikan dorongan 

semangat yang luar biasa, kasih sayang serta dukungan  kepada penulis  

(Gily Oktavi Kaza S.IKom, Miati Safitri S.Pd, Andini Priscilia 

A.Md.Pjk, Desman Parlindungan S.Psi). 

9. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan pelajaran dan 

menjadi penghibur selama penulis menempuh pendidikan perkuliahan 

di Yogyakarta (Safira Nurul Fathia, Susanti Amelia, Teuku Iman Juana, 

Muthia Zafirah, Magfiroh Maulania). 

10. DIFFASH yang selalu memberikan semangat yang tak henti-hentinya  

(Hanum Trisudewi, S Nanda Harliani, Fany Larasati,  Rahmi Suci, 

Sherly Marlina). 



11. Sahabat sebangku SMA penulis yang selalu menjadi penghibur dan 

penyemangat dalam penulisan penelitian ini (Putri Audia, Ananda 

Genta, Fery Padli, Yuda Adhi) 

12. Teman-teman Angkatan 2014 dan Pejuang Tugas Akhir yang selalu 

menyemangati dan menjadi acuan untuk menyelesaikan penelitian ini 

dan untuk almamater tercintaku Universitas Islam Indonesia. 

Serta kepada semuanya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan peneliti, 

tentu tak bisa disebutkan satu persatu, peneliti ucapkan terimakasih dari lubuk hati 

yang paling dalam, semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal 

dari Allah SWT dan juga peneliti sadari tentunya skripsi ini jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman peneliti kelak di 

masa mendatang. 

Akhir kata, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

peneliti pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

Wassalammu’alaikum. Wr. Wb 

 

Yogyakarta,  08 November 2018 
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