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KATA PENGANTAR 

 

 Puji Syukur Alhamdulillahirobbalalamin penulis ucapkan atas kehadirat 

ALLAH SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis 

sehingga kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan tugas akhir dengan judul 

“Kedudukan Penerima Fidusia Atas Objek Berupa Benda Persediaan yangTelah 

Dialihkan dengan Jual Beli” ini dengan baik.  

 Penulisan pada skripsi ini berdasarkan dari perkembangan pada hukum 

jaminan di dalam dunia bisnis masa kini. Salah satu yang berkembang pesat adalah 

lembaga jaminan berupa Fidusia karena Fidusia sendiri merupakah salah satu bentuk 

lembaga jaminan bahwa adanya pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan sehingga benda tersebut tetap berada pada pemiliknya. Sehingga Fidusia 

memberikan peluang bagi pebisnis agar lebih mengembangkan usahanya lebih baik 

karena benda tetap berada di pemiliknya sehingga pemilik masih bisa menggunakan 

benda tersebut. Objek dari Jaminan Fidusia ini berupa benda yang tidak dibebani 

dengan Hipotek, Hak tanggungan, dan gadai sehingga Objek jaminan Fidusia ini 

sangatlah luas. Salah satunya bahwa benda persediaan yang merupakan benda yang 

selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap seperti stok bahan baku menjadi bagian dari 

objek jaminan Fidusia. Keistimewaan dari benda persediaan sebagai objek jaminan 

Fidusia ini adalah dapat dialihkan salah satunya dengan cara jual beli. Dapat 

dialihkannya benda persediaan dengan cara jual beli ini memiliki risiko terhadap 

penerima Fidusia karena pemberi Fidusia dapat melakukan itikad buruk dengan tidak 
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memenuhi kewajiban mengganti benda persediaan yang telah dialihkan dengan jual 

beli dengan benda persediaan yang setara. Maka dari itu pentingnya membahas 

kedudukan dari penerima Fidusia berupa benda persediaan agar dapat melindungi 

kepentingan dari penerima Fidusia sendiri dan meminimalisir risiko yang akan terjadi. 

 Dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan 

motivasi yang selalu tercurahkan dari berbagai pihak. Dikesempatan kali ini penulis 

mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1.  Kedua orang tua saya, Mama dan Abah yang tidak lelah memotivasi saya 

untuk selalu maju dan selalu mendoakan saya disetiap langkah saya. Saya 

ucapkan terimakasih yang tidak terhingga untuk Mama tercinta yang 

mengiringi saya dengan sabar, selalu memberikan nasihat terbaik dan 

mendoakan saya dengan sungguh-sungguh demi kesuksesan saya. Begitu 

pula ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Abah yang tidak 

pernah lelah untuk memberikan yang terbaik kepada saya dalam segala hal 

dan selalu menunggu saya pulang dengan selamat sampai rumah. 

2.  Dosen pembimbing saya, Ibu DR. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,M.H 

yang sangat sabar kepada saya disela kesibukan saya untuk bekerja. Terima 

Kasih telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan memberikan 

masukan maupun koreksi dalam skripsi ini. 

3.  Para dosen penguji skripsi saya, DR. Agung Sujatmiko, S.H., M.H , Ibu 

Leonora Bakarbessy, S.H., M.H , dan Bapak Lisman, S.H., M.H yang telah 

bersedia untuk meluangkan waktunya untuk hadir sebagai penguji pada 
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sidang skripsi ini. Terima Kasih atas masukan dan perbaikan pada skripsi 

ini. 

4.  Dosen Wali saya, Ibu Astutik, S.H., M.H yang telah memberikan masukan, 

meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan nasihat kepada saya 

selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

5.  Kedua kakak kesayangan saya dr Nurina dan dr Aklia beserta keluarganya 

yang tidak pernah lelah memotivasi saya dan memberikan semangat dalam 

menempuh kuliah selama 3.5 tahun ini. Terima kasih banyak atas 

bantuannya yang tidak kenal waktu dan tidak lelah mendengar keluh kesah 

saya. Kalian adalah bagian dari inspirasi saya untuk menuju kesuksesan 

dimasa ini maupun mendatang.  

6.  Kenny Hersydano my best partner, best friend, brother, and everything   

yang selalu memotivasi dan menyemangati saya untuk selalu maju 

sekalipun ketika saya sedang jatuh. Terima kasih selalu jadi pendengar dan 

pendukung terbaik. Don’t forget dear success is not only for me but success 

is for us  cepat menyusul untuk gelar SH nya.    

7.  Sahabat-sahabat wanita saya Olla, Lydia, Nesi, Marsa, Zaitun, Okla, Onni, 

Mitha, Icha, dan Marsha. Terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama 

menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang 

luar biasa bersama kalian akan jadi moment yang tidak terlupakan dan 

sangat dirindukan. Semoga persahabatan kita akan terus berlanjut sampai 

rambut kita mulai memutih. Dan sukses untuk kita semua  
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8.  Teman-teman terbaik saya yang ada di KB2 Indhy, Cipa, Bang Yud, Denny, 

Vito, Indro, Batam, Cepot, dan masih banyak lainnya teman-teman KB2 

saya yang selalu mensupport dan menjadi teman terbaik. Perjalanan KB2 

mulai dari awal kuliah pasti akan berlanjut hingga nanti kita sudah berada 

dijalan sukses masing-masing karena KB2 gak akan pernah mati . 

9.  Sahabat SMA saya Aya, Sona, dan Metha yang suka protes dengan 

kesibukan saya yang akhirnya susah diajak ngumpul, tapi bagaimanapun 

terima kasih sudah mensupport sahabatmu ini untuk terus mengembangkan 

karirnya. I miss you so much girls, ayo kita sukses bersama yaaa . 

10.  Organisasi tercinta ALSA yang sudah mengajarkan dan memberikan 

pengalaman yang luar biasa dan menjadi bekal yang sudah saya rasakan 

ketika bekerja. Thanks to my best partner in ALSA Utya POnya semunas, 

Ria anak gaul media promosinya ALSA, Leo penggila MCC, adik-adik 

tersayang Aryo, Kemal, Tio, Bagus, Yoyok, Yudis, Dharaf, Nisden, Irma, 

Ardini,  adik-adik 2011 lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, 

adik-adik 2012, dan adik-adik 2013 yang telah memberikan support kepada 

saya untuk terus maju. 

11.  Team Basket FH UNAIR yang sudah memberikan pengalaman yang seru 

saat bertanding melawan fakultas lain meskipun jumlah orang yang ada tim 

kita minim tapi kebersamaan dan perjuangan buat FH UNAIR tetap yang 

paling keren.  
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12.  Topan Lazuardi bos saya di PT Dyandra Promosindo yang sudah 

mengajarkan banyak hal dan tentunya menjadi orang yang paling sabar 

untuk mengajari saya. Terima kasih untuk selalu mendorong saya menjadi 

orang yang jauh lebih baik dalam dunia kerja. Semoga bos cepat nikah dan 

makin sukses ya . 

13.  Teman-teman dekat saya di kantor Vina, mb Fifah, mb upik, Andy, dan 

Shima yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya agar 

selalu bersabar dan menjadi orang yang lebih kuat untuk menjadi lebih 

sukses.  

14.  Team PT Dyandra Promosindo, Mulai dari mas yusuf selaku branch 

manager yang sudah mempercayakan saya untuk langsung join dengan 

Dyandra setelah saya lulus dan gak nyangka kalau kerja event luar biasa 

sekali pengalamannya, mb Manda HRD Dyandra Promosindo yang melihat 

potensi dan menginterview saya dari awal, tempat kubikalku pertama kali 

ada mbak dyah, mas Anjar, dan Mas Mada terima kasih sudah menyambut 

saya dengan sangat hangat dan selalu tidak pernah lelah menjawab dan 

mengajari saya. Pak po yang sudah seperti bapak sendiri bukan sekedar 

yang mengantar saya kemana-mana terima kasih sudah mendorong saya 

untuk selalu maju, Mas fian dan Mas dedy yang selalu membantu hal-hal 

kecil saya dan memberikan banyak masukan. 

15.    Teman-teman SMP Khadijah saya seperti Mb ayu, Dini, Sitha, Tichul, 

Gege, dan masih banyak lainnya yang selalu mengerti kesibukan saya dan 
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terima kasih untuk dukungannya sehingga saya bisa lulus tepat waktu dan 

menyelesaikan skripsi ini. 

16.  Teman-teman KKN 48. desa Kendung, Kecamatan Kedung adem, 

Kabupaten Bojonegoro terima kasih sudah menjadi teman terbaik selama 

kurang lebih 3 minggu di bojonegoro dan dengan kita kompak kita semua 

bisa dapat nilai A dan melanjutkan tugas akhir ini dengan perasaan tenang. 

17.  Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada saya dalam 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih . 

  

 Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya 

bagi penulis sebagai syarat kelulusan, namun dapat bermanfaat bagi masyarakat 

terutama yang bergelut dalam dunia bisnis dan lembaga jaminan berupa Fidusia. 

 

        Surabaya, 10 Maret 2014 

        Penulis 

 

 

                          Lisa Nurhidayah 
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