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KATA PENGANTAR 

احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على امور الدنيا والدين والصالة والسالم على 
 سيدان حممد وعلى اله وصحبه امجعني اما بعد

 Alhamdulillah, segala puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, sehingga penyusun dapat 

menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul “PELAKSANAAN SIDANG 

KELILING DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG TAHUN 

2016 (Sebagai Wujud Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan 

dalam Perspektif Maslahah)”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh 

gelar sarjana (S.1) di Fakultas Agama Islam Syari’ah Universitas Islam Sultan 

Agung (UNISSULA) Semarang 

 Dengan selesainya skripsi ini penyusun menyampaikan terima kasih 

kepada:  

1. Bapak dan ibu tercinta, yang senantiasa membantu memberikan dorongan 

moril maupun materiil untuk menyelesaikan skripsi ini. 

2. Drs. Yasin Arief. S. S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing 

penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

3. Drs. Ahmad Thobroni, M.H selaku dosen wali yang telah memberi nasehat 

dan pengarahan, serta bapak atau ibu dosen jurusan Syari’ah Fakultas 



 
 

Agama Islam Unissula Semarang yang membekali ilmu pengetahuan yang 

cukup sehingga penyusun mampu menyelesaikan penyusun skripsi ini. 

4. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D. Selaku rektor Unissula yang telah 

memberi izin kepada penyusun untuk menimba ilmu di Unissula. 

5. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib selaku dekan Fakultas Agama Islam 

Unissula yang telah menerima penyusun sebagai mahasiswa Fakultas 

Agama Islam. 

6. H. Choeroni, S.H.I, M.Ag., M.Pd.I sebagai ketua program studi al-akhwal 

al-syahsyiyah yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menulis 

skripsi ini  

7. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil. I., sebagai  sekretaris Jurusan Syari’ah 

yang selalu memberikan arahan dan informasi dalam penulisan skripsi ini 

8. Kepada segenap sekeluarga atau saudara-saudaraku yang selalu membantu 

demi suksesnya belajarku. 

9. Kepada sahabat saya Sulastri, Maziati Irfani dan Nur Khafidloh yang selalu 

memberi semangat sehingga terselesainya pembuatan skripsiku ini. 

10. Kepada teman-teman saya “Hayati” yang selalu memberikan semangat 

sehingga dapat terselesainya sekripsi ini dengan tepat waktu. 

11. Temanku senasib seperjuangan khususnya angakatan Syari’ah 2014 selalu 

kompak serta selalu memompa semangat penyusun dalam penyusunan 

skripsi ini. Jazakumullaha Khairan jaza’an katsiran 



 
 

Hanya do’alah yang mampu penyusun panjatkan semoga Allah SWT 

membalas yang lebih sempurna kepada mereka dan memberikan Ridha-Nya 

sehingga membawa manfaat atas segala amalnya kemudian nanti. 

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan ini dan penyajian 

skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keadaan ini semata-mata karena 

keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penyusun, sehingga penyusun 

mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pihak 

pembaca yang budiman. 

Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya 

dan pembaca pada umumnya. 

 

      Semarang, 9 Maret 2018 

       Penulis  

 

 

           IKA LUTHFIYAH 

 


	SKRIPSI
	2018

	KATA PENGANTAR



