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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu bangsa apabila 

bangsa itu tidak akan mengubahnya (QS. Ar-Ra’ad: 11) 

  Orang baik tidak memerlukan hukum untuk memerintahkan mereka agar 

bertindak penuh tanggung jawab, sementara orang jahat akan selalu 

menemukan celah di sekitar hukum (PLATO) 

 Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya 

pelindung (Qs. Ai Imron: 173) 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini kupersembakan untuk : 

 Ayah dan ibuku tersayang 

 Saudara-saudaraku tercinta 

 Almamaterku 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan 

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN SEWA 

MOBIL ANTARA KONSUMEN DENGAN YANTO RENT CAR DI KOTA 

SEMARANG” 

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar 

Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulisan skripsi ini 

bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu 

Pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam hukum perdata, sehingga dapat 

memberikan kontribusi pemikiran bagi praktisi atau akademisi yang ingin 

mengetahui tentang perlindungan hukum perjanjian sewa menyewa. 

Dalam proses penyusunan, segala hambatan dan rintangan dapat teratasi 

berkat bantuan, nimbingan, dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yth :  

1. Ir. Prabowo Setiyawan, MT., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang; 

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang; 

3. Arpangi S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan sangat 

sabar dan telaten membimbing, memberikan koreksi, masukan  dan 
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memberikan pengarahan yang baik sehingga tesis ini dapat diselesaikan 

dengan baik; 

4. Dr. H. Umar Ma’ruf, S.H., Sp.N., M.Hum. selaku dosen wali; 

5. Bapak/ibu dosen dan karyawan Fakultas Ilmu  Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang yang selama ini banyak membantu 

dalam kelancaran perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang; 

6. Ayahanda H. Sunardi dan Ibunda Hj Maria Ulfa tercinta yang telah 

memberikan doa, semangat, kasih sayang dan dukungan pada penulis; 

7. Saudara-saudaraku Nur Farikah S.Pd. dan keluarga, Dr. Ahmad 

Prayitno S.H,.M.H dan keluarga yang telah memberikan dukungan 

moral, motivasi, dan dorongan semangat serta memberikan masukan 

kepada penulis; 

8. Lukman Haris S.H kakak laki-laki yang selalu ada mendukung dan 

membiayai semua kebutuhan yang diperlukan penulis untuk 

penyusunan skripsi ini; 

9. Kompol Heru Eko Wibowo, S.I.K., M.H. selaku kepala kepolisian 

sektor Genuk semarang, yang telah memberikan izin kepada penulis 

untuk melakukan penelitian dipolsek Genuk; 

10. Miftachul Yanto pemilik Yanto Rent Car yang bersedia memberikan 

waktunya untuk wawancara; 
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11. Teman – teman seperjuangan sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum 

Unissula dari kota Semarang angkatan 2014 yang menjadi penyemangat 

dan tempat bertukar pikiran yang baik.  

12. Semu pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 

turut membantu kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi 

ini; 

 

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

membangun demi kesempurnaan tesis ini. Harapan penulis, semoga Skripsi ini 

dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa memebrikan rahmat bagi 

kita semua. Amiin 

 

Semarang,    Februari  2017 

Penulis, 

 

 

IRFAN ISKHAK 

NIM. 30301408800 
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