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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

MOTTO 

 

 Percayalah selalu kepada diri sendiri Insha Allah orang lain akan selalu 

percaya kepadamu. 

 “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan 

hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk 

keabadian.” (Pramoedya Ananta Toer) 

 “Nothing Last Forever, We Can Change The Future.” (Alucard)  

 “Bersemangat lah dalam meraih cita-cita mu. Jangan jadikan rasa kantuk 

menjadi hambatan untuk meraih cita-cita. Karena tidur hanya untuk orang 

yang lemah.” (Dari Seorang Kawan) 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk : 

 Bapak, Ibuk, Om dan Bulikku yang selalu memberikan 

kasih sayang yang tidak ada putusnya dan mendidik aku 

sampai sekarang ini. 

 Teman temanku yang telah membantu dalam menyusun 

skripsi ini. 

 Almamater Fakultas Hukum UNISSULA 2014. 

 



KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN 

PEMBIAYAAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN 

LEASING DI KABUPATEN KUDUS (Studi Kasus PT. FIF Kabupaten 

Kudus)“ yang merupakan salah satu persyaratan untuk mencapai Gelar Sarjana 

Hukum dan sekaligus merupakan pertanggung jawaban sebagai langkah terakhir 

bagi penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

Penulis dalam penyusunan skripsi ini menyadari sepenuhnya bahwa banyak 

sekali kelemahan dan kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Oleh karena itu 

dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari 

berbagai pihak, tidak mungkin dapat terselesaikan. Untuk itu dengan segala 

hormat penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusya dan ucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 

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

Sultan Agung Semarang. 

2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., AKT., M.Hum. Selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil dekan I dan Bapak 

Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 



4. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing 

yang penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan 

pikirannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis. 

5. Dr.H.Akhmad Khisni, SH, MH, selaku Dosen Wali saya 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmunya, sehingga 

penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak akan penulis gunakan 

dimasa depan.  

7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan 

Agung Semarang. 

8. Bapak Bambang Efendi selaku Kepala HRD PT. FIF Kabupaten 

Kudus yang telah membantu lancarnya penelitian dalam rangka 

penyusunan skripsi. 

9. Bapak Indriatmoko, Ibu Ulfah, yang telah memberikan dorongan serta 

doa restunya sejak awal penulisan skripsi ini hingga selesai. 

10. Om dedy, Bulik Andik yang selalu mengarahkan dan menuntunku 

disaat aku jenuh, kesusahan mengerjakan skripsi ini. 

11. Muhammad Malik Yusuf dan Dito Seno Aji yang selalu sabar 

memberikan aku support dan motivasi agar dapat cepat menyelesaikan 

skripsi ini. 



12. Sahabatku Fajar, Galih, Haris, Ali, Febrian, Faizal, Listian, Fendy, 

Ganang, Ferry, yang selalu membantu dan menemani penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Savira Riasti, Alfi Maghfiroh, dan Muhammad Ibrahim Alfian teman 

curhat disaat saya merasakan keluh kesah tentang skipsi ini. 

14. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada 

penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuan baik materil maupun moril hingga terselesaikan 

skripsi ini. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan 

bantuan-bantuan kepada penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa bentuk dan isi skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan lain yang ada pada diri penulis pada saat penyusunan skripsi ini. 

Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sudilah kiranya 

memberikan saran dan kritik yang membangun guna mengambil langkah-langkah 

yang lebih baik untuk selanjutnya. 

Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadirat Allah SWT dengan 

segla karunia-NYA dan penulis dengan segala kerendahan hati berdoa semoga 

tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, serta bagi 

pembaca. 

Semarang, 19 September 2018 

Penulis 

 

Fahmi Primi Ardiatmoko 


