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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto 

 MAN JADDA WAJADA 

 Kegagalan adalah kunci keberhasilan 

 Cobalah belajar untuk menghargai sekecil apapun usaha seseorang karena berusaha 

itu tidak semudah berbicara 

 

Persembahan 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Allah SWT “Tuhan Semesta Alam” yang menciptakan dan memberikan kesempatan 

untuk menikmati kehidupan yang penuh warna. 

2. Bapak dan ibu saya yang sangat saya cintai, terima kasih untuk setiap doa dan 

semangat yang diberikan dengan kasih sayang kepada saya. Semoga pengorbanan 

dan kesabaran selama ini dapat selalu dibalas oleh Allah SWT. 

3. Kakak dan adikku yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih untuk selalu 

menjadi penyemangat disetiap langkahku selama ini. 

4. Almamater Universitas Islam Sultan Agung yang saya banggakan. 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, atas hidayah, inayah, dan taufiqnya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :PERLINDUNGAN 

KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI BANK JATENG CABANG 

JEPARA.Bermaksud dan tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

Penulis menyadari bahwa penyelesaian Skripsi ini tidak lepas bantuan dari berbagai macam 

pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dengan tulus 

kepada : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiawan, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak prof. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.  

3. Ibu Dr. Hj. Widayati S.H., M. H selaku Wakil Dekan 1 dan Bapak Arpangi, S. H., 

M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang. 

4. Bapak Kami Hartono, S.H.,M.H., selaku Ketua Progam Studi Strata Satu Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sebagai Dosen pembimbing 

yang berkenan meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan 

arahan, petunjuk, perbaikan dan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan dengan sebaik-baiknya. 
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5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

telah mengajarkan ilmunya kepada penulis saat menjadi mahasiswa hingga 

berakhirnya masa studi penulis. 

6. Segenap Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

telah membantu dalam segala urusan administrasi kelancaran studi penulis. 

7. Kedua orangtua tercinta, Bapak Sulistiyo Edi dan Ibu Sri Hartini, terima kasih atas 

segala doa, semangat, serta dukungannya yang selalu diberikan kepada penulis 

dengan kasih sayang. 

8. KakakuYuniar Andri Sulistiyanto yang selalu Motivatorku, terima kasih untuk 

selalu menjadi penyemangat disetiap langkahku selama ini. 

9. Seorang yang penulis cintadan banyak penulis repotkan yang selalu memberii 

semangat dalam membuat skripsi selama ini. 

10. Temen-temen ngopi serta temen-temen kos satria dan kos eka yang selalu 

memberikan semangat. 

11. Sahabat, kawan, dan teman-teman angkatan yang telah bersama-sama belajar dan 

menuntut ilmu di UNISSULA, yang telah membantu dalam segala hal, memberi 

semangat, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. 

12. Adek-adekku tercinta angkatan 2015,2016, dan 2017 yang sangat aku cintai dan 

selalu memberi support dalam penulisan.  

13. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih 

telah membantu penulis. 

Semoga jasa-jasanya mendapat ridho, mendapat balasan berlipat ganda dari ALLAH 

SWT.Sebab tanpa bantuan semua pihak tersebut diatas, tentu skripsi ii tidak dapat 

terselesaikan seperti ini. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak 

kekurangandikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, oleh sebab itu 

penulis mengharapkan sran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya 

penulis memanjatkan doa semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pembaca pada umumnya. Terima kasih 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

Semarang, 14 September 2018 

Penyusun 

 

      LISTIAN FERRY DWI SAPUTRA
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