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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO: 

1. “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 

penologmu,sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar”. (QS.Al-

Baqarah : 153). 

 

PERSEMBAHAN: 

Alhamdulillaahi rrabil ‘alamiin atas rahmat dan karunia dari Allah SWT saya dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul Pelaksanaan pembagian waris berdasarkan wasiat bagi 

anak angkat Di Pengadilan Agama Kudus dengan baik. Sehingga saya persembahan karya 

sederhana ini untuk orang-orang tercintaku: 

- Bapak dan Ibu saya yang selalu memberikan cinta yang tulus dan yang telah mendidik 

saya selama ini , memberikan kasih sayangnya kepada saya dari kecil hingga dewasa  

- Nenek saya yang selalu memberikan kasih sayang dan mengajari supaya tidak lupa 

dengan saudara sendiri.  

- Semua orang yang telah menantikan kesuksesan si penulis  

  



KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 Alhamdulillahi rabil ‘alamin puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah 

SWT, yang telah memberi pertolongan-Nya terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan lancar. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW, sehingga kita selalu diberikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. 

Penulisan judul skripsi yang berjudul “Pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan wasiat 

bagi anak angkat di Pengadilan Agama Kudus” telah diajukan untuk memenuhi salah satu 

syarat kelulusan perkuliahan Program Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam 

Agung Semarang.  

 Dalam penulisan skripsi ini si penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan 

dukungan dari para pihak. Oleh karena itu si penulis menyampaikan terima kasih kepada yang 

terhormat: 

1. Bapak Ir. Prabowo Setiyawan , selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) semarang  

2. Bapak Prof. Dr. H Gunarto, S.H, S.E Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) semarang. 

3. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang sabar 

dan bijaksana dalam memberikan bimbingan, motivasi dan meluangkan waktu buat si 

penulis sehungga si penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. 

4. Bapak Dr. H. Umar Ma’ruf, SH., Sp.N., M.Hum selaku Dosen wali saya  

5. Ibu Nursaidah, S.Ag., M.H. selaku Hakim anggota yang telah banyak membantu 

penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus.  



6. Kedua orangtuaku yang sangat kucintai, yang mendukung saya dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Saudara saya Nisa Atul M., Diva Rohmah M. A., Fauzi Mahardika, Faris Maulana A, 

yang memberikan dukungan terhadap saya dalam mengerjakan skripsi ini 

8. Tunangan saya Bayu Jati Saputro, tidak hanya memberikan dukunga tetapi selalu 

meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.  

9. Sahabatku Avita Adriyanti, Aisyah Putri N. Ainur Rohmah Yang selalu mendukung 

saya dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. 

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila di dalam 

penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenaan penulis mohn maaf. 

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi penulis dan pembaca 

skripsi ini.  

  



 


