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MOTTO & PERSEMBAHAN  

MOTTO: 

 “Perbedaan orang bodoh dan jenius adalah orang jenius punya batasnya.” (Albert 

einstein) 

 “Jika kamu benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. 

Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan.” (Jim Rohn) 

 “Manusia itu sama dengan pedang, kalau tidak diasah maka dia akan tumpul.” 

(orochimaru) 

 “Masa depan ada di tangan dirimu sendiri dan kamu harus menggapainya.” 

(Naruto) 

 

 

 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

1. Kedua orang tua, Bapak dan Ibu, yang telah memberikan 
dukungan moril maupun materi serta do’a yang tiada henti 
untuk kesuksesan saya. 

2. Kakak dan adikku segenap keluarga yang senantiasa berdoa 
untuk keberhasilan saya. 

3. Bapak Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar Fakultas 
Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 
selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk 
menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan 
dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.  

4. Para sahabatku tercinta, dan teman se-almamaterku yang 
telah memberi inspirasi dan motivasi. Terimakasih untuk 
canda tawa, tangis, dan perjuanagan yang kita lewati bersama 
dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir 
selama ini. 

5. Para pembaca yang budiman. 
  



KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb.  

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas berkah, 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

judul “TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKTUR BPR PRATAMA 

DANA ABADI KABUPATEN SEMARANG DALAM MENYELESAIKAN 

KREDIT BERMASALAH“. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi 

salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, 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. Aryani Witasari, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan 

bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini. 

4. Arpangi.,S.H.,M.H;., selaku dosen wali. 

5. Bapak Dan Ibu Dosen Serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang.   



6. Bapak dan ibu Dosen Tim Penguji skripsi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan pengarahan dan masukannya. 

7. Kedua orang tua papah dan mama, yang telah memberikan dukungan moril 

maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya. 

8. Imam abdurahman putra, Tri putra utomo kedua sodaraku yang selalu 

mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini. 

9. Arum guritno wanita yang sangat lucu dan selalu memberikan support ketika 

membuat skripsi ini hingga selesai. 

10. Sahabatku Rizq, Luwak, Egol, Sepel, Boby, Kecul, Fajar, Pepi, Komeng, 

Doni, Marsa, Unyil, Oka, Ngewel, Walilis, Fajar, Galih, Danish, Hilman, 

Haris yang menemani dan bertukar pikiran untuk menyelesaikan skripsi. 

11. Dewi Anggraeni selaku direktur BPR Pratama Dana Abadi Kabupaten 

Semarang yang telah membantu lancarnya penelitian dalam rangka menyusun 

skripsi ini. 

12. Semua teman-temanku Fakutas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

angkatan 2014 dan semua pihak yang memberikan dorongan dan bantuan 

kepada penulis yang tidak bisa diebutkan satu-persatu, terima kasih atas 

kesan-kesan selama penulis menimba ilmu. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapakan agar kelak 

dapat menghasilkan karya yang lebih baik. 

  



Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan 

dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi 

penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Semarang,      September 2018 
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