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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

- Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu : “Berlapang-

lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan member 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan : “Berdirilah kamu, maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Mujadilah : 11) 

- Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah 

selesai (mengerjakan suatu urusan, tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang 

lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap (Q.S Al-Insyirah : 6-8) 

Skripsi ini aku persembahkan : 

- Ayah dan Ibuku yang teramat saya kasihi. 

- Adik-adikku yang saya sayangi.  

- dll. 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 Dengan mengucapkan Alhamdullilah sebagai rasa syukur segala puji bagi Allah 

SWT, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya telah memberikan kesehatan dan kesabaran 

pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Studi 

Perbandingan Anak Luar Kawin Antara Hukum Waris Islam Dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Pembagian Harta Warisan”.  

 Sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang lebih baik 

kecuali manusia yang beriman, berilmu dan bermanfaat bagi manusia lainnya.Skripsi ini 

disusun untuk melengkapi prasyarat tugas akhir Studi Program Strata Satu (S-1) di 

Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang.Dalam penyelesaian skripsi ini penulismenulisdengan ketelitiandan dukungan 

bantuan yang melibatkan berbagai pihak, penulismemberikan penghargaandan ucapan 

terimakasih yang tiada henti kepada : 

1.  Allah SWT, segala saya punya berada dibawah kekuasaan-Nya. Tanpa-Nya saya 

bukan siapa-siapa serta Nabi Muhammad SAW atas segala syafa’atnya. 

2.  Ayahanda Parwoto dan Ibunda Sri Sumari yang tiada henti mendo’akan 

mengasihi, mencintai, menyanyangi saya dan memberikan dukungan secara 

materiil dan secara moriil, motivator terhebat, memberikan dukungan ketika saya 

dalam keadaanmenyerah. Tanpa beliau saya tidak akan sampai pada titik saat ini.  

3.  Adik-adik penulis. Rahmadhan Abdul Muin dan Rahmadhan Maulana Isyaqin 

yang ikut serta mendo’akan dan saya doa’akan dikemudian hari agar mereka 

menjadi orang yang hebat daripada saya. 

4.  Bapak Ir Prabowo Setiyawan MT PhD selaku Rektor Unissula 



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

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

6.  Bapak Dr. H. Akhmad Khisni.,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu, membantu mengarahkan dan memberikan masukan dalam 

penyusunan skripsi ini, sehingga penyusun dapat menyelesaikannya dengan baik  

7.  Terimakasih kepada kekasih Agung Nugroho yang mencintai saya, dan juga saya 

cintai. Yang ikut mendo’akan, memberikan semangat, motivasi dukungan secara 

tenaga dan jasa pada penulis dalam menyelesaikan skripsiini. 

 Penulis mengucapkan terimakasih semoga Allah SWT memberikan kita semua 

keberhasilan, kemudahan dalam melakukan menggapai cita-cita. Penulis sadar bahwa 

skripsi ini tentu jauh dari kata sempurna, penulis mengharapkan saran, kritik bersifat 

membangun.Berharap penyusunan skripsi ini dapat memenuhi maksud dan tujuan 

sehingga bisa terpenuhinya kewajiban yang dibebebankan dan semoga dapat bermanfaat 

bagi para pembacanya. 

        Aisyah Putri Nurfiah  

                 (Penyusun) 
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