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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

MOTTO : 

 

“Assholatu „imma duddiinissholaatu miftaakhu kulli khoirin” 

Artinya : “Shalat itu adalah tiang Agama, shalat itu adalah kunci 

kebaikan.” (HR. Tablani) 

 

“Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati 

dari buruk sangka.” (Syeikh abdul Qodir Al-Jaelani) 

 

 

PERSEMBAHAN : 

 

Skripsi ini aku persembahkan untuk : 

 

 Bapak, Ibu dan seluruh keluarga besarku yang tercinta 

 Almamaterku UNISSULA 

 Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum UNISSULA 

angkatan 2015 
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Skripsi ini sesuai waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam senantiasa 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah diutus ke 
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OBYEK HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN 

NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG.”Dalam kesempatan ini 
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telah memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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jasa-jasa yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan serta pelayanan 

selama kuliah. 

7. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. 

8. Kedua orangtua tercinta, Bapak H. Nur Wahudi dan Ibu Hj. Sri Hartatik yang 
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penulis dalam beribadah serta memberikan dorongan dan dukungan dalam 

kuliah. 
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12. Dan teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima 

kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dalam menyusun Skripsi ini. 

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan pahala kepada mereka yang 

memberikan bantuan, perhatian dan doanya kepada penulis. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini masih banyak 

kekurangan sehingga jauh dari sempurna.Oleh karena itu, saran dan kritik yang 

bersifat korektif, konstruktif dan inovatif sangat penulis harapkan demi 

tercapainya perbaikan di kemudian hari. 

Akhir kata manusia adalah tempat salah dan lupa dan kesempurnaan 

hanyalah milik Allah SWT semata.Wabillahi Taufiq wal Hidayah wa ridho wal 
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Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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