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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO: 

 “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu keadaan suatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.( QS. Ar 

Ra’d : 11 ). 

 “Dan bahwasannya seorang manusia memperoleh selain apa yang telah 

diusahakan”. (An Najm : 39 ). 

 “Barang siapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yang seharusnya yang 

ditunjukkan untuk mendapatkan ridho Allah SWT bahkan hanya untuk 

mendapatkan kedudukan kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan 

baunya surga nanti pada hari kiamat.”(Riwayat Abu Hurairah Radhuallahu anhu). 

PERSEMBAHAN: 

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadaNyalah 

kami menyembah dan kepadaNyalah kami memohon pertolongan. 

Sekaligus sebagai ungkapan terima kasihku kepada : 

Bapak dan Ibuku yang selalu memotivasi setiap waktu kepada saya, kepada adik 

saya Yessi Kartika Sari yang memberi support serta Alissa Tifa Riwanti yang 

menjadi inspirator saya serta teman-teman yang sudah mendukung dan 

mendoakan. 



KATA PENGANTAR 

  

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya 

kepada penulis , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS di Kepolisian 

Resor Jepara. 

 Adapun tujuan penyusunanskripsi ini yaitu memenuhi salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung. 

 Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan 

bantuan dari para pihak, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 

yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Orang tuaku, Bapak Ruskanto dan Ibu Karwati yang selalu memberikan 

kasih saying, semangat, motivasi, dan doa yang tiada henti untuk 

kesuksesanku. 

2. Bapak Prof.H. Prabowo Setyawan, MT, Ph.D. selaku Rektor Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang. 

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

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

4. Bapak Dr.H. Achmad Sulchan, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang 

telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan 



bimbingan dan pengarahan cara penulisan skripsi yang baik dan benar 

dengan sabar, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan 

baik. 

5. Bapak R.Sugiharto S.H.,M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan 

nasihat dan pengarahan kepada penulis. 

6. Seluruh staff tenaga administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi 

yang sangat baik. 

7. Bapak Brigadir Ahmad Jumal, S.H yang sudah memberikan data untuk 

melengkapi hasil penelitian di Kepolisian Resor Jepara sehingga tanpa ada 

kesulitan apapun. 

8. Adikku Yesi Kartika Sari yang selalu memberiku semangat dan dukungan, 

serta senantiasa menemaniku disaat senang dan susah. 

9. Seluruh keluarga anak cucu mbah marsiyah yang selalu mensupport secara 

moril pada saat mengerjakan skripsi. 

10. Alissa Tifa Riwanti wanita yang jadi support saya untuk segera 

menyelesaikan skripsi. 

11. Muhammad Haris, Listian Ferry dan seluruh anggota kost eka yang 

menghibur pada saat mengerjakan dan membimbing supaya dapat segera 

menyelesaikan skripsi. 

12. Team sepak bola Maestro Fc juga memberikan semangat dan dukungan. 

13. Alfin Enggata dan Ikhya Ulummudin adalah sahabat yang selalu 

membawakan gairah untuk mengerjakan skripsi.  



14. Dan semua pihak yang sudah membantu dan menyemangati saya agar 

penulisan skripsi ini cepat selesai. 

 


