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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
 

 Dalam sebuah keberhasilan pasti ada usaha dan ketekunan dalam 
mengerjakan suatu pekerjaan dan selalu ada orang-orang yang mensupport 
dengan penuh semangat dan keikhlasan. 

 Dan tolong – menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong – menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, seseungguhnya Allah 
amat berat siksaNya (al-Maidah/5:2) 

  Jangan pernah menyerah dalam hidup ini, tunjukan terhadap orang – 
orang yang pernah merendahkan dirimu dengan bangkit dan tunjukan 
berbagai prestasi, dan janganlah kamu bersombong diri ketika berhasil dan 
selalu bersyukur kepada Allah,dan percaya apa yang kita lihat dengan 
mata mungkin akan bisa kita wujudkan dan capai. 
 

Persembahan: 

 
Dengan mengucap puji dan syukur allhamdulillah kupersembahkan karya tulis 
sederhana ini kepada : 

 Untuk Bapak saya Tri Basuki dan Ibu tercinta Risqi Qurnianing Tyas yang 
telah mensuport saya dalam mengerjakan karya tulis ini dengan bakti, 
hormat dan terimakasih saya persembahkan karya tulis ini kepada mereka. 
Setiap saat selalu mendoakanku dan menasehati saya hingga dapat 
menyelesaikan karya tulis ini. 

 Untuk yang selalu memberi semangat saya Suci Elvira yang telah 
menemani saya dalam membuat karya tulis ini hingga selesai. 

 Untuk Om Elang yang telah membantu menyelesaikan karya tulis ini 
selalu sehat dan selalu jadi Om terbaik ya. serta untuk Mas Nurponco yang 
selalu membimbing saya dalam pengerjaan karya tulis ini dan teman – 
teman yang tidak bisa saya sebutkan satu – satu terimakasih atas 
supportnya dalam penyelesaian karya tulis ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Penulis mengucapkan syukur allhamdulillah atas kehadirat Allah SWT 

yang memberikan rahmat dan hidayahnya sertya inayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ Tinjauan Yuridis 

Pelaksanaan Jual Beli Apartemen “X” Di Kota Semarang dengan tanpa suatu 

halangan yang berarti. 

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan dalam rangka untuk memenuhi 

prasayaratan memperoleh gelar (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum 

Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

 Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus 

kepada Ayahanda tercinta Tri Basuki dan Ibunda tercinta Risqi Qurnianging Tyas 

yang selalu membimbing dan memberikan semangat serta perhatian yang tak bisa 

dihitung. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan di 

dunia dan di akhirat. Serta ucapan terimakasih kepada : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D. selaku Rektor 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

2. Bapak Prof. Dr.Gunarto.SH.,SE.,Akt.,M.hum. selaku Dekan 

Fakultas hukum. 
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3. Bapak Prof. Dr.Gunarto.SH.,SE.,Akt.,M.hum. selaku Dosen 

Pembimbing penulis. 

4. Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, SH, M.H sebagai Dosen Penguji 

Penulis. 

5. Ibu Hj. Aryani Witasari, SH, M.Hum sebagai Dosen Penguji 

Penulis. 

6. Bapak Kami Hartono.,SH.,MH selaku Ketua Program Studi S-1 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

7. Bapak Igusti Erlangga Aditya.,SH.,M.H.,Mkn. Selaku pegawai 

Apartemen “X” di Kota Semarang. 

8. Kekasihku Suci Elvira Ramadani yang selalu menemani dan 

memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

9. Sahabat – sahabatku ( Mas Ponco, Mas Oji, Mas Bombop, Mas 

Nico, Mas Affant, Mas Ahong, Mas Abel, Mas Novi, Mas Nova, 

Mas Dika, Mas Mar, Mas Sandhy, Mas Rahmat, Mas Ocim, Mba 

Nada yang telah membantu penulis untuk menyeleseikan skripsi ini 

 Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang 

sifatnya membangun demi kesempurnaanya demi kesempurnaanya dan semoga 

bermanfaat  bagi kita semua. 

 

 

 


