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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :

"Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat
baik terhadap diri sendiri." (Benyamin Franklin)
"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."
(Aristoteles)

PERSEMBAHAN :
Skripsi ini penulis persembahkan kepada :
1. Kedua

orangtua

saya,

yang

selalu

mendoakan saya dan memberi semangat.
Dorongan baik moril maupun materiil
dalam penyusunan penulisan hukum ini.
2. Seluruh teman-teman seangkatan 2015
terutama bagi sahabat saya (Airindra,
Acika, Nesha, Galuh, Aprilia, Vahista,
Marta).
3. Buat teman spesial saya Fahmy Aulia
Rakhman

yang

selalu

makna tersendiri untuk saya.
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memberikan

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan
hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul “Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat
Bukti Petunjukdalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan di Polda
Jawa Tengah” dengan maksut untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan
gelar sarjana dalam Ilmu Hukum dalam Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.
Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari
berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini.
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :
1. Bapak Ir.H.Prabowo Setiawan, MT,. Ph., Rektor Universitas Islam Sultan
Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.Hum selaku Dosen
Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran
untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya penulisan
hukum ini.
4. Seluruh dosen dan staf di fakultas Hukum UNISSULA
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5. Kedua orangtua tercinta dan seluruh keluarga yang telah memberikan
motivasi sehingga dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Teman seangkatan dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dan
bantuanya.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah
membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini.
Penulis menyadari bahwa skripsi jauh daripada sempurna oleh karena
terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada dalam penulis. Oleh karena itu
kritik dan saran-saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan akan
penulis terima dengan senang hati.
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi
pembaca dan pihak yang mebutuhkan.
Semarang, Februari 2019
Penulis

Zakkia Amalia Dewi
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