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MOTTO
Duhai Alloh hanya cinta dan Ridho‟mu yang saya cari.
Kesabaran bagaikan empedu yang pahit sekali rasanya
Namun akibatnya lebih manis daripada Madu.
Cinta bukanlah ucapan, tapi adalah perbuatan yang tertanam dalam hati
Maka berbuatlah, demi cinta untuk menuju kebenaran yang haqiqi.
Bukan karena hari indah kita bahagia
Tapi karena sekarang kita bahagia, maka hari ini menjadi indah.
Bukan karena masalah yang mudah kita bisa optimis
Tapi karena kita optimis, masalah akan menjadi mudah.
Bukan karena kaya kita bisa memberi
Tapi karena kita memberi bisa menjadi kaya.
(Rahmat Kuswanto).
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Bapak dan Mama‟ saya tercinta Serta saya sayangi karena Ridho‟Alloh
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Pak Kami Hartono,S,H. M.H beliaulah yang selalu berperan aktif dalam
penyusunan Skripsi ini.
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KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Segala puji itu hanya milik Alloh. Kita memujinya, memohon pertolongan
dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Alloh dari kejahatan diri kita dan
segala keburukan perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Alloh, maka
tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang tersesat, maka
tidak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada
Tuhan yang haq selain Alloh, tiada sekutu baginya. Aku pun bersaksi bahwa Nabi
Muhammad saw. Itu adalah hamba dan Rosul Alloh. Sehingga penulis dapat
menyelesaikan skripsi atau penulisan hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Pelakasanaan Perjanjian Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Bank Muamalat
Cabang Semarang “.
Maksud dalam penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi persyaratan
guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada 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 terima kasih
yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian
skripsi ini. Penulis ucapakan banyak-banyak terima kasih kepada yang terhormat :
1. H. Anis Malik Thoha. MA., P.hD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
Semarang.
iv

2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Guanarto SH, SE.Akt, M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah
berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk
sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Kami Hartono SH., M.H, selaku pembimbing selalu berkenan meluangkan
waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan sehingga penulisan
hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Admin dan Perpustakaan
Universitas Islam sultan Agung Semarang.
6. Bagian Marketing Bank Muamalat Cabang Semarang.
7. Seluruh Sahabat dan Anggota Serta Senior Badan Eksekutif Mahsiswa Fakultas
Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Periode 2013-2015 yang tidak
bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bantuannya.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena
terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian
penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga dan pikiran untuk menyempurnakan
kekurangan pada kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran-saran yang bersifat
membangun sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan senang hati.
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