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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 Ilmu lebih baik dari pada harta, karena ilmu akan menjaga kamu dan 

semakin berkembang jika dimanfaatkan, sedangkan harta kamulah yang 

menjaganya dan akan habis bila dinafkahkan (Ali bin Abi Tholib) 

 Sesungguhnya sesudah kesukaran itu ada kemudahan, maka apabila kamu 

telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap (Q.S Al Insyirah: 6-8) 

 Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 

dilaksanakan/diperbuatnya (Ali Bin Abi Thalib) 

 

Skripsi ini penulis persembahkan : 

 Ayahanda Suharto dan Ibunda Masamah 

tercinta 

 Almamaterku Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung Semarang 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum  Warahmatullahi  Wabarokatuh. 

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 

yang berjudul  “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN 

KREDIT DI KOPERASI SIMPAN PINJAM KUD MINTOROGO 

KABUPATEN DEMAK” 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna 

menyelesaikan studi tingkat Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh berbagai pihak, 

baik bantuan berupa bimbingan, petunjuk, saran maupun arahan, dorongan, 

materi, do’a dan lainnya hingga terselesaikannya penyususnan skripsi ini, oleh 

karenanya dalam kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat 

penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada : 

1. Ayahanda Suharto dan Ibunda Masamah tercinta yang telah memberikan do’a, 

kasih sayang yang tulus, waktu, biaya, dan dukungan kepada penulis. 

2. Bapak H. Anis Malik Thoha, Lc.,MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan 

dalam penulisan skripsi ini. 
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4. Ibu Hj. Siti Ummu Adillah S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang 

telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan petunjuk bimbingan 

dalam rangka penyusunan skripsi ini. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan bantuan selama 

penulis mengikuti pendidikan. 

6. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi selama penulis 

mengikuti pendidikan hingga selesai. 

7. Bapak Supriyadi S.H., M.H selaku Direktur Koperasi Simpan Pinjam KUD 

Mintorogo Kabupaten Demak yang selalu memberikan izin ke kampus pada 

jam-jam kerja dan juga telah memberikan izin penelitian kepada penulis serta 

membantu dalam proses penelitian, memberikan data dan informasi terkait 

dengan materi yang penulis perlukan sampai tersusunnya skripsi ini. 

8. Kakak Devi Mahita dan Adik Muhammad Bagas Surya yang telah memberiku 

dukungan serta do’a. 

9. Ahmad Sugeng Hermawan yang dengan setia telah memberiku dukungan, 

do’a dan semangat yang tulus kepada penulis, selalu setia menemani saat 

penulis bahagia ataupun gagal dalam sebuah potongan kehidupan. 

10. Sahabat-sahabatku Ulis Ulfa serta Fadhlun teman-teman seperjuanganku 

dalam bertukar fikiran yang selalu ada dalam suka maupun duka. 
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11. Rekan-rekanku semua karyawan dan karyawati di Koperasi Simpan Pinjam 

KUD Mintorogo Kabupaten Demak yang selalu memberikan dukungan dan 

semangat. 

12. Guru-guruku yang telah memberiku ilmu di SD Negeri 1 Wergu Wetan 

Kudus, SMP Negeri 3 Kudus, SMK Negeri 1 Kudus, semoga ilmu yang 

diberikan para guruku bermanfaat bagi penulis. 

13. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa 

Angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

atas kebersamaannya dan bantuannya. 

14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah turut 

membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

Penulis menyadari, di dalam skripsi ini masih ada kekurangan, oleh karena itu 

penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun guna 

perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, dan 

berguna bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. 

 

Semarang,   Maret 2016 

Penulis 

 

Maryanti 


