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Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama      : KARTIKA ESTI WULANDARI 

NIM      : 211052 

Jurusan/ Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Ahwal Syakhsiyyah 

 

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh 

orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang 

lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai 

bahan rujukan. 

 

Kudus, 13 September 2017 

Yang menyatakan, 

 

 

KARTIKA ESTI W 

NIM 211052 
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MOTTO 

 

اَد ُر َّن   لُر وِه َد َد ْي ِه َّن اَّن ِه يِه ْي ُر َد  ِه اْييَد ْي
اِه لِّر َد اِه  لَد َد ٌة َد َد ْي ِه َّن َد   َد

يِز يٌز  َد ِه يٌة    َع ُهللا  َع

 

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang 

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. 

Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan 

daripada mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”  

 

(Q.S. Al Baqarah ayat 228) 
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Persembahan 

 
Sepenuh hati kupersembahkan karya pernuh dengan perjuangan 

untuk : 

1. Yang pertama dan yang utama dari segalanya kepada Allah 

SWT, Ridho, cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan 

kekuatan , berlatih kesabaran dan ketabahan, membekaliku 

dengan akal fikiran sehingga ilmu dapat terserap, serta 

memperkenalkanku dengan dunia yang begitu indah, atas 

Rahmat dan Karunia-Mu serta memberikan kemudahan sehingga 

skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. 

2. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan keharibaan 

diri insan termulia Rasulullah Muhammad SAW 

3. Ibu dan Almarhum bapak (Hayati dan Sukamil) yang telah 

memberikan dukungan moriil maupun materiil serta do’a yang 

tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah 

lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusyuk selain do’a yang 

terucap dari orang tua. Ucapan terima kasih saja tidak pernah 

cukup untuk membalas kebaikan orangtua, karena itu terimalah 

persembahan bakti dan cintaku untuk kalian bapak dan ibu. 

4. Untuk ke 3 kakak kakak ku, Dewi, Wawan dan Intan, terima 

kasih do’a kalian semoga nanti aku bisa membahagiakan kalian. 

5. Untuk sahabatku kelas AS B ( Kak ‘Ala, Asif, Joko, Ulin Nuha, 

Satrio, Ayik, Indah, Naily, Rudi, Rouf, Amin, Muis, Rohman, 

Nusfah, sofi, ushol, awwabul, rikza) terima kasih telah bersedia 

menjadi bagian dari hidupku, keluarga kedua yang mewarnai 

hari-hariku dengan candaan, susah senang bersama. Semoga 

kita menjadi teman di dunia sampai di akhirat. 

6. Untuk teman- teman UKM Stain Music Studio, angkatan mozart 

tercinta Dona, Ipin, Ryan, Genjur, Zuma, Fitri, Agus, Heri, 

Abid, Cekre. Tak lupa angkatan primo, Deciso, animato, 

gesang(Kaka, Sarifah, Ifa, Rosi, Muna, Pipit), ganbatte, latreia, 
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creato yang telah membantu memberi inspirasi dan dorongan. 

Rumah kedua yang aku singgahi tempat berkeluh kesah 

membagi suka dan duka, musik mempersatukan kita, see u on 

top. 

7. Sahabat-sahabatku sejak SMP Lia,Tiara, Prima, Santi, Vemie 

semoga ALLAH SWT selalu melindungi kita semua dan selalu 

mempersatukan kita dalam keadaan apapun. 

8. Bapak dan ibu Dosen Wali, Pembimbing, Penguji, Pengajar, dan 

seluruh staff yang selama ini telah tulus  dan ikhlas meluangkan 

waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya ke jalan yang 

benar, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai 

harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak 

Bapak dan Ibu Dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati. 
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KATA PENGANTAR 

  الَّر ِح ْي ِح الَّر ْي َم ِح الّل ِح ِح ْي ِح 
Alhamdulillah maha suci Allah SWT dengan segala Ke-Agungan dan 

Kebesaran-Nya, segala puji syukur hanya tercurahkan pada-Nya yang telah 

melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga atas iringan 

ridho-Nya penulis dapat menyelasaikan skripsi walaupun masih jauh dari kata 

sempurna, namun dengan harapan semoga bermanfaat. 

Iringan sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan diri 

insan termulia Nabi Muhammad SAW yang menjadi cahaya bagi seluruh alam, 

beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. 

Berkat karunia dan ridho-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 ( S1 ) pada jurusan 

Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri ( STAIN ) Kudus dengan Judul “ Studi Analisis Terhadap 

Nafkah Mut’ah yang tidak Dibayarkan Pasca Perceraian pada Putusan PA 

NO.0305/PDT.G/2014/PA.Kds “ 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

dorongan, bantuan dan saran-saran dari berbagai pihak baik berupa moril, materiil 

dan pemikiran  sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan. Oleh 

karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang 

terhormat: 

1. Bapak Dr. H. Mundakir, M.Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus. 

2. Bapak Dr. Supriyadi, M.H., selaku Ketua jurusan Syari’ah dan 

Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. 

3. Bapak Suhadi, M.S.I., selaku dosen pembimbing yang telah 

bersedia dan bersabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 

memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi 

ini. 
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4. Ibu Anisa Listiana, M.Ag., selaku Ketua Unit Perpustakaan 

Tekhnologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Kudus yang telah memberikan izin dan 

layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

ini. 

5. Pengadilan Agama Kudus yang telah memberikan ijin dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Drs.H.Tashin, Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dan Ibu 

Nursaidah, S.Ag., M.H. selaku hakim Pengadilan Agama Kudus 

yang telah berkenan penulis wawancarai sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua informasi yang 

telah bapak dan ibu berikan. 

7. Para dosen atau staf pengajar di lingkungan Sekolah Tinggi Agama 

Islam  

Negeri Kudus yang telah membekali berbagai pengetahuan sampai 

penulis dapat merampungkan pendidikan. 

8. Ibu, dan Almarhum bapak yang secara langsung maupun tidak telah 

membantu, baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi 

ini. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga Alloh SWT melipat gandakan apa yang mereka berikan kepada 

penulis.Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh 

mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Maka dari itu segala masukan dan 

saran yang konkrit sangat diharapkan. Dengan kerendahan hati, semoga tugas 

akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis dan pembaca 

pada umumnya. 

Kudus, 13 September 2017 

Penulis 

 

Kartika Esti Wulandari 

211052 

 


