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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, saya Anif 

Aulawi  Nim 1420110070 menyatakan dengan sesungguhnya 

bahwa  skripsi ini : 

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum 

pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan 

apapun; dan 

2. Tidak berisi material yang pernah ditulis orang lain kecuali 

informasi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi 

ini. 

Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari 

ditemukan pernyataan saya ini.  

 

 

Kudus, 14 Oktober 2019 

Hormat saya, 

 

 

 

 

Anif Aulawi 

NIM. 1420110070 
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MOTTO 

 

 

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

(Q.S.Ar-rum:21) 
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PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah puji dan syukur atas semua nikmat yang telah 

Allah berikan karena atas kehendak-Nya saya dapat menyelesaikan 

karya ilmiah ini, hingga mampu mempersembah kankarya ini 

kepada mereka yang tercinta. 

 Bapak dan ibu tercinta, tersayang (Bapak Musta’in dan Ibu 

Rusmiati) yang senantiasa sabar merawat dan 

membesarkanku, memberikan dukungan baik meteril dan 

non materil serta tak henti-hentinya mendo’akan setiap 

langkahku. Meskipun umur sudah tidak muda lagi namun 

masih bersedia bekerja keras banting tulang untuk 

membiayai anakmu ini. Sebagai tanda bakti, hormat, dan 

rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan 

karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu, yang telah 

memberikan kasih sayang, segala dukungan, semua 

do’anya dan cinta kasih yang tiada terhingga. Yang tiada 

mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang 

bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini 

menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu 

bahagia karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat baik 

yang lebih. Semoga doa kalian agar aku bisa menjadi anak 

yang soleh dan dikabulkan oleh Allah SWT. 

 Untuk guru-guru yang telah mendidikku, mulai mengajar 

berhitung dengan menggunakan jari sampai pada perguruan 

tinggi. Mulai dari mengeja huruf hijaiyah sampai pada 

jenjang kuliah, yang mengenalkan aku dengan Tuhanku, 

yang mengenalkanku dengan Rasulku. Jasa-jasa kalian 

tidak akan pernah mampu ku balas. Semoga Allah SWT 

membalas dengan berlipat ganda dan hanya dengan doa 

semoga ku bisa membalas. 

 Untuk adik saya Khofifatun Nida yang selalu memberikan 

dorongan mengerjakan skripsi dan kebahagiaan, serta 

keluarga besarku yang memberikan semangat dan 

dukungan yang tidak henti.  

 Kepada beliau Dr.H.Zumrodi,M.Ag. selaku dosen 

pembimbing saya. Terima kasih banyak pak, sudah 

meluangkan waktunya demi karya kecil ini, dan terima 

kasih juga sudah membantu, sudah menasehati, sudah 

mengajari tanpa lelahnya. Aku tidak akan lupa atas bantuan 
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dan kesabaran Bapak dalam membimbingku hingga 

akhirnya karya sederhana ini dapat terselesaikan.” 

TsukronKatsir Pak” 

 Teman-teman “AS-B angkatan 2014” iqbal, Fahmi, anam, 

wakidun, kacang, malkan, jihan, nizar, riki, latip, abhar, 

arwani, alam, anas, imam, soibi, afiq, cepu, ain, puji, faiz, 

ela, cempaka, indah, iis, syifa, wida, dwi, hima, asri, 

wahyuni, yunca, nurul, yolanda. Empat tahun kita bersama, 

Terima kasih atas ceritanya, aku takkan melupakan kalian, 

canda tawa kalian semua. Terima kasih telah menjadi 

keluarga kedua buatku. Semoga keakraban di antara kita 

semua selalu terjaga ”Saya bangga memiliki kalian”. 

 Temen-temen PPL (anam, afiq, sohib, jamal, iis, ain, afif, 

afifah) rasa syukur karena sudah mengenal kalian, semoga 

persahabatan yang telah kita bina selama ini tidak putus di 

jalan, Amin. 

 Keluarga besar KKN Posko 40 Desa Gajah. Kab. Demak 

(sya’roni,kambali,fadeli,jannah,dian,eka,nurul,siti)  rasa 

syukur karena sudah mengenal kalian, semoga 

persahabatan yang telah kita bina selama ini tidak pupus di 

jalan, Amin. 

 Kepada dosen-dosen Institut Agama Islam Negeri Kudus 

yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya. 

 Kepada teman saya Puji Cahyono,Jihan Husna,Arwani 

yang senantiasa meluangkan waktunya untuk menemani 

saya selama penelitian, terimaksih  

 Serta terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu 

dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam persembahan 

ini.  
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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, inayah-Nya, sehingga dalam 

rangka menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) penulis 

dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir kuliah ini. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan 

baginda Rasulullah Muhammad SAW, pembawa rahmat bagi 

makhluk sekalian alam dan juga kepada keluarga beliau, para 

sahabat dan para tabi’in serta kepada seluruh umatnya. Semoga kita 

tergolong umat yang akan mendapatkan pertolongan (asy-syafa’at 

al-‘udzma) sari beliau di hari kiamat nanti. 

Biidzinillah wabi’aunillah, skripsi yang berjudul “Studi 

Komparasi Pengangkatan Ahli Waris Dalam Wasiat Menurut 

Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam” telah berhasil 

disusun dengan sungguh-sungguh, sehingga memenuhi salah satu 

syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Ilmu Ahwal 

Syakhsiyyah di Institut Agama Islam Negeri Kudus. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusun 

skripsi ini dapat terealisasikan. Untuk itu penulis menyampaikan 

penghargaan yang sebesar-besarnya dan terimakasih kepada : 

1. Dr. Mundakir, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan izin 

penelitian sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. 

2. Dr. Any Ismayawati, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas 

Syariah  Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus, yang 

telah memberikan arahan dan persetujuan tentang penulisan 

skripsi. 

3. Dr.H.Zumrodi,M.Ag. selaku pembimbing yang telah 

bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk 

melakukan bimbingan dan perbaikan dalam menyusunan 

skripsi ini.  

4. Anisa Listiana, M.Ag, selaku Kepala Perpustakaan IAIN 

Kudus yang telah memberikan izin dan layanan 

perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi 

ini.  

5. Para Dosen dan seluruh Staff Pengajar di lingkungan IAIN 

Kudus yang telah memberikan motivasi belajar kepada 

penulis dalam menyelesaikan studi. 
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6. Terimakasih kepada orang tua saya tercinta yang senantiasa 

mendidik dengan penuh kasih sayang dan juga adik saya 

yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan tugas akhir 

ini. Serta kepada rekan- rekan saya yang secara langsung 

maupun tidak langsung telah membantu, baik moril 

maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Kawan-kawan seperjuanganku di kelas AS B, PPL, dan 

KKN yang telah memberikan semangat motivasi dan 

cakrawala pengalaman bagi penulis. 

Akhirnya, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini 

masih banyak kekurangan mengingat kemampuan dan keterbatasan 

penulis. Terlepas dari itu, penulis berharap kehadiran karya ini 

bermanfaat dalam memperkaya wacana intelektual dan penulis 

senantiasa mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

 

 

Kudus, 14  0ktober 2019 

Penulis, 

 

 

 

Anif Aulawi 

NIM.1420110070 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


