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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb 

 Alhamdulilah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

karena dengan Rahmat dan Ridho-Nyalah akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “LARANGAN BAGI 

PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN ATAU 

MEMPRODUKSI BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN JANJI 

YANG DINYATAKAN DALAM IKLAN ATAU PROMOSI MENURUT 

PASAL 8 DAN PASAL 9 UNDANG – UNDANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN”. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti siding 

komprehensif serta gelar Sarjana  Hukum pada Program Kekhususan 

Penegakan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

Bandung. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan yang 

disebabkan oleh adanya keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang 

dimiliki oleh penulis, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam 

penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyajian materi 
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maupun dalam penganalisaan masalahnya, namun demikian, dengan adanya 

bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yaitu berupa bimbingan, nasehat-

nasehat, dan pemberian data yang dilakukan, maka kesulitan tersebut dapat 

terselesaikan. 

Dalam kesempatan ini, terlebih dahulu penulis menghaturkan sembah 

dan sujud kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah 

melahirkan, membesarkan, membimbing, mendidik, menemani penulis dalam 

suka dan duka, nasehat-nasehat akan selalu penulis ingat dan terimakasih atas 

Do’a dan dorongan dari Ibu Triesye Zakaria.S selaku ibunda penulis, dan 

Drs.Hertianto S.H.,MBA.,MSI.,selaku ayahanda dari penulis yang selama ini 

sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan lancar. Semoga Allah SWT 

membalas segala kasih sayang dan pengorbanan selama ini, Amin. 

Pada kesempatan ini juga, perkenankan penulis menyampaikan rasa 

terimakasih kepada Ibu Melani.S.H.,M.H..,selaku dosen wali pembimbing 

yang telah membimbing dan memberi arahan dari semester awal sampai 

semester akhir. 

 Terimakasih pula keda Ibu Elli Ruslina.S.H.,M.Hum.,selaku dosen 

pembimbing yang telah dengan sabar memberikan waktunya untuk 

membimbing dan membantu serta mengarahkan penulis dalam membuat 

skripsi ini. 
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Terimakasih pada Ibu TutiRastuti, S.H.,M.H selaku dosen penguji dari 

penulis yang telah memberikan ilmu dan menguji penulis sampai pada akhir 

penilaian skripsi ini. 

Keberhasilan penulis dalam membuat skripsi ini juga tidak lepas dari 

peran aktif dan bantuan dari berbagai pihak.Untuk itu, pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si.,M.KomM.Si., selaku Rektor 

Universitas Pasundan Bandung. 

2. Yth. Bapak Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung. 

3. Yth. Bapak Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.,selaku Pembantu Dekan I 

Fakultas hokum Universitas Pasundan Bandung. 

4. Yth. IbuHj. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

5. Yth. BapakAgusMulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

6. Yth. Bapak Yudistiro, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Penegakan Hukum 

Perdata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

7. Yth. BapakMochMiftah, Drs., M.H., selaku Dosen Wali penulis. 

8. Segenap dosen pengajar serta asisten dosen pada Fakultas HukumUniversitas 

Pasundan Bandung. 

9. Seluruh staf administrasi dan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Pasundan 

Bandung. 
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10. Seluruh Sahabatku Mahasiswa FH Unpas kelasB, terimakasih atas 

persahabatan kalian selama penulis menuntut ilmu di Unpas, keep solid All. 

11. Seluruh Keluarga dan Kerabat yang saya sayangi terutama Aringgi Putri 

Purwanti sebagai istri dari penulis yang selalu memberikan semangat dan 

support nya. 

12. Barudak LOAD Community, barudak LC, big Echi anak anak kang Iwan, 

BEM FH UNPAS, Abo, Sandy, Uchay, terimakasih atas supportnya, 

dukungan, dan motivasi serta kebaahagian yang diberikan kepada penulis 

selama di basecamp. 

13. Bro Agung Prakoso S.H si Jangkung gede yg panggilannya pengen “bor”, 

terimakasih untuk semangat, dukungan, motivasinya, terutama dalam hal 

Pengecekan format Ms Word ini demi kelancaran penulis dalam pengerjaan 

skripsi. 

14. Garcia Meitha Mandalla Putri yang cantik dan gak mau diem selaku anak 

pertama dari penulis yang sudah mengisi hari-hari penulis dengan canda dan 

tawa serta main game bersama penulis ketika istirahat dalam penulisan ini love 

u. 

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata. 

Semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah 

memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini, Amin. 

 


