
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillah, Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas 

segala limpahan rahmat dan karunianya yang senantiasa memberi petunjuk dan 

membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN 

PENGGUNA OBAT TRADISIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JO UNDANG-

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 

KONSUMEN.” Adapun penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah 

satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana 

Hukum. 

 Penulis mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Hj. Utari 

Dewi Fatimah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing yang bersedia menjadi 

pembimbing penulis selama ini  memberikan semangat, doa, dan telah rela 

meluangkan waktunya dengan memberikan saran serta masukan kepada penulis. 

 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan sempurna tanpa 

bantuan, bimbingan, dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf, S.p., M.si, M.kom., selaku Rektor Universitas 

Pasundan dan segenap jajarannya. 

2. Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum, selaku Dekan Falkultas Hukum 

Universitas Pasundan beserta jajarannya. 
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3. Dr. Anton Fredy Susanto, S.H., M.Hum. , selaku wakil Dekan I Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan beserta jajarannya. 

4. Dudi Warsudi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan beserta jajarannya. 

5. Yudistiro, S.H., M.Hum, selaku Ketua bagian hukum perdata Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan. 

6. Hj. Wiwi Yuhaeni, S.H., M.H. dan Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., 

yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi penulis. 

7. Yth. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang selama ini 

memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga bagi bekal penulis 

di masa yang akan datang. 

8. Yth. Seluruh Staf Bagian Administrasi dan Staf Bagian Akademik Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan, atas seluruh bantuannya selama penulis 

menjalani masa perkuliahan. 

9. Orang tua tercinta sekaligus inspirasi penulis, Ayahanda Muhidin dan Ibunda 

Carcih yang sabar dalam membimbing penulis dan selalu memberikan 

motivasi dan dukungannya kepada penulis, kiranya penulis terus menjadi 

anak yang berbakti di masa yang akan datang. 

10. Adikku Yusuf Munawar yang selalu memberikan dukungan dan semangat 

kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

11. Kekasihku Ali Rachmanto Terima kasih untuk semangat, dukungan, 

kesabaran, kebahagian, kesedihan, kerelaan mendampingi dalam susah dan 

senang. 
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12. Siti Nurhayati dan Vivi Sumanti atas segala bentuk pengertian, dukungan dan 

juga perhatiannya yang sangat berarti terutama dalam menjalani masa skripsi 

sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

13. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pasundan, khususnya angkatan 

14 Kelas Sore, yang selalu memberikan semangat dan motivasi. 

14. Dr. Rasmia Rowawi Sp. KK, Hasyim Rowawi Apt, Bunga Surahman SMn. 

MSc serta Keluarga besar Apotik Mini, selaku rekan-rekan kerja yang selalu 

memberikan semangatnya. 

15. Para Kakak Senior Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan dan sarannya 

selama ini. 

 Akhir kata, Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tentunya 

memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan 

dan kelemahan. Oleh  karena itu, segala masukkan dalam bentuk kritik dan saran 

yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan 

penulisan dimasa yang akan datang. 

        

 

       Bandung ,   Maret 2016 

 

         

               ATIK YULIANTI 

 


