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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr, Wbr. 

 Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah 

memberikan kekuatan, dan barangkali kemampuan untuk berfikir dan bernalar, 

penulis ucapkan syukur dan terima kasih dengan karunia-Nya peneliti dapat 

menyelesaikan penelitian ini. Peneliti menyadari dalam penyususan skripsi ini, 

banyak menemukan kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan dan 

kemampuan peneliti, akan tetapi disertai keinginan kuat dan usaha yang sungguh-

sungguh, maka akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan sebagaimana yang 

diharapkan 

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah ke haribaan sejati, Nabi 

Muhammad S.A.Wsemoga penulis mendapat berkah dan syafaatnya. Dengan 

segala kekurangannya penulis juga berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

banyak pihak.   

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian 

sidang kesarjanaan pada Program Kekhususan Penegakan Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung, dengan judul “PENERAPAN KONSEP 

PARTICIPATIVE VICTIM DALAM JUAL BELI OBAT PEMBESAR 

PAYUDARA SECARA ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-

UNDANG No. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Jo UNDANG-

UNDANG No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN 

TRANSAKSI ELEKTRONIK”. Penelitian ini bukan hasil tunggal penulis, 
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melainkan tidak lepas dari pikiran dan budi baik banyak orang. Untuk itu dengan 

kesungguhan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada:  

1. Orang tua penulis, Bapak H.Agus Mulyana dan Ibu H.Aan suhanah yang 

senantiasa penulis hormati dan sayangi. Melalui pengorbanan kalian penulis 

bisa menjadi seperti sekarang ini. Restu dan amanah kalian selalu menjadi 

cambuk kesadaran yang ampuh, karenanya ampunilah dosa-dosa penulis yang 

masih belum membanggakan kalian,dan pintu surga untuk kedua orang tua 

penulis amin.  

2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Eddy Jusuf, Sp., M.Si., M.Kom. selaku Rektor  

Universitas Pasundan Bandung. 

3. Yth. Dr. Jaja Suteja, S.E., M.Si. Selaku pembantu Rektor I Universitas 

Pasundan Bandung. 

4. Yth. Bapak Subarsyah, S.H., S.Sos., C.N., selaku Pembantu Rektor Dua 

Universitas Pasundan Bandung.  

5. Yth. Bapak Dr, Deden Ramdan, M.Si, selaku Pembantu Rektor Tiga 

Universitas Pasundan Bandung. 

6. Yth. Bapak Dr, Dedy Hernawan, S.H.,M.hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung. 

7. Yth. Bapak Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H. M.hum., selaku Wakil Dekan I 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung  

8. Yth. Hj. N. Ike Kusmianti S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung. 

9. Yth. Bapak H. Dudi warsudi S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung. 



vi 

 

10. Yth. Ibu Melani, S.H.,M.H, selaku Kepala Bagian Penegakan Hukum Pidana 

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung 

11. Yth Leni Widy Mulyani, SH., M.H. selaku dosen pembimbing dalam 

penulisan hukum ini serta yang selalu memberikan nasihat dan pembelajaran 

kepada penulis terimakasih bu yang sebesar besarnya. 

12.  Yth,Abdul Gani ,SH.,M.H . selaku dosen fh unpas dan wali dosen penulis 

saat menjalani pendididkan perkuliahan 

13. Semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang sulit 

untuk disebut satu persatu dalam tulisan ini mengingat keterbatasan ruang. 

14. Semua staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang 

juga mustahil untuk disebut satu persatu dalam tulisan ini. 

15. Kepada adik penulis aditya mulya nugraha yang selalu merepotkan 

kakaknya,terimakasih atas dukungan dan doa ya untuk penulis selama ini  

16. Kepada keluarga penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu 

terimakasih atas dukungan dan doa  ya selama ini. 

17. Kepada Gani Rachman yang selalu mengingatkan agar cepat beres skripsi dan 

yang selalu sabar menghadapi penulis , meberikan dukungan dalam keadaan 

apapun terhadap penulis 

18. Sahabat-sahabatku yang belum disebutkan, siapapun dan dimanapun kau 

berada, doa kalian adalah kekuatan terbesar. Biarlah doa kalian juga ikut 

menghiasi skripsi ini. 

  Semoga Allah S.W.T memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 

semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan 

skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 
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diperlukan penyempurnaan dari berbagai sudut, baik dari segi isi maupun 

pemakaian kalimat dan kata-kata yang tepat, oleh karena itu, peneliti 

mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan 

penyusunan skripsi ini.Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan almamater tercinta. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

 

  

 

Bandung,  Mei 2016   

Peneliti 

 

 

Andriani Handayani 

 

 


