
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillahirabbil „Alamin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perizinan Dinas Kesehatan 

terhadap Klinik Kecantikan di Kota Bandar Lampung ” sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung.  

 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan, 

bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka 

pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Ibu Upik Hamidah, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi 

Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen 

Pembimbing Satu atas kesabarannya dan kesediaan meluangkan waktu di 

sela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan 

bimbingan, saran, dan kritik yang sangat berharga dalam proses penyelesaian 

skripsi ini; 

2. Bapak Satria Prayoga, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas 

kesabarannya dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya, 



mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan 

kritik yang sangat berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

3. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah 

memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini; 

4. Bapak Agus Triyono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga telah 

memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini; 

5. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik  yang telah 

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara 

sumber mata air ilmuku yang penuh ketulusan, dedikasi untuk memberikan 

ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan 

bantuannya selama penulis menyelesaikan studi; 

7. Untuk penyemangat dalam penyelesaian skrpsi ini, Mamah (Muchawanah) 

dan Papah (a. Zamsari, S.E.) tercinta. 

8. Untuk sahabat spesial Heri Wijaya Sairat, S.H. 

9. Untuk teman-teman Fakultas Hukum: Prisca, Hendra, Jevvi, Citra, Ardillah, 

Ayu Fitria, Dika Mutiara, Munawaroh, Nur Kholifah, Istiyana, Yolan, mba 

Selvi, cici Lili dan rekan-rekan angkatan 2011 khususnya jurusan Hukum 

Administrasi Negara atas kekeluargaan dan kebersamaan yang telah terjalin 

selama ini, semoga tidak akan terputus ditelan zaman. 

10. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Badan Penanaman Modal dan 

Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung, Salon Kecantikan Rosa Calista, 



dan Klinik Kecantikan Puspita yang telah bersedia menjadi tempat penelitian 

bagi penulis, semoga ilmu dan pengetahuan yang diberikan dapat bermanfaat 

dan semoga instansi dan tempat usahanya semakin maju.  

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

penulis menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua doa‟a,  bantuan 

dan dukungannya; 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah 

diberikan kepada Penulis. Akhir kata Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi Penulis 

dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. 

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 Bandar Lampung,    Agustus  2015 

 Penulis, 

 

      Adies Junita Sari 


