
 

SANWACANA 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi 

Konsumen Klinik Kecantikan Apabila Terjadi Kerusakan Pada Kulit Wajah 

Setelah Proses Perawatan (Studi pada Klinik Kecantikan Puspita Bandar 

Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen 

pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam 

semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW 

beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. 

 

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.,Ketua Bagian Hukum 

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

3. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan 

meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap 



pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini. 

4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Pembimbing II yang telah  bersedia untuk 

meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan 

bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini. 

5. Bapak Ahmad Zazili S.H., M.H., Pembahas I yang telah memberikan kritik, 

saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini. 

6. Ibu Selvia Oktaviana , S.H., M.H., Pembahas II yang telah memberikan kritik, 

saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.  

7. Ibu Melly Aida, S.H., M.H., Pembimbing Akademik atas bimbingan dan 

pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang 

penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta 

segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi. 

9. Ibu dr. Puspita Sari, M.Kes selaku Pemimpin Klinik Kecantikan Puspita 

Bandar Lampung yang telah membantu dan bersedia menjadi narasumber 

dalam penulisan skripsi ini. 

10.  Papah dan Mamah tercinta yang telah banyak memberikan dukungan dan 

pengorbanan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat 

menyelesaikan studi dengan baik. Terimakasih atas segalanya semoga kelak 

dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian 

tersenyum dalam kebahagiaan. 



11. Kakakku Achmad Andi Yunada terima kasih atas semua dukungan moril, 

motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang selalu engkau berikan kepada 

penulis selama ini. 

12. Keluarga besar Arifin Kartaprawira dan Halim terima kasih atas doa, 

dukungan dan motivasi selama ini. 

13. Muhammad Gerri Prasetya, terima kasih telah memberikan semangat, doa, 

nasihat dan saran serta selalu mendengarkan cerita-ceritaku, terima kasih atas 

bantuan dan waktunya selama ini. 

14. Sahabat-sahabatku yang selalu hadir dikala sedih maupun senang Clara Lucky 

Respati, Annisa Dian Permata H, Chelsilia Hernidons, Pebie Putri R, 

Bramantya Ariwibowo terima kasih untuk semangat, doa, kebersamaan, tawa 

canda dan persahabatan kita selama ini.Terima kasih untuk semuanya, semoga 

persahabatan kita abadi selamanya dan semoga kita jadi menjadi orang yang 

sukses dan bermanfaat Aamiin YRA. 

15. Sahabat- sahabatku tercinta dari SMP dan SMA yang selalu hadir dikala sedih 

maupun senang Ni Made Ria Bintari, Feby Amalia Saputri, Jessi Trianka. 

Terima kasih telah mewarnai hari hariku, semangat, doa, kebersamaan, tawa 

canda dan persahabatan kita. Terima kasih untuk semuanya dan semoga 

persahabatan kita awet selamanya dan semoga kita jadi menjadi orang yang 

sukses dan bermanfaat Aamiin YRA. 

16. Sahabat-sahabatku Gella Nadia Dwi P, Windy Septiani, Amalia Yasmine, 

Zalalia Alfiolieta, I Ratna Novalia Sari, Faira Indah Mutiara, Defika Dwi P, 

Dina Oktaviana, Riska Juliantika. Terima kasih atas semangat, dukungan, 

tawa canda dan doanya selama ini. 



17. Teman-teman Hukum Keperdataan 2011 Abung Pratama, Dananjaya A, 

Himawan A, Ines Septia G, Citra Sari N, Rizki Aprilia, Rae Anggraeny, 

Chandra A, Imam M, Wardiyanti S, serta teman-teman HIMA Perdata yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan 

kerjasamanya. 

18. Seluruh teman-teman KKN Tematik 2014 di Srikaton Muhammad Yogie 

Fadli, Muhammad Fathan Kurniawan, Nafilia Utari, Masruhan Dwi Anugrah, 

Meylinda Silviana , Muhammad Pebriansyah, Nadia Anissa, Nastria 

Fitrianasari, Vivi Ariani Aminanda, atas kebersamaan selama 40 hari yang 

mengesankan.  

19. Almamater Tercinta Universitas Lampung. 

 

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

diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan 

tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang 

membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan 

ilmu pengetahuan. 

 

Bandar Lampung, 2015 

Penulis, 

 

Astari Maharani 


