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Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Bandar Lampung ” sebagai salah satu 
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memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;  

6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang juga 

telah memberikan saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;  

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

Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana 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;  

8. Untuk Kedua Orang tua saya yang selalu mendoakanku dan selalu memberikan 

nasehat serta motivasi selama saya menyusun skripsi ini, trimakasih buat 
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9. Untuk teman gokil-gokilan sekaligus sahabat terbaik saya Lasmaida Manik, SH 

yang selalu memberikan motifasi dan dukungan selama saya menyusun skripsi 
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hari-hari terindah yang kita lalui bersama. Semoga pertemanan kita tidak 

terputus oleh apapun. 

  

10. Untuk teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung: Elsa stella nova, 

Emilia Sari, SH, kalsum sari asih, Sh, Nur saadah sinambela, stefanus, SH, 
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agustinus sihotang, ito herman purba, kak uli sinurat, dan teman-teman lain 

yang tak dapat disebutkan satu persatu, trimakasih buat kekeluargaan yang 

kalian berikan selama ini. 

  

12. untuk sahabat ku dewi sianturi dan tulang ku daniel simatupang, trimakasih 

buat dukungan, motifasi dan doa yang kalian berikan untuk ku selama ini. 

  

13. Untuk bang luhut sihombing, bang alex sagala, bang abady marbun. 

Trimakasih buat saran, motifasi dan doa yang kalian berikan padaku. 



14. Teman-teman KKN desa margasari: adi, siti marbiyah, joko dan nadya 

terimakasih atas kebersamaan selama 40 hari dan doa dalam penulisan skripsi 
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15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

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

dukungannya;  

16. Almamater Tercinta. 

 

Akhir kata, penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa Membalas Kebaikan 
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