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SANWANCANA 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya 

sehinggapenulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “FUNGSI 

PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN 

OLAHAN BERBAHAYA DI BANDAR LAMPUNG” sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Uiniversitas Lampung. 

Walaupun telah berusaha dengan keras, penulis merasa masih banyak sekali 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagipenulis sendiri, bagi rekan-rekan mahasiswa yang membacanya dan dapat 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen. 

Penulis menyadari skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan 

berupa bimbingan, saran, petunjuk, informasi, serta dukungan moril maupun materiil 

baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini 

penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya  kepada: 
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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 Widya Krulinasari, S.H.,M.H., Pembimbing Akademik selama penulis 

menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

4. Bapak Dr. Hamzah, S.H.,M.H., Pembimbing I yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan petunjuk yang 

bermanfaat, serta mencurahkan segenap pemikirannya dalam proses 

penyelesaian penulisan skripsi ini; 

5. Bapak Depri Liber Sonata , S.H.,M.H., Pembimbing II yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan petunjuk yang 

bermanfaat, serta mencurahkan segenap pemikirannya dalam proses 

penyelesaian penulisan skripsi ini; 

6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A, Pembahas I yang telah memberikan kritikan, 

saran dan masukan terhadap skripsi penulis; 

7. Ibu Yulia Kusumawardani, S.H.,L.L.M., Pembahas II yang telah memberikan 

kritikan, saran dan masukan terhadap skripsi penulis; 

8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

banyak berdedikasi menyalurkan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta 

segala bantuan yang diberikan kepada penulis dalam mengurus administrasi 

akademik selama menyelesaikan studi; 
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9. Bapak Tarno, Bude Siti, Babe, Bapak Marji, Bapak Missio yang telah berbaik 

hati membantu peneliti selama masa perkuliahan. 

10. Buat kamu yang kelak Insya Allah menjadi pendamping hidupku yang selalu 

mendukung dan memberikan semangat buat penulis. 

11. Sahabat-sahabatku tersayang Nafilia Utari, Niken Fitri Larasati, Novi 

Mikawensi, Nursafida dan Tina Cahyani yang selama awal perkuliahan 

sampai saat ini rela berbagi suka maupun duka dengan penulis dan selalu 

memberikan motivasi kepada penulis baik berupa moril maupun materiil. 

Terima kasih atas kebaikan-kebaikan kalian. Terimakasih untuk persahabatan 

selama ini. Semoga kita menjadi orang sukses dan dipertemukan kembali di 

Jannah-Nya kelak; 

12. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan minat Perdata, khususnya 

angkatan 2011 Yulia Qomariah S.H, Yunika Hadiani S.H, Tria Marta, Imam 

Mukhlasin S.H, Widya Indrayani, Juju, Caca, Yola, Marullfa, Maya, Yuniar, 

Tiara, Tari, Prisca, Rani, Susan, Haris, Dian Anggraeni dan yang lainnya yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan 

kalian baik secara langsung maupun tidak langsung; 

13. Teman-teman KKN Tematik 2014 di Lampung Timur Kecamatan Marga Tiga 

,Obit, Iwan, Anggi, Fazri, Tedy, Agam, Pepy, Dwi, Mbak Bel, Ledy, Sella, 

Yuli, Haris, Erza, yang telah menjadi keluarga baru selama penulis berada 

disana. Terima kasih untuk kebersamaanya selama 40 hari, semoga kita semua 

sukses;  
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Semoga segala kebaikan bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian mendapat 

balasan yang sesuai dan memperoleh pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. 

Amin. 

 

Bandar Lampung,    Desember 2015 

Penulis, 

 

 

PUJI UTARI 


