
 

 

 

 

SANWACANA 

 

Assalammulaaikum wr.wb 

Segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan 

hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Skripsi ini berjudul ”Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang 

dipasarkan dalam bisnis usaha kecil non-Formal”, ini diajukan untuk memenuhi 

syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi 

acuan pembanding yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, baik secara langsung, maupun tidak langsung, untuk itu pada 

kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Bapak Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung; 

2. Bapak Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian 

Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung serta sebagai 



Pembahas I yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran demi 

kesempurnaan skripsi ini; 

3. Ibu Yennie Agustin M.R., S.H., M.H. sebagai Pembimbing I yang telah 

meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan saran, masukan, 

bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini; 

4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan 

waktunya kepada penulis untuk memberikan saran, masukan, bimbingan dan 

bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini; 

5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H. sebagai Pembahas II yang telah banyak 

memberikan masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini; 

6. Bapak Fx. Sumarja, S.H., M.Hum., sebagi pembimbing Akademik; 

7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya kepada 

penulis untuk memberikan saran, masukan, bimbingan dan bantuan yang 

sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini; 

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas ilmu-ilmu yang 

telah diberikan. Kepada seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung 

atas segala informasi dan bantuan yang sangat berarti bagi penulis; 

9. Bapak Ivan selaku pemilik Ivan Bronies, terima kasih atas informasi dan 

bantuannya, 

10. Ayahanda tercinta Supardi Darpan., dan Ibunda Meri Yana, atas segala jerih 

payah, perhatian, kasih sayang dan pengorbanannya selalu mendoakannku; 

11. Seluruh Keluarga besarku, kakak, tante, om serta sepupuku yang selalu 

menemaniku di saat senang ataupun sedih; 



12. Ira Nurpayanti, seseorang yang selalu membantu, perhatian, support dan 

memberikan kasih sayangnya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini; 

13. Teman-Teman seperjuanganku Teta, Irwanto, Leo, Deden, Ayu, Hendi, Sinta, 

Pipit, Wani, Enggar, Wina, Sukma, Lisa.  

14. Teman-teman FH Unila 2006, terima kasih untuk persahabatannya selama 

perkuliahan yang tak bisa kusebutkan satu persatu. 

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat 

imbalan dari Allah SWT, Amin. 

Wassalammualaikum, wr.wb. 

Bandar Lampung 

Penulis, 

 

Rommy Setiawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


