
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 
 
 
 

Bismillahhirrohmanirrohim 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang menerangi hati-hati kita 

dengan cahaya keimanan yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada 

kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Perlindungan hukum terhdap konsumen pengguna produk plastik sebagai 

kemasan makanan dan minuman (Studi pada BBPOM Lampung)”, diajukan 

dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan bidang ilmu 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan 

dan kekurangan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak baik moril maupun meteril. 

Selama pembuatan skripsi ini, banyak pihak yang telah berjasa sehingga skripsi 

ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini disampaikan rasa 

hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  

1. Bapak Hi. Adius Semengguk, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Prof. DR. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum 

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung; 



3. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing I yang telah sabar dan 

meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan saran, pengarahan 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan; 

4. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dan Pembimbing 

Akademik yang telah bersedia meluangkan segenap waktu, pikiran dan 

tenaga; 

5. Ibu Lindati dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I terima kasih atas saran 

serta masukannya demi kebaikan penulisan skripsi ini; 

6. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku pembahas II terima kasih  atas saran serta 

masukannya demi kebaikan penulisan skripsi ini; 

7. Seluruh staf pengajar dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas lampung 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama menyelesaikan studi di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

8. Staf BBPOM Lampung, terima kasih atas bantuannya; 

9. Kedua orangtua ku tercinta, ayah dan ibu terimakasih atas semua doa-doanya. 

semangat dan selalu mendampingiku dalam keadaan suka maupun duka; 

10. Kakak-kakak ku, ponakan-ponakan ku beserta seluruh keluarga besar ku yang 

telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya; 

11. Ahmad Ryandra Marvian yang selalu memberikan semangat dan selalu ada 

disaat dibutuhkan, makasih semua saran-sarannya; 

12. Uni, Rizki, Ces, Dandhy, Asti, Gilang, Jebam, Tika, Holida, Dhea, Andrityo, 

terima kasih untuk semangat, kebersamaan, dan persahabatannya; 

13. Maulika, Aci, Diah, terima kasih untuk dukungannya dan persahabatannya; 



14.  Hendra, Temmy, Windy, Dian,Wahyu dan seluruh anak-anak Hukum Perdata 

khususnya angkatan 06. Mengenal kalian adalah suatu kebanggaan. Thanks 

aLL. 

15. Semua pihak yang yang turut membantu penulis menyelesaikan studi di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Semoga allah memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan 

kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca, amin. 

 
 
Bandar Lampung 
Penulis, 
 

Siti Arabia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


