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Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari

dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta
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terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril



maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa

yang tak pernah putus untuk kebahagian dan kesuksesanku. Terimakasih atas

segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi
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Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah

diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih
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