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Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul: Peran 

Satreskrim Polresta Bandar Lampung dalam Penanggulangan Pencurian dengan 

Kekerasan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi di 

Polresta Bandar Lampung). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.  

 

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, 

bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

2. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung, yang telah bersedia membantu mengoreksi dan 

memberi masukan agar terselesaikan skripsi ini 

3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia 

membimbing dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini. 

4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia 

membimbing dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini. 

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H selaku pembahas I yang tela bersedia membantu 

mengoreksi dan memberi maskan agar terselesaikannya skripsi ini. 



6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H selaku pembahas II yang tela bersedia 

membantu mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi 

ini. 

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan 

ilmu dan pengetahuan kepada penulis yang kelak akan sangat berguna bagi 

penulis, serta seluruh Staf  Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

8. Buat kedua orang tuaku terima kasih telah memberikan semangat dan 

dukunganya serta doa kalian untuk anak anaknya untuk menjadikan orang 

yang sukses 

9. Dan untuk mbak ku dwi wulandari terimakasih untuk semua dukunganya 

sehinga skripsi ini dapat terselsaikan 

10. Untuk risky taradila terimakasih telah menjadi sumber semangatku sumber 

inspirasiku, 

11. Serta teman seperjuangan FH unila ,andrean riszky,daniko,fahrur 

rozie,jully,harry satya,arnold sialagan, dan semuanya . 

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

bantuan, semangat serta dorongan dalam penyusunan Skripsi ini. 

Semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun demikian penulis 

berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.  
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