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Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 
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Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

Penulis menyadari bahwa penulis adalah insan biasa yang memiliki kekurangan dan tidak pernah 
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skripsi ini; 



4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan 

waktunya untuk memberikan bimbingan, ketelitian dan arahan dalam penulisan skripsi 

ini; 

5. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., sebagai Pembahas I yang telah memberikan saran dan 

kritik serta masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini; 

6. Ibu Nila Nargis, S.H., M.H., sebagai Pembahas II yang telah memberikan masukan, 

motivasi dan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini; 

7. Ibu Diah Gustianiati, M, S.H., sebagai Pembimbing Akademik yang telah memberikan 

bantuan, saran dan arahan yang membangun terhadap skripsi penulis dan selalu menjadi 

tempat penulis untuk berbagi pikiran dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum 

Universtisas Lampung; 

8. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu 

yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama penulis mengikuti 

proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

9. Keluargaku tercinta, Ayah dan Bunda yang selalu menjadi semangatku, yang doa-doanya 

terus mengalir sepanjang hidupku, serta adikku yang selalu memberikan motivasi dan 

dukungan kepada penulis selama ini; 

10. Sahabat dan Saudara yang sangat luar biasa, Orangers, Aditya Sukimto, S.H., Bulan 

Indriarti, S.H., Dwi Mutiara Herda, S.H., Gusti Anggi Merdeka Putri, S.H, Imam Yudha 

Nugraha, S.H, Melia Ridian Nur, S.H, M. Rifki Ichtiar, S.H.,  Pundawa Adrosin,S.H. 

Terima kasih untuk telah menemani masa perkuliahan ini, masa kosong setelah 

perkuliahan ini. Kebahagian ini akan terus penulis kenang hingga waktu menjemput. Bila 

kita telah hidup masing-masing, terus ingatlah hari ini. Berkah! 



11. Teman-temanku angkatan 2010 : Ruhli Kesuma, Sinta Septiana, Meitupa Adipurna, 

Rahmat Aryo Baskoro, Yoga Dwi Pratama, Ahmada Basara Z, Ni Putu Ratih, Andi 

Kusnadi, Meutia Kumala Sari, Fransisca Paramitha, Andi Asmoro, Merly Yuanita, 

Romadoni, Marselyna Atalanta, Jimmy, Titi, Yuri, dan semua teman-teman yang tidak 
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12. Keluarga besar Perdata Murni : Almira, Budiniarti, Tammy, Nadia, Wida, Muthe, 

Chandre, Ramitha, Yomi, Ridwan, dan Jimbo yang selalu memberikan semangat dan 

dukungannya; 

13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu; 

14. Almamater tercinta dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas 
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Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan atas amal dan kebaikan yang kalian berikan 

kepada penulis. Semoga tali persaudaraan diantara kita selalu terikat dengan saling ingat dan 
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