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Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam yang mengadakan dan

meniadakan segala sesuatunyadi muka bumi ini, serta Shalawat dan salam selalu

tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nabi akhir zaman beserta para

sahabatnya. Alhamdulillah atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Yang Di

Dalamnya Terdapat Unsur Kausalitas”. Adapun maksud penulisan skripsi ini adalah
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Fakultas Hukum Universitas Lampung.
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skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan

tetapi juga berkat bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga

penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itudi dalam kesempatan ini penulis

menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:
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5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku Pembahas 1 (satu) yang telah
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