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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat

rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul

Analisis Peranan Mahkamah Agung Dalam Pembentukan Yuriprudensi Hukum

Pidana Indonesia adalah salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum di

Universitas Lampung.

Segala kemampuan telah penulis curahkan untuk menyelesaikan skripsi ini,

Namun penulis menyadari masih terdapat adanya kekurangan, baik yang

menyangkut segi isi maupun tulisan. Untuk itu segala kritik dan saran yang

bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Pada Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lampung;

2. Pak Charles Jackson, S.H., M.H selaku Pembimbing I atas waktu, bimbingan,

ide dan arahannya yang sangat berguna selama penulis menyelesaikan skripsi

ini, terma kasih;

3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H selaku Pembimbing II atas  kesabarannya dalam

membimbing, seluruh masukan dan dukungan, serta waktu yang tersita untuk

membantu penulis, terima kasih;



4. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku pembahas I atas saran dan

masukannya, terima kasih;

5. Ibu Marlia, S.H., M.H. selaku pembahas II atas saran dan masukannya, terima

kasih;

6. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang

memberikan motivasi dan bimbingan akademis selama ini;

7. Bapak Drs. Joko Siswanto atas pengetahuan dan pendapatnya selama

penelitian;

8. Bapak dan Ibu staff UPT Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang telah

memberikan bantuannya selama penelitian;

9. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang

telah memberikan  bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama

menjadi mahasiswa;

10. Kedua Orang tuaku, Papa dan Mama ( Thank’s to your prayer, support, and

materill), sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

11. Kakak-Kakakku (Anas dan Faris) dan Adikku Reza atas kasih sayang, canda

tawa, dukungan yang tak terbatas, serta memberikan kekuatan untuk

menyelesaikan skripsi ini;

12. Keluarga besar Papa dan Mamaku atas bantuan, dukungan, serta nasihat untuk

menyelesaikan skripsi ini;

13. The Someone yang memberikan bantuan, semangat serta dukungan sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan;

14. Sahabat-sahabatku Anggi, Celia, Pipin, Della atas persahabatan, semangat,

dukungan dan kebaikannya. (Best Friend Forever);



15. Teman seperjuangan Citra dan Anik atas bantuan dan dukungannya;

16. Almamater-Ku Tercinta

Semoga segala bantuan dan dorongan sehingga terlaksananya skripsi ini yang

diberikan kepada penulis  akan menjadikan amal kebaikan dan mendapat imbalan

dari Allah SWT. Amien
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