
PERSEMBAHAN

Puji Syukurku atas limpahan rahmat yang Allah SWT berikan kepadaku, dengan segala

kerendahan hati dan keikhlasan kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang

menyayangiku :

1. Kedua orang tuaku, Almarhum papaku yang aku sayangi semoga papa selalu tenang dan

diberikan tempat terindah disisi Allah SWT dan Mamaku tercinta yang selalu tegar dalam

menghadapi hidup demi mendidik dan membesarkan aku hingga dewasa, selalu

mendoakan yang terbaik dan memberikan motivasi yang membangun untukku. Terima

kasih mama, atas dukungan dan pengorbanan tanpa pamrih yang mama berikan untukku

ini demi keberhasilanku.

2. Kakakku Nia Selviana dan adikku Okta Diana Sari yang aku sayangi, terima kasih atas

saran dan masukan yang positif serta dukungannya selama ini sehingga dapat

menyelesaikan kuliah di Universitas Lampung ini.

3. Siti Azizah Fitri yang selalu ada disaat senang maupun susah, selalu mendorong dan

memotivasi aku dengan penuh kesabaran dan ketulusannya agar aku dapat terus

melanjutkan kuliah dan skripsi hingga selesai. Terima kasih untuk kebersamaan dan kasih

sayang kamu yang terjalin selama ini berikan untukku.

4. Serta Almamater kebanggaanku Universitas Lampung.



SANWACANA

Assalamualaikum, wr.wb.

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat

serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus

Memecahkan Kaca Mobil (Studi di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)“. Skripsi ini

disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai

pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis

ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

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

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

Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak

memberikan arahan, bimbingan dan masukan sejak dari awal hingga selesainya

penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh perhatian dan kesabaran sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan

masukan, saran dan kritik yang membangun kepada penulis untuk dapat menyempurnakan

skripsi ini.

5. Ibu Dona Raisa M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan

masukan, saran dan kritik yang membangun kepada penulis untuk dapat menyempurnakan

skripsi ini.

6. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan bimbingan dan saran kepada penulis selama perkuliahan hingga selesainya

skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah mendidik, membimbing

dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

8. Bapak Kompol Musa Hp Tampubolon, Bapak Bripka Iwan Setyanto, Bapak Brigpol Sugi

Haryanto, Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. dan Bapak Rinaldi Amrullah, S.H., M.H.

yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi responden penulis dalam

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

9. Bapak M. Nurochman, S.Ik., selaku Kapolresta Bandar Lampung yang telah memberikan

izin kepada penulis untuk dapat menyelesaikan kuliah di Universitas Lampung.

10. Bapak Kompol Hermansyah, selaku Kasat Sabhara Polresta Bandar Lampung yang telah

memberikan izin dan dukungannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Personil Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung (Brigpol Rudi Kurniawan Trisanto,

Brigpol Bhirawida,S.Kom., Briptu Andre Jaya Saputra dan Briptu Triyono) yang telah

banyak membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyelesaian

skripsi ini.



12. Seluruh personil staf Satuan Sabhara Polresta Bandar Lampung (Ipda Friska Ujung, Aiptu

Yulida, Aipda Sulikah, Brigpol Eko Kurniawan, Brigpol Dimas Wicaksana, Briptu Yusuf

Rudiyanto dan Bripda Aci) yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada

penulis untuk dapat melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

13. Kepada orang tuaku tercinta yang aku sayangi, atas dorongan dan doanya sehingga aku

dapat berhasil menyelesaikan pendidikan ini.

14. Untuk kakakku (Nia Selviana) dan adikku (Okta Diana Sari) serta keponakanku (Bagas

Satrio Wicaksono), yang selalu menemani aku dari pagi hingga malam tanpa mengenal

lelah hingga selesainya penulisan skripsi ini.

15. Seseorang (Siti Azizah Fitri) yang dengan penuh cinta kasih serta kesabaran dan

kesetiaannya mendampingiku selama ini.

16. Saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan dan semangat untukku dalam

menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

17. Serta seluruh teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung ( Mad Rizwan, Rio

Kocu, Imam Budianto, Indra Zulfikar, M. Yusuf, Jaka Permana, Andhika Ariesta Yudha,

Heru, Adit, dll yang tidak dapat disebutkan satu persatu) yang telah membantu penulis

sehingga terujudnya penyusunan skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih.

Akhir kata, atas bantuan dan dukungan serta doa yang telah diberikan, penulis ucapkan terima

kasih . penulis hanya mampu mengucapkan maaf apabila ada salah yang terbesit selama ini

dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya

dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung,     Februari 2013



Penulis,

Ahmad Denni Iffandi


