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KATA PENGANTAR 

Assalammualaikum Wr. Wb. 

 Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 

telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan secara terus-

menerus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu 

persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya. Dalam kesempatan ini, penulis membuat skripsi 

yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS 

LABEL PRODUK ROKOK” 

 Dalam proses persiapan, pembuatan dan penyelesaian skripsi ini penulis 

merasakan banyaknya kesulitan-kesulitan dan halangan-halangan yang dihadapi, 

akan tetapi akhirnya dapat terselesaikan dengan keyakinan bahwa Allah SWT 

selalu membimbing penulis serta berkat semangat dan dukungan dari semua 

pihak. Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran Wakil 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

2. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang 

telah dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberikan 

pencerahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih… 

3. Para Dosen Penguji Skripsi ini. 
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4. Ibu Ria Setyawati S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu memberi 

semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini. 

5. Kedua Orang Tua ku Tercinta, Papa Siswo, S.H.,M.si. dan Mama 

Sudiharti, S.H, yang selalu mendukung, mendoakan, memberikan 

semangat, memberikan kasih sayang yang tiada henti-hentinya hingga saat 

ini kepadaku. Terima kasih untuk tawa dan airmata yang Kalian keluarkan 

untukku. Mohon maaf  Mama dan Papa selama ini atas semua kesalahan 

ucapan maupun tingkah laku yang disengaja ataupun tidak disengaja. 

6. Kakak Kandung Mbak Dhahlia Ansisti Pratama, Mas Ipar Dommy 

Asfiandy, Dan Keponakanku Keysha Gwenetha Namilia (Chacha) terima 

kasih untuk semangat dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

7. Pacarku Keshi yang telah memberikanku semangat terbesar kedua setelah 

orang tua, memberikan dukungan penuh untuk kesuksesanku dan untuk 

kebahagiannya. 

8. Sahabat-sahabatku masa SMA Derro, Petter, Gadhisia, Ifrina terima kasih 

selalu mendukung, menemani, mendoakan, serta mengingatkan untuk 

selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak …. 

9. Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum Marina, Ayuk, Herlina, Fahmi, 

Fandy, Memey, Intan, Ari yang sudah bangun pagi dan menemani sidang 

skripsiku sampai selesai Terima kasih sudah menyemangati, menemani, 

dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dalam cerita dan keadaan 

apapun.  
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10. Teman-teman Fakultas Hukum lainnya khususnya angkatan 2009 yang 

selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga kita 

dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. 

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih 

banyak atas segala bantuan, semangat, dan doa yang telah diberikan 

selama ini. 

 Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, 

sehingga penulis sangat mengharapkan dan mengucapkan banyak terima kasih 

atas kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

Wassalammualaikum Wr.Wb. 

Surabaya, Agustus 2013 

Penulis, 

 

       Andrey Ansistanto Putro 
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