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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha 

Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “LEX MERCATORIA SEBAGAI 

SUBSTANTIVE APPLICABLE LAW KONTRAK JUAL BELI INTERNASIONAL” 

ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak 

memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan 

penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga Surabaya.

2. Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan 

pengarahan kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Yohanes Sogar Simamora, selaku ketua panitia penguji skripsi, 

Ibu Leonora Bakarbessy, S.H., M.H., dan Bapak Dian Purnama Anugerah, 

S.H., M.H., LL.M. selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan 

waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk 

menguji Skripsi ini serta untuk menguji Skripsi penulis.

4. Prof. Dr. Abd. Shomad, S.H., M.H., dan Bambang Sugeng Ariadi 

Subagyono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan 

bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga.
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5. Kedua orang tua penulis, Ernowo Basuki dan Siti Rochaniyah, untuk beliau 

berdualahskripsiinipenulispersembahkan.Terimakasih atas segala kasih 

sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis 

selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan 

cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis 

dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

6. Saudara-saudara penulis, My E sisters  Kak Ernia Novika  Dewi dan Kak 

Etyka Dwi Oktora terimakasih selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis, 

kalian adalah yang terbaik dan panutan penulis sejak bayi. Kak Heru 

Widianto kakak ipar paling loyal dan baik hati. Adik Kiano Daffi Widianto

dan Nafla Nur Fattiyah my beloved nephew and niece.

7. Para Komaga tercinta, Ratna Nusandariyang selalu siap mendengarkan 

apapun curhatan penulis, Regia Nada Assafa juga calon apoteker sahabat 

joget gila bersama galau bersama, dan Vetty Fatimah wanita paling lucu nan 

polos yang pernah penulis kenal. Semoga bisa reunian di Eropa.

8. Sahabat sekaligus saudara, Rezhita sahabat suka duka di Solo, Singapura 

dan Manila, Mega Ayu Ryang palingperhatian, Azza yang paling indah 

senyumnya, Novia Rianti yang lucu dan paling pintar bercerita, Nur 

Maharaniyang paling baik hatinya, Ike Indra Agus cewek hits Tuban, 

Lindagadis paling impulsif, dan Afridah yang mempunyai misi sama dengan 

penulis, kalian inspirator sekaligus motivator terbaik.

9. Fachrina Aprilia, sahabat terbaik segala-galanya, penasehat ulung nomer 

satu.

10. Sahabat penulis dari semester satu, Nofly Arta, Briliana, Mega Ayu, 

Novritsar, Stephanie, Jane Florence, terimakasih atas kenangan indah 

bersama kalian selama ini.

11. Keluarga KKN BBM 51 Camplong Sejati, pendukung setia dan 

penyemangat penulis melalui sidang skripsi, mbak Terica Bian yang paling 

pengertian dan sabar, Lyndhitagadis paling sering tertawa dan jago 

membuat orang tertawa, Larasgadis paling jutek namun sebenernya paling 

halus hatinya, Maya anak HI tempat sharing pengalaman yang punya 
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passion sama seperti penulis, Faridatun seorang syekhers sejati, Haryo Bimo 

calon dokter hewan yang hobi koleksi ular, Shaoqi Mubaroq ‘penjual 

kacang hijau’ asal Indramayu yang paling jago ngebully, Junet yang paling 

diam semasa KKN jadi susah dideskripsikan, Baniy kordes Sampang Sejati, 

dan terakhir Aisyah gadis baik hati yang hobinya kena evaluasi, terimakasih 

atas kenangan luar biasa berharga selama satu bulan kebersamaan di 

Sampang dan Gili Labak.

12. Sahabat penulis dari SMP Negeri I Malang, Resty Listiani, Roro S, 

Rizkicha, Rachmasari, Rani, dan Fahriza.

13. Saudara-saudara SKI dan MYMA selama hampir tiga setengah tahun ini.

14. Favorite authors Andrea Hirata, A.Fuadi, Moh. Assad, mereka adalah 

kacamata penulis untuk melihat indahnya berani bermimpi dan keajaiban 

dalam meraihnya. To travel is to involve.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini 

jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dani lmu 

pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan 

kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan 

bersedia menerima kritikan yang membangun.

Terakhir, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Malang, 2 Agustus 2015

Penyusun,

ErisaAdestyaMawarni

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LEX MERCATORIA SEBAGAI SUBSTANTIVE APPLICABLE LAW 
KONTRAK JUAL BELI INTERNASIONAL

ERISA ADESTYA MAWARNI




