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KATA PENGANTAR 

Asslamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli 

Melalui Internet dengan Sistem Pembayaran Melalui Rekening Bersama (Studi 

Kasus : WWW.KASKUS.CO.ID)” diajukan untuk melengkapi salah satu syarat 

mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Esa Unggul. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih 

jauh dari sempurna, hal tersebut mengingat sangat terbatasnya pengetahuan yang 

dimiliki penulis. Untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun akan 

penulis terima dengan senang hati, sehingga benar-benar dapat memenuhi harapan 

ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar – besarnya 

kepada yang terhormat : 

1. Wasis Susetio, SH, MA, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Esa Unggul, yang telah member arahan dan pembinaan selama saya 

menempuh di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 

2. Zulfikar Judge, SH, M.kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum yang telah 

membantu saya dalam memberikan arahan dan bimbingan selama saya 

menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 
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3. Nugraha Abdul Kadir, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan arahan, bimbingan dan membantu selama penyusunan skripsi. 

4. Seluruh Dosen / Staff Pengajar Universitas Esa Unggul yang Telah banyak 

membekali saya dengan ilmu pengetahuan hukum dan lain-lain. 

5. Bapak Faris Ghifari selaku Admin Kaskus, yang telah membantu saya dalam 

memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Kedua orang tua Ayah & Ibu yang membesarkan dan mendidik saya dengan 

disiplin keagamaan dan moralitas serta kasih saying adikku tersayang. 

7. Halimatusadiah yang selalu member semangat dan membantu hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

memberikan bantuannya, semoga segala kebaikan yang telah diberikan 

kepada penulis mendapat ridho serta berkah dari allah Swt. 

Penulis menyadari sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan 

keterbatasan dalam pembuatan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran akan 

diterima dengan lapang dada untuk perbaikannya. Akhirnya penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta,  Maret 2013 
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Edward Rizki 


