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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Ada tiga strategi untuk sukses: 
Ketahuilah apa yang harus kamu buang.. 

Ketahuilah apa yang harus kamu lindungi.. 
Dan ketahuilah kapan mengatakan “Tidak”. 
Mengatakan tidak akan berguna menambah 

Kapasitas untuk mengatakan “YA”. 
(A.P. GOETHE) 

 
“Barangsiapa yang memperbanyak istighfar 

Maka Allah akan melapangkan baginya dari kedukaan, 
Dan memberinya jalan keluar dari tiap-tiap kesempitan 
Dan memberikan kepadanya rezeki yang tiada diduga-

duga.” 
(HR. Muslim, Abu Daud dan Nasa‟i) 

 
Hasbunallah wa ni‟mal wakil 

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah 
sebaik-baik Pelindung.” 

(QS. Ali „Imran:173) 
 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 

1. Kedua orang tua, Bapak Sakiran dan Ibu Setyowati, yang 

telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do’a 

yang tiada henti untuk kesuksesan saya. 

2. Untuk Suamiku Arif Munandar yang selalu memberikan 

motivasi. 

3. Bapak Dosen Pembimbing, Penguji dan Pengajar Fakultas 

Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang 

selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk 

menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan 

dan pelajaran yang tiada ternilai harganya.  

4. Para sahabatku tercinta, dan teman se-almamaterku yang 

telah memberi inspirasi dan motivasi. Terimakasih untuk 

canda tawa, tangis, dan perjuanagan yang kita lewati bersama 

dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir 

selama ini. 
  



KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang 

telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK”. Shalawat serta salam 

tercurah pada beliau Rasulullah SAW. 

Skripsi ini ditulis sebagai satu syarat untuk memenuhi persyaratan Strata 
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Penyelesaian skripsi ini disusun oleh penulis, penulis telah berusaha 

semaksimal menurut kemampuan, sebagai manusia menyadari adanya 

keterbatasan waktu, tenaga, biaya, pengetahuan dan sebagainya, maka peneliti 

menyampaikan terima kasih kepada : 

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang. 
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memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini 
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telah mengarahkan saya untuk cepat menyelesaikan skripsi ini  



5. Bapak Sakiran dan Ibu Setyowati tercinta yang senantiasa mencintai, 

melindungi, mengasihi, dan mendoakanku yang tiada henti dalam 

penyusunan skripsi ini, serta dalam keikhlasan, keridhoan dan dorongan 

moral maupun materialnya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa beliau, semoga penyusun 

tergolong sebagai anak yang sholeh dan dapat bermanfaat bagi orang lain, 

agama, bangsa dan negara. 

6. Untuk Suamiku Arif Munandar yang selalu memberikan motivasi. 

7. Sahabatku-sahabatku Nurul, Duwik, Lilik, Dina, Moty, Udin, Afny, Arif dll 

terimakasih atas dorongan semangat dan selalu menghibur saya 

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

membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini 

Rasa hormat dan terimakasih bagi semua pihak segala dukungan dan 

doanya semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan 

kepada penulis, Amiin. 

Akhir kata penyusun ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak 

yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam 

setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan, Amiin. 
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