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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Riak gelombang suatu rintangan, ingat pasti itu kan datang, karang tajam 

sepintas seram, usah gentar bersatu terjang” 

(Cik – album Iwan Fals Sore Tugu Pancoran 1985) 

 

“Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian 

untuk sukses” 

(David Viscoot) 

 

" Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. " 

(Khalifah ‘Umar) 

 

Sebuah karya sederhana ini, ku persembahkan 

kepada : 

Allah Swt, Penguasa alam semesta, Pencipta 

pemikiran dan Ilmu pengetahuan serta Pelindung 

setiap makhluk. 

Nabi Muhammad Saw, pemimpinku. 

Beliau-beliau tercinta yang selalu berdoa, menjaga, 

merawat, dan mendidikku hingga dewasa, beliau 

Bapak dan Ibu ku. 

Kakak kandung dan kakak iparku, yang telah 

memberi semangat dan doa. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah 

melimpahkan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada penulis, sehingga 

penulis dapat mengikuti perkuliahaan dan telah berhasil menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “ Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Ditinjau dari Undang – 

Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “ 

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk 

meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Sultan Agung, dimana hak 

tersebut merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan 

perkuliahaannya. 

Meskipun demikian, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang 

terdapat pada penulisan hukum yang telah penulis selesaikan ini. Hal tersebut 

karena keterbatasan kemampuan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran-

saran dari pembaca yang bersifat membangun yang akan dijadikan masukan oleh 

penulis sebagai perbaikan untuk sewaktu-waktu yang mendatang. Oleh karena itu 

penulis ingin mengucaokan terimakasih kepada yang terhormat : 

1. Bapak H. Anis Malik Toha, MA., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH,.MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam 

Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. 

3. Dr. H. Akhmad Khisni, SH, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah 

bersedia memberikan kritik, saran, bantuan dan arahan selama penulis 

menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan 

pikiran yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diajarkan dapat 

bermanfaat dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. 

4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung 

(UNISSULA) Semarang khususnya dosen program studi Ilmu Hukum 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi 

mahasiswa Ilmu Hukum. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat 

dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. 

5. Kepada Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan 

fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Anton Bardosono dan Ibunda Sri 

Indah Nuraisih yang selalu mengirimkan doa dan mencurahkan kasih 
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sayangnya, serta kakak-kakakku Ridwan Darmawan SH dan Fiona Filda 

Rahmadani SH yang memberikan semangat untuk penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Fernanda Rina Rahmasari atas semangat, dukungan dan waktunya kepada 

penulis yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. 

8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2012 Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu terimakasih atas bantuan, motivasi, dan kesan-kesannya 

selama penulis menimba ilmu. 

9. Teman-teman club motor yang senantiasa memberikan semangat, 

kegembiraan, dan motivasi kepada penulis, yang tidak bisa penulis 

sebutkan satu persatu. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga 

Allah Swt memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan 

mereka (Amin). 

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka 

dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan baik saran maupun kritik 

dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini. 

Demikian skripsi ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan. 

 

Semarang, 26 September 2016 

            Hormat Penulis 

 

 

            Fafa Kurniawan 

 

 

 

 


