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telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik tugas akhir yang 

berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA BIRO 

PERJALANAN UMROH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
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Terima kasih juga untuk bu Ros yang sabar menanti revisianku yang lama saya 
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membuat seluruh anggota keluarga menjadi lebih bangga lagi dengan saya. 

12. Kepada orang yang selalu ada bersama saya, Lydia Goutama yang membantu 

saya, menolong saya, mendukung saya, baik dalam keadaan dia juga sibuk, 
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