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KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas

Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulisan Skripsi

yang berjudul ”UTANG PAJAK SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PAILIT”

dapat terselesaikan.

Skripsi  ini disusun sebagai persyaratan untuk memenuhi syarat mencapai

gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam

penyusunan Skripsi ini banyak sekali bantuan dan dukungan yang diterima oleh

penulis agar dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan

ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan, bimbingan dan

dukungan baik secara material, spiritual, dorongan dan doa kepada :

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

Hukum Universitas Airlangga serta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas

Hukum Universitas Airlangga.

2. Bapak Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi

3. Tim Penguji yang terdiri atas Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S. ,  Bapak Dr. M.

Hadi Subhan, S.H., M.H. , Ibu Indrawati, S.H., LL.M. , Bapak Faizal

Kurniawan, S.H, M.H, LL.M.

4. Orang Tua, adik-adik, dan Keluarga yang sudah memberikan kasih sayang

terbesarnya kepada penulis dan juga selalu mendukung, memberi perhatian,

kasih sayang serta doa yang tiada hentinya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.
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5. Astari Karina Ajani yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian

skripsi ini dan juga memberikan dukungan serta perhatian sehingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Para staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah

membantu dalam pengurusan administrasi.

7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah ikut

mendukung dalam penyelesaian skripsi ini

8. Para pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan serta

fasilitas sarana maupun prasarana baik materiil maupun spirituil.

Lembaran ini tidaklah cukup besar untuk merangkum setiap ungkapan

dalam hati dan langkahku untuk merangkai semuanya ini. Masih banyak lagi

pihak yang terlewatkan, tetapi penulis berterima kasih dan memohon maaf atas

segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan akhir

kata semoga apa yang penulis kerjakan saat ini nantinya dapat memberikan

manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 11 Juli 2012

Penulis

Moch. Fasluki Ikshanuddin

NIM. 030810294
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