
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang 
Maha Esa serta berkat bimbingan para dosen dalam roata ku- 
liah Hukum Ekonomi, maka skripsi ini telah dapat aaya se- 
leeaikan. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitae Airlangga Surabaya*

Menyadari akan terbatasnya kemampuan dan pengetahu- 
an saya, maka skripsi yang masih jauh dari bobot iloiah 
ini tentu saja tidak lepas dari kekurangan-kekurangan 
baik dalam cara penyajian maupun materinya. Sehingga sega- 
la kritik dan saran yang membangun akan saya terima dengan 
senang hati demi penyempurnaan skripsi ini.
Tak lepas dari kemungkinan keealahan-kesalahan yang saya 
perbuat dalam penyusunan skripsi ini, saya mohon maaf.

Pada kesempatan ini, tak lupa pula saya mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

a, bapak Dr Rudhi Prasetya, S.H. selaku ketua Eeparte- 
men Hukum Ekonomi;

b. bapak A. Oemar WongsodiwirJo# S.H., bapak Dr Rudhi 
Prasetya, S.H* dan bapak Samsari Boentoro, S.H* 
selaku dosen penguji;

c* bapak A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H. yang telah ber- 
kenan untuk memberikan bimbingan, pengarahan serta 
nasehat dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai;
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c« seluruh staf pengajar, khususnya dalam bidang Hukum 
Ekonomi pada Fakultas Hukum Univereitas Airlangga 
yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada saya, 
serta bantuannya sampai selesainya skripsi ini; 

d. segenap pejabat/pegawai Bank Negara Indonesia 1946 
Cabang Surabaya, dan P.T* Bank Perniagaan Umum Ca- 
bang Surabaya yang telah memberikan bantuannya be- 
rupa informasi/data yang saya perlukan, sehingga 
ekripsi ini dapat terwujud dan menjadi pelengkap 
dalam penyelesaian studi saya.
Akhirnya saya berharap semoga Tuhan Yang Maha £sa 

membalas semua kebalkan budi yang pernah saya terlma, dan 
semoga pula skripsi ini berguna bagi siapa saja yang ber- 
kepentingan.

Surabaya, 19 Mei 1984 

Ida Bagus A. Yoga Segara.
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