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Dongan mongucap syulcur Alhamdulll 11 oh Ice ha di rat 

Allah 3•w« t • yang telah momborilcan Icorania dan Icomupah- 

anBya Icopada saya, aldilruya saya dapat aooyelosalTcan 

pouyusunan skripsi ini* Ponnlisan skripsi ini untuk mo- 

monahi porsyaratan yang diwajiblcan dalam usaha moncapai 

golar Sarjana Hulcum pada Univorsitas Airlangga Surabaya.

Saya monyadari soponnhnya bahwa, walaupun saya tolah 

borusaha monull3 skripsi ini dongan sobaik-baiknya* na- 

raun is i  slcripsi ini maslh banyalc kokurangan-Ttskurang- 

annya.

Pada Tcosompatan in i, saya mongucaplcan torima Ica- 

sih. yang tafc torfeingga kepada Ibu Sri Wulan Asia, S.E. 

yang dongan ponoh kosabaran, kotekunan dan kecematan 

tolah mombimbing dan momborilcan potunjuk sorta pong- 

arahan pada ponyusunan slcripsi in i.

Torima Icasih yang sobosar^bosamya saya sampai- 

kan Icopada Bapak A. Oomar Wongsodiwirjo, S.H., Bapak 

Maahsun A li, S.H. dan Ibu Sri Vulan Agis, S.H. sebagai 

tira ponguji sorta Icopada para dooon dan asiston doson 

yang solama ini tolah bauyaTc mombori bolcal ilmu pongo- 

tahuan Icopada saya.

Dan talc lupa uoapan torima Icasih ini saya sam-
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pailcan Icopada Bapalc K. Tjondronegoro, B«A. solalai Ketua 

dan Bapalc Kusnan Chalil sebagai Manager KtFD "TAHI HA- 

NUNGGAL" yang tolah banyalc member! informasi dan bahan- 

bahan yang saya perlulcan dalam peuyusunan slcripsi in i. 

Domikian pula ucapan terima Icasih in i saya sampailcan 

Ico pi da para petugas TRI dan para rolcan-rolcan yang tolah 

banyalc membantu memberilcan informasi*

Sebagii pom tup, saya persembohlcan rasa terima 

Icasih saya dari lubuk hatl yang paling dalam Ice pa da aua- 

mi, analc-analc dan ibu saya yang tolah memberilcan dorong- 

an dan bantuan sohingga penyusunan slcripsi in i dapat 

berhasil*

Somoga slcripsi yang saya susun in i dapat borman- 

faat bagi relcan-relain mnhasisua Mmsusnya dan masyaralcat 

pada nmamnya walaupan dalam a rti yang Icecil.

Surabaya, Olctober 1984
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