
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan 
Yang Mahaesa atas rakhmat yang telah diberikan Nya, se
hingga penulisan skripsi ini dapat selesai setelah mela- 
lui berbagai macam kesulitan. Penulisan ini merupakan sa- 
lah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh ge- 
lar sarjana hukum.

Dengan terwujudnya skripsi ini, saya menyampaikan 
penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada para pern- 
bimbing yang dengan penuh kebijaksanaan telah memberikan 
petunjuk dan pengarahan yang bermanfaat dalam penyusunan 
skripsi ini. Talc lupa pula kepada Dekan, bapak-bapak dan 
ibu-ibu dosen serta rekan-rekan sealmamater yang telah i- 
kut membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan pera
saan suka cita dan rendah hati saya sampaikan rasa kasih 
sayang saya kepada Ayah tercinta, dr, Soeharjono Padmodi- 
wirjo yang telah membiayai saya sehingga saya bisa menye- 
lesaikan studi saya, kepada Ibu tercinta atas jerih payah 
beliau memberikan dorongan dan pengorbanan baik moril ma- 
upun materiil. Tak lupa pula kepada Ibu mertua, saudara- 
saudara dan anak-anak tersayang serta suami tercinta yang
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dengan penuh kasih sayang selalu menemani dan membantu sa
ya dalam penyusunan skripsi ini.

Teriring doa saya kepada almarhum adik saya tercin
ta yang telah pergi mendahului saya,

Pada akhirnya, saya menyadari bahwa di dalam penu
lisan ini tentu tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan 
mengingat kemampuan saya yang sangat terbatas walaupun sa
ya sudah berusaha semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, demi 
kesempurnaan skripsi ini maka segala saran dan kritik yang 
sifatnya positif dan konstruktif akan saya terima dengan 
senang hati,

Mudah-mudahan penulisan skripsi yang sederhana ini 
akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat pada umumnya 
dan para pembaca pada khususnya terutaraa dalam bidang hu
kum acara perdata.

Surabaya, September 1984 

Ria Larasati Sri Andantie

ii

ADLN-Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi PERANAN SUMPAH SEBAGAI ... RIA LARASATI S.A.SOEHARJONO




