
KATA PENGANTAR 
 

 Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ 

Lembaga Pengatur dan Pengawas Bank di Indonesia”. Shalawat dan salam penulis 

panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW atas segala 

tauladannya. Penulis sadar bahwa tulisan yang sederhana ini tentu belum cukup 

sempurna sehingga masih memerlukan saran dan kritik yang konstruktif agar 

dapat melahirkan solusi yang cerdas dan membangun demi kemajuan khususnya 

dalam bidang Hukum Bisnis. 

 Setelah menghadapi berbagai kesulitan dan kendala, akhirnya semua dapat 

terlewati dan dapat tercapailah skripsi ini. Penulis percaya dan yakin bahwa 

semua itu terwujud atas berkat dan pertolongan Allah SWT. Selain itu juga tak 

luput atas saran, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan 

ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada : 

1. Bapak Prof.Dr. Muhammad Zaidun, S.H., MSi., Selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga. 

2. Ibu Ria Setyawati, S.H.,MH., LL.M., Selaku Dosen Pembimbing dan 

anggota tim penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan 

perhatian disela-sela kesibukannya, untuk memberikan bimbingan, 

petunjuk, kritik, saran, dan memotivasi penulis sehingga skrisi ini dapat 

terselsaikan secara maksimal. 

3. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., MH.,Zahry Vandawati 

Chumaida, S.H., MH.,Sinar Aju Wulandary, S.H., MH. Selaku Tim 

Penguji Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga karena telah 

berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini, juga atas saran dan 

ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

sempurna. 

4. Ibu Sinar Aju Wulandary, S.H., MH., Selaku dosen wali yang telah 

membimbing dan memberikan saran-saran yang bermanfaat dan berguna 

bagi penulis. 
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5. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga yang memberikan ilmu selama perkuliahan untuk belajar dan 

menyelesaikan studi skripsi ini. 

6. Orang tua tercinta Bapak Drs. Sugeng Sido Basuki dan Erna Kusumawati 

Spd., dan adik saya Erky Raharja .SE , Ernando Rahagi, Erlen Kusuma 

Emilia atas dorongan mereka memberikan motivasi dan do’a untuk 

menyelsaikan skripsi ini, serta keluarga besar saya yang telah mendukung 

dan memberikan perhatian selama ini. 

7. Teman Saya Andi Rachmad. SH., Mahadipa Sedijono yang selalu 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

8. Para karyawan dan staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang 

memberikan saran dan informasi serta membantu untuk semua keperluan 

skripsi saya selama ini. 

9. Terima kasih kepada semua teman-teman, rekan-rekan saya yang saya kira 

belum saya sebut namanya terima kasih telah mendoakan saya sehingga 

skripsi saya cepat selasai. 

10. Dan untuk semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

angkatan 2009, teman-teman SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. 

Semoga segala bantuan dan doanya mendapat balasan dari Allah SWT yang 

berlipat ganda dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa mauoun 

bagi siapa pun yang membacanya. 

 

Surabaya, 14 Januari 2014 

 

 

        Penyusun 
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