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Segala puji syukur penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha
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Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas
akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum
Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Penulisan tugas akhir ini
membahas mengenai dengan peran bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat
dalam penyaluran dana bantuan pemerintah adanya kewajiban bank untuk
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembukaan rekening nasabah khususnya
penerima dana bantuan pemerintah dan sejauh mana pertanggungjawaban bank
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pemerintah terkait dengan prinsip kehati-hatian.
Dalam menyusun tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para
pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan karya tulis
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yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan
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dalam pembuatan penulisan skripsi ini.
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banyak bantuan untuk kelancaran skripsi ini.
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membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan seminar usulan
penelitian ini.
8. Kepada kedua orangtua penulis yang penulis kasihi, terimakasih atas kasih
sayang yang kalian telah berikan kepada penulis, terimakasih atas motivasi
dan dukungannya baik materiil maupun nonmateriil. “saya bersyukur
terlahir dari seorang ibu yang tangguh dan pantang menyerah, saya
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membantu penulis ketika penulis mengalami kesulitan dalam matakuliah,
tugas dan beliau juga yang selalu memberikan motivasi dan contoh kepada
penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sholehah. Dari beliau
penulis belajar bahwa berbuat baik kepada semua orang, tidak ada ruginya,
justru sangat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Terimakasih ida, See You On Top.
11. Kepada sahabat penulis Yoan terimakasih karena telah bersedia menjadi
sahabat penulis dan menerima saya apa adanya dengan tulus. Terimakasih
karena selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya.
Terimakasih juga sudah memberikan kesan yang begitu dalam selama saya
kuliah di FH UKM.
12. Kepada sahabat penulis Bella terimakasih atas semangat dan dukungannya.
Saya sangat beruntung bisa mengenal dan menjadi sahabat dari beliau
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karena dari beliau saya belajar bahwa menjadi seorang wanita itu harus
menjadi wanita yang kuat.
13. Kepada sahabat terbaik Josep Munthe, terimakasih karena selalu
memberikan dukungan kepada saya dan terimakasih selama saya kuliah di
FH UKM selalu memberikan semangat dengan kata kata ajaib “make me
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Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan
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