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KATA PENGANTAR 

 Segala puji syukur penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, yang telah melimpahkan segala kasih karunia dan penyertaannya bagi penulis 

berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, keinginan serta kesabaran, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PENERAPAN 

PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANK 

ATAS PEMENUHAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PEMBUKAAN REKENING DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN 

PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 

TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG 

NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN” 

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 

dalam pemenuhan SOP pembukaan rekening nasabah penerima dana bantuan 

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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ilmiah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan 

Fakultas Hukum Jurusan Bisnis dan Investasi Universitas Kristen 

Maranatha Bandung. 

2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan bidang 

Akademik di Fakultas Hukum Jurusan Bisnis dan Investasi Universitas 

Kristen Maranatha Bandung. 

3. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan bidang 

SDM, Pengembangan, dan Keuangan di Fakultas Hukum Jurusan Bisnis 

dan Investasi Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

4. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing 

yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan 

arahan, memberi motivasi, serta memberikan banyak bantuan pemikiran 

dalam pembuatan penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Christin Septina Basani, S.H., LL.M selaku dosen wali yang telah 

memberikan arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menempuh kuliah 

selama di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha. 

6. Ibu Rahel Octora, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi yang telah memberikan 

banyak bantuan untuk kelancaran skripsi ini. 

7. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen 

Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang turut 
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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 

bangga menjadi putri dari seorang ayah yang sabar dan penuh kasih 

sayang dan pekerja keras demi melihat anaknya sukses” 

9. Kepada saudara penulis Wandi Destiawan, A.md, Tri Miranti,S.E, Tiwi 

Triwidiyanti,S.E, dan Gemintang Cinta Kirana yang selalu memberikan 

nasehat, semangat dan dukungan kepada penulis. 

10. Kepada sahabat penulis Ida Ayu yang dari pertengahan semester 

perkuliahan hingga beliau lulus, beliau selalu setia menemani dan 

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 

proud” hingga saya dapat melalui hal-hal yang sulit selama kuliah. 

14. Kepada kekasih tercinta Aino, terimakasih karena telah memberikan 

dukungan dan semangat kepada saya selama proses pengerjaan skripsi ini. 

Dari beliau juga saya belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan banyak 

belajar arti dari hidup karena beliau tidak pernah lelah membimbing saya 

menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara yang luar biasa. 

15. Kepada teman yang penulis kasihi yang tidak dapat disebutkan satu persatu 

terimakasih untuk motivasi serta semangat selama ini penulis ucapkan 

terimakasih. 

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan 

penulisan skripsi ini dapat berguna, meskipun penulisan skripsi ini masih memiliki 

banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan 

penulis terima dengan terbuka. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi 

banyak orang. 

 

Bandung, Juni 2018 

 

Erni Dwi Ismawati 
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