
 

SANWACANA 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh 

isinya, serta hakim yang maha adil di yaumil akhir kelak. Sebab, hanya dengan 

kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Perbankan” sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas 

bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh 

keluarga dan sahabatnya. 

 

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum 

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

3. Ibu Rilda Murniati, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan 

kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap 



pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses 

penyelesaian skripsi ini; 

4. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah  bersedia 

untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

5. Ibu Ratna Syamsiar, S.H.,M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan 

kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.L.M., selaku Pembahas II yang telah 

memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah 

membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang 

penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta 

segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi; 

9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Buya dan Ummi yang menjadi orangtua 

terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril 

maupun materil juga memberikan kasih sayang, nasihat, semangat, dan doa 

yang tak pernah putus untuk kebahagian dan kesuksesanku. Terimakasih atas 

segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu 

bisa membuat kalian tersenyum dalam kebahagiaan; 

10. Untuk kakakku Febria Wulan Sari, S.E., dan abangku Desta Sanjaya, S.P 

terimakasih  untuk motivasi juga dukungannya selama ini yang selalu 



mengingatkan dan membantukuku dikala aku sedang berada dalam kesulitan, 

selalu mendoakan dan menyemangatiku. Semoga kita bisa terus 

membanggakan buya dan ummi sampai akhir hayat; 

11. Untuk abang iparku Dimas Ginanjar, S.An dan kakak iparku Dewi Sofia 

Inayati, S.P., keponakan-keponakanku Alif Fathir Sanjaya dan Darrel Mas 

Arfazaki terimakasih  untuk semua dukungan moril, motivasi yang kalian 

berikan selama ini, serta selalu mendoakan dan menyemangatiku; 

12. Untuk semua keluarga besarku, keluarga Awang dan Bukhari yang telah 

mendukung, serta memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini; 

13. Orang-orang terbaik yang ada di hidupku Nenny Dwi Ariani, Reni Mayora, 

Shifra Janeczka Nasution, Jimi Erda Perwira, Reky Kurniawan, Dina Ariyanti, 

Anisa Anggriani, Fitri Chitra Amelia, yang selalu ada untukku dan menemani 

hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya 

kalian sudah seperti keluarga bagiku. Semoga persahabatan kita untuk 

selamanya; 

14. Keluarga besar UKMF PSBH, Tim MCC UP, Tim MCC Mutdjok VIII, kak 

Andhika, kak Zulfikar, kak Arga, kak Ijal, kak Rafli, bung Handy, kak Adam, 

mba Yuni, Koko Rivan, Idha, Merly, Raffky, Doni, Caca, Yola, Juju, Ice, 

Joko, Yama. Kalian keluarga yang luar biasa, terima kasih untuk 

kebersamaan, pengalaman serta ilmu yang berharga yang tidak saya temukan 

dalam perkuliahan dan hanya saya temukan di PSBH; 

15. Sahabat-sahabatku Triana Rahmadani, Marselyna Atalanta, Nasrida Yusrina, 

Ni Putu Yudiastuti, terimakasih atas persahabatan selama ini yang kalian 

berikan semoga persahabatan kita sampai selamanya, selalu ada di saat susah 



senang dan kita selalu bersama, kalian selalu menyemangatiku dalam proses 

penulisan skripsi ini; 

16. Teman-teman seperjuangan Gusti, Melia, Chandre, Crystal, Taufan, Dendri, 

Ratih, Saut, Kelvin, Andi, terimakasih atas semangat dan dukungannya selama 

ini semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses; 

17. Teman-teman KKN Pekon Neglasari: Idha Mutiara Sari, Rendi Saputra, Dhani 

Darmawan, Lutfida Siwinastiti, Yosita Manara, Friangga Aditama, Riyo 

Handoko, Ganda Shaleh, Yohana, Aziz. Terima kasih untuk kebersamaannya 

selama 40 hari, semoga kita tetap bisa menjadi keluarga dan menjadi sukses; 

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis 

dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.  

 

     Bandar Lampung,    Agustus 2014  

     Penulis, 

 

 

     Meutia Kumala Sari 

 

 


