
 
 
 
 
 
 

SANWACANA  

 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT 

karena atas Rahmat dan Hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Pengguna 

ATM Yang Kehilangan Simpanannya (Studi Pada Bank Bukopin)” sebagai 

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk 

itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk 

pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. 

 

Pada penulisan ini skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta 

dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan 

dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih 

yang sebesar-besarnya terhadap : 

1. Bapak  Prof. 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 

Perdata Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis 

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 



3. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I  yang telah 

memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang 

telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dan masukan 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

5. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah 

memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini. 

6. Ibu Yulia Kusuma Wardani, S.H., L.LM., selaku Dosen Pembahas II yang 

telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi 

ini 

7. Bapak Ahmad Sofyan, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang 

telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan. 

8. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karyawan di 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. Papa dan mama tercinta, Darmanto dan Riana Turikasari yang selalu 

memberikan doa, kesetiaan dan kesabaran yang tiada henti, terima kasih 

atas cinta dan kasih sayang serta perhatiannya selama ini, semoga kelak 

dapat membahagiakan serta membanggakan papa dan mama. 

10. Adik-adikku, M. Arif Satria Wibowo dan Salsabila Dika Ayunanta terima 

kasih untuk perhatiannya, cinta dan kasih sayang. Semoga kelak kita dapat 



menjadi anak-anak yang dapat membahagiakan serta membanggakan papa 

dan mama. 

11. Teman-teman seperjuangan Gilang Fardes Pratama, Kurniawan Manulang, 

Egi Yuzario, Fannyza Fitri Faisal, Ivan Savero, Miranti Dwi Saputri, Fitri 

Ratna Wulan, Bayu Teguh, terima kasih atas segala bantuan, kebersamaan, 

dan semangatnya.  

12. Teman-teman seperjuangan dalam proses perkuliahan dari semester awal 

sampai akhir Sefti Octaviani, Tiara Ade Prastika, Tri Aktariani, Rizki 

Oktavia, Ridho Aulia Husein, Sindu Purnomo, Tara Sabily  Tommy 

Hidayat, Novri Dimas, Dian Rama Nuari, dan Reza Wahyu Saputra 

terimakasih telah menjadi sahabat yang sangat kompak dan 

kebersamaannya selama di kampus.  

13. Seluruh teman-teman Hukum Perdata 2011 yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya. 

14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung 2011 yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

15. Sahabat-sahabat terbaikku Erwinda, Erika Dian Puspita, Qonita Afriyani, 

Putri Anny Murti. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini, dan juga 

kasih sayang, semangat dan perhatian yang telah diberikan. 

16. Teman-teman KKN Tematik Periode I Tahun 2014 Desa Titiwangi 

Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung selatan, Gilang, Mbot, Heral, 

Doy, Dian, Tita, Hesti, dan mba Esti. 



17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan 

dan dukungannya. 

 

Akhir kata, atas bantuan, dukungan serta doa dan semangat dari kalian penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak ada manusia yang 

sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah.SWT, begitu juga penulis 

yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam 

penulisan skripsi ini dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan 

menambah wawasan keilmuwan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya 

hukum perdata. 

 

    

Bandar Lampung, April 2015  

Penulis  

 

 

Ferinda Eka Adlina 

 

 


