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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan anugerah-Nya 

tugas skripsi dengan judul “Pentingnya Saturday routine test rescue boat di MT. As 

Marine Mpat” dapat diselesaikan dengan baik. 

Tujuan skripsi ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan Pelayaran di Politeknik Ilmu Pelayaran 

Semarang bagi Taruna Program Diploma IV Jurusan Nautika yang telah 

melaksanakan praktek laut di kapal-kapal pelayaran niaga. 

      Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dorongan dan bimbingan 

berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Bapak H. Irwan. selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

2. Capt. Samsul Huda, M.M, M.Mar. selaku Ketua program prodi nautika.  

3. Capt. H. Moh. Aziz Rohman, M.M., M.Mar. selaku Dosen pembimbing materi yang 

telah memberikan pengarahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 

4. Bapak F. Pambudi Widiatmaka, S.T., M.T., M.Mar.E. selaku Dosen pembimbing 

penulisan yang juga telah memberikan pengarahan serta bimbingannya hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 

5. Ibu, Ayah, Adik tercinta, yang telah memberikan dukungan moril dan spiritual 

kepada penulis selama menyusun skripsi ini. 

6. Para Dosen dan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 



7. Kapal MT. As Marine Mpat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk

melal<ukan penelitian.

8. Seluruh Crew serla Officer MT. As Marine Mpat yang telah banyak membantu

dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas Nautika VIII B dan taruna-taruni

angkatan LI yang selatru memberi dukungan dan kerja silma.

10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tugas skripsi ioi yang

penulis tidak bisa menyebutkan satuper satu-

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan ketulusaR semua

pihak yang telah rnembantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis

menghatapkmr saran atau koreksi dari para pembaca yang bersifat membangun demi

kesempurnaan skripsi ini. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau pihak-

pihak lain yang merasa dirugikaq penulis mohon maaf. Penulis berharap semoga

skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi

pembaca

Semarang, 2018
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