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KATA PENGANTAR  

 Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan serta karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaian penyusunan skripsi ini dengan judul 

“Analisis dan Pengaruh Komoditas Ekspor Terhadap Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Blora”. Komoditas ekspor daerah merupakan topik yang menarik 

karena komoditas ekpor daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan 

penerimaan daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini, 

khususnya di daerah Kabupaten Blora. Disamping hal tersebut, skripsi ini juga 

merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran 

(S.Tr.Pel) pada jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan 

(KALK), Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 

terdapat kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki. Namun, atas segala karunia-Nya serta bantuan dan 

dorongan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis 

menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat: 

1. Dr. Capt. H. Wisnu Handoko, M.Sc. selaku Direktur Politeknik Ilmu 

Pelayaran Semarang Tahun 2015 sampai 2017 

2. Capt. Marihot Simanjuntak, M.M, selaku Direktur Politeknik Ilmu 

Pelayaran Semarang 
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3. Dr. Winarno, S.ST., MH, selaku Ketua Program Studi Ketatalaksanaan 

Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. 

4. Dr. Capt. Suwiyadi, M.Pd., M.Mar, selaku Dosen Pembimbing Materi. 

5. Henny Wahyu W, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Metodologi 

Penelitian dan Penulisan Skripsi. 

6. Seluruh Jajaran Dosen, Staff dan Karyawan Civitas Akademika Politeknik 

Ilmu Pelayaran Semarang yang selama empat tahun ini telah mencurahkan 

waktu, tenaga, dan pikiran untuk mentransfer ilmunya kepada penulis.  

7. Yang terhormat PT. Korin Global Mandiri (KGM), PT. Sinarmas LDA 

Maritime, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT. 

Pelabuhan Indonesia (Persero) III Cab. Tanjung Emas Semarang  yang 

telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan praktek darat.  

8. Teman-temanku angkatan L dan adik-adik Angkatan LII, LIII PIP 

Semarang yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap 

suka dan duka selama kuliah, terimakasih banyak. "Tiada hari yang indah 

tanpa kalian semua" 

9. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril 

maupun materil pada saat menjadi taruna dan saat penyelesaian skripsi ini 

yang tidak dapat disebutkan satu persatu.  

 Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, segala kekurangan, 

kesalahan dan ketidaksempurnaan skripsi ini adalah tanggung jawab 

penulis. Namun apabila kebenaran dalam skripsi ini semata hanya 

keridhoan Allah SWT sang maha sempurna.  



ix 
 

 Semoga skripsi hasil karya penulis dapat memberikan manfaat bagi kita 

semua dan penelitian-penelitian selanjutnya sehingga penulis penulis tak lupa 

mengharapkan saran dan kritik atas skripsi ini.  

Aamiin ya Robbal’alamin.  

   

Semarang,     Juli 2017 

Penulis,  
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