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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

          Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu dalam 

pelaksanaan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan 

dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis 

ingin mepersembahkan skripsi yang telah penulis susun ini kepada: 

 Ibunda dan Ayahanda tercinta, Ibu Titi Indrayati serta Bapak Mariyono 

terimakasih sebesar-besarnya atas segala kasih sayang, dukungan, do’a serta 

nasehat yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis, untuk itu demi 

beliaulah alasan penulis tetap tegak berjalan.  

 Kakak dan adik penulis, Reza Ibrahim Ridho dan Ajwah Willkys Calossa , 

Naura Nadifa Azalia terimakasih atas do’a an dukungan moril dalam setiap 

tugas yang penulis kerjakan.  

 Para dosen pembimbing, Capt. Samsul Huda, MM, M.Mar dan Bapak 

Sarifuddin, M.Pd, M.Mar.E yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk 

penyusunan skripsi. 

 Para dosen pengajar dan Perwira yang telah membantu penulis selama 

menjalani pendidikan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

 Seluruh Jajaran STAFF RESIMEN KOMANDO DAN DEMUSTAR 

Periode Agustus 2015 s/d Februari 1026 dan Periode Februari 2016 s/d 

Agustus 2016 yang memberikan semangat sampai akhir masa jabatan.  
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 Saudari Putri Sefriani teman dekat penulis sekaligus seseorang yang  selalu 

menemani penulis dalam keadaan senang, sedih, tawa, yang menjadi alasan 

penulis untuk segera menyelesaikan tugas ini. Terimakasih atas do’a, 

dukungan, semangat dan kesabaranya. 

 Teman-teman kelas N VIII C yang selalu kompak, dan semoga persaudaraan 

ini tetap selalu terjalin sampai nanti. 

 Seluruh keluarga besar Taruna Angkatan 49 khususnya Kasta Timur dan 

Kedhu, teriakasih telah selalu menjaga kekompakan dan kerjasamanya di 

setiap kegiatan. 

 Seluruh adik-adik tingkat khususnya Taruna kompi Australis dan senior 

yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

 Dan seluruh pihak pembaca dan pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu 

persatu , terimakasih atas segala bantuan, dukungan dan juga do’a sehingaa 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  


