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yang Maha Pengasih  lagi  Maha Penyayang atas segala  rahmat dan hidayah-Nya
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data yang diperoleh dari hasil penelitian praktek laut selama  satu tahun lebih  di

perusahaan Pan Ocean.

Skripsi  ini  disusun  guna  memenuhi  syarat  untuk  memperoleh  sebutan
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dengan baik.
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3. Bapak Vega  Fonsula Andromeda.  S.ST.,  S.Pd.,  M.Hum  selaku  Dosen

Pembimbing  Metode Penulisan  Skripsi  yang telah  memberikan  dukungan,

bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Perusahaan  Pan  Ocean  yang  telah  memberikan  kesempatan  pada  penulis

untuk melakukan penelitian dan praktek di atas kapal.

5. Nakhoda,  KKM  beserta  seluruh  awak  kapal  M.V. Pan  Daisy yang  telah

membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dan praktek.
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penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia penelitian dan pelayaran serta pembaca.
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