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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, yang berjudul “PENGARUH 

PENGELOLAAN ASET DAN INVESTASI DALAM BISNIS LOGISTIK 

TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN DI PT. MAF LOGISTIK“ 

yang disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains 

Terapan Pelayaran di bidang Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan  

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan 

dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa 

terima kasih kepada yang terhormat : 

1. Capt. Marihot Simanjuntak, M.M. selaku Direktur PIP Semarang. 

2. Dr. Winarno, S.S.T., M.H. selaku Ketua Prodi KALK PIP Semarang.  

3. Okvita Wahyuni, S.S.T.,M.M. selaku dosen pembimbing materi skripsi. 

4. Capt. I Kadek Laju, S.H., M.M.,M.Mar. selaku dosen pembimbing 

metodologi dan penulisan. 

5. Bapak Ibu yang ada di Prodi KALK selaku pembimbing jurusan KALK. 

6. Seluruh Jajaran Perwira Pusat Pembangunan Karakter Taruna. 

7. Bapak Zainal Fatah selaku pimpinan PT. MAF Logistik beserta jajarannya. 

8. Bapak Sugeng Hendro Prasyoho dan Ibu Titin Supartinia selaku orang tua 

penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis. 
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9. Rekan-rekan se-Almamaterku, Staff periode 84 dan 85, KALK. 

10. Perusahaan PT. MAF Logistik dan PT. Samudra Raya Line. 

11. Alpa Nova Silvia seseorang yang membuat semangat saya bertambah dalam 

mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. 

12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang membantu 

kelancaran skripsi ini.     

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu 

penulis sangat mengharapkan saran ataupun koreksi dari para pembaca semua 

yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dan apabila dalam 

skripsi ini ada hal-hal yang tidak berkenan khususnya bagi PT. MAF Logistik 

Surabaya tempat penulis melakukan penelitian untuk skripsi ini atau pihak-pihak 

lain yang merasa dirugikan, penulis memohon maaf. 

Akhir kata  penulis berharap semoga skripsi ini mudah dipahami oleh setiap 

pembaca manapun dan akan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin.    

 Semarang,      Juli 2017 

 Yang menyatakan,  

  

 

 ERYC HENDRO PRASYOHO 

 NIT. 50135053 K                                            


