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HALAMAN PERNYATAAN 

   

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama   : ANINDYA RAHMATIKA AZMI 

NIT  : 49124436 N 

Program Studi  : NAUTIKA 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul “Optimalisasi Proses 

Penambatan MT.Pegaden Di SBM (Single Buoy Mooring) Balongan” adalah 

benar hasil karya saya bukan jiplakan / plagiat skipsi dari orang lain dan saya 

bertanggung jawab kepada judul maupun isi dari skripsi ini. Bilamana terbukti 

merupakan jiplakan dari orang lain maka saya bersedia untuk membuat skripsi 

dengan judul baru atau menerima sanksi lain. 

 

 

 

Semarang,                            2017 

        Yang menyatakan, 

 

 

ANINDYA RAHMATIKA AZMI 

   NIT. 49124436 N 
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MOTTO 

 “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kamu. Dan boleh 

jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha 

mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui” 

(QS Al-Baqarah: 216) 

 

“Man Jadda Wa Jadda” 

“Barang siapa yang bersungguh – sungguh maka akan mendapatkannya” 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 

(QS Al-Insyirah: 5) 

 “Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula” 

(QS. Ar-Rahman: 60) 

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal 

kamulah yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman” 

(QS. Ali Imran: 139) 

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 

(H.R. Tarmidzi) 

Allah dulu, Allah lagi, Allah terus 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Kedua orang tuaku, Ibu Nur Hidayaturrohmi dan Ayah Abdul Azis, motivator 

terbesarku yang tak pernah jemu mendoakanku dan menyayangiku tak akan 

cukup ucapan terimakasih dan syukurku untukmu berdua pada halaman 

persembahan ini. 

2. Adikku Zahwa Rizkyka Azmi dan Revinda Raeyza Azmi sebagai alasan saya 

untuk berjuang sejauh ini, semoga kelak bisa melebihi dan lebih baik dari 

kakakmu ini. 

3. Seluruh dosen, khususnya Bapak Capt. Arika Palapa, M.Si., M.Mar. dan Ibu 

Nita Setiyaningsih, S.Pd, M.Hum. yang telah memberikan bimbingan dan 

pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini. 

4. Kakak terbaik saya mba Ratih dan mba Anis terima kasih atas segala arahan, 

bimbingan dan motivasinya. 

5. Seluruh senior dan teman-teman angkatan XLIX, khususnya Taruni XLIX, 

Kos Kawiers, Galangan B2, Takmir Al Bahri angkatan LII dan LIII terima 

kasih atas kerjasamanya dan semua pengalaman bersama selama di kampus 

PIP Semarang, “See you on Top”. 

6. Para pembaca yang budiman serta seluruh orang yang telah membantu, 

mendoakan dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini. 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur hanya kepada Allah 

SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat kehendak-Nya tugas 

skripsi dengan judul “Optimalisasi Proses Penambatan MT.Pegaden Di SBM 

(Single Buoy Mooring) Balongan” dapat diselesaikan dengan baik. 

Penulisan skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat 

dan kewajiban bagi Taruna Program Diploma IV Jurusan Nautika yang telah 

melaksanakan praktek laut dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan ijazah 

Sarjana Sains Terapan Nautika Program Studi Diploma IV di Politeknik Ilmu 

Pelayaran Semarang. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Yth. Bapak Capt. Wisnu Handoko, M.Sc selaku Direktur Politeknik Ilmu 

Pelayaran Semarang. 

2. Yth. Bapak Capt. Samsul Huda, MM, M.Mar selaku Ketua Program Studi 

Nautika PIP Semarang yang telah memberikan pengarahan serta 

bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini. 

3. Yth. Bapak Capt. Arika Palapa, M.Si, M.Mar selaku Dosen Pembimbing 

Materi dan Yth. Ibu Nita Setiyaningsih, S.Pd, M.Hum. selaku Dosen 

Pembimbing Penulisan yang juga telah memberikan pengarahan serta 

bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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4. Kedua orang tuaku, Ibu Nur Hidayaturrohmi dan Ayah Abdul Azis terima 

kasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan kepercayaan serta ridho yang 

kalian berikan. 

5. Adikku Zahwa Rizkyka Azmi dan Revinda Raeyza Azmi serta seluruh 

keluarga besarku yang sangat saya sayangi dan saya banggakan, terima kasih 

atas dukungan, kasih sayangnya yang tak terbatas serta doa-doa dan ridho 

yang telah diberikan. 

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

Seluruh Staf dan jajaran Perwira Resimen, Instruktur, dan Pembina. 

7. Perusahaan Pertamina yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 

melakukan penelitian. 

8. Seluruh kru kapal MT.Pegaden Tahun 2014-2015 yang telah memberikan 

inspirasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.  

9. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tugas skripsi ini yang 

penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, menambah 

wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Semarang,     2017 

 

 

 ANINDYA RAHMATIKA AZMI 

 NIT.49124436.N 

 


