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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Puji  dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi 

yang berjudul “Analisa pengaruh kualitas minyak lumas terhadap kerusakan pada 

komponen mesin induk di KM. Armada Segara” 

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Profesional Sarjana Terapan Pelayaran (S. Tr. Pel) dalam bidang 

Teknika program D.IV dan ijazah laut Ahli Teknika Tingkat III (ATT-III) di 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Penulis berharap semoga skripsi ini berguna 

bagi pembaca karena penulis berusaha menyusun skripsi ini sebaik mungkin dengan 

keadaan yang sebenar–benarnya berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, 

dukungan, dan saran serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam 

kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

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

Pelayaran Semarang. 

2. Yth. H. Amad Narto, M.Pd,M.Mar. selaku Ketua Program Studi Teknika 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

3. Yth. Drs. Darjono, M.Eng. selaku Dosen Pembimbing Materi Skripsi. 
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4. Yth. Capt. Moh Aziz Rohman, MM, M.Mar. selaku Dosen Pembimbing 

Metodologi Penulisan Skripsi ini. 

5. Semua dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

6. Kedua orang tuaku,  Ibunda Sutilah Krisnawati  dan Ayahanda Agus Rofianto 

serta seluruh keluarga besarku yang sangat aku sayangi dan aku banggakan, 

terima kasih atas kasih sayangnya yang tak terbatas serta doa-doa dan ridhonya. 

7. Yang terhormat Seluruh jajaran direksi dan staff PT. Salam Pacifik Indonesia 

Lines yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan praktek 

laut. 

8. Teman-temanku angkatan “L” PIP Semarang khususnya T-VIII-B yang 

membantu pemikirannya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

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

maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

  Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta berguna  

bagi pembaca. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penulisan skripsi 

ini penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Semarang, ………………….2017 
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