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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum 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 “OPTIMALISASI PERAWATAN ALAT BONGKAR 

MUAT DI ATAS KAPAL GUNA MEMPERLANCAR KEGIAAN BONGKAR 

MUAT DI MV.ORIENTAL RUBY“. 

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan 

memperoleh gelar Profesional Sarjana Sains Terapan Pelayaran (S.ST.Pel) dalam 

bidang Nautika program D.IV 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. Capt. MARIHOT SIMANJUTAK. M.M., selaku Direktur Politeknik 

Ilmu Pelayaran Semarang. 

2. Yth. Capt. SAMSUL HUDA, M.M., M.mar. selaku Ketua Program Studi 

Nautika. 

3. Yth. Capt.H.MOH.AZIZ ROHMAN, M.M.,M.mar. selaku Dosen 

Pembimbing Materi. 
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4. Yth. Ibu I r.FITRI KENSIWI,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Metodologi 

dan penulisan dalam skripsi ini. 

5. Semua dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

6. Kedua orang tuaku,  Ibunda Nasirah dan Ayahanda Radi 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 PACIFIC 

INDONESIA LINE yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 

melaksanakan praktek laut. 

8. Seluruh crew kapal MV.ORIENTAL RUBY Tahun 2015-2016 yang telah 

memberikan inspirasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.  

9. Teman-temanku angkatan L PIP Semarang khususnya kasta jajung dan kelas  

N-VIIIA. 

 Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta 

berguna bagi pembaca. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Semarang,…………………… 2017 
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