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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, 

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayahNya 

yang telah dilimpahkan kepada hambaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita menuju jalan yang benar. 

Skripsi dengan judul ‘’Analisa penanganan kebocoran pipa sanitari dengan 

cara pengelasan di MV.Lieke’’ telah terselesaikan berdasarkan data-data yang 

diperoleh dari hasil penelitian selama satu tahun praktek laut di perusahaan. 

PT.PROMARITIME. 

Dalam usaha menyelesaikan penulisan skripsi ini, dengan penuh rasa 

hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

telah memberikan bimbingan, dorongan, bantuan serta petunjuk yang berarti. 

Untuk itu pada kesempaan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

yang terhormat : 

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

Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam menuntut ilmu di 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

2. Yth.Bapak Capt.Marihot Simanjuntak,M.M, selaku Direktur baru Poiteknik 

Ilmu Pelayaran Semarang. 

3. Bapak Amad Narto, M.Mar.E, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Teknika 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah memberikan kemudahan dan 
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pengertian serta pembelajaran yang baik dalam menuntut ilmu di Politeknik 

Ilmu Pelayaran Semarang. 

4.  Drs.EDY WARSOPURNOMO,MM,M.Mar,E selaku Dosen Pembimbing Materi 

Penulisan Skripsi yang dengan sabar dan tanggung jawab telah memberikan 

dukungan, bimbingan, dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5. Ibu NITA SETIYANINGSIH,S.Pd,M,Hum selaku Dosen Pembimbing Metode 

Penulisan Skripsi yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan 

pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Perusahaan Pelayaran PT. PROMARITIME yang telah memberikan 

kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian dan praktek di atas 

kapal. 

7. Nakhoda, KKM beserta seluruh awak MV.LIEKE yang telah membantu 

penulis dalam melaksanakan penelitian dan praktek. 

8.  Ayah dan ibunda tercinta, adikku serta seseorang yang ada di hatiku yang  

telah memberikan dukungan moril dan spiritual Penulis menyadari masih 

banyak hal yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam penelitian ini, 

maka dengan tangan terbuka penulis menerima kritik dan saran yang 

membangun dari pembaca. Penulis berharap agar penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi dunia penelitian dan pelayaran serta pembaca 

    Semarang,    Juni 2017 

Penulis 
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