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Puji dan ryukur penulis panjatkan kehadiran Sang Hyang Widi atas segala

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peaulis dapat meny'usun dan menyelesaikan

penulisan skripsi yang berjudul *ANALISA BOCORNYA PIPA HIDROLIK

FADA HAT{TI C{IWR DI KAPAL MY" ENHRGY MII}AS".

Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan

memperoleh gelar Profesional Sarjana Terapan Pelayaran {S.Tr.Pel} dalarn bidang

Nautika program D.IV Poiiteknik llmu Pelayaran Semarang. Penulis berharap

sernoga skripsi ini berguna bagi pembaca karena penulis berusaha menlusun

skripsi ini sebaik mungkin dengan ieadaan 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:

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

Pelayaran Semarang yang larna serta Capt. Marihot Simanjutak, M.M selaku

Direktur Foliteknik llmu Pelayaran Semarang yang baru.

Yth. Capt. Samsul Huda, M.M., M.Mar. selaku Ketua Program Studi Nautika

dan Juga Selaku Dosen Pembimbing Materi.
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3. Yth. Henny Wahyu Wardhani, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Metodologi

dan penulisan daiam skripsi ini.

4. Semua dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah membantu

dalam peayelesaian skripsi ini.

Kedua orang tuaku, Ayahanda Made Japa dan Ibunda Nunuk Sudjiaty serta

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

kasih atas kasih sayangnyri yang tak terbatas serta daa-doa dan ridhonya.

Yang terhorrnat Seluruh jajaran direksi dan staff PT. Karya Sumber Energy

yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mrlaksanakan praktek laut.

7. Seluruh *ew kapal -MV. Energy Midas tahun 2015-2816 yang telah

mernberikan inspirasr dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Teman-temanku angkatan L PIP Semarang khususnya N-Y{I1-8.

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,
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