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  KATA  PENGANTAR 

 

 

Puji  syukur  kami  panjatkan  kepada  ALLAH  SWT  karena  dengan  rahmat  

serta  Hidayah-Nya  penulis  dapat  menyelesaikan  penyusunan  skripsi  ini  dengan  

judul “Optimaliasi Penerapan ISPS Code di M.V. Meratus Jayapura”.  Penyusunan  

skripsi  ini  merupakan  salah  satu  syarat  guna  menyelesaikan  pendidikan  

program  D.IV  tahun  ajaran  2013-2017  Politeknik  Ilmu  Pelayaran (PIP) 

Semarang,  juga  merupakan  salah  satu  kewajiban  bagi  taruna  yang  akan  lulus  

dengan  mendapat  gelar  Sarjana  Sains  Terapan (S.Si.T), minimal  harus  telah  

menyusun  dan  harus  lulus  ujian  skripsi. 

Dalam  penyusunan  skripsi  ini,  penulis  juga  banyak  mendapat  bimbingan  

dan  arahan  dari  berbagai  pihak  yang sangat  membantu  dan  bermamfaat,  oleh  

karena  itu  dalam  kesempatan  ini  penulis  ingin  menyampaikan  rasa hormat  dan  

terimakasih  yang  sebesar-besarnya  kepada.  

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

Pelayaran  Semarang yang lama. 

2. Yth. Capt. Marihot Simanjuntak, M.M. selaku Direktur Politeknik Ilmu 

Pelayaran Semarang yang baru. 

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

Nautika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

4. Yth. Dr. Capt. H. Sahabuddin Sunusi, M.T.,M.Mar,  selaku  Dosen  

Pembimbing  Materi  Skripsi. 

5. Yth. Bapak R.A.J Susilo Hadi Wibowo, S.IP.,M.M., selaku Dosen 

Pembimbing Metode  Penulisan  Skripsi. 
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6. Yth. Para  Dosen  di  PIP  Semarang  yang  telah  memberikan  bekal  ilmu  

pengetahuan  yang  sangat  bermanfaat  dalam  membantu  proses  penyusunan  

skripsi  ini. 

7. Ytc. Ayah  dan  Ibu  serta  adik  tersayang  atas  dorongan  moril  dan  materil. 

8. Ytc. Rekan-rekan  taruna  PIP  Semarang  yang  telah  berjuang  bersama-

sama. 

9. Yth. Semua  pihak  yang  telah  membantu  penulisan  skripsi  ini  yang  tidak  

dapat  penulis  sebutkan  satu  persatu. 

Tiada  yang  dapat  penulis  persembahkan  kepada  beliau  dan  semua  pihak  

yang  telah  membantu,  semoga  Allah  melimpahkan  Rahmatnya.Penulis  

menyadari  sepenuhnya  bahwa  dalam  penulisan  ini  masih  banyak  kekurangan  

selain  itu  masih  banyak  hal  yang  perlu  ditingkatkan  dan  dikembangkan  dalam  

penelitian  ini,  untuk  itu  dengan  segala  kerendahan  hati  penulis  sangat  

mengharapkan  saran  dan  kritik  yang  bersifat  membangun  demi  perbaikan  dan  

kesempurnaan  skripsi  ini. 

Akhir  kata  penulis  mohon  maaf  apabila  terdapat  kesalahan  dan  

kekurangan  didalam bahasa dan penulisan  skripsi  ini.  Penulis  berharap  semoga  

skripsi  ini  dapat  menambah  wawasan  bagi  penulis serta  dapat  bermanfaat  bagi  

pembaca. 

  Semarang,  24  Januari 2017 

Penulis 
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