
vii 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat dan anugerah-Nya 

tugas skripsi dengan judul “Pengaruh Kegiatan Dokumentasi Terhadap Penyusunan 

Contractor Safety Management System (CSMS) Di PT. Hafar Daya Samudera” dapat 

diselesaikan dengan baik. 

Tujuan skripsi ini disusun adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan 

menyelesaikan pendidikan program D.IV tahun ajaran 2016-2017 Politeknik Ilmu 

Pelayaran ( PIP ) Semarang, juga merupakan salah satu kewajiban bagi taruna  yang 

akan lulus dengan memperoleh gelar Sarjana Terapan Pelayaran. 

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dorongan dan bimbingan 

berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 

ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

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

Semarang tahun 2015-2017 

2. Capt. Marihot Simanjutak., M.M selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran 

Semarang mulai tahun 2017 

3. Dr. Winarno, S.S.T., M.H selaku Ketua Program Studi KALK. 

4. Ibu Okvita Wahyuni, S.ST, M.M selaku Dosen pembimbing materi yang telah 

memberikan pengarahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini. 

5. Dr. Capt. Sahabuddin Sunusi, MT, M.Mar selaku Dosen pembimbing penulisan 

yang juga telah memberikan pengarahan serta bimbingannya hingga 

terselesaikannya skripsi ini. 



viii 

 

6. Ibu, Ayah, Adik-adik, dan Pasangan tercinta, yang telah memberikan dukungan 

moril dan spiritual kepada penulis selama menyusun skripsi ini. 

7. Para Dosen dan Civitas Akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

8. PT. Hafar Daya Samudera yang telah memberikan kesempatan penulis untuk 

melakukan penelitian. 

9. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan KALK dan taruna-taruni angkatan L 

yang selalu memberi dukungan dan kerja sama. 

10. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tugas skripsi ini yang 

penulis tidak bisa menyebutkan satu per satu. 

Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan ketulusan semua 

pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis 

mengharapkan saran atau koreksi dari para pembaca yang bersifat membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau pihak-

pihak lain yang merasa dirugikan, penulis mohon maaf. Penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan bagi 

pembaca.  

 Semarang,                                   2017 

Penulis 

 

 

 

Wahyunda Marta Dewa 

NIT. 50135104.K 

 


