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HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Esaa, Yang Maha Pengasih

Lagi Maha Penyayang dan memberi kehidupan, yang telah menciptakan

dunia dan seisinya serta tidak akan tidur untuk menggenggamnya.

2. Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang saya kagumi, yang sangat

menyayangi umatnya beserta para keluarga dan sahabatnya.

3. Kedua orang tua, nenek, beserta adik tercinta, Ayah Darmadi Serka (Purn),

Ibu Sri Wahyu Handayani, Mbah Sikat, dan Adik Taruna Madya Wahyu

Damayanti yang selama ini telah membesarkan saya, menyayangi saya,terima

kasih atas semuanya baik doa dan dukungan dan kepercayaan serta ridho

yang kalian berikan.

4. Sahabat saya Hadrian Eko Nurcahyo, Edhy Setiawan Dan Avis Setyo

Pambudi yang selama ini memberikan dukungan, semangat, serta

memberikan doa demi kelancaran skripsi ini. Kalian memang hebat.

5. Keluarga pakde Wahyudi di Gresik dan Keluaga pakde Setiyono Ponorogo

yang banyak membantu saya dalam berbagai hal.

6. Keluarga Mas Erwin Maryudi terima kasih atas semangat, doa, saran,

masukan dan dukungan selama ini.

7. Keluarga Mbah Kasan Kusen di Paju dan Mbah Lamidjo di Bangsalan terima

kasih telah memberikan banyak hal yang telah saya terima sampai saat ini
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baik memberikan masukan dan dukungan. Saya bangga mengenal anda

semua.

8. Keluarga besar fungsi Technical Fleet (TF1) di PT. Pertamina Perkapalan

Jakarta Pak Gandung , Capt.Qosim, Pak Aris Priyanto, Mbak Anggi, Pak

Budi Cahyono, Pak Chadrul Tanjung, Almarhum Pak Agus Susilo , Pak Agus

Firmansyah, Pak Bambang, Pak Aris, Pak Albertus, Pak Empud, Pak Edy,

Pak Eko, Pak Panca, Mbak Novi, Mbak Okta, Mbak Ambar, Mas Farid, Bang

Andareas, Pak Syahrul, Pak Yacobus, Pak Agus Sofyan, Pak Rahmat,Pak

Hadi, Pak Warso dan Pak Asep yang telah memberikan bimbingan skripsi

dan pengalaman yang tidak saya lupakan.

9. Keluarga Mess Harmony 32 yang memberikan dukungan dan tempat tinggal

selama saya praktek darat.

10. Seluruh senior dan teman seangkatan di Mess WIROTAMAN Madiun yang

telah berbagi banyak hal dan perjuangan sampai saat ini.

11. Senior XLIX dan adik angkatan LII serta LIII yang solid sampai saat ini juga

selalu jaga kekompakan.

12. Seluruh teman sekelas KALK A yang selalu kompak dalam segala hal baik

candaan, hinaan, tawa dan banyak hal yang seringkali membuat kita terkena

masalah. Namun percayalah kalian meerupakan sahabat-sahabat yang selalu

akan diingat.

13. Kepada semua teman seangkatan L selamat berjumpa didunia kerja dan tetap

kompak dalam segala hal.
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14. Para pembaca yang menyempatkan waktunya untuk membaca skripsi saya

terima kasih.

15. Dan masih banyak pihak yang turut serta membantu daalam menyelesaikan

skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih

banyak.


