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pembaca karena peneliti telah menyusun dengan sebenar–benarnya dan berusaha 

sebaik mungkin berdasarkan yang penulis pelajari dan alami sendiri selama Prala 

diatas kapal. 
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membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian. 
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material dan spiritual kepada peneliti selama penulisan skripsi ini. 
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