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5. Kedua orang tua seluruh beserta keluarga penulis yang telah memberikan doa dan 

dukungan, terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan dan kepercayaan serta 

ridho yang telah diberikan. 
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laut. 

7. Rekan-rekanku angkatan L PIP Semarang khususnya N VIII A yang telah 

membantu menyumbangkan dukungan dan pemikirannya untuk menyelesaikan 
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8. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril maupun 

materiil yang tidak dapat penulis sebut satu persatu sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk 

menambah wawasan dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca, khususnya 

para Taruna Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Apabila terdapat kesalahan dan 
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pembaca berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. 
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