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internet. Penulis dalam menyusun skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan 
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terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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5. Capt. Arika Palapa,M.SI.,M.Mar. dan Ir. Fitri Kensiwi selaku dosen 

pembimbing skripsi yang dengan sabar dan tanggung jawab telah memberi 

dukungan, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

6. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis 

selama ini. 

7. Senior saya angkatan 49 Pandu Suryanata Wijaya dan Angga Kurniatama 

yang sangat membantu dan mengarahkan dalam terciptannya skripsi ini.  

8. Rekan-rekan angkatan L dan kelas NAUTIKA VIII, Politeknik Ilmu 

Pelayaran Semarang. 
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