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Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah menyerahkan pengetahuan 
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terselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati 
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kepada : 
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5.     Yth. Bapak Nasri, M.T. selaku Dosen Wali. 
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mengasuh dan mendidik penulis selama menempuh pendidikan di 
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7.     Seluruh crew KM. Ultima 1 atas semua pengalaman yang diberikan kepada  

penulis selama berada di atas kapal. 

8.     Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan kesempatan dan dukungan 

baik moril dan materiil maupun spiritual sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini agar memperoleh gelar sarjana. 

9.     Teman-temanku semua angkatan L yang telah membantu memecahkan 

semua persoalan yang ada dalam pembuatan skripsi ini. 

10. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga    

skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keterbatasan penulis menyebabkan 

hasil penelitian ini jauh dari sempurna dan bobot ilmiah yang belum memadai, 
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penyempurnaan penulisan skripsi ini. 
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