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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Alhamdulilahirabbil’alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena 

dengan rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini 

dengan judul “Penanggulangan Muatan Batubara yang Berasap Ketika Pemuatan di MV. 

Pan Global” dapat diselesaikan dengan baik. 

Penulisan ini merupakan untuk memenuhi salah satu syarat dan kewajiban bagi 

Taruna Program Diploma IV Jurusan Nautika yang telah melaksanakan praktek laut dan 

sebagai persyaratan untuk mendapatkan ijazah Sarjana Terapan Pelayaran. Program Studi 

Diploma IV di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

Penyusunan skripsi ini, penulis juga banyak mendapat bimbingan dan arahan dari 

berbagai pihak yang sangat membantu dan bermanfaat. Oleh karena itu, dalam kesempatan 

ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak H. Irwan., M.Pd., M.Mar.E selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran 

Semarang. 

2. Capt. Samsul Huda, MM, M.Mar selaku Ketua Program Studi Nautika PIP Semarang. 

3. Capt. Hadi Supriyono, MM, M.Mar selaku dosen pembimbing materi yang telah 

memberikan pengarahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya skripsi ini. 

4. Ibu Henny Wahyu Wardhani M.Pd selaku dosen pembimbing metodologi penulisan 

yang juga telah memberikan pengarahan serta bimbingannya hingga terselesaikannya 

skripsi ini. 
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5. Seluruh dosen dan civitas akademika Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

6. Ayah dan Ibu tercinta atas dukungan moral dan material. 

7. Perusahaan pelayaran PT. Jasindo Duta Segara yang telah memberikan kesempatan 

penulisan untuk melaksanakan praktek laut dan penelitian. 

8. Seluruh Crew MV. Pan Global yang telah memberikan inspirasi dan dukungan dalam 

penyelesaian skripsi ini. 

9. Teman-teman angkatan 51 yang telah berjuang bersama-sama. 

10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu persatu. 

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan 

sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran agar disaat mendatang penulis dapat 

membuat karya tulis yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah 

wawasan serta pengetahuan bagi pembaca. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

            Semarang, 

               Penulis 

 

                 Muhammad Kodrat Wicaksana 

        NIT. 51145221 N 

 

 

 

 


