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MOTTO 

 
1. Dan Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu 

lebih mudah bagi-Nya. Dia memiliki sifat yang Maha tinggi di langit dan di bumi. 

Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (QS. Ar-Rum : 27) 

2. Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu ceerdas, selalu ingin 

tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu bimbingan dari guru dan dalam 

waktu yang lama (Ali bin Abi Thalib) 

3. Kamu bisa menjadi apa yang kamu mau, selama kamu benar-benar tahu apa yang 

kamu mau. (Panji Ramdana) 

4. Keberanian bukanlah saat kita tidak merasa takut. Tapi jika kita mampu bertahan 

menghadapi rasa takut. (Panji Ramdana) 

5. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan 

mereka yang senantiasa berusaha. (BJ. Habibie) 

6. Yang paling berjasa atas hidupmu adalah kedua orang tuamu. 

7. Hidup adalah pilihan, ambil satu keputusan terbaik dan jangan pernah menyesal 

dengan apa yang akan terjadi. 

8. Waktu & Ucapan adalah 2 (dua) hal yang tidak bisa kembali. Maka jagalah itu dan 

jangan sampai menyesal.  
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Skripsi ini penulis persembahkan untuk : 

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah S.W.T yang senantiasa memberi 

hidayah serta rahmat dan karunia-Nya kepada hingga dapat menyelesaikan 

pendidikan saya di PIP SMG. 

2. Kepada Ibuku Suyartini dan bapakku Pandu tercinta yang telah memberikan 

dukungan moril, materi dan atas semua pengorbanan yang telah dilakukan 

padaku. Terima kasih juga untuk kakakku Dewi Indri Hapsari, serta semua teman, 

senior dan juniorku yang telah memberikan dukungan moril kepadaku. 

3. Kepada dosen yang telah membimbing  saya dengan sangat sabar  dalam 

penyusunan skripsi ini, Bapak Capt. H. S. Sumardi. S.H., M.M., M.Mar dan Ibu 

Sri Purwantini, S.E., S.Pd, M.M. Terima kasih atas semua bantuannya, tanpa 

bapak dan ibu skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan. 

4. Kepada PT. Pertamina dan orang-orang hebat crew MT. Sepinggan /P.3008 yang 

telah memberikan saya inspirasi baru dan dukungan sehingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

5. Kepada semua teman-temanku angkatan XLIX terutama kelas NVIIIA, NVIIB, 

kelas NIC, NIIC, NIIIC, NIVC, serta Taruni XLIX yang tak kan pernah 

tergantikan. Bravo Taruni XLIX. 

6. Kepada teman kos Tegalsari (Annisa Fitri Islamiah Harahap, Linda Kusuma W.), 

senior, teman XLIX, junior Daerah Salatiga yang telah memberikan motivasi dan 

bantuan selama ini, semoga persaudaraan terus mengakar di hati kita selalu. 
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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji syukur hanya kepada Allah 

SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat kehendak-Nya tugas 

skripsi dengan judul “Optimalisasi Penanganan Proses Bongkar Muat HighSpeed 

Diesel (HSD) dan Kerosene di Kapal MT.Sepinggan /P.3008” dapat diselesaikan 

dengan baik. 

Penulisan skripsi ini disusun bertujuan 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 Sains Terapan Nautika Program Studi Diploma IV di Politeknik Ilmu 

Pelayaran Semarang. 

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada: 

1. Yth. Bapak Capt. Wisnu Handoko, M.Sc selaku Direktur Politeknik Ilmu 

Pelayaran Semarang. 

2. Yth. Bapak Capt. Samsul Huda MM, M.Mar selaku Ketua Program Studi 

Nautika PIP Semarang yang telah memberikan pengarahan serta 

bimbingannya hingga terselesaikannya karya tulis ini. 

3. Yth. Bapak Capt. H. S. Sumardi, SH, MM, M.Mar selaku Dosen Pembimbing 

Materi yang sudah dengan sabar dan cermat dalam membimbing skripsi 

penulis. Sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan tepat waktu. 
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4. Yth. Ibu Sri Purwantini, SE, S.Pd, MM selaku Dosen Pembimbing Penulisan 

yang sudah dengan sabar dan cermat dalam membimbing skripsi penulis. 

Sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan tepat waktu. 

5. Ibu Suyartini tercinta, Bapak Pandu, kakak Dewi Indri Hapsari yang telah 

memberikan dukungan moril dan spiritual kepada penulis selama menyusun 

skripsi ini. 

6. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang telah 

memberikan ilmu kepada taruna-taruni selama menempuh pendidikan di 

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 

7. Yth. Nahkoda, Perwira, dan seluruh crew kapal MT. Sepinggan /P.3008 yang 

telah membimbing penulis selama melaksanakan praktek laut. 

8. Yth. Seluruh jajaran direksi dan staff PT. PERTAMINA yang telah 

memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan praktek laut. 

9. Teman-teman, saudaraku angkatan XLIX PIP Semarang. 

10. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung baik secara moril 

maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, menambah 

wawasan serta pengetahuan bagi pembaca.  

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.     

Semarang,                       2017 

Penulis, 
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