
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa 

karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi  

dengan judul “Analisis Kelayakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sodohoa di 

Kendari, Sulawesi Tenggara” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk 

meraih gelar sarjana di fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas 

Brawijaya, Malang. 

 Dengan selesaikannya laporan ini maka penulis menyampaikan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, 

terutama kepada: 

1. Bapak Ir. Martinus, MP dan Bapak Dr.Ir. Gatut Bintoro, M.Sc selaku dosen 

pembimbing satu dan dua yang telah memberikan bimbingannya dalam 

menyususn laporan skripsi. 

2. Bapak Ir. Agus Salim Safrulla, MS selaku Kepala Dinas Perikanan Dan 

Kelautan Kota Kendari. 

3. Bapak Ir. Ridwan Kepala TPI Sodohoa yang sudah menerima penulis 

untuk melaksanakan Penelitian dan seluruh Staf yang ada di Tempat 

Pelelangan Ikan Sodohoa, Kendari yang membantu. 

4. Bapak Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) kendari yang telah 

memberikan Tempat tinggal (Mes) bagi Penulis dan seluruh staf yang 

bekerja sama untuk membantu penulis. 

5. Buat Mama tersayang dan seluruh keluarga besar yang telah 

memberikan semangat, doa dan dana sehingga penulis dapat 

menyelesaikan laporan skripsi ini. 



iv 
 

6. Teman-teman PSP angkatan 2010 yang telah banyak membantu baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan 

skripsi ini. 

7. Nurma dan Ana yang telah membantu dan menemani dalam melakukan 

penelitian ini. 

8. Buat Osli, Michelle, Nita, Reni, Linda, Astuti, Davit, Ricky, Jonatan, Regi 

dan Odi yang telah menemani penulis dalam masa Study. 

9. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, sebagai 

instansi yang menaungi kegiatan skripsi ini 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sudah 

membatu dalam penysunan laporan skripsi ini. 

Penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa laporan skripsi  ini masih 

jauh dari kesempurnaan. Karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Tuhan 

Yang Maha Esa. Sehingga kritik dan saran sangat diharapkan dari semua pihak 

demi perbaikan dimasa mendatang. Akhirnya, penulis berharap semoga laporan 

ini bermanfaatan dan dapat memberikan informasi bagi semua pihak yang 

berminat atau yang membutuhkan, khususnya bagi mahasiswa Fakultas 

Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Malang. 

 

      Malang, 25 September 2014 

 

 

       Penulis 

 

 


