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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, 

Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih setia-Nya yang senantiasa 

memberikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan kepada penulis sehingga 

penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang 

direncanakan. Judul yang ditentukan dalam penelitian yang dilaksanakan ialah 

“Analisis Kandungan Logam Berat Timbal (Pb), Besi (Fe), dan pH Pada Air 

Sumur Gali Disekitar Tempat Pembuangan Akhir(TPA) Sampah di Desa 

Marelan Pulau Nibung Kota Medan.” 

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang dengan penuh kasih telah membantu menyelesaikan skripsi 

ini, mulai dari pengajuan proposal hingga penyusunan skripsi, antara lain ibu Dra. 

Hafni Indriati Nasution, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang 

memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi, Dosen Pembimbing Akademik 

Bapak Dr. Simson Tarigan, M.Pd yang telah membimbing penulis selama 

perkuliahan, serta kepada Bapak Dr.Ajat Sudrajat, M.Si, Dra. Ratu Evina 

Dibyantini, M.Si, Junifa Layla Sihombing, S.Si, M.Si selaku Dosen Penguji yang 

telah memberikan banyak saran dan masukan positif dalam penelitian ini. 

 Secara khusus dan teristimewa kepada kedua orang tua penulis, mama dan 

bapak tersayang terima kasih untuk tiap titik peluh yang telah terjatuh untuk 

membiayai pendidikanku, atas segala doa, motivasi, bimbingan, dan kasih sayang 

yang tak terhingga. Mama dan bapak adalah motivasi terbesarku berada disini 

walau jarak dan waktu harus memisahkan kita selama perkuliahan. Gelar ini 

penulis persembahkan untuk Mama dan Bapak. Kepada bg jhonwilfrid hasibuan 

beserta keluarganya, bg Ronal Hasibuan beserta keluarganya, kk Netti Hasibuan, 

dan juga adeq Iwan Hasibuan terimakasih buat doa, nasehat dan perhatian yang 

kalian berikan kepadaku. Terkhusus buat my loved si jelek Whandy F sianturi 

S.Pd yang menjadi pemotivasi yang baik sekaligus teman bertukar pikiran dalam 

penyelesaian pendidikan ini. Terimakasih teman sejoli aku kk rasi siregar S.Si, 

Endang sinambela S.Si dan Gika Asti Calon S.Si atas doa, masukan dan 

semangatnya dan juga teman seperjuangan penulis NK’11. Buat adik, kk, abg 
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kost keshya  antara lain kk Liani manalu S.Pd, bg Novhen sembiring S.Pd, bg 

Daniel Hasibuan S.Pd, kk Resti S.Pd, kk ratna, de endra Hasibuan, Romas 

Hasibuan, Dosmarito Hasibuan dan Hartati Hasibuan yang selalu memberi 

semangat dan tempat curhat atas keluh kesah peneliti. Semua pihak yang turut 

membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan orang terkasih yang menginginkan 

keberhasilan penulis. 

 Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini 

namun tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

banyak kekurangan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis 

menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi 

ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta menambah wawasan dan literatur bagi pembaca.  
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