
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

 

Assalamualaikum wr. wb. 

 

Puji syukur Penulis haturkan kepada Sang Pemberi Kehidupan, Allah SWT., 

karena atas seizin-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. 

 

Skripsi dengan judul " Penentuan Kadar Nitrit, Dan Nitrat Pada Perairan Teluk 

Lampung sebagai Indikator Kualitas Lingkungan Perairan" adalah salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Jurusan Kimia, Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

 

Dalam pelaksanaan dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari kesulitan dan 

rintangan, namun itu semua dapat penulis lalui karena Allah SWT. serta bantuan 

dan dorongan semangat dari orang-orang yang hadir  dalam kehidupan penulis.  

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya 

kepada : 

 

1. Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kehidupan kepada 

penulis dan memberikan nikmat sehat untuk menyelesaikan skripsi ini. 



2. Ibu Rinawati, Ph.D., selaku pembimbing I  penelitian yang telah banyak 

memberikan nasihat, saran, ilmu, motivasi, perhatian, serta kesabaran dalam 

membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Bapak Diky Hidayat, M.Sc., selaku pembimbing II penelitian yang telah 

memberikan kritik, saran, dan arahan yang diberikan kepada penulis sehingga 

skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

4. Bapak .Drs. R. Supriyanto, M.S. selaku penguji penelitian yang telah 

memberikan  semangat, kritik, saran, dan arahan kepada penulis sehingga 

skripsi ini terselesaikan dengan baik. 

5. Bapak Prof. Suharso, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Unila. 

6. Dr. Suripto Dwi Yuwono, M.T., selaku Ketua Jurusan Kimia FMIPA Unila. 

7. Ibu Dian Septiani Pratama, M.Si., selaku pembimbing akademik yang selalu 

memberikan bimbingan konseling berupa arahan dan masukan yang baik 

kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa. 

8. Seluruh dosen jurusan Kimia FMIPA Unila yang telah mendidik dan 

memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna kepada penulis selama 

kuliah. 

9. Kedua orang tuaku yang sangat aku cintai. Bapak (Erwin Bakar) dan Ibu 

(Syarifah Lestari). Hanya terima kasih yang bisa Tio ucapkan dan berikan 

kepada kalian. Pengorbanan kalian sungguh luar biasa untuk membesarkan 

Tio. Terima kasih telah memberikan semangat kepada Tio untuk 

menyelesaikan studi di jurusan Kimia dan menyelesaikan skirpsi ini. Terima 

Kasih. 



10. Uni ku tercinta (Rasuna Ersa ) dan Adik ku yang ku sayangi (Muhammad 

Firza Ersa), terima kasih atas dukungannya selama ini kepada Tio dari awal 

kuliah sampai saat ini, rasanya Tio tak akan mampu dan bias membalas atas 

dukungan yang telah kalian berikan kepada Tio selama ini. 

11. Teman-teman satu perjuangan, Uti, Juni, Kristi dan Kak Suparno, terima 

kasih banyak atas kerjasama, masukan, semangat, dan kekompakkan kalian 

selama ini serta telah membuat saya menjadi seseorang yang mampu 

menghadapi dan menyelesaikan semua halangan dan rintangan selama 

melaksanakan penelitian ini. 

12. Teman-teman seperjuangan di laboratorium, Daniar, Fani, Anggino, Ayu, 

Lewi, Mila. 

13. Teman-taman kimia 2010, Hanif, Hapin, Surtini, Ariyanti, Rani, dll. yang 

selalu memberikan semangat, motivasi dan dorongan sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini 

14.  Adik-adik kimia 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015. 

15. Kepada Mbak Iin dan Mas Udin selaku laboran dari laboratorium Kimia 

Analitik dan Intrumentasi, terima kasih atas bantuan dan saran dalam kepada 

penulis dalam melaksanakan penelitian. 

16. Mbak Nora dan Pak Gani yang selalu direpotkan oleh saya masalah 

administrasi jurusan. 

17. Teman-teman Dewan Pembina FMIPA, terimakasih atas semangat yang 

diberikan dan atas kekeluargaan yang terjalin selama ini. 

18. Pioneer 2010 : Ahmad, Adi, Sakban, Rido, Herman, dan Udin. 



19. Adik-adik Rois FMIPA, Ali, Ari, Didin. Adi Setiawan, Ade Pamungkas, dll. 

terimakasih atas semangat yang diberikan dan atas kekeluargaan yang terjalin 

selama ini. 

20. Para penghuni kontarakan B10, Imam, Adi, Gusman, Kak Gamal bersaudara, 

Danu, Miko, Putra dan Firman, terimakasih atas semangat yang diberikan dan 

atas kekeluargaan yang terjalin selama ini 

21. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam 

penyusunan skripsi ini. Terima kasih. 

22. Almamater tercinta, Universitas Lampung 

  

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.  

Penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan 

bermanfaat. Aamiin. 

 

Wassalamualaikum wr. wb. 
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