
iii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan

Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat

yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis

diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses

dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang

benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan

keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk

menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijasah dan gelar yang saya

terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, September 2017

(Musharni)
NPM. 131510553
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar”

(Al- Baqarah : 153)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya bersama

kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al- Insyirah :5-6))

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku dan suamiku

Terimakasih untuk doa, cinta dan dukunganya
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Puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua nikmat, berkah dan

kesempatan yang telah di berikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Jarak Dan Karakteristik Sumur

Gali Terhadap Kandungan Timbal Dan Cromium Di Sekitar TPA Sampah

Batulayang” tepat pada waktunya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangkaian kegiatan

penelitian ini tidak dapat terlaksana sesuai dengan rencana apabila tidak di

dukung oleh berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin
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kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat di gunakan sebagaimana mestinya

dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya.

Pontianak,    September 2017
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