KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita
Muhammad SAW semoga kita termasuk golongan umatnya yang diberi syafa’at
serta selalu dalam barisan orang-orang yang sholih-sholihah. Aamiin.
Berkat rahmat dan atas izin Allah SWT., Alhamdulillah penulis dapat
menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Validasi Metode Uji Analisis Logam Pb
Pada Rambut Manusia Dengan Menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom
dengan lancar. Namun, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas
dari bantuan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan
satu-persatu. Oleh karena itu, penulis secara khusus ingin mengucapkan
terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Riyanto S.Pd., M.Si., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia, sekaligus Dosen
Pembimbing yang senantiasa membimbing dengan tulus, memberikan motivasi,
ilmu dan do’a nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Dr. Dwiarso Rubiyanto, M.Si, selaku Ketua Program Studi Kimia,
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Wiyogo Prio Wicaksono, M.Si dan Bapak NurCahyo Iman Prakoso, M.Sc
selaku dosen penguji yang telah banyak membantu dalam memperbaiki Skripsi
ini serta saran dan masukannya.
4. Kepada pahlawan-pahlawan kami, selaku dosen Program Studi Kimia. Semoga
Allah selalu memberi kebarokahan umur kepada beliau-beliau dan terima kasih
atas ilmu yang telah diberikan kepada kami
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5. Kepada Kedua orang tua penulis, Bapak Drs. H. Syafiuddin Arif dan Ibu Hj.
Hasniah, yang selalu memberikan dukungan moril, materil dan spiritual, dan
yang selalu mendo’akan kesuksesan anak-anaknya
6. Kepada kedua kakak penulis, Abdul Jabbar Asysyafiiyah S.HI dan Miftahul
Jannah S.PdI yang turut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Nisa, Anisa, Lilis dan Devi, yang selalu
memberikan semangat serta dukungannya
8. Teman-teman Kimia 2015 yang telah bersama berjuang di kampus tercinta ini
9. Kepada Keluarga Laser-C FMIPA UII, yang sudah mengisnpirasi dan telah
menjadi bagian dari keluarga
Jazakumullah khairan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan
keridhoan , kasih sayang serta petunjuk-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari
bahwa sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih banyak sekali ditemukan
kekurangan. Terlepas dari itu, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi diri penulis.
Aamiin Aamiin ya Rabbal’alamiin
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, Januari 2019

Luthfiah Asysyafiiyah
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