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SabaradaCah bookyang teramatpafiit...

(Dan untu^jnengubahnya menjadi budiyang manis...

Jaa%anfafi saSaritu laya^nya (angityang tiada batas.

Jlflafi akan memberi%an meninggi^an orang-orangyang beriman

dan orang-orangyang dtberiiCmupengetafiuan beberapa

derajat...

(OS. AC-Mujaaduafi: 11)

'Kjitabantafi Muhammad, "Apa^aA soma Orang-orangyang

mengetahui dengan yang tidakjnengetahtu??, Sesunggudnya

danya orang-orangyang beraRfdakQih'yang dapat menerima

pefajaran. (OS. Az- Zumar: 9)



K,upersem6alii{an %arya %eciCini Teruntufc

♦ 'Kedua orang tua^u tercinta : Ir. J{. Sudimaryono e$,'Jfj. SriV.ndang S-

Terima fasih atas doa yang seCafu mengaGr tiada Benti dan fasiA sayang yang papa dan

mama curaAfam seCama ini Tiada harapyang Cain fsgcuaB. tiap doa yang teruntaiindah untu^

'Een semoga itu semua menjadi Buahyang manis untukjemua...

*t* My bigfamify: !Mas Eddy^L istri dan _fldequ Cbayang Endry

Jlkhirnya 'Een CuCusjuga euy....!!! thanksforaftya

*t* (penjaga fiati_Q "(Danu 'Wicat{sono"

Ma^asih 6uat cinta, sayang, perflation, dufiungan, Bantuan yang cyg Benson

untu^u...MaRasih udah memBeri warna wami hidup daiam setiap (angkgh^u dan membuat

a^u menjadiorangyang CeBih tegar.. ..Ma^asihya Chayang....

IL<rvel)W*V

*X* Vdy true patner: Ufa d£}feru andsemea team membrane faramil^

tMafasih atas semuanyaya

•♦• Semua teman seperjuanganfa di(ing^ungan 02

'You "re my Big motivation

♦ Sahabatl sejati_Q Mba Tini ((Don'tforget ourmoment 0%!!) Jin *&9fur(jiyo cepetan

donkjya /©) <Yudfii (#yo Berjuang tents!!) serta sa6a6at2_Qjang linn yang beCum

sempat teru^ir namanya, thanks Banget deft pofa^nya

♦ Semua teman-teman fast-Q. ...<P3, <Eno, <Hia,ylta, ZaRia, %ina, Titin (<T&ank§forattyaaad)

*l* Semua %efuarga (Besar Jogja e£ (Bjb....Terimafasih atas semua doa serta dufanganyang

sefaCuada setama ini

*t* Semua teman-teman nsahabatyangga Bisa disebutfan namanya satupenatu mafasih Baya^

*%



KATA PENGANTAR

A sdK^jtL

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Robbil Alamiin , kita panjatkan puji syukur

kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Taufik, rahmat serta Hidayah-Nya kepada

penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusenan tugas akhir yang berjudul "

PENURUNAN KONSENTRASI KROMIUM (Cr) DARI AIR LIMBAH

LABORATORIUM KUALITAS AIR DENGAN MENGGUNAKAN MEMBRAN

KERAMIK ".

Tugas akhir ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai

derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Teknik Lingkungan pada Fakultas Teknik Sipil dan

Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penyelesaian penulisan

tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Luqman Hakim, ST, MSi., selaku Ketua Jurusan Teknik Lingkungan yang

telah memberikan izin dalam penyusunan tugas akhir ini.

2. Bapak Ir. H. Kasam ,MT., selaku dosen pembimbing I, terima kasih atas semua

bantuan, bimbingan, saran, kritik, dan waktu yang telah diluangkan untuk

membantu saya menyelesaikan tugas akliir ini.
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3. Bapak Eko Siswoyo, ST., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan

banyak waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada saya dalam

menyelesaikan tugas akliir ini.

4. Mas Agus Adi Prananto selaku Staf Jurusan Teknik Lingkungan yang telah

banyak membantu dan direpotkan dalam urusan administrasi.

5. Ibu Rusdiana dan semua Staf BPKL yang telah banyak membantu dan

memberikan bimbingan dalam manganalisis sampel air.

6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak

dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya

sehingga tugas akliir ini bisa diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauli dari sempurna,

oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan

senang hati. Penulis berharap semoga Tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh

pihak khususnya dalam bidang lingkungan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, Februari 2007

Penulis
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