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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat, petunjuk dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul “Karakteristik Kimia Air Tanah Dalam Di Cekungan Air Tanah 

Pasuruan”. Tidak lupa shalawat serta salam patut dihaturkan kepada junjungan Nabi 

Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi setiap umat manusia. Amin.

Penyusunan Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa Teknik Pengairan Universitas Brawijaya untuk memperoleh gelar Sarjana 

Teknik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, 

antara lain :

1. Ibu’/Umi’ku tersayang dan Bapak tersayang, terima kasih atas doa yang teruntai tiada 

pernah berhenti, semangat dan perhatian serta dukungan moral, material dan spiritual.

Semoga kelak saya bisa membuat kalian bangga dan selalu bahagia. Terimakasih juga 

untuk adikku Az-Zahra Nur Ayu Azizah dan Kakakku Arief Yudhis Irawan yang juga 

selalu memberiku semangat dan keceriaan.

2. Bapak Hari Siswoyo, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar

dan telaten dalam memberikan bimbingan, pengarahan, ide, dukungan, dan semua 

literatur yang bermanfaat hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih juga untuk 

semua pelajaran-pelajaran hidup yang telah diberikan.

3. Bapak Ir. Moh. Sholichin, M.T., Ph., D. selaku dosen pembimbing yang telah dengan 

sabar dan telaten dalam memberikan bimbingan, pengarahan, ide, dukungan hingga 

terselesaikannya skripsi ini.

4. Ibu Emma Yuliani, S.T., M.T., Ph., D. dan Bapak Dr. Eng. Donny Harisuseno, S.T.,  

M.T. selaku dosen penguji yang telah berkenan menguji skripsi saya dan terimaksih 

banyak atas semua masukan dan sarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik.

5. Bapak Prasetyo Rubiantoro, SP selaku laboran di Laboratorium Tanah dan Airtanah, 

Jurusan Pengairan dan Bapak Bambang Arianto selaku laboran di Jurusan Kimia yang 

telah sabar dan telaten membantu saya dalam kegiatan pengujian sampel airtanah.

6. Bapak-bapak penanggung jawab sumur bor di CAT Pasuruan yang telah berkenan 

memberikan ijin pengambilan sampel airtanah dan segala bantuan pada saat proses 

pengambilan sampel airtanah di lokasi penelitian.

7. Agus Ismawan, S.T. yang tersayang, dia selalu memberi semangat, membantu baik dari 

segi moril maupun materiil. Terimakasih untuk semua pelajaran hidup yang berharga. 

Semoga kita bisa menggapai semua keinginan kita bersama. Semangat!



8. Novita Ratna Dewi, Mas Sayoga Indikat Hadi, Galih Manggala R. dan Faradlillah 

Saves yang telah membantu dan mensukseskan kegiatan survey lapangan saya. 

Terimakasih banyak untuk semua bantuannya.

9. Serta seluruh rekan-rekan Pengairan 2009 yang telah membantu dukungan baik moril 

maupun materil.

10. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan yang 

perlu diperbaiki sehingga saran dan kritik sangatlah diperlukan. Jika ada kelebihan dari 

skripsi ini semata-mata datangnya dari Allah SWT dan jika ada kekurangan semata-mata 

datangnya dari penulis. Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini 

bermanfaat Amin. 
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