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“…… Kami tinggikan derajat orang-orang yang Kami kehendaki, 
dan diatas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu? Ada lagi 

Yang Maha Mengetahui” (Q. S. Yusuf/12:76) 

Ketika kumohon pada ALLAH kekuatan, ALLAH memberiku 
kesulitan agar aku menjadi kuat… 
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Tidak ada seorang pun dapat kembali kemasa lalu untuk 
membuat suatu awal yang baru…Namun setiap orang dapat 
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Sebuah persembahan tulus untuk 
Allah SWT…. 
Syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan kemudahan 
yang Engkau berikan kepada hambamu ini... 
Ayah Muhammad Arsyad Yusuf, Bsc., dan ibunda Saparti Atik 
Yang tiada pernah melewatkan satu detik pun tanpa mendo'akan 
ananda selama di perantauan orang 
Semoga persembahan kecil ananda ini menjadikan suatu 
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Wardani
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Fahrizal
Makasih atas doa dan semangatnya... 
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Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penetapan Kadar 

Polutan Pb(Timbal) dalam Sawi Caisin (Brassica juncea (L.)) ditanam  di Lokasi 

Ramai dan Sepi Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Secara Spektrofotometri 

Serapan Atom. 

Skripsi ini terdiri atas 4 bagian, Bab I berupa pendahuluan yang berisi 

latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pentingnya penelitian, 

tinjauan penelitian. Bab II berisi kategori dan waktu penelitian, alat dan bahan, 

jalannya penelitian serta analisis hasil. Bab III menguraikan hasil penelitian dan 

pembahasannya, sedangkan kesimpulan dan saran dimuat dalam Bab IV. 
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