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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat

dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga dapat melaksanakan penelitian dan

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul PENGARUH PENAMBAHAN

PENGIKAT PVP DAN CMC-Na PADA SEDIAAN TABLET YANG

MENGANDUNG EKSTRAK SELEDRI, CABE JAWA DAN JINTEN

HITAM. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat mencapai gelar

sarjana farmasi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Islam Bandung. Selama penyusunan skripsi banyak pihak yang telah

memberikan doa, bantuan, dukungan, dan juga perhatian baik secara langsung

maupun tidak langsung kepada penulis. Dengan segala ketulusan dan kerendahan

hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Drs. M. Yusuf Fajar, M.si selaku Dekan Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung.

2. Bapak Dr. Amir Musadad, Apt selaku Ketua Program Studi Farmasi

Universitas Islam Bandung.

3. Bapak H. Dr. Embit Katadarma, M. App. Sc., Apt dan Gita Cahya Eka

Darma, S.Farm., Apt yang telah membimbing dan memberikan pengarahan

yang sangat berharga bagi penulis.

4. Bapak Reza Abdul Kodir, S.si selaku Dosen Wali sejak awal kuliah pada

tahun 2010 hingga sekarang yang selalu memberikan bimbingan kepada

penulis selama masa perkuliahan.

5. Seluruh dosen Farmasi Unisba yang telah memberikan bekal ilmu

pengetahuan bagi penulis selama pendidikan di Universitas Islam Bandung.

6. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung.
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7. Terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Masri sadeli dan Ibunda

Parida serta kedua adik tercinta Muhammad Al Farabi dan Rifdah Aqila

Ullayah atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dukungan moril maupun

materil yang telah diberikan kepada penulis.

8. Keluarga besar Sadeli dan Dg. Mabatte yang telah memberikan perhatian

serta dukungan kepada penulis.

9. Julian Karisma yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, perhatian,

kasih sayang dan bantuan selama ini kepada penulis.

10. Rekan – rekan seperjuangan di Farmasi angkatan 2010, khususnya teman –

teman di farmasi B terlebih kepada Feni, Neifa, Nurliah, Devita, Winda,

Anna, Tisa dan Isti atas motivasi dan semangat serta kakak tingkat Farmasi

dan adik – adik kelas atas semangat dan inspirasi bagi penulis selama masa

perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.

11. Teh Mita, teh Imas, Dini, Ayu, teh Putri, teh Fitri, kang Gilang yang telah

sama – sama berjuangan selama penelitian sampai penyusunan skripsi ini.

12. Octa, Wiwit, Rista, Dita, Tiara, Gita, Indah, Ilham, Tia,Leni, Ewi, Oda dan

Rendi , sahabat yang sudah seperti saudara atas semangat dan motivasi nya

selama ini.

13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu

selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas jasa – jasa yang

berguna untuk penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yan

bersifar membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang

Farmasi.

Bandung, Rabiul Akhir 1436 H
Februari 2015 M
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