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KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas

berkat dan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat melaksanakan

penelitian dan menyelesaikan skripsi dengan judul ISOLASI SENYAWA

FLAVONOID PADA BUAH PARE (Momordica charantia L.) YANG

MEMILIKI AKTIVITAS ANTIOKSIDAN.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat

dorongan, dukungan, bantuan dan masukan yang amat berharga dari berbagai

pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang

tidak terhingga kepada :

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

Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung.

2. Bapak H. Embit Kartadarma, DR., M.App.Sc., Apt. selaku Ketua Program

Studi Farmasi, Universitas Islam Bandung.

3. Ibu Yani Lukmayani, M.Si., Apt. dan Ibu Esti R. Sadiyah, M.Si. selaku

pembimbing yang telah membimbing, memberikan pengarahan, kritik dan

saran yang berharga bagi penulis.

4. Ibu Siti Hazar, S.Si. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan

dan arahan sejak mulai kuliah tahun 2010 hingga sekarang.

5. Seluruh staf pengajar, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi

penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Islam Bandung.

6. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Rudi Hartono S.Ap dan Ibu Ucu

Sunarsih, serta saudara penulis yakni Dinda Noor Azhari Ramadhan atas

segala perhatian, doa, kasih sayang, dan dukungan baik secara moril

maupun materil yang telah diberikan kepada penulis.

7. Winda, Nurliah, Tisa, Neifa, Feny, Isty, Titia, Farmasi B 2010 dan rekan

seperjuangan Farmasi angkatan 2010 atas motivasi, dukungan, dan

kebersamaannya, serta alumni, yang telah memberikan motivasi dan
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inspirasi bagi penulis selama masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi

ini. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu penyelesaian tugas akhir ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas jasa-jasa dan

perhatian mereka.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang farmasi.

Bandung, Ramadhan 1435 H

Juli 2014 M
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