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KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Uji 

Aktivitas Antiinflamasi Dari Ekstrak Etanol Daun dan Buah Asam Jawa 

(Tamarindus indica L.) serta Kombinasinya Terhadap Tikus Wistar jantan, sesuai 

dengan waktu yang diharapkan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Rasullah 

Shalallahu’Alaihi Wasallam sebagai contoh tauladan bagi kehidupan. 

 Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan siding 

sarjana Program Studi Farmasi di Universitas Islam Bandung. 

 Sebagai manusia dengan segala keterbatasan dan kekurangannya penulis 

menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari salah dan 

khilaf. Untuk itu penulis mengharapkan adanya masukan dari pihak yang 

berkepentingan, yang dapat menjadi tambahan ilmu yang maslahat bagi penulis 

untuk masa depan. 

 Dalam penulisan skripsi ini Penulis telah mendapat banyak bantuan dan 

bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan 

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada semua pihak yang telah membimbing dan membantu atas 

kelancaran penulisan skripsi ini, terutama kepada : 

1. Pembimbing utama Penulis, Umi Yurniani, M.Si., Apt dan pembimbing 

serta Penulis Ratu choesrina, S.Si., Apt, atas segala bimbingan, arahan, 

dan motivasi beliau Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini. 
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2. Bapak M. Yusuf Fajar, Drs., selaku Dekan FMIPA UNISBA. 

3. Bapak Dr. Amir Musadad Miftah., Apt selaku ketua program studi 

Farmasi UNISBA. 

4. Ibu Livia Syafnir M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan 

perhatian, nasehat, dan bimbingan selama perkulihan. 

5. Dosen dan staf pengajar di Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung yang telah 

memberiakn perhatian, nasehat, dan bimbingan selama perkuliahan. 

6. Orang tua tercinta yang penulis hormati dan sayangi Ayahanda Nawawi, 

Ibunda Yuliana yang tak henti-hentinya memberikan nasehat, dorongan, 

bantuan, dan kasih sayang yang tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Adik-adikku yang penulis cintai dan sayangi Diky agriansyah, Jeri oktari 

dan Fahrul rozi yang telah memberikan dorongan, perhatian, nasehat, 

kasih sayang, semoga kita semua selalu mendapat Rahmat dan 

Perlindungan-Nya. 

8. Sahabat Penulis, Irpan, BONANZA (Firsa Ayuni, Intan Mustika R, Siti 

Nur faridatus S, Dhika Royvitasari, Alfi Fitriyani, Efi Widyawati, 

Restianti Mutiara, Riza Andriani Hanifah, Rida Desi Utami), atika 

sriwidarti, ayu lestari, yang senanatiasi menemani, mendengarkan keluhan, 

dan terkadang direpotkan namun tetap memberikan perhatian, dan nasehat 

kepada penulis. 
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9.  Teman-teman Farmasi C 2011 tercinta, atas kebersamaan dan semangat 

kalian Penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan baik. 

10. Dwi Ayu Restiani, Yudha, Soni dan teman-teman seperjuangan KBK 

Farmakologi lainnya yang turut membantu serta memberikan kritik dan 

saran kepada Penulis. 

11. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu. 

 

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang 

berlipat ganda dari Alla SWT, Aamiin. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat 

dan menambah informasi untuk perkembangan ilmu dan teknologi dibidang 

farmasi khususnya terkait bahan alam serta uji toksisitasnya. 

 

 

Bandung, Ramadahan 1435 H 

Juli 2015 

 

 

                                                                                    Penulis  

 

 

 

 

          Winda Oktiwilianti   
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