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KATA PENGANTAR 

 
Bismillaahirahmanirrohim 

Puji dan syukur  kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah, 

dan karunia yang telah diberikan-Nya, sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan. 

Tugas akhir dengan judul “Analisis Antosianin Pada Buah Duwet 

(Sygyzium cumini L (Skeels))  dengan Metode pH Differential -

Spektrofotometri Sinar Tampak” ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan 

akademik guna memperoleh gelar Sarjana Farmasi Universitas Islam Bandung. 

Skripsi menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai 

pihak, tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh 

karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Skripsi ini, yaitu 

kepada : 

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

Ilmu pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. 

2) Bapak Embit Kartadarma, DR., MappSc., Apt. selaku ketua Program Studi 

Farmasi. 

3) Ibu Arlina Prima Putri, S.Si., M.Si.  selaku Pembimbig Utama yang telah 

meluangkan waktunya dan memberikan bimingan serta masukan kepada 

penulis. 

4) Bapak Sukanta, Drs., Apt. Selaku Dosen  Pembimbing Serta yang telah 

meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta masukan kepada 

penulis.  

5) Bapak Reza Abdul Kodir., S.Si. selaku Dosen Wali penulis yang selalu 

membimbing penulis selama kuliah di Unisba. 

6) Seluruh Dosen Fakultas MIPA Unisba khususnya dosen-dosen prodi 

Farmasi dan Staf Administrasi. 

7) Kedua Orang tua yang telah memberikan motivasi kepada penulis, baik 

moril maupun materi serta do’a dan restu. 

8) Para Laboran yang telah membantu dan memberikan dukungan 
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9) Teman-teman seperjuangan  khususnya untuk Mega, Silmi, Retno, Rania, 

Yuli, Eneng, Ayu, Luthfan, Ani, dan yang lainnya atas dukungan  

semangat yang kalian berikan serta kebersamaan yang tlah kita lalui 

selama mengerjakan tugas akhir di laboratorium. 

10)  Mahasiswa Farmasi 2010 yang  tidak dapat disebutkan satu persatu yang 

telah banyak membantu dan memberikan semangatnya selama kuliah di 

Unisba. Dan mahasiswa khususnya Farmasi B atas kebersamaan dan 

semangat yang kalian berikan selama kuliah di Unisba. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan maupun penyajian dalam 

tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala 

kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun, dan 

dapat memberi manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, semoga tugas akhir ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Amin 

 

      Bandung,   6 Ramadhan 1435 H 
        18 Juli 2014 
        
 
          
 

      Penulis 
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