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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 FORMULASI SABUN 

TRANSPARAN MENGANDUNG EKSTRAK KULIT PISANG NANGKA 

(Musa AAB Group) DAN UJI AKTIVITASNYA SEBAGAI ANTIOKSIDAN 

SECARA IN VITRO. 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, bimbingan, 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. Almarhum ibunda Nani Rohaeni yang selalu memberikan doa tidak terputus, 

motivasi, kasih sayang kepada penulis sampai akhir hayatnya. 

2. Seluruh keluarga, terlebih kepada Ayahanda E. Syamsudin dan kakak Atep 

Setiadi, Ir. Novi Setiawan, Alan Meilantri, Dede Widaningsih, Lindasari, dan 

Rositasari. Serta keponakan Rava Fadilah, sepupu Naila Nadia Putri dan 

nenek A. Ruminah atas segala perhatian, doa, kasih sayang, dan dukungan 

baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis. 

3. Agit Khidhir atas bantuan, perhatian, motivasi, saran, doa dan dukungan yang 

telah diberikan kepada penulis. 

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

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. 

5. Bapak H. Embit Kartadarma, DR., M. AppSc., Apt. selaku Ketua Program 

Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. 

6. Ibu Sani Ega Priani, M.Si., Apt. dan Ibu Amila Gadri, M.Si., Apt. yang telah 

membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat berharga bagi penulis. 
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7. Ibu Livia Syafnir, M.Si. selaku Dosen Wali sejak awal kuliah pada tahun 

2010 hingga sekarang yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi 

kepada penulis selama masa perkuliahan. 

8. Terima kasih kepada seluruh Dosen Farmasi Unisba yang telah memberikan 

bekal ilmu pengetahuan bagi penulis selama pendidikan di Universitas Islam 

Bandung. 

9. Rekan-rekan Farmasi angkatan 2010, terutama Farmasi D 2010 atas 

dukungan, bantuan, doa dan pertemanannya selama penulis kuliah di 

Universitas Islam Bandung. 

10. 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 

telah berguna untuk penulis. 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, 8  Ramadhan 1434 H 

                 6       Juli       2014M 
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