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KATA  PENGANTAR 

Alhamdulilah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena 

atas izin dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat melakukan penelitian dan 

menyelesaikan skripsi yang berjudul UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN 

ISOLASI SENYAWA ALKALOID DALAM DAUN TOMAT ( Lycopersicon 

esculentum Mill.) . 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar 

sarjana Farmasi Universitas Islam Bandung. Dengan ketulusan hati penulis ucapkan 

terimakasih kepada: 

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

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. 

2. Bapak H. Embit Kartadarma, DR., MAppsc., Apt selaku Ketua Program Studi 

Farmasi Universitas Islam Bandung. 

3. Ibu Livia Syafnir, Dra., M.Si, dan Ibu Hj. Leni Purwanti, S.Si., Apt, yang 

telah bersabar dalam membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi 

ini. 

4.  Ibu Ratu Choesrina, S.Si., Apt selaku dosen wali yang telah membimbing 

saya selama masa perkuliahan. 

5. Ibu Renia Julianti dan Bapak Gunawan Imansyah, kedua orang tua yang tak 

hentinya memberikan perhatian juga kasih sayangnya hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

6. Nenek dan kakak-kakak tercinta, juga tante Eli yang selalu memberikan 

motivasi agar tidak menyerah dalam menyelesaikan penelitian serta penulisan 

skripsi ini. 

7. Andrian Nugraha, yang selalu bersedia mendengarkan dan menyemangati 

dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan juga keluarga Andrian. 
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8. Dian, Nita, Mayang, Nadia, sahabat-sahabat yang selalu siap menghibur 

ketika penat melanda, dan selalu ada ketika dibutuhkan. 

9. Sahabat terbaik Santi Aprilianti, yang telah memberikan motivasi membangun 

dan juga membuat penelitian ini lebih terasa menyenangkan untuk dilakukan. 

10. Sahabat-sahabat sekaligus teman seperjuangan Elsa, Shinta, Nida, Anggia, 

Nur, Tiara, Rinjani, dan juga rekan-rekan farmasi 2010 atas kebersamaannya 

dan juga motivasinya. 

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

dalam menyelesaikan penelitian ini. 

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda atas jasa-jasa 

yang telah dilakukan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dan masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan 

masukkan untuk penyempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat 

memberikan sumbangan yang berharga bagi perkembangan dunia farmasi khususnya 

farmasi bahan alam. 

 

Bandung, 1 Ramadhan 1435 H 

 29 Juni 2014 M 
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