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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT,

atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat melaksanakan

penelitian dan menyelesaikan skripsi dengan judul Isolasi Suatu Senyawa

Flavonoid dari Daun Steril Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd.

Menggunakan Ekstraksi Bertingkat. Skripsi ini disusun untuk melengkapi

salah satu syarat mencapai gelar sarjana Farmasi Universitas Islam Bandung.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat

dukungan, bantuan dan masukan yang amat berharga dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih 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. Bapak H. Undang S. Dasuki Drs., M.Si dan ibu HJ. Leny Purwanti

S.Si., Apt. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing,

memberikan pengarahan, kritik dan saran yang berharga bagi penulis.

4. Ibu Fetri Lestari selaku dosen wali penulis yang telah memberikan

bimbingan dan arahan sejak tahun 2011 hingga sekarang.
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5. Seluruh staff pengajar, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan

bagi penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Islam

Bandung.

6. Lilis Suryani selaku orang tua penulis serta Ruspinah, Budi Sutrisno,

Eti Sulasmi, Muhammad Yusuf, Fatimah Azzahra, Ulla Rahmadini,

dan Deby Nuriadini selaku keluarga penulis atas segala perhatian, doa,

kasih sayang dan dukungan baik secara moril maupun secara materil

yang telah diberikan kepada penulis.

7. Aniq, Audi, Delia, Devita, elsa, Linda, Nuzul, Nur, Nidaul, Nurliah,

Tiara Pramudita, Tiara Kasih, Tisa, Sinta, Yohana, Yuri dan rekan

KBK bahan alam yang telah melewati waktu bersama saat berjuang

menyelesaikan penelitian. 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
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