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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan 

rahmat serta hidayah-Nya kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

yang berjudul ”ISOLASI SENYAWA FLAVONOID YANG MEMILIKI 

AKTIVITAS ANTIOKSIDAN DARI DAUN LAMTORO [Leucaena 

leucocephala (Lamk.) De Wit]”, yang disusun untuk menyelesaikan pendidikan 

dan sebagai syarat mendapatkan gelar Sarjana Farmasi di Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung.  

Dalam penyusunan skripsi ini, saya telah mendapat banyak sekali bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan 

ucapanterima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepadasemua pihak yang telah membimbing dan membantu atas 

kelancaran penyusunan penelitian sampai terselesaikannya skripsi ini, terutama 

kepada :  

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

Ilmu Pengetahuan Alam.  

2. Bpk H. Embit Kartadarma, Dr., M.App.Sc., Apt. selaku ketua Program Studi 

Farmasi Universitas Islam Bandung.  

3. Ibu Yani Lukmayani, M.Si., Apt. dan Ibu Hj. Leni Purwanti, S.Si., Apt. 

selaku dosen pembimbing yang tak pernah lelah memberikan bimbingan, 

arahan, dan nasehat-nasehatnya kepada saya sehingga skripsi ini dapat selesai 

tepat pada waktunya.  

4. Ibu Siti Hazar, S.Si. selaku dosen wali yang selalu memberikan semangat dan 

nasehat sejak awal kuliah di unisba sampai akhir masa studi. 

5. Segenap Ibu/Bapak dosen FMIPA beserta staff dan karyawan, khususnya 

Prodi Farmasi, terimakasih atas segala ilmu, pelajaran dan motivasi yang 

telah diberikan.  

6. Kepada kedua orang tua tercinta Mamah Hj. Elan Muilah dan Apa H. 

Mohamad Yusup yang telah memberikan motivasi, dorongan, nasehat dan 

doa, baik secara moril ataupun materil. Serta kasih sayang yang tiada terkira
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yang telah diberikan kepada saya, semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka. 

7. Kakak-kakak tercinta: Teh Windi Sriwahyuni, a Cheppy Teja Nugraha, a Adi 

(Saiman Rahadiansyah), teh Rina Rismanawati dan kedua ponakanku kaka 

Adri dan de Banyu terimakasih atas do’a dan motivasinya selama ini. 

8. Agus Sofanudin dan keluarga, terimakasih atas do’a, motivasi, dan 

kebersamaannya dari awal perkuliahan sampai saat ini. 

9. Seluruh keluarga, terimakasih atas do’a dan motivasinya. 

10. Sahabat – sahabat tercinta Neifa Nursyifa S. (Neneii), Devita Rendiani (Dhe), 

Feny Loviana (Fenfen), Winda Kurniadewi (Nda), Tisa I. Rahayu (Tisunt), 

Isti Pratiwi (Onyon), Halida Suryadini (Lida) dan Titia Izzaty (Tia), serta 

keluarga besar Farmasi B yang sangat saya cintai, terimakasih atas 

kebersamaan dan waktunya selama 4 tahun kita bersama-sama. 

11. Iip, Melita, Ine, Ayu, Icha, Arin, Nci, Amy, Nurul, Eri dan teman-teman 

SMA lainnya yang masih setia sampai sekarang, terimakasih atas do’a dan 

motivasinya. 

12. Teman-teman FBA yang selalu bersama-sama saat bekerja di laboratorium 

dan saling memberi motivasi satu sama lain. 

13. Teman-teman Farmasi angkatan 2010 yang sama-sama berjuang dan saling 

memberi motivasi satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi ini  

14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu terima kasih 

atas bantuan dan dukungannya selama saya menyelesaikan skripsi ini.  

Saya menyadari bahwa pada penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

saya harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi 

semua pihak pada umumnya.  

 

Bandung,Ramadhan 1435 H 

        Juli 2014 M  
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