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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, dengan ini penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah 

Swt yang telah melimpahkan berkat, rahmat serta kekuasaan-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas 

Antelmintik Ekstrak Etanol Biji Kabocha, Buah Kabocha, dan Kombinasi Biji-

Buah Kabocha (Cucurbita Maxima Duchesne Ex Lamk) pada Cacing Dewasa dan 

Telur Cacing Ascaris Suum Secara In Vitro”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi 

salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan dan memperoleh 

gelar Sarjana Farmasi pada Program Studi Farmasi, Fakultas Ilmu dan 

Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. 

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya penulis tidak terlepas dari bantuan 

dan bimbingan dari banyak pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa 

terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan 

bimbingan, bantuan serta dorongan baik moril maupun materil dari awal hingga 

selesainya skripsi ini. Rasa terimakasih dan rasa hormat yang tidak terhingga 

penulis sampaikan kepada: 

1. Bapak M. Yusuf Fajar, Drs., M.Si. selaku Dekan FMIPA Unisba. 

2. Bapak H. Embit Kartadarma, DR., M.App.Sc., Apt. selaku Ketua Program 

Studi Farmasi FMIPA Unisba. 

3. Bapak Suwendar, M.Si., Apt. dan Ibu Lanny Mulqie, M.Si., Apt. selaku 

pembimbing yang telah meluangkan waktunya, membagi ilmunya, 
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memberikan pengarahan, memberikan saran dan bimbingan dengan penuh 

kesabaran. 

4. Ibu Fetri Lestari, M.Si., Apt. selaku dosen wali dan seluruh staf pengajar juga 

laboran Fakultas MIPA UNISBA yang telah memberikan pengetahuan yang 

dimilikinya dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Orang tua tercinta Ibunda Drg. Nok Tati Rohaeti dan Ayahanda Drs. 

Mohammad Rusdedi Waluyo, kakak dan adik-adik terkasih Ahmad Zakky 

Riayatullah, S.T., Muhammad Syarief Riayatulloh, dan Sitti Shofiyyah 

Riayaturrobby, serta keluarga besar Hj. Iyah Duriah tersayang atas doa-

doanya yang tidak pernah berhenti, cinta dan kasih sayangnya yang selalu 

ada, motivasi serta dukungan moril dan materil kepada penulis. 

6. Sahabat-sahabat terbaik selama ini Wida, Annisa, Faza, Liliani, Retno, Dadi, 

Bentar, dan Ryan atas kesetiaan kalian menemani penulis, canda dan tawa, 

semangat, kasih sayang, dukungan, doa, serta bantuannya yang tiada henti 

dan sangat berharga bagi penulis. 

7. Juliana, Hally, Teh Indah, Luthfan, Tutuh, Dessi, Jane, Indah, Suci, Filza, 

Haniva, Tara, Freska, Mega, Eza, Pandan, Selly, Irma, Lynda, Kur, Iun, 

Denna, dan Alwy atas bantuan, doa, semangat, dan dukungannya selama 

proses pengerjaan skripsi ini baik banyak ataupun sedikit sangat berarti bagi 

penulis. 

8. Keluarga Farmasi C 2010, teman-teman KBK Farmakologi, dan teman-teman 

Farmasi Unisba Angkatan 2010 yang telah menuntut ilmu bersama dan 

berjuang bersama selama ini. 
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9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Farmasi Unisba angkatan 2007, 2008, 

2009, 2011, 2012, dan 2013 atas dukungan dan bantuan yang diberikan 

kepada penulis. 

10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dalam 

penyelesaian tugas akhir ini. 

Tidak ada apapun yang dapat disampaikan selain doa. Semoga Allah Swt 

mencurahkan dan melimpahkan balasan berlipat ganda atas segala kebaikan dan 

kemurahan hati yang telah diberikan. 

 Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak 

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala 

kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun 

untuk meningkatkan dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang Farmasi. 

 

Bandung, 19 Ramadhan 1435 H    

 17 Juli 2014 M 

 

 

 

Penulis 
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