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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta atas taufik dan

hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penyusunan Skripsi ini adalah untuk

memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S.Farm) pada

Universitas Islam Bandung. Judul dari Skripsi yang penulis tampilkan adalah:

“Uji Aktivitas Hipoglikemik Ekstrak Etanol, Daun, Buah dan Kombinasi

Keduanya dari Okra (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) pada Mencit

Jantan Galur Swiss Webster dengan Metode Toleransi Glukosa Oral.”

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat

kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat

mengharapkan koreksi dan saran-saran sehingga dapat dijadikan bekal untuk

penyusunan dikemudian hari. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis

mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah

membantu memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga selesainya Skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada:

1. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Bapak M. Yusuf

Fajar, Drs., M.Si.

2. Ketua Program Studi Farmasi, Bapak Dr. Amir Musadad Miftah., Apt.

3. Dosen pembimbing utama Ibu Umi Yuniarni, M.Si., Apt. dan Ibu Ratu

Choesrina, S.Si., Apt. selaku pembimbing serta.

4. Ibu Anggi Arum Sari, S.Si., Apt. selaku dosen wali yang selalu memberikan

bimbingan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa

studi di FMIPA Unisba.

6. Seluruh Kasie Laboratorium dan Laboran di Laboratorium Unit A, B, C, D, E,

dan Laboratorium Riset, atas kerjasamanya selama penelitian.

7. Sahabat penulis Laduna, Titia, Imas, Kang Jay, Iqbal dan rekan-rekan lainnya

yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan

memberikan sumbangan pemikiran sehingga selesainya Skripsi ini. Khususnya
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kepada sahabat seperjuangan dalam mengarungi perjalanan selama TA 1 dan 2

sampai skripsi ini selesai yakni Dini Mayang Sari.

Selanjutnya, secara khusus penulis sampaikan terima kasih yang

tak terhingga kepada ayahnda dan ibunda tersayang Drs. U. M. Rizal, M.Si dan

Rita Achmad serta adinda tersayang U. Vina Dwirista., SE. dan U. Lia Deslianri

yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do’a selama penulis menjadi

mahasiswa sampai dengan selesai. Akhirnya, dengan tersusunnya Skripsi ini

semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kita

semua.

Bandung, Rabiul Akhir 1436 H

Februari 2015 M

Penulis
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