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KATA PENGANTAR

Assalamua’alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang

berjudul “UJI EFEK DIURETIK EKSTRAK ETANOL DAUN SUKUN

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg TERHADAP TIKUS JANTAN GALUR

WISTAR”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan

kelulusan pada Program Studi Strata Satu Farmasi di Universitas Islam Bandung.

Selama proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik

moril maupun materil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan

rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

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

Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung.

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

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam

Bandung.

3. Hilda Aprilia, M.Si.,Apt selaku dosen wali yang telah memberikan

pengarahan selama perkuliahan.

4. Umi Yuniarni, M.Si.,Apt. dan Sri Peni Fitrianingsih, M.Si.,Apt. selaku dosen

pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing

penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.

5. Kedua orang tua, Papa Ute Dadang dan Mama Tri Winarti yang selalu

mendoakan, memberi semangat, kasih sayang dan cinta yang tulus dan tiada

henti serta kedua adik, Dwi Permatasari dan Muhammad Dias Rizky Nugraha

serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan kasih

sayang, penulis ucapkan terima kasih yang terdalam.
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6. Kepada rekan sejawat Annisa, Faza, Liliani, Sarah, Retno, Bentar, Siti

Aminah, Anggia, Mega, Eka yang selalu membantu dan memberi semangat

kepada penulis pengerjaan tugas akhir. Tidak lupa juga penulis ucapkan

terimakasih kepada teman-teman terdekat Nidia, Dina, Gigih, Bellen, Ismi,

dan semuanya yang selalu memberi semangat kepada penulis.

7. Kepada seluruh keluarga Farmasi C 2010 terutama Ryan, Dadi, Kurniawan,

Desi, Suci, Indah, Jane, Selly, dan yang lainnya yang telah berjuang bersama

dalam suka maupun duka serta canda dan tawa selama kuliah di Farmasi

UNISBA, dan tidak lupa juga kepada seluruh teman-teman Farmasi 2010.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan

dan masih jauh dari sempurna namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak.

Akhir kata penulis panjatkan do’a semoga Allah membalas budi baik serta

melimpahkan semua rahmatNya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis

selama penyusunan skripsi ini. Amin

Wassalamua’alaikum wr. wb

Bandung, 22 Ramadhan 1435 H
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