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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis panjatkan khadirat Allah SWT, atas

berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga dapat melaksanakan penelitian dan

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul FORMULASI TABLET HISAP

MENGANDUNG SARI BUAH BELIMBING WULUH (Averrhoa Bilimbi. L). Skripsi

ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi Universitas

Islam Bandung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena

keterbatasan waktu, tenaga, biaya dan materi yang dapat dikumpulkan. Namun penulis

menyadari pula berkat kerja keras, doa, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya

dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saran-saran yang bersifat membangun sangat

penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan terima kasih yang kepada semua

pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Drs. M. Yusuf Fajar, 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 dan pembimbing utama.

3. Bapak G. C. Eka Darma, S.Farm., Apt. yang telah membimbing penulis hingga

selesainya penulisan skripsi ini.

4. Ibu Sani Ega Priani, M.Si, Apt. Yang telah membimbing penulis hingga selesainya

penulisan skripsi ini.

5. Ibu Leni Purwanti, S.Si, Apt. selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan

kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Seluruh staf pengajar, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis

selama mengetahui pendidikan di Universitas Islam Bandung.

7. Kekasih tercinta Hendra Purnama atas dukungan, kasih sayang, dan perhatiannya

dalam membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
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8. Sahabat-sahabat tersayang Devita Rendiani, Isty Pratiwi, Nurliah widiasih, Tisa

Ikawati dan Halida Suryadini atas Dukungan, motivasi dan semangatnya dalam

penyusunan skripsi ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa Farmasi angkatan 2010, alumni, adik-adik kelas serta seluruh

pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan inspirasi bagi penulis selama

masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas jasa-jasa besar

mereka.. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu

pengetahuan khususnya di bidang Farmasi.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandung, 12 Ramadan 1435 H

10 Juli 2014 M

Penulis
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