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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat

melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi dengan judul “TELAAH

FITOKIMIA DAUN BIDARA UPAS (Merremia mammosa (Lour.) Hallier

f.)”.

Selama pelaksanaan penelitian dan penyusun skripsi ini, penulis banyak

mendapat dorongan, dukungan, bantuan dan masukan yang amat berharga dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih

yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak M. Yusuf Fajar, Drs., 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.

3. Ibu Kiki Mulkiya Y., M.Si., Apt. dan Ibu Esti R. Sadiyah, M.Si. selaku Dosen

Pembimbing yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberikan

pengarahan, kritik, saran, semangat dan dukungan moral. Skripsi ini tidak

akan pernah menjadi lebih baik tanpa bimbingan beliau.

4. Bapak Suwendar M.Si., Apt. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan

perhatian, bantuan dan dukungan moril selama penulis menempuh pendidikan

di Farmasi UNISBA.
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5. Seluruh dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi penulis

selama mengikuti pendidikan di Universitas Islam Bandung.

6. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Falah Jeehan dan Ibu Tumi’ah atas

segala jasa, doa, perjuangan, pengorbanan, perhatian, kasih sayang, serta

dukungan moril dan materi yang tiada henti diberikan kepada penulis.

7. Seluruh rekan seperjuangan Farmasi 2009 & 2010 terutama rekan-rekan KBK

Farmasi Bahan Alam 2010 yang telah memberikan kesan, serta alumni yang

telah memberikan doa, motivasi, dukungan, dan inspirasi bagi penulis selama

masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini.

8. Citra A.R, Gina N., Siti Aminah, Rikka K., Keluarga Besar GeMa UNISBA,

BEMF-MIPA UNISBA 2012-2013, dan DAMF-MIPA UNISBA 2013-2014

atas motivasi, dukungan semangat tiada henti dan kebersamaannya.

Tiada kata yang dapat disampaikan kecuali doa. Semoga Allah SWT memberikan

balasan yang berlipat ganda atas jasa-jasa dan perhatian mereka, Aamin ya

Rabbal’alamin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari

kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi ilmu

pengetahuan terutama bidang Farmasi umumnya.

Bandung, Ramadhan 1435 H
Juli 2014 M
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