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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Formulasi Sediaan Pembalut Luka Hidrogel Serbuk Getah Jarak

Cina (Jatropha Multifida Linn.)” Skripsi ini diajukan guna menempuh ujian

sarjana di Program Studi Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan

alam Universitas Islam Bandung.

Selama menyusun skripsi, banyak pihak yang telah memberikan

bimbingan, bantuan, motivasi serta perhatian baik secara langsung maupun tidak

langsung kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak M. Yusuf Fajar, Drs., M.Si selaku dekan FMIPA UNISBA.

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

Studi Farmasi FMIPA Unisba.

3. Ibu Amila Gadri, M.Si.,Apt selaku pembimbing utama yang telah

memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna bagi penulis.

4. Ibu Dina Mulyanti, M.Si.,Apt selaku pembimbing serta yang telah

memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berguna bagi penulis.

5. Ibu Bertha Rusdi, M.Si.,Apt selaku dosen wali yang telah memberikan

bantuan serta pengarahan bagi penulis.
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6. Terimaksih kepada seluruh dosen Farmasi Unisba yang telah memberikan

ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat.

7. Keluarga besar khususnya kedua orang tua yang telah meberikan dukungan

serta doa kepada penulis.

8. Keluarga besar Mapenta Unisba yang telah memberikan wawasan dan

pengalaman bagi penulis.

9. Terimakasih kepada teman terbaik Audyta Maharani dan Dini Anggareni

yang selalu memberi dukungan, masukan, bantuan dan kontribusi serta

perhatiannya selama menjalani tugas akhir.

10. Terimakasih kepada semua sahabat khususnya Desita, Mala, Adinda, Irani,

Yuri dan Nida yang selalu membantu dan menemani selama proses

penelitian.

11. Orang terkasih yang selalu memberikan bantuan, motivasi, nasihat dan kasih

sayang.

12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Farmasi Unisba angkatan

2010, serta semua pihak yang yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada

semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna maka

kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tugas akhir

ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb.
Bandung, 9 Ramadhan 1435 H

7 Juli 2014 M
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