
 
 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum  Warrahmatullahi Wabarrakatuh 

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat hingga kepada umatnya hingga 

akhir zaman. Penulisan skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Daun 

Sembung (Blumea balsamifera L.) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat 

Propionibacterium acnes” yang disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah 

satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan sarjana farmasi pada 

program studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Islam Bandung. 

Pada kesempatan ini rasa hormat dan ucapan terimakasih penulis sampaikan pada : 

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

Bandung. 

2. Bapak Dr. Amir Musadad Miftah., M.Si., Apt selaku Ketua Program Studi 

Farmasi Universitas Islam Bandung. 
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3. Ibu Umi Yuniarni., M.Si., Apt dan ibu Siti Hazar., M.Si selaku pembimbing 

yang telah meluangkan waktu, membimbing, memberikan pengarahan, kritik, 

saran dan dukungan moral dengan penuh kesabaran. 

4. Ibu Sani Ega A., M.Si., Apt selaku dosen wali yang telah mencurahkan 

perhatian, nasihat, memberikan pengarahan dan dukungan moril selama 

penulis menempuh pendidikan. 

5. Seluruh staf pengajar yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan bagi 

penulis selama mengikuti pendidikan program studi Farmasi Universitas 

Islam Bandung. 

6. Orang tua tercinta Ibu Hj.Lina Sugiharti.,SE dan Bapak H.Husni Thamrin 

Zein.,SE atas jasa-jasanya, kesabaran, doa dan tidak pernah lelah mendidik 

dan memberikan cinta yang tulus dan ikhlas semenjak penulis kecil. Serta 

kakak dan adik tercinta Hari L Thamrin, Annisa P N Thamrin, M.Raihan A 

Thamrin dan M.Afdault Asadel yang telah memberikan cinta, kasih sayang, 

perhatian, pengertian, serta doa yang tidak pernah putus untuk penulis. 

7. Sahabat-sahabat terbaik Sarah Taufiq, Fairuz Nur Mufidah, Diana 

Permatasari, Dewi Sartika, Gia Asprilia dan Ridwan Fariz A atas segala 

perhatian, dukungan, pengertian, semangat dan bantuan selama perkuliahan. 

Serta teman-teman seangkatan Farmasi Universitas Islam Bandung 2011 atas 

kebersamaan dan kerjasamanya selama ini. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan 

senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, penulis 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya 

dibidang Farmasi. 

 

      Bandung, 16 Januari 2016 

 

Penulis 
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