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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah

SWT. Atas rahmat dan karunia-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

tepat pada waktunya dengan judul “UJI AKTIVITAS

ANTIHIPERGLIKEMIA KOMBINASI JUS KACANG PANJANG (Vigna

unguiculata L. Walp) DAN JUS TOMAT (Solanum lycopersicum L.) PADA

MENCIT SWISS WEBSTER JANTAN DENGAN METODE INDUKSI

ALOKSAN“

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan dari

Program Studi Farmasi (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

(MIPA) Universitas Islam Bandung. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi

sumbangan pengetahuan serta dapat dimanfaatkan di masyarakat yang

berlandasan ilmiah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menemui banyak halangan dan rintangan,

tetapi semua itu dapat dilewati atas bantuan dari beberapa pihak, baik secara moril

dan materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

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

dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung.

2. Bapak Dr. Amir Musadad Miftah, DEA., Aptselaku Ketua Program Studi

Farmasi Universitas Islam Bandung.

3. Ibu Fetri Lestari M.Si, Apt, selaku Pembimbing Utama dan Ibu Ratu

Choesrina S.Si, Apt, selaku Pembimbing Serta yang telah banyak

membantu dan meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing

selama penelitian hingga selesainya penulisan skripsi ini.

4. Ibu Siti Hazar S.Si, selaku dosen wali yang memberikan masukan dan

bimbingan kepada penulis selama perkuliahan berlangsung.
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5. Seluruh Staf Administratif dan laboran Fakultas MIPA yang telah

membantu kelancaran dalam menyelesaikan penelitian ini.

6. Kedua orang tua beserta keluarga tercinta yang selalu memberikan doa

restu, dukungan moril dan materil serta motivasi kepada penulis selama

kegiatan penulisan skripsi berlangsung.

7. Rekan-rekan Farmasi B khususnya Rezsa Aprilia Rahmani, Lestiani

Agustin, Risnafiani AR, Ayu Damarani dan seluruh rekan-rekan

seperjuangan Farmasi angkatan 2011. Tak lupa kepada semua pihak yang

tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan,

motivasi dan inspirasi bagi penulis selama masa perkuliahan berlangsung

hingga sampai penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka

diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi

menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua

pihak, khususnya dibidang Farmasi dan para pembaca pada umumnya.

Bandung, 17 Ramadhan 1436 H
4 Juli 2015 M
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