
i

KATA PENGANTAR

Segala puji serta ungkapan syukur hanya untuk Allah SWT, karena atas rahmat

dan hidayah-Nya penulis dapat meyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.

Penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh

gelar Sarjana Farmasi di Universitas Islam Bandung. Judul dari Skripsi ini adalah:
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sama selama perkuliahan sampai Skripsi ini selesai yakni Siska Sri Fauziah,

Alfi Fitriyani, Anggun Sandita, dan Fatty Ratna Sari. Serta rekan terbaik
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Penulis meyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih terdapat

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis

harapkan dari pembaca sekalian. Semoga Skripsi ini dapat menambah wawasan
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