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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmaanirrahiim 

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke-hadirat Allah Yang Maha 

Esa, atas berkat dan rahmat-Nya yang melimpah, sehingga dapat menyelesaikan 

penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul FORMULASI SEDIAAN 

SABUN MANDI PADAT MENGANDUNG LENDIR BEKICOT (Achatina 

fulica Bowdich) SEBAGAI PELEMBAB KULIT. Skripsi ini disusun untuk 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh dan menyelesaikan program 

sarjana (S1) di Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Selama penelitian dan 

penyusunan skripsi, banyak pihak yang telah memberikan doa, bantuan, 

bimbingan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 

penulis. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan 

terimakasih yang sebesar-besarnya 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, Apt., selaku Ketua Program Studi 

Farmasi Universitas Islam Bandung. 

3. Ibu Amila Gadri, M.Si., Apt. dan Ibu Sani Ega Priani, M.Si., Apt. yang 

telah membimbing dan memberikan pengarahan serta masukan kepada 

penulis. 

4. Terimakasih kepada seluruh dosen di Program Studi Farmasi khususnya 

dan Jurusan lain umumnya, yang dengan sabar telah mengajar dan 
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memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh 

pendidikan di Universitas Islam Bandung. 

5. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa, 

motivasi, dorongan serta bantuan yang tidak pernah terputus. 

6. Kakak dan adik yang senantiasa mendengarkan keluh kesah, selalu 

memberikan nasihat dan dukungan motivasinya. 

7. Sahabat-sahabat tercinta Elvira, Rikka, Fitta, Iis, Venny, Gina atas 

persahabatan manis selama empat tahun terakhir. 

8. Rekan-rekan Farmasi angkatan 2011, khususnya Farmasi D atas bantuan, 

dukungan, motivasi dan persahabatan selama menempuh pendidikan di 

Universitas Islam Bandung. 

9. Tokoh-tokoh luar biasa, teman dan rekan Bapak yang tidak bisa saya 

sebutkan satu per satu atas bantuan materi yang telah diberikan selama 

menempuh pendidikan di Universitas Islam Bandung. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah 

membantu selama penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

 

Bandung, 20 Syawal 1436 H 
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