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KATA PENGANTAR 

 Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan 

karunia-Nya yang senantiasa bersyukur, baik nikmat iman maupun islam, 

sehingga dengan nikmatnya kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas, baik yang 

bersifat vertikal (hablum minallah) maupun horizontal (hablum minannās). 

 Penulis menyadari berkat rahman dan rahim-Nya, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat dalam menempuh dan menyelesaikan 

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

Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Penulis juga banyak berterima 

kasih kepada berbagai pihak yang memberikan sumbangsih dalam kelancaran 

studi dan tugas akhir. Penulis hanya bisa berdo‟a jazaakumullah khairan katsira 

kepada mereka, yaitu: 

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

Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. 

2. BapakDr. Amir Musadad Miftah, Apt.Ketua Program Studi Farmasi 

Universitas Islam Bandung. 

3. Ibu Arlina Prima Putri, M.Si.selaku pembimbing utama penulis yang 

selalu sabar, tegas, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini. 

4. Ibu Anggi Arumsari, M.Si., Apt.yang selalu pengertian, sabar, dan 

memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Ibu Amila gadri, M.Si., Apt. sebagai Dosen Wali penulis yang senantiasa 

membimbing penulis dalam kelancaran studi di Program Studi Farmasi. 
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6. Segenap dosen di Program Studi Farmasi khusunya dan Jurusan lain 

umunya, yang dengan sabar mencurahkan ilmu pengetahuan kepada 

penulis. 

7. Mamah dan Papah tercinta yang tak henti-hentinya berdoa, memberikan 

semangat, superpengertian, perhatian dan tegas dalam mendidik penulis 

sampai sekarang.  

8. Adik-adik yang selalu memberikan keceriaan dan semaangat. 

9. Teman-teman terdekat, khususnya Rindu, Ervina, Vyatra, Santi, Triyani, 

Yuni, Rikka, Fitta, Rinrin, Elvira, Iis, Gina, Luthpi. 

10. Teman-teman seperjuangan Farmasi 2011 khususnya kelas Farmasi D. 

11. Teman-teman kosan yaitu Sri wahyuningsih, Mira mulyana, Kuntum, dan  

Ocha. 

12. Semua pihak yang telah banyak mendukung penulis dalam menyelesaikan 

studi dan tugas akhir penulis. 
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