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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi yang berjudul Uji Aktivitas Antijamur Ekstrak Etanol Daun Sambiloto 

(Andrographis paniculata [Burm.f.] Ness) Terhadap Jamur Malassezia sp. 

dan Candida albicans Secara In Vitro. Skripsi ini disusun untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh jenjang pendidikan sarjana pada program studi 

Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam 

Bandung.  

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa 

adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Bapak M. Yusuf Fajar, Drs., M.Si selaku Dekan FMIPA UNISBA 

2. Bapak H. Embit Kartadarma, DR.,M.App.Sc.,Apt. selaku ketua program 

studi Farmasi FMIPA UNISBA. 

3. Ibu Umi Yuniarni, M.Si., Apt., selaku pembimbing utama dan Ibu Ratu 

Choesrina, S.Si., Apt., selaku pembimbing serta yang dengan kesabarannya 

telah meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing penulis 

hingga selesainya skripsi ini. 

4. Ibu Fetri Lestari, M.Si., Apt., selaku dosen wali. 

5. Bapak dan Ibu dosen,Seluruh staf administrasi dan laboran (Kang Faqih dan 

Kang Robby), terimakasih untuk segala ilmu yang bermanfaat dan 

bantuannya selama proses penelitian. 

6. Kedua orang tua, Mama (Hj. Tarmilah) dan Papa (H. Herry Mulyanto, SE) 

tercinta. Terima kasih atas segala do’a yang terucap, dukungan materil 

maupun nonmateril, semangat yang selalu diberikan dan yang telah 

mengajarkan arti rasa syukur dalam segala hal.  

7. Kedua adikku tersayang, Maulani Hermiyanti dan Muhamad Hisyam 

Rizqullah  yang selalu memberikan doa dan dukungan. 
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8. Maulana Satrio Wibowo, terima kasih untuk tak pernah menyerah 

memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, do’a, dukungan dan bantuan 

dalam segala hal. 

9. Sahabat-sahabat terbaik, Nuramanah, Nurahma Purnamasari, Irma Yunita, 

dan Agnes Maulida Mursyid, terima kasih banyak atas kebersamaan, 

semangat, do’a dan dukungannya. 

10. Teman dekatku, Annisa Nur Siti Maesaroh, terima kasih banyak untuk do’a 

dan bantuannya telah memberikan moril untuk menyelesaikan penelitian ini. 

11. Teman-teman seperjuangan, Neifa Nursyifa Saefulloh, Rahmawati, Silmi 

Infijar Mawaddah, Yuli Andelina, Tisa Ikawati Rahayu, dan Selly Nurul 

Ulfah, terimakasih banyak atas bantuan dan dukungannya. 

12. Teman-teman farmasi 2010, khususnya untuk kelas farmasi C. 

Penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan 

dan kekurangan, tentu dengan harapan adanya tegur sapa dan masukan dari semua 

pihak. Akhirnya, besar harapan penulis mudah-mudahan skripsi ini dapat 

bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu 

farmasi. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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