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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat dan

rahmat-Nya yang begitu besar, sehingga dapat melaksanakan penelitian dan

menyelesaikan penulisan skripsi tersebut. Skripsi ini disusun untuk melengkapi

salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi (S.Farm) di Universitas Islam

Bandung. Judul dari skripsi yang penulis tampilkan adalah: PENGEMBANGAN

METODE ANALISIS RESIDU ANTIBOTIKA TETRASIKLIN PADA

MADU DI KOTA BANDUNG DENGAN MENGGUNAKAN METODE

KROMATOGRAFI CAIR KINERJA TINGGI.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari

bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini

penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas

Islam Bandung, Bapak M. Yusuf Fajar, Drs., M.Si.

2. Ketua Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. Amir

Musadad Miftah., Apt.

3. Ibu Diar Herawati M.Si., Apt. dan Bapak Syarif Hamdani M.Si. yang telah

membimbing penulis dengan sabar dan semangat hingga selesainya

penulisan skripsi ini.

4. Seluruh staf pengajar, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan

bagi penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Bandung.
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5. Seluruh Kasie Laboratorium dan Laboran di Laboratorium Unit

A,B,C,D,E dan Laboratorium Riset (Faqih & Robby), atas kerjasamanya

selama penelitian.

6. Sahabat selama perkuliahan, Melita, Sofie, Maulidya, Lutfi, Siti, bang Adi,

bang Hendi yang selalu memberi semangat, do’a dan dukungan selama

menyelesaikan penyusunan skripsi.

7. Sahabat terbaik, Gilang, Rina, Wulan yang selalu menemani diwaktu

susah maupun senang.

8. Ibnu Hastomo S.H.Int., yang selalu ada untuk memberikan energi yang

luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2009, khususnya kelas A yang selalu

semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya, secara khusus penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada mama dan papa tercinta H.Mulyana Halim dan Hj.Erny Juliany

yang tiada henti memberikan do’a, semangat serta dukungan selama penulis

melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa sampai dengan selesai. Semoga

Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas jasa-jasa besar mereka.

Akhirnya, dengan tersusunnya skripsi ini semoga dapat menambah wawasan dan

pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua.

Bandung, Rabiul Akhir 1436 H

Februari 2015 M

Penulis
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