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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahhirrahmannirrahim  

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

hidayah-Nya penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul Uji Aktivitas 

Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Jati Belanda (Guazuma ulmifolia Lamk) 

terhadap Bakteri penyebab Diare (Bacillus cereus dan Escherichia coli) dapat 

diselesaikan. 

 Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas 

Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Farmasi Universitas 

Islam Bandung. Pada penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan 

bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terimakasih kepada:  

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

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bandung. 

2. Bapak H. Embit Kartadarma, DR., M.App.Sc., Apt., selaku Ketua Program 

Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Bandung. 

3. Ibu Lanny Mulqie, M.Si., Apt., selaku pembimbing utama dan Ibu Siti Hazar, 

S.Si., selaku pembimbing serta yang telah bersedia meluangkan waktu, 

tenaga, dan pikiran untuk membimbing, memberikan arahan, saran serta 

nasehat selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
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4. Ibu Hilda Aprilia, M.Si., Apt., selaku dosen wali yang tela memberikan 

dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta seluruh 

Bapak/Ibu dosen dan seluruh staf karyawan serta laboran Program Studi 

Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 

Islam Bandung 

5. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan dan motivasi baik 

secara moril maupun materil. 

6. Rizal Fadlillah dan rekan-rekan yang telah membantu baik tenaga, waktu, 

semangat dan motivasi selama ini pada saat penyelesaian skripsi ini. 

7. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu pada penyelesaian skripsi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, 

diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 

perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta memberikan 

pengetahuan dan masukan bagi para pembaca. 
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