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PRAKATA

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan

rahmat dan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

baik. Dimana penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Farmasi pada Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam

Sultan Agung Semarang. Skripsi ini berjudul “PENGARUH KONSENTRASI

FRAKSI ETIL ASETAT EKSTRAK DAUN TEH HIJAU (Camellia sinensis L.)

TERSTANDAR Epigagallocatechin-3-gallate (EGCG) TERHADAP SIFAT

FISIK SEDIAAN MASKER GEL PEEL-OFF (PEEL-OFF MASK)”. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan penuh

kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran berbagai pihak untuk

kesempurnaan skripsi ini. Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari

bantuan dan dukungan moral dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini

penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak dr. H. Iwang Yusuf, M.Si, selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Arifin Santoso, M.Sc, Apt, selaku Kepala Prodi Farmasi Fakultas

Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Naniek Widyaningrum, M.Sc,. Apt. selaku pembimbing I dalam penulisan

skripsi ini yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan

petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
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4. Indriyati Hadi Sulistyaningrum, M.Sc selaku pembimbing II dalam penulisan

skripsi ini yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan

petunjuk yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Asih Puji Lestari, M.Sc., Apt selaku dosen penguji I yang juga membantu

memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Arifin Santoso, M.Sc., Apt selaku dosen penguji II yang juga membantu

memberi masukan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Katirin dan Ibu Yayuk Siti Aqromah

yang selalu mencintai, mendoakan saya dan melakukan yang terbaik untuk

saya. Adik saya tersayang Jefri Nugroho dan Septiaji Pamungkas yang telah

memberikan doa, dukungan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan “Formulasi Daun Teh Hijau” (Erina Dwi Jayanti,

Nurul Khoriah, Muhammad Ridwan, dan Cica Purnasari) yang telah

membantu dan berjuang bersama dalam pembuatan skripsi ini.

9. Teman-teman tercinta di Semarang Tyas, Aulia, Erina, Tri, Istiani, Elinda dan

di Lampung Alfiza, Tiara, Antin, Ayuni yang telah memberi semangat,

dukungan dan motivasi kepada penulis.

10. Sahabat terhebat Oky Jati Pradana yang selalu memberi semangat, dukungan

dan motivasi kepada penulis.

11. Keluarga besar CITO 2012 dan adik-adik angkatan farmasi unissula yang

selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.

12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah

banyak memberikan bantuan dan dorongan secara moral maupun spriritual

selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu

saran dan kritik bersifat membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.
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Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi bahan informasi

yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang farmasi.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2016

Penulis


