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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkah dan karunia-Nya
sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Uji
Aktivitas Ekstrak Etanolik Daun Jati (Tectona grandis Linn. f.) dalam
Menghambat Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus epidermidis secara
Invitro”. Karya tulis ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar sarjana farmasi di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Sultan
Agung Semarang. Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan, sehingga
selama menyelesaikan Skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, dorongan,
dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu
pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:
1.

Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran selama
melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

2.

Bapak dr. H. Iwang Yusuf, M.Si selaku Dekan Fakultas Kedokteran
UNISSULA yang telah memberikan izin pada penelitian ini.

3.

Bapak Arifin Santoso, M.Sc., Apt. selaku Kepala Prodi Farmasi Fakultas
Kedokteran UNISSULA yang telah memberikan izin pada penelitian ini.

4.

dr. Masfiyah, M.Si., Med., Sp.MK dan Ibu Rina Wijayanti, M.Sc.Apt., selaku
dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu dalam
memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
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5.

Ibu Nisa Febrinasari, M.Sc., Apt., dan Bapak Abdur Rosyid, M.Sc., Apt
selaku anggota tim penguji yang telah memberi masukan dan ilmu sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.

6.

Kedua orang tua saya, Bapak Mulyadi Joyo Martono dan Ibu Sri Lestari
beserta keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan, fasilitas, dan
motivasi selama penyusunan skripsi ini. Serta ketiga adik saya Dimas Abnan
Fatah, Shaifi Nazillah, dan Rhafa Afnan Sholeh yang selalu memberikan
dukungan moril dan doa yang tak kunjung usai menyertai penulis dalam
penulisan skripsi.

7.

Rekan-rekan seperjuangan penulis di Farmasi Unissula angkatan 2012 “CITO
FARMA”,

yang

selalu

memberi

motivasi

dan

membantu

penulis

menyelesaikan skripsi ini.
8.

Sahabat saya, Fildza Huaina Fathnin, Siti Rezky Amelia, Yuliananda Arisa
Pawestri, dan Sesfi Triwahyuni yang telah membantu dan memberikan
motivasi dalam penelitian skripsi ini.

9.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas
bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk

menyempurnakan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca pada umumnya dan mahasiswa farmasi pada khususnya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Semarang,

Februari 2016
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