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KATA PENGANTAR 

 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

dengan berkat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis 

ilmiah dengan judul “Analisis Kualitatif Kandungan Bahan Kimia Obat 

(Deksametason) pada Jamu Pegal Linu di Daerah Tunggulwulung dengan 

Kromatografi Lapis Tipis”. Karya tulis ilmiah ini penulis ajukan sebagai laporan 

tugas akhir untuk syarat kelulusan pada Program Studi Analisis Farmasi dan 

Makanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. 
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yang penulis lakukan pada penelitian. 

Tanpa bantuan serta bimbingan dari dosen pembimbing dan pihak yang 

lainnya, penulis tidak akan dapat menyelesaikan laporan tugas akhir penelitian ini 

dengan tepat waktu. Oleh karena itu ucapan terimakasih penulis sampaikan 

kepada yang terhormat : 
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4. Bapak apt. Muhammad Hasan Wattiheluw, S.Farm., M.Farm selaku dosen 

pembimbing karya tulis ilmiah yang telah meluangkan waktunya untuk 

membimbing penulis dalam menyusun proposal penelitian 

5. Seluruh dosen dan staf di Program Studi D3 Analis Farmasi dan Makanan 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang 

6. Teristimewa kepada orang tua penulis dan saudara yang selalu menjadi 

motivator dalam proses penyusunan proposal ini 

7. Teman-teman mahasiswa Diploma III anafarma 2019 yang selalu memberikan 

semangat, kerjasama dan kebersamaan selama 3 tahun masa perkuliahan. 
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Penulis menyadari tugas akhir penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. 

Oleh karena itu kritik maupun saran yang membangun sangat penulis harapkan 

untuk penyempurnaan karya tulis ilmiah ini. 
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