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KATA PENGANTAR  

Bismillaahirrahmaanirrahiim  

Puji syukur yang dalam penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, pemberi 

nikmat luar biasa, Sang Maha Pemurah sehingga skripsi dengan judul “Uji Potensi 

Senyawa Antikanker Ekstrak Metanol Lima Spesies Microgreen Serealia” ini dapat 

terselesaikan sesuai dengan harapan. Shalawat serta salam selalu tercurahlimpahkan 

kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan 

umatnya hingga akhir zaman.   

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis haturkan terimakasih 

untuk semua bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam 

pelaksanaan studi sehingga tersusun skripsi ini, semoga Allah SWT meridhai dan 

memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi 

ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak:   

1. Dr. H. Opik Taufikkurahman selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.  

2. Dr. Tri Cahyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.  

3. Pembimbing 1, Bapak Dr. M. Agus Salim, Drs, M.P yang senantiasa 

memberikan masukan, motivasi serta selalu meluangkan waktunya.  

4. Pembimbing 2, Ibu Risda Arba Ulfa, M.Si yang telah meluangkan waktunya, 

dengan kesabaran dan arahan yang selalu diberikan sehingga penulis dapat 

menyusun skripsi ini dengan baik..  

5. Dosen-dosen dan staf Jurusan Biologi, terimakasih atas ilmu yang diberikan.  

Semoga ilmu yang diajarkan menjadi berkah.  

6. Ibu dan bapak yang selalu memberi dukungan baik moril maupun materil.  
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7. Jaenal abidin terimakasih untuk selalu setia menemani dalam keadaan apapun, 

telah menjadi kakak yang terbaik yang senantiasa memberikan pertolongan 

dalam keadaan sulit.  

8. Sahabat-sahabat Dewi, Dede, Ina, Sintia terimakasih karena selalu memberikan 

semangat dari kejauhan.  

9. Teman-teman seperjuangan, siti nurbayanti, anisa lestari, novitasari. Semangat 

terus, perjuangan masih panjang.  

10. Teman-teman biosphere yang telah memberi banyak cerita selama empat tahun, 

telah berjuang bersama-sama semoga tetap solid. 

 

Tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan skripsi ini. Kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik.   
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