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UCAPAN TERIMA KASIH 
 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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dengan judul ”Uji Antibakteri Ekstrak Kulit Buah dan Biji Manggis (Garcinia 

mangostana) pada Bakteri Penyebab Jerawat (Staphylococcus epidermidis) 

dengan Menggunakan Solven Etanol”. 
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walaupun banyak kendala yang datang tetap berusaha untuk bangkit kembali, 

kebersamaan ini akan selalu penyusun ingat. 
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