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UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Yang Maha Esa, berkat rahmat 

serta hidayah-Nya, sehingga penyusun bisa menyelesaikan naskah skripsi yang 

berjudul “Respon Ekstrak Etil Asetat Lumut Hati  (Dumortiera hirsuta) Sebagai 

Antimikroba Terhadap Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan Candida 

albicans” ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu 

secara khusus penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Junairiah, S.Si., M.Kes. selaku dosen pembimbing I yang dengan 

penuh kesabaran dan keikhlasan telah mencurahkan tenaga, pikiran, ilmu 

serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Salamun, M.Kes. selaku dosen pembimbing II yang telah 

memberikan masukan, saran, ilmu dan dengan sabar membimbing penulis 

hingga terselesainya skripsi ini.

3. Ibu Drs. Hamidah dan Bapak Drs. Saikhu Ahmad Husein., M. Kes. selaku 

dosen penguji yang telah memberi saran dan masukan demi kesempurnaan 

skripsi ini.

4. Ibu Dra. Thin Soedarti, CESA. selaku dosen wali yang telah memberi 

saran dan dukungan pada penulis selama menempuh kuliah.

5. Ibu dan Abah tercinta yang selalu memberikan do’a, dan motivasi kepada

penulis serta saudaraku semuanya (mbak Maya, mbak Ani, Najih,, Pipit, 
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dll) yang selalu memberikan do’a dan semangat pada penulis untuk selalu 

maju berjuang.

6. Terima kasih kepada teman-teman lab mikrobiologi (Adek, Agil, mbak 

Nina, Hanik, Mbak Azmi, Mbak Endah, dll) dan teman-teman lab kultur 

jaringan  (Lina, Ayla, Bulek, Tining, Iza, mas Agus, mas Fahri, dll).

7. Karyawan lab (Pak Ni, Bu Ambar, mas Eko, mas Joko, dll) yang telah 

banyak membantu  dalam proses penelitian di lab dan peminjaman alat.

8. Teman – teman JIMM  tercinta (Rahma, Indhri, Iza, Mbak Pur, Nayla, 

Uki, dll). Bersama kalian kutemukan keluarga baru yang begitu 

menyenangkan dan memotivasi di kampus.

9. Teman – teman Spesies Bio ’08 semuanya, dari kalian kutemukan  

kebersamaan dan pengalaman baru. Serta semua pihak yang telah banyak 

membantu, terima kasih atas segala macam bentuk bantuan dan dukungan 

yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada 

kita semua. Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih 

banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun dari berbagai 

pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 

membawa manfaat dan hikmabagi semua pihak yang memerlukannya.
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