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MOTTO

”Hiduplah sekehendah hatimu, tapi ingat kamu akan mati” 

”Cintailah siapa saja yang kamu suka,tapi ingat kamu akan berpisah 

dengannay.

Berbuatlah sesuka hatimu tapi kamu akan mendapatkan balasan yang setimpal 

dengan perbuatan itu” 

”Bagian yang telah ditakdirkan-Nya untukmu, npasti akan sampai padamu. 

Apa yang akan menimpamu, pasti akan terjadi walaupun kamu 

menghindarinya”

”Perkara yang ditakdirkan-Nya bukan untukmu, sekali – kali tidak akan 

sampai kepdamu, meskipun seluruh mahkluk membantu untuk mewujutkan hal 

itu”

”Carilah pengetahuan, karena barang siapa yang mencarinya di jalan Allah 

berarti melaksanakan kebaikan dan barang siapa yang memberikannya kepada 

orang lain berarti 

memberi persembahan yang tulus kepada Allah” 

(AL ~ HIKMAH) 
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PERSEMBAHAN 

Dengan menyebut nama Allah SWT 

Yang maha pengasih lagi maha penyayang 

Bukanlah Kami (Allah SWT) telah melapangkan dadamu (ya Muhammad) dan 

telah Kami ringankan beban mu yang berat 

Yang memberati punggungmu 

Dan kami tinggikan (muliakan) namamu? 

Karena sesungguhnya disamping kesukaran ada kemudahan 

Sesungguhnya disamping kemudahan dan kesukaran 

Apabila engkau telah selesai (mengerjakan sesuatu pekerjaan) maka 

Bersusah payahlah (mengerjakan yang lain) 

Dan kepada tuhanmu, berharaplah 

(Q.S. Al-Insyiroh : 1-8) 

Sebuah persembahan terindah untuk: 
Ibu, Ibu, Ibu dan Bapak 

Sebagai ungkapan rasa sayang, hormat dan baktiku 
Kakak dan adikku tercinta 

Seseorang yang selalu mendukung dan Menyemangatiku 
Sahabat dan teman-temanku 

Almamater UMS 
Semoga Allah membalas kebaikanmu dengan Ridho-Nya 
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Deklarasi

Saya menyatakan bahwa penelitian/karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil 

pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 

dipublikasikan atau ditulis orang lain atau telah dipergunakan dan diterima 

sebagai persyaratan penyelesaian studi pada universitas yang lain, kecuali pada 

bagian-bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 

Dan apabila penelitian/karya ilmiah/skripsi ini merupakan jiplakan dari 

skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik secara akademis maupun 

hukum. 

Surakarta, 27 Juli  2007
Peneliti

ITA PERWITA SARI 
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KATA PENGANTAR 

Assalamu'alaikum Wr.Wb. 

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "Uji Sitotoksik Fraksi Semipolar 

Ekstrak Metanol Kulit Batang Kambong (Dipterocarpus vallidus Blume.) 

Terhadap Sel HeLa dan Profil Kromatografi Lapis Tipisnya". 

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

sarjana Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, semoga segala yang 

tersaji dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi 

pembaca dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. 

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

jalannya penelitian, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain: 

1. Dra. Nurul Mutmainah, M.Si., Apt., selaku dekan Fakultas Farmasi 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bapak Drs. Muhtadi, M.Si., selaku pembimbing utama dan Bapak Peni 

Indrayudha S.F., Apt., selaku pembimbing pendamping yang telah 

memberikan pengarahan, bimbingan, saran hingga terselesainya skripsi ini. 

3. Suprapto, S.F., Apt., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan 

bimbingan dan motivasi selama studi. 

4. Dr. Muhammad Da’i, M.Si, Apt., selaku Penguji I dan Indah Purwantini, 

M.Si, Apt selaku Penguji II yang telah meluangjan waktu untuk memberikan 

masukan dan pengarahan. 

5. Bapak dan Ibu DosenFakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah yang telah 

memberikan ilmunya selama penulis menempuh studi dan staf laboratorium 

fakultas farmasi universitas muhammadiyah surakarta. 

6. Mbak Atin selaku teknisi dan staf karyawan laboratorium parasitologi fakultas 

kedokteran universitas gadjah mada yang telah membantu penulis selama 

pengujian sitotoksik. 
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7. Ibu dan Bapak tercinta, sembah baktiku dengan do'a, cinta dan kasih sayang 

yang tulus, dukungan, semangat dan pengorbanan yang telah kalian barikan 

8. Adik-adikku wawan dan ayu' yang telah memberikan keceriaan dalam hidup 

dan rumah ku. 

9. Teman seperjuanganku Santi, Fitriya, Dewi, Norma, Antik, Uswa, Karin, 

Rika, dan Salas atas kerjasamanya saat penelitian 

10. Teman-Teman angkatan 2003 (Nia, Wati, Farida, Ai'n, Ingga, Ariel, Isma)

terima kasih atas dukungan dan persahabatan yang kalian berikan. 

11. Teman-teman kost shangrilla (Ipe, Anik, Luluk, Lestari, Nunung, Ndari, Vita, 

Tari, Septi, Ria, Sri, Nur, Ella, Tutik, Tina, Mbak titut, dan Uji) dan Yayuk 

temenku satu kamar yang cantik, terima kasih dengan persahabatannya dan 

keceriaan yang indah. aku rindukan kebersamaan dengan kalian. 

12. Spesial thank’s for mas Yanto dengan cinta dan semangat yang  telah engkau 

berikan sampai detik ini. 

13. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak kami 

sebutkan satu persatu. 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan kemurahan hati mereka, 

penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan 

menyempurkan tulisan ini. 

Wassalamu'alaikum Wr.Wb. 

Surakarta, 27 Juli  2007 

Penulis
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