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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberi petunjuk, hidayah, 

serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir 

dengan judul “Pembuatan Hidrogel Poly-N-Vinylpyrrolidone (PVP) Menggunakan 

Metode Freezing and Thawing Cycle”.  

Ketertarikan penulis akan topik ini didasari oleh fakta bahwa perlunya 

formula dalam penanganan luka terutama pembalut luka yang berperan penting 

dalam proses penyembuhan luka. Salah satu pembalut luka yang baik adalah 

hidrogel. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa polimer PVP dapat 

dibuat hidrogel dengan metode secara fisik. 

Terwujudnya proposal skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak 

yang telah membimbing penulis. Dalam kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Dr. Dr. Karyono Mintaroem, SpPA, selaku dekan Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya yang telah memberi saya kesempatan menuntut ilmu di 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 

2. Dr. Atikah, Apt sebagai pembimbing pertama yang dengan sangat terbuka 

menerima saya menjadi mahasiswa bimbingan dalam menyelesaikan 

Proposal Tugas Akhir ini. 

3. Oktavia Eka. M.Si. Apt, sebagai pembimbing kedua yang dengan sangat 

terbuka menerima saya menjadi mahasiswa bimbingan dan senantiasa 

memberi semangat dan selalu memberi masukan dalam menyelesaikan 

Proposal Tugas Akhir ini. 



 

4. Meyke Herina Syafitri, S.Farm., Apt sebagai pembimbing yang dengan sangat 

terbuka menerima saya menjadi mahasiswa bimbingan selalu memberi 

masukan dalam menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini. 

5. Seluruh dosen pengajar dan staff Jurusan Ilmu Gizi yang telah membantu 

kelancaran dalam proses belajar mengajar. 

6. Segenap anggota Tim Pengelola Tugas Akhir FKUB. 

7. Yang tercinta ibunda Siti Maryam dan ayahanda Mohammad Nuril Huda serta 

kakak dan adik saya Siti Asia dan Mohammad Faruk atas segala 

pengorbanan dan kasih sayangnya 

8. Teman-teman farmasi 2009 dan juga teman-teman kos  

9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Proposal Tugas 

Akhir ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu 

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang 

telah membantu menyelesaikan Proposal Tugas Akhir ini dengan melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya. 

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh 

karena itu penulis membuka diri untuk segala saran dan kritik yang membangun 

dalam penelitian setelah ini. Semoga nantinya karya penelitian tugas akhir ini 

dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan 

bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Amin. 

     

  Malang, 24 Juli 2013 
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