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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 Kupersembahkan Skripsi ini untuk orang istimewa yaitu ibuku yang selalu 

memberi dukungan atas segala aktivitasku, bapakku yang insyaallah sudah 

tenang di SurgaNya Allah, mbak dan masku yang tersayang, kedua 

keponakanku yang selalu mengganggu aktivitasku, lalu partner penelitianku 

dari awal masuk kuliah yang selalu ngotot pingin lulus cepet Ratih Lestari,  

sahabat-sahabat tercinta: Si Gondrong, Rudy’s Team, CSCC #2, Tatang’s 

Team, Love Masjid, Suryo Hits, Mualaf Center Yogyakarta, Bos Fahmi, Bos 

Yogo dan keluarga KPMI serta seluruh keluarga kimia baik dosen, staff 

maupun teman-teman kimia 2015 yang selalu semangat untuk berjuang 

bersama. 

 Skripsi ini juga kupersembahkan untuk orang-orang spesial yang telah 

membimbing, memotivasi, dan juga menjadi ayah, teman, tauladan selama 

kehidupan saya di kampus yaitu bapak Rudy Syahputra, Bapak Nur Cahyo 

Iman Prakoso, Bapak Tatang Shabur Julianto, Bapak Yandi Syukri, dan Bapak 

Riyanto. 

 Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha 

(berikhtiar) ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, 

maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya (ikhtiarnya) dibalasi 

dengan baik (QS: Al- Israa’:19). 

 Pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini, serta paspor 

untuk menuju kebebasan (Oprah Winfrey). 

 Faedah sesungguhnya dalam hidup di Dunia itu hanyalah menunggu mati, 

tidak ada yang pantas untuk kita banggakan karena kita tidak lebih dari calon 

mayat. Lantas apakah pintas kita hingga saat ini selalu membanggakan 

kekayaan dunia kita, sedangkan kain kafan kita sudah ditenun? Ingat kita yang 

hidup di Dunia ini tidak lebih dari calon mayat  (Wicaksana). 

 Bukan karena ada hal yang sulit kita jadi tidak berani. Justru karena kita tidak 

beranilah hal itu jadi sulit (Seneca). 

 Tidak ada mimpi yang terlalu besar, dan tidak ada pemimpi yang terlalu kecil. 
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Nanopartikel Ekstrak Kulit Kopi (Coffea Arabica L.) Dalam Bentuk Self-

Nano Emulsifying Drug Delivery System (SNEDDS) Sebagai Antibakteri 

Klebsiella Pneumonia.” 

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat akademis yang harus 
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terima kasih kepada: 
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kritik yang bersifat membangun sehingga berguna bagi penulis untuk 

menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
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