
SELF-MEDICA TIONDENGAN ANALGETIK-ANTIPIRETIK PADA

MAHASISWA KESEHATAN DI JOGJAKARTA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sains (S.Si)

Program Studi Fannasi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Islam Indonesia

f ISLAM
^

H .At o

^ fc»&4 o
(T ^SgS^ z
LU ^J^^ m
> III (0
y 111 —

r> ZA\ >

Olch :

NAM ANDRIAM

No. Mhs. 98 613 098

N1RM 980051012807120098

JURUSAN FARMASI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMl PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2002



LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Berjudul

SELF-MEDICATION DENGAN ANALGETIK-ANTIPIRETIK PADA

MAHASISWA KESEHATAN DI JOGJAKARTA

Oleh :

N ANT ANDRIANI

No. Mhs 986131098

NIRM 980051012807120098

Telahdipertahankan dihadapan Panitia Penguji Sknpsi
Jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Umversitas Islam Indonesia

Pada tanggal : 28 Desember2002

Penguji

1. Drs. A. Kanm, Z, SU, Apt

2. Ika Puspitasari, M.Si Apt

3. Farida Hayati, M.Si Apt

V \ Tandatangan

Mengetahui
Dekan Fakultas Matematika.dan Ilmu Pengetahuan Alam

University I^lam Indonesia

Ugraha, M.Si)( Jak

in



Halaman Pernyataan Keaslian Penelitian

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan baliwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya

yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan

tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu
dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka.
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"SesungguhnyaAttafi tidai,meru6afi fyadaan suatu kaum, sefvingga
merest meruhah fyadaan yang ada pada din mere^a sendin".

(Qs:Ar<Ra'du: 11)

lelah kwsadari bahira seormg Sahafeat
jMalah feamwia tersuci dari Cuhan
Karcwa
Kasih saijaiia pcrsahabatan adalah tint* tanpa pamnH

(fehaUl gibrnn)

Sebuah karya kecil sebagai ungkapan cinta,
hormat dan baktiku untuk orang-orang tercinta

tuk'Ibu dan Bapak
ka' Kir, ka'baning, keponakanku Han dan Yayan

Kedua adikku Ari dan Oyon
Sohibku Aci, Cenul dan Tiqe

Pensantar setiaku Pyo

Semangat, dukungan, cinta dan doa kalian
Adalah bagian dari semua ini



RATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur Penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

membenkan rahmat, karunia, petunjuk dan ndhonya yang begitu besar sehingga

penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Sknpsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat ujian sarjana dan

sebagai salah satu syarat studi S-1 di Jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Dengan penyusunan skripsi

ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui sejauh mana penerapan teori yang

telah didapatkan di bangku kuliah dengan hasil penelitian nyata yang ada.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemukan hal-hal baru

dan sedikit kesulitan, namun berkat bantuan dan masukan dan berbagai pihak

pada akhirnya dapat teratasi juga. Untuk itu dengan rasa syukur penulis ingin

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Ika Puspitasari, M.Si, Apt, selaku pembimbing I, yang telah

banyak memberikan bimbingan, saran, kritik dan kesabarannya hingga

terselesaikannya skripsi ini.

2. Ibu Fanda Hayati, M.Si Apt, selaku pembimbing II atas bimbingan

dan masukannya demi sempurnanya skripsi ini.

3. Bapak Drs, A. Karim, Z, SU, Apt yang telah mennyediakan waktu

untuk menguji pendadaran skripsi.

4. Bapak Jaka Nugraha, M.Si selaku Dekan Fakultas Matematika dan

Ilmu Pengetahuan Alam.

vi



5. Seluruh Dosen Jurusan Farmasi F-MIPA UII terima kasih untuk semua

didikan, wawasan dan ilmu pengetahuan yang telah diberikan.

6. Seluruh staf dan mahasiswa FA R & E, KU & KG UGM, KU UMY,

FA UAD, FA UII &FA USD atas kerja samanya dalam penelitian ini.

7. Kedua orang tuaku, dan segenap keluaga yang senantiasa membenkan

doa dan dukungan baik lahir maupun bathin.

8. Sahabatku aci, cenul dan tiqe "jangan pernah menyesal menjadi

sahabatku karena kalian sangat berarti, thanks atas kebersamaan dan

persaudaraannya".

9. Pyo dan ciketemya (atas bawel dan kesetiaannya selalu nganter), tory

"bu kancil" atas bantuan & ndobose, Adekku Linda & dini (jangan

nakal), kery, keny, suneo, kenji, jayen, emon, nobita, ika, deby dan

ababony atas kecerian dan suasana hangat dikostan.

10. Ayu (ku ugm), mas iwa (kg ugm), nana (fa ugm), zuli (fa uad), eka (ku

umy) dan millenia statistik atas semua bantuannya.

11. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 98, teman-teman kkn dan semua

pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh

dari kesempumaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga

skripsi ini bennanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Jogjakarta, 2002
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