
i

AKTIVITAS ANTIPLASMODIUM FRAKSI POLAR
EKSTRAK METANOL KULIT BATANG MIMBA (Azadirachta
indica A. Juss.) PADA KULTUR Plasmodium falciparum SECARA

In Vitro DAN PROFIL KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS

SKRIPSI

Oleh :

AGUS PURNOMO
K 100 030 148

FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

SURAKARTA
2007



ii

AKTIVITAS ANTIPLASMODIUM FRAKSI POLAR
EKSTRAK METANOL KULIT BATANG MIMBA (Azadirachta
indica A. Juss.) PADA KULTUR Plasmodium falciparum SECARA

In Vitro DAN PROFIL KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Derajat Sarjana Farmasi (S. Farm) pada Fakultas Farmasi

Universitas Muhammadiyah Surakarta
di Surakarta

Oleh :

AGUS PURNOMO
K 100030148

FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

SURAKARTA
2007



iii

PENGESAHAN SKRIPSI
Berjudul:

AKTIVITAS ANTIPLASMODIUM FRAKSI POLAR
EKSTRAK METANOL KULIT BATANG MIMBA (Azadirachta
indica A. Juss.) PADA KULTUR Plasmodium falciparum SECARA

In Vitro DAN PROFIL KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS

Oleh :

AGUS PURNOMO
K 100030148

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Makalah Skripsi
Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada tanggal : Juli 2007

Mengetahui,
Fakultas Farmasi

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dekan,

Dra. Nurul Mutmainah, M.Si, Apt.

Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping,

Dr. Muhtadi, M.Si  Tanti Azizah S., S.Si., Apt.

Penguji :

1. dr. EM Sutrisna, M.Kes. _____________

2. Nurcahyanti W., S.Si., M.Biomed., Apt. _____________

3. Dr. Muhtadi, M.Si _____________

4. Tanti Azizah S., S.Si., Apt. _____________



iv

MOTTO
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Allah menganugerahkan Al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran

dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang

dianugerahi hikmah, ia benar-benar Telah dianugerahi karunia yang banyak. dan

Hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman

Allah). (QS. Al-Baqoroh: 269)
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Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah,

adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada Pelita

besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang

bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang

berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan

tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi,

walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah

membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah

memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha

mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nuur: 35)
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PERSEMBAHAN

Yang berlalu biarlah berlalu, cita-cita adalah harapan yang belum pasti, dan

bagiku hanyalah saat yang sedang dijalani......

Kesulitan sekeras apapun akan terasa ringan dengan adanya senyuman dari

orang yang terpercaya.

Lihatlah, Aku adalah tanah yang gersang

Tak mudah tanaman tumbuh berkembang

Namun sekali tanaman sanggup bertahan

Takkan mudah tumbang atau diruntuhkan

Karena akar-akarnya kuat mencengkeram

Kupersembahkan untuk......

Ibu dan Bapak yang kusayangi......

Kakak dan adikku yang kusayangi.....

Teman-teman yang kusayangi......
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