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CPL-PRODI  

1. Sikap: 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kefarmasian berdasarkan agama, moral, dan etika 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan 

Pancasila 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara 

dan bangsa 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain, 

terutama di bidang farmasi 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, terutama di bidang farmasi 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang farmasi 

 
2. Pengetahuan:  

a. Menguasai teori, metode dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi (farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, farmakologi), 

konsep dan aplikasi ilmu biomedik (biologi, anatomi manusia, mikrobiologi, fisiologi, patofisiologi, etik biomedik, biostatistik), 

konsep  farmakoterapi, pharmaceutical care, pharmacy practice, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, 

pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. 
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b. Menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosio-farmasi, hukum dan etik farmasi, teknik komunikasi, serta prinsip 

dasar keselamatan kerja. 

3. Keterampilan Umum: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau  implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi kefarmasian dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 

b. Mampu menunjukkan kinerja di bidang farmasi secara mandiri, bermutu, dan terukur. 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik. 

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut  dalam bentuk skripsi  dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang farmasi, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan  sejawat, baik di dalam maupun di luar 

lembaga kefarmasian 

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan kefarmasian yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang farmasi sesuai dengan kode etik kefarmasian 

k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

l. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan  atau 

pengembangan kebijakan nasional di bidang farmasi 

m. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk 

keperluan pengembangan hasil kerja di bidang farmasi 

 

4. Keterampilan khusus: 
a. Mampu menelusur, menganalisis secara kritis, mengorganisasikan informasi tentang sediaan farmasi dan  mengkomunikasikan 
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secara efektif  pada individu dan masyarakat 

b. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, 

pembuatan/penyiapan, pendistribusian, pengelolaan dan/atau  pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan 

terapi. 

c. Mampu menganalisis secara kritis masalah dalam pekerjaan kefarmasian, menyusun informasi/ide/laporan/pemikiran, dan 

secara efektif mengkomunikasikannya dalam berbagai bentuk media, kepada sejawat tenaga kesehatan lain dan atau masyarakat 

umum. 

d. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-

undangan dan kode etik yang berlaku. 

e. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain terkait  pekerjaan kefarmasian, 

f. Mampu mengelola pekerjaan  kefarmasian  secara mandiri disupervisi apoteker, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok, 

serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. 

g. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan pekerjaan teknis 

kefarmasian 

h. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-

undangan dan kode etik yang berlaku. 

i. Mampu melakukan praktek kefarmasian melalui pemanfaatan produk fitoterapi yang berasal dari pemanfaatan bahan alam lokal 

yang ada di Sulawesi Tenggara. 

CPMK  
 

1. Memahami konsep dasar Farmasi Fisika  I 
2. Mampu memahami konsep   teori tentang fase dan aturan fase, hubungan termodinamika dengan kefarmasian, sifat fisik molekul 

obat, kinetika reaksi kimia, larutan, kesetimbangan ionic, buffer dan kapasitas buffer, difusi dan disolusi. 

DeskripsiSingkat MK Mata kuliah Farmasi Fisika I berisi tentang pengantar farmasi fisika I, fase dan aturan fase, hubungan termodinamika dengan 
kefarmasian, sifat fisik molekul obat, kinetika reaksi kimia, larutan, kesetimbangan ionic, buffer dan kapasitas buffer, difusi dan disolusi. 
 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Perubahan fase dan bentuk fase : gas, cair, padat, mesofase, dan Kristal cair,  aturan fase : zat tunggal dan campuran biner 
2. Hukum termodinamika I, II, dan III , konsep ΔH, ΔG, dan ΔS dalam menetapkan kespontanan suatu proses atau reaksi 
3. Radiasi elektromagnetik, fenomena fluoresensi dan fosforesensi, tetapan dielektrik, konsep momendipol, indeks refraksi, dan rotasi 

optik. 
4. Reaksi dan orde reaksi, pengaruh suhu terhadap tetapan kecepatan degradasi hukum Arrhenius, serta menentukan waktu 
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kadaluwarsa obat 
5. Hukum Raoult dan Hukum Dalton (Tekanan uap), Perbedaan larutan ideal dan non ideal, menjelaskan Proses pelarutan, Factor 

Van’t Hoff 
6. Ionisasi asam lemah, basa lemah, dan garam, menjelaskan defenisi buffer, persamaan buffer,Kapasitas buffer, Buffer biologik dan 

isotonik, Metode penyesuaian isotonik dan pH 
7. Faktor yang mempengaruhi kelarutan, Kelarutan gas (Hukum Henry dan Hukum Bunsen, Kelarutan zat cair dalam zat cair 
8. Konsep disolusi, hubungan antara Difusi dan Disolusi, menjelaskan Hubungan Rumus Noyes Whitney dengan Hukum Fick I, serta 

menjelaskan Disolusi tablet, kapsul, dan granul 

Pustaka Utama :  

1. Aulton, M.E., Pharmaceutics: The Science of Dosage Form design, Churchill Livingstone, New York, 1988 
2. Carstensen, J.T., Drug Stability, Principles and Practices, Marcel Dekker, 1990 
3. Departemen Kesehatan RI, Farmakope Indonesia Edisi IV, 1995 
4. Florence, A.T dan D. Attwood, Physicochemical Principles of Pharmacy,  2nd ed., MacMillan, London, 1988 
5. Martin, Swarbrick dan Cammarata, Physical Pharmacy, 4 th ed., Lea & Febiger, 1989 

 

Pendukung :  

6. USP 
7. Jurnal-jurnal Penelitian terkait 

 

Dosen Pengampu Wa Ode Sitti Zubaydah, S.Si., M.Sc. 
Muh. Handoyo Sahumena, S.Pd., M.Sc. 
 

Mata kuliah syarat Kimia Farmasi Dasar 
 

Mg Ke- 
 
 

 

 Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar) 
 

Indikator Penilaian 
 
 

 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

 
 

Bantuk Pembelajaran, 
Metode Pembelajaran, 

Penugasan, 
[Media & Sumber Belajar] 

 [ Estimasi Waktu] 

Materi Pembelajaran 
[Pustaka] 

 
 

BobotPen
ilaian (%) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1,2 Mahasiswa memahami 
pentingnya 
mempelajari farmasi 
fisika I, dan memahami 

• Ketepatan mahasiswa 
memahami keterkaitan 
antara materi kuliah 
farmasi fisika I sebagai 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan  

 
Bentuk non-test 

• Kuliah&diskusi 
(TM;2  x (@ 2x50”) 

• Tugas-1: menyusun 

ringkasan materifase 

Pengetahuan mengenai 
materi kuliah farmasi 
fisika I sebagai 
penunjang mata kuliah 

10 
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perubahan fase  dan 
aturan fase 

penunjang mata kuliah 
kefarmasian yang 
lainnya. 

• Ketepatan pemahaman 
materiperubahan fase 
dan bentuk fase : gas, 
cair, padat, mesofase, 
dan Kristal cair, 
memahami aturan fase 
: zat tunggal dan 
campuran biner 

 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

dan aturan fase 

• Tugas-2: review jurnal 

yang membahas fase, 

perubahan fase, dan 

aturan fase 

 

kefarmasian yang 
lainnya; 
materipemahaman 
materiperubahan fase 
dan bentuk fase : gas, 
cair, padat, mesofase, 
dan Kristal cair, 
memahami aturan fase : 
zat tunggal dan 
campuran biner 
 
Pustaka : 1, 3,  5, 7. 

3,4 Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
hukum termodinamika 
I, II, dan III , konsep ΔH, 
ΔG, dan ΔS dalam 
menetapkan 
kespontanan suatu 
proses atau reaksi 
 

• Ketepatan dalam 
memahami konsep 
hukum termodinamika 
I, II, dan III ,  

• Ketepatan dalam 
memahami konsep ΔH, 
ΔG, dan ΔS dalam 
menetapkan 
kespontanan suatu 
proses atau reaksi 

Kriteria: 
Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 
 

• Tulisan makalah 
 
presentasi  

• Kuliah & diskusi 

(TM;2 x (@2x50”) 
 

• Tugas-3: ringkasan 
materi 
hukumtermodinamika 
I, II, III 

• Tugas-4: Review jurnal 
yang membahas 
hukum termodinamika 
I, II, dan III 

Pengetahuan tentang 
konsep hukum 
termodinamika I, II, dan 
III , konsep ΔH, ΔG, dan 
ΔS dalam menetapkan 
kespontanan suatu 
proses atau reaksi 
 
Pustaka : 1, 3,  5, 7. 

10 
 

5, 6 Mahasiswa mampu 
memahami defenisi 
radiasi 
elektromagnetik, 
fenomena fluoresensi 
dan fosforesensi, 
tetapan dielektrik, 
konsep momendipol, 
indeks refraksi, dan 
rotasi optik. 

• Ketepatan dalam 
Menjelaskan defenisi 
radiasi 
elektromagnetik, 
fenomena fluoresensi 
dan fosforesensi, 
tetapan dielektrik, 
konsep momendipol, 
indeks refraksi, dan 
rotasi optik. 
 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Kuliah dan diskusi 
 
(TM;2  x (@ 2x50”) 
 
Tugas-5: review jurnal yang 
membahas aplikasi radiasi 
elektromagnetik, 
fluorosensi dan 
fosforesensi dalam dunia 
farmasi. 

Keterampilan  
dalamMenjelaskan dan 
memahami defenisi 
radiasi elektromagnetik, 
fenomena fluoresensi 
dan fosforesensi, 
tetapan dielektrik, 
konsep momendipol, 
indeks refraksi, dan 
rotasi optik. 
 
Pustaka : 1, 2, 3, 5, 7. 

15 
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7 Mahasiswa mampu 
memahami Mahasiswa 
memahami konsep 
reaksi dan orde reaksi, 
pengaruh suhu 
terhadap tetapan 
kecepatan degradasi 
hukum Arrhenius, serta 
menentukan waktu 
kadaluwarsa obat 
 

• Ketepatan dalam 
memahami memahami 
Mahasiswa memahami 
konsep reaksi dan orde 
reaksi,  

• Ketepatan dalam 
menjelaskan pengaruh 
suhu terhadap tetapan 
kecepatan degradasi 
hukum Arrhenius, 

• Ketepatan dalam 
menentukan waktu 
kadaluwarsa obat 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 
 

• Tulisan makalah 

• presentasi 

Kuliah dan diskusi dalam 
kelompok kecil 
 
(TM;2  x (2x50”) 

• review jurnal kinetika 
reaksi kimia 

Pengetahuan dalam 
memahami konsep 
reaksi dan orde reaksi, 
pengaruh suhu terhadap 
tetapan kecepatan 
degradasi hukum 
Arrhenius, serta 
menentukan waktu 
kadaluwarsa obat 
 
Pustaka : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7. 

15 
 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester  

9,10 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan  konsep 
Hukum Raoult dan 
Hukum Dalton 
(Tekanan uap) 

• Ketepatan memahami 
dan menjelaskan  
konsep Hukum Raoult 
dan Hukum Dalton 
(Tekanan uap), 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan Perbedaan 
larutan ideal dan non 
ideal, serta menjelaskan 
Proses pelarutan, Factor 
Van’t Hoff 

Kriteria: ketepatan 
meringkas dan 
menjelaskan 
 
Bentuk non test: 
ringkasan hasil rujukan 

Kuliah dan diskusi  
(TM;2  x (@2x50”) 
 
 
Tugas-7: studi pustaka 
hukum Raoult dan Hukum 
Dalton.   

Pengetahuan tentang 
konsep Hukum Raoult 
dan Hukum Dalton 
(Tekanan uap), 
Perbedaan larutan ideal 
dan non ideal, 
menjelaskan Proses 
pelarutan, Factor Van’t 
Hoff 

10 

11, 
12 

Mahasiswa mampu  
mampu memahami dan 
menjelaskan konsep 
asam basa lemah dan 
sistem buffer, 
sertamengenali Metode 
penyesuaian isotonik 
dan pH 

• Ketepatan menjelaskan 
ionisasi asam lemah, 
basa lemah, dan garam, 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan defenisi 
buffer, persamaan 
buffer,Kapasitas buffer, 
Buffer biologik dan 
isotonik,  

Kriteria: ketepatan 
meringkas dan 
menjelaskan 
 
Bentuk non-test: 
Presentasi kelompok 

Kuliah dan diskusi 
(TM;2  x (@2x50”) 
 
 
Tugas-8: studi pustaka dan 
meringkas dan 
menganalisis konsep asam 
basa, buffer, dan larutan 
isotonik 

Pengetahuan tentang 
konsep ionisasi asam 
lemah, basa lemah, dan 
garam, menjelaskan 
defenisi buffer, 
persamaan 
buffer,Kapasitas buffer, 
Buffer biologik dan 
isotonik, Metode 

15 
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• Ketepatan dalam 
memahami Metode 
penyesuaian isotonik 
dan pH 

penyesuaian isotonik 
dan pH 

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan berbagai 
faktor yang 
mempengaruhi 
kelarutan, Kelarutan 
gas (Hukum Henry dan 
Hukum Bunsen, 
Kelarutan zat cair dalam 
zat cair 
 

• Ketepatan dalam  
menjelaskan berbagai 
faktor yang 
mempengaruhi 
kelarutan, Kelarutan gas 
(Hukum Henry dan 
Hukum Bunsen, 
Kelarutan zat cair dalam 
zat cair 

Kriteria: ketepatan 
meringkas dan 
menjelaskan konsep 
kelembaban absolut 
dan relatif 
 
Bentuk non-test: 
Presentasi kelompok 

Kerja kelompok kaloboratif 
dan diskusi kelompok 
 
Tugas-9: review jurnal 
tentang kelembaban 
absolut dan relatif 

Pengetahuan 
menjelaskan tentang 
kelembaban absolut 
dan kelembaban relatif, 
menghitung RH ruang 
berkaitan dengan 
penyimpanan obat, 
menjelaskan sifat 
higroskopisitas zat 
berkaitan dengan 
penyimpanan obat 

10 
 

14, 
15 

Mahasiswa memahami 
kosep disolusi, 
hubungan antara Difusi 
dan Disolusi, 
menjelaskan Hubungan 
Rumus Noyes Whitney 
dengan Hukum Fick I, 
serta menjelaskan 
Disolusi tablet, kapsul, 
dan granul 

• Ketepatan memahami 
dan menjelaskan 
memahami kosep 
disolusi, hubungan 
antara Difusi dan 
Disolusi, menjelaskan 
Hubungan Rumus 
Noyes Whitney dengan 
Hukum Fick I, serta 
menjelaskan Disolusi 
tablet, kapsul, dan 
granul 

Kriteria: ketepatan 
meringkas dan 
menjelaskan tentang 
konsep difusi dan 
disolusi 
 
Bentuk non test: 
Presentasi kelompok 

Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
(TM;2  x (@2x50”) 
 
 
Tugas-10: review jurnal 
tenteng konsep difusi dan 
disolusi 

Pengetahuan dalam 
memahami dan 
menjelaskan memahami 
kosep disolusi, 
hubungan antara Difusi 
dan Disolusi, 
menjelaskan Hubungan 
Rumus Noyes Whitney 
dengan Hukum Fick I, 
serta menjelaskan 
Disolusi tablet, kapsul, 
dan granul 

15 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  
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 UNIVERSITAS HALU OLEO 
Fakultas Farmasi 
Program Studi Farmasi 

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Farmasi Fisika I 

Kode                 FAR62014 

Kredit               3 

Semester  II 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah Farmasi Fisika I berisi tentang pengantar farmasi fisika I, fase dan aturan fase, hubungan 
termodinamika dengan kefarmasian, sifat fisik molekul obat, kinetika reaksi kimia, larutan, kesetimbangan 
ionic, buffer dan kapasitas buffer, difusi dan disolusi. 
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

1 Memahami konsep dasar Farmasi Fisika  I 
 

2 Mampu memahami konsep   teori tentang fase dan aturan fase, hubungan termodinamika dengan 

kefarmasian, sifat fisik molekul obat, kinetika reaksi kimia, larutan, kesetimbangan ionic, buffer 

dan kapasitas buffer, difusi dan disolusi. 

3 Mampu menerapkan Konsep dasar farmasi fisika I serta mengimplementasikannya sebagai 
seorang farmasis 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 
Mahasiswa memahami perubahan fase dan bentuk fase : gas, cair, padat, mesofase, dan Kristal cair, memahami aturan fase : zat tunggal 

dan campuran biner 

 

2 
Mahasiswa memahami konsep hukum termodinamika I, II, dan III , konsep ΔH, ΔG, dan ΔS dalam menetapkan kespontanan suatu 

proses atau reaksi 
 

3 
Mahasiswa memahami defenisi radiasi elektromagnetik, fenomena fluoresensi dan fosforesensi, tetapan dielektrik, konsep momendipol, 

indeks refraksi, dan rotasi optik. 

4 
Mahasiswa memahami konsep reaksi dan orde reaksi, pengaruh suhu terhadap tetapan kecepatan degradasi hukum Arrhenius, serta 

menentukan waktu kadaluwarsa obat 
 

5 
Mahasiswa memahami konsep Hukum Raoult dan Hukum Dalton (Tekanan uap), Perbedaan larutan ideal dan non ideal, menjelaskan 

Proses pelarutan, Factor Van’t Hoff 
 

6 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ionisasi asam lemah, basa lemah, dan garam, menjelaskan defenisi buffer, persamaan 

buffer,Kapasitas buffer, Buffer biologik dan isotonik, Metode penyesuaian isotonik dan pH 
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7 
Mahasiswa mampu menjelaskan  Berbagai faktor yang mempengaruhi kelarutan, Kelarutan gas (Hukum Henry dan Hukum Bunsen, 

Kelarutan zat cair dalam zat cair 

 

8 
Mahasiswa memahami kosep disolusi, hubungan antara Difusi dan Disolusi, menjelaskan Hubungan Rumus Noyes Whitney dengan 

Hukum Fick I, serta menjelaskan Disolusi tablet, kapsul, dan granul 

MATERI PEMBELAJARAN 

1 
Perubahan fase dan bentuk fase : gas, cair, padat, mesofase, dan Kristal cair,  aturan fase : zat 
tunggal dan campuran biner 

2 
Hukum termodinamika I, II, dan III , konsep ΔH, ΔG, dan ΔS dalam menetapkan kespontanan suatu 
proses atau reaksi 

3 
Radiasi elektromagnetik, fenomena fluoresensi dan fosforesensi, tetapan dielektrik, konsep 
momendipol, indeks refraksi, dan rotasi optik. 

4 
Reaksi dan orde reaksi, pengaruh suhu terhadap tetapan kecepatan degradasi hukum Arrhenius, 
serta menentukan waktu kadaluwarsa obat 

5 
Hukum Raoult dan Hukum Dalton (Tekanan uap), Perbedaan larutan ideal dan non ideal, 
menjelaskan Proses pelarutan, Factor Van’t Hoff 

6 
Ionisasi asam lemah, basa lemah, dan garam, menjelaskan defenisi buffer, persamaan 
buffer,Kapasitas buffer, Buffer biologik dan isotonik, Metode penyesuaian isotonik dan pH 

7 
Faktor yang mempengaruhi kelarutan, Kelarutan gas (Hukum Henry dan Hukum Bunsen, Kelarutan 
zat cair dalam zat cair 

8 
Konsep disolusi, hubungan antara Difusi dan Disolusi, menjelaskan Hubungan Rumus Noyes 
Whitney dengan Hukum Fick I, serta menjelaskan Disolusi tablet, kapsul, dan granul 

PUSTAKA  

 PUSTAKA UTAMA 

 1. Aulton, M.E., Pharmaceutics: The Science of Dosage Form design, Churchill Livingstone, New 
York, 1988 

2. Carstensen, J.T., Drug Stability, Principles and Practices, Marcel Dekker, 1990 
3. Departemen Kesehatan RI, Farmakope Indonesia Edisi IV, 1995 
4. Florence, A.T dan D. Attwood, Physicochemical Principles of Pharmacy,  2nd ed., MacMillan, 

London, 1988 
5. Martin, Swarbrick dan Cammarata, Physical Pharmacy, 4 th ed., Lea & Febiger, 1989 

 PUSTAKA PENDUKUNG 

 
1. USP 
2. Jurnal-jurnal Penelitian terkait 

 

PRASYARAT (Jika ada) 
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