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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 
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2. Pengetahuan:  
a. Mampu mengisolasi senyawa aktif dan menentukan struktur senyawa dari bahan alam (penemuan obat) 
b. Menguasai pengetahuan kefarmasian baik secara molekuler maupun seluler melalui pemahaman mekanisme kerja obat dalam 

tubuh. 
c.  Menguasai dan memahami pengetahuan tentang farmakoterapi 
d. Menguasai pengetahuan tentang prinsip pelayanan kefarmasian dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

terhadap masalah-masalah kesehatan. 
e. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan kefarmasian 
f.  Menguasai pengetahuan tentang sistim kesehatan nasional dan prioritas masalah kesehatan. 
g. Mampu membuat tulisan karya ilmiah; penguasaan bahasa Inggris; serta penguasaan software dan hardware komputer. 
h. Menguasai undang-undang kefarmasian dan Menerapkan etika kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian. 

 

3. Keterampilan Umum: 
a. Mampu  merencanakan usaha/bisnis di bidang farmasi 
b. Menguasai keterampilan dalam menggunakan instrument laboratorium Farmaseutika, Teknologi Farmasi,  Farmakologi dan 

Farmasi Klinik, Biologi Farmasi dan Kimia Farmasi 
c. Mampu menginterpretasikan resep dokter, melakukan compounding dan dispensing sediaan farmasi sesuai kaidah 

pharmaceutical care 
d. Mampu memformulasi sediaan padat, semi padat, sediaan cair serta sediaan steril 
e. Menguasai keterampilan melakukan kajian ilmiah dengan menyusun perencanaan dan pelaporan penelitian serta penyusunan 

karya tulis ilmiah. 
f. Menguasai keterampilan dalam menganalisa bahan makanan dan minuman  
g. Mampu berperan sebagai pusat pelayanan informasi obat dan Menguasai prinsip swamedikasi (pengobatan sendiri) 
h. Menguasai dan menerapkan prinsip patient safety dan mencegah medication error. 

 
4. Keterampilan khusus: 

a. Mampu menelusur, menganalisis secara kritis, mengorganisasikan informasi tentang sediaan farmasi dan  mengkomunikasikan 

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. 
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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 teknologi formulasi sediaan padat  
2. Mampu menerapkan dalam pembuatan sediaan padat dari bahan alam untuk skala industri 

DeskripsiSingkat MK Mata kuliah teknologi dan formulasi sediaan padat berisi tentang pengantar mengenai sediaan tablet, tipe-tipe tablet, keuntungan dan 
kerugian tablet, mesin tablet, sifat tablet, kontrol kualitas tablet, metode pembuatan tablet, bahan-bahan tambahan dalam 
pembuatan, bahan-bahan tambahan dalam pembuatan tablet, permasalahan dalam pembuatan tablet, tablet salut, peralatan untuk 
penyalutan, tablet salut gula, tablet salut lapis tipis, penyalutan granul, penyalutan partikel solid, penyalutam kempa, tablet lapis, tablet 
effervescent, tablet sublingual, tablet buccal, tablet hisap, kapsul keras, dan kapsul lunak gelatin, peralatan pengisian, formulasi kapsul 
keras, dan lunak dengan subjek bahan obat dari alam.     

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pengetahuan mengenai pengertian tablet, jenis-jenis tablet, keuntungan dan kerugian tablet, jenis dan prosedur kerja mesin tablet, 

sifat-sifat tablet,  berbagai evaluasi sifat tablet dan prosedur evaluasi sifat tablet. 

2. Keterampilan cara membuat tablet, mengidentifikasi komponen-komponen tablet secara umum, menganalisa sifat fisika – kimia 

bahan aktif kaitannya dengan formula dan metode pembuatan tablet, eksipien yang digunakan pada pembuatan tablet, metode 

pembuatan tablet, mengidentifikasi keuntungan dan kerugian terkait dengan metode pembuatan tablet dan permasalahan-

permasalahan yang terjadi pada pembuatan tablet 

3.  Keterampilan membuat tablet salut, pengetahuan mengenai pengertian proses penyalutan,macam-macam proses penyalutan, 

ujuan penyalutan, aktor yang berpengaruh dalam proses penyalutan,syarat tablet dalam penyalutan, syarat tablet inti dan syarat 

tablet yang telah disalut, macam-macam peralatan penyalut, panci dan air suspension coating (fluidisasi) 

4. Pengetahuan dan keterampilan membuat tablet salut gula, formula dan bahan-bahan yang digunakan pada tablet salut gula, 
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tahapan-tahapan dalam proses penyalutan (Sealing, Sub coating, Smoothing, coloring dan polishing) 

5. Pengetahuan dan keterampilan membuat tablet salut lapis tipis, maksud dan tujuan tablet salut lapis tipis, bahan dan formula tablet 

salut lapis tipis serta problem proses dan evaluasi tablet salut lapis tipis 

6. Pengetahuan mengenai salut lepas lambat, penyalutan granul, dan penyalutan partikel solid. 

7. Pengetahuan mengenai penyalutan kempa dan tablet lapis, sejarah penyalut kempa,macam dan fungsi bahan baku,formula tablet 

inti, formula granul penyalut, alat penyalut kempa,jenis permasalahan dalam penyalutan kempa, cara pengatasan permasalahan 

penyalutan kempa, maksud dan tujuan tablet lapis, alat tablet lapis, formulasi tablet lapis. 

8. Pengetahuan dan keterampilan membuat tablet effervescent, definisi tablet effervescent, bahan baku dan formula tablet 

effervescent,metode dan proses pembuatan tablet effervescent,cara evaluasi sifat fisika dan kimia tablet effervescent, metode 

pembuatan tablet effervescent, evaluasi tablet effervescent, permasalahan dalam pembuatan tablet effervescent 

9. Pengetahuan dan keterampilan menganalisis tablet sublingual, tablet buccal dan tablet hisap, proses  dan efek absorbsi lewat 

mukosa, formula dan cara pembuatan molded sublingual tablet, alat dan cara evaluasi molded sublingual tablet, formula dan 

pembuatan tablet Buccal aspek terkait dalam  pembuatan tablet hisap,teknik formulasi dan produksi tablet hisap, aplikasi dan 

evaluasi tablet hisap. 

10. Pengetahuan mengenai pembuatan  kapsul keras, sejarah penemuan dan perkembangan kapsul, berbagai ukuran kapsul dan 

kapasitas isi dan bahan dan metode pembuatan kapsul, macam peralatan pengisian kapsul, mekanisme prosedur pengisian kapsul, 

formula kapsul keras. 

Pengetahuan mengenai kapsul lunak, komposisi kapsul lunak gelatin, formulasi kapsul lunak gelatin, prosedur produksi kapsul 
lunak. 

Pustaka Utama :  

1. Banker, G.S. and Rhodes, C.T.,2002, Modem Pharmaceutics 4th , maecell dekker Inc : New York, Basel, Hongkong 
2. Gennaro, A.R., 2000, Remington : the Science and Practice of Pharmacy, 20th ,Ed, Mack Publishing Company : Easton pensylvania 

 

Pendukung :  

1. Lieberman, H.A and lachman, L., 1980, Pharmaceutical Dosages Forms : tablets, Volume I, Marcel Dekker Inc : New York , Bassel 
2. Swarbrick, J. and Boylan .,1990, Encyclopedia of Pharmaceutical technology 

Dosen Pengampu Suryani, S.Farm.,M.Sc.,Apt. 

Andi Nafisah Tandri Adjeng, S.Farm.,M.Sc. 

Matakuliahsyarat  
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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 Mhs mampu menjelaskan 
tentang pengantar 
sediaan tablet 

• Ketepatan menjelaskan 

tentang pengertian 

tablet,  jenis-jenis tablet, 

keuntungan dan kerugian 

tablet,  jenis dan prosedur 

kerja mesin tablet 

• Ketepatan menjelaskan 

sifat-sifat tablet, 

mengidentifikasi  

berbagai evaluasi sifat 

tablet, menjelaskan 

prosedur evaluasi sifat 

tablet 

 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan  
Bentuk non-test 
 

• Tulisan makalah 
 

• Presentasi 

• Kuliah & diskusi 
 

• Tugas-1: menyusun 

ringkasan tentang 

pengantar sediaan tablet 

 
Tugas-2: review jurnal 
tentang tablet 

Pengetahuan mengenai 
pengertian tablet, jenis-
jenis tablet, keuntungan 
dan kerugian tablet, jenis 
dan prosedur kerja mesin 
tablet, sifat-sifat tablet,  
berbagai evaluasi sifat 
tablet dan prosedur 
evaluasi sifat tablet. 
 

10 

3,4 Mahasiswa mampu 
menganalisis dan memiliki 
keterampilan menyusun 
formula tablet  

• Ketepatan dalam 

mengidentifikasi 

komponen-komponen 

tablet secara umum, 

menganalisa sifat fisika – 

kimia bahan aktif 

kaitannya dengan formula 

dan metode pembuatan 

tablet, menjelaskan 

eksipien yang digunakan 

pada pembuatan tablet 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan dan memilih 

Kriteria: 
Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan  
Bentuk non-test 
 

• Tulisan makalah 
 

presentasi  

• Kuliah & diskusi 

• Tugas-3: Menyusun 
formula tablet untuk 
bahan aktif yang telah 
ditentukan 

• Tugas-4:  
Menganalisis formula 
yang telah disusun oleh 
mahasiswa dan 
mengidentifikasi 
permasalahan-
permasalahan yang 
mungkin muncul dalam 
pembuatan tablet 

Keterampilan cara 
membuat tablet, 
mengidentifikasi 
komponen-komponen 
tablet secara umum, 
menganalisa sifat fisika – 
kimia bahan aktif 
kaitannya dengan formula 
dan metode pembuatan 
tablet, eksipien yang 
digunakan pada 
pembuatan tablet, 
metode pembuatan 
tablet, mengidentifikasi 
keuntungan dan kerugian 

 10 
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metode pembuatan 

tablet, mengidentifikasi 

keuntungan dan kerugian 

terkait dengan metode 

pembuatan tablet, 

permasalahan-

permasalahan yang 

terjadi pada pembuatan 

tablet 

terkait dengan metode 
pembuatan tablet dan 
permasalahan-
permasalahan yang terjadi 
pada pembuatan tablet 
 

5,6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan memiliki 
kemampuan menyusun 
formula tablet salut dan 
salut gula 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan pengertian 
proses penyalutan 
sediaan, mengidentifikasi 
macam-macam 
penyalutan, menjelaskan 
tujuan dan faktor yang 
berpengaruh dalam 
penyalutan, 
mengidentifikasi syarat 
tablet inti dan syarat 
tablet yang telah disalut, 
menguraikan macam 
peralatan yang digunakan 
pada penyalutan 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan maksud 
tablet salut 
gula,menjelaskan bahan 
dan formula tablet salut 
gula, menguraikan 
tahapan-tahapan dalam 
proses penyalutan  

• Ketepatan dalam 
menyusun formula salut 
gula 
 

Kriteria: ketepatan dan 
penguasaan  
Bentuk non-test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Kuliah dan diskusi 
 
Tugas-5: Menganalisis dan 
menyusun formula tablet 
salut gula 

Keterampilan membuat 
tablet salut, pengetahuan 
mengenai pengertian 
proses 
penyalutan,macam-
macam proses penyalutan, 
ujuan penyalutan, aktor 
yang berpengaruh dalam 
proses penyalutan,syarat 
tablet dalam penyalutan, 
syarat tablet inti dan 
syarat tablet yang telah 
disalut, macam-macam 
peralatan penyalut, panci 
dan air suspension coating 
(fluidisasi) 
 
Pengetahuan dan 
keterampilan membuat 
tablet salut gula, formula 
dan bahan-bahan yang 
digunakan pada tablet 
salut gula, tahapan-
tahapan dalam proses 
penyalutan (Sealing, Sub 
coating, Smoothing, 
coloring dan polishing) 
 

10 
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7 Mahasiswa mampu 
menganalisis dan 
mendesain formula tablet 
salut lapis tipis 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan maksud 
dan tujuan tablet salut 
lapis tipis, menjelaskan 
bahan dan formula 
tablet salut lapis tipis, 
menjelaskan problem 
proses dan evaluasi 
penyalutan tablet salut 
lapis tipis 

• Ketepatan dalam 
mendesain formula tablet 
salut lapis tipis 

Kriteria: ketepatan dan 
kesesuaian desain  
Bentuk non-test: 

• Penyususn formula  

• Presentasi keloompok 

Kuliah dan diskusi dalam 
kelompok kecil 
 

• Tugas-6: studi kasus: 
memilih dan mendesain 
sampel formula tablet 
salut lapis tipis  

• Presentasi tugas 

Pengetahuan dan 
keterampilan membuat 
tablet salut lapis tipis, 
maksud dan tujuan tablet 
salut lapis tipis, bahan dan 
formula tablet salut lapis 
tipis serta problem proses 
dan evaluasi tablet salut 
lapis tipis 
 

20 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  
9 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 
menganalisis salut lepas 
lambat, penyalutan 
granul, dan penyalutan 
partikel solid 

• Ketepatan menjelaskan 
maksud dan tujuan salut 
lepas lambat, penyalutan 
granul, dan penyalutan 
partikel solid 

• Ketepatan menganalisis 
bahan dan formula salut 
lepas lambat, penyalutan 
granul, dan penyalutan 
partikel solid  

• Ketepatan dalam 
menguraikan tentang 
metode dan evaluasi 
penyalutan partikel solid 
 

 

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

Kuliah dan diskusi  
 
Tugas-7: studi pustaka dan 
meringkas dan menganalisis 
salut lepas lambat, 
penyalutan granul, dan 
penyalutan partikel solid 

Maksud dan tujuan tablet 
Delayed released dan 
Granule coatings 
Bahan dan formula tablet 
salut lepas lambat, 
penyalutan granul, dan 
penyalutan partikel solid  
Metode pembuatan salut 
lepas lambat, penyalutan 
granul dan penyalutan 
partikel solid 
Evaluasi penyalutan 
partikel solid 

10 

10 Mahasiswa mampu  
menganalisis penyalutan 
kempa dan tablet lapis 

• Ketepatan menjelaskan 
sejarah penyalut kempa, 
mengidentifikasi macam 
dan fungsi bahan baku, 
menjelaskan formula 
tablet inti, menjelaskan 
formula granul 
penyalut,menjelaskan 

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

Kuliah dan diskusi 
 
Tugas-8: studi pustaka dan 
meringkas dan menganalisis 
penyalutan kempa dan tablet 
lapis 

Pengetahuan mengenai 
penyalutan kempa dan 
tablet lapis, sejarah 
penyalut kempa,macam 
dan fungsi bahan 
baku,formula tablet inti, 
formula granul penyalut, 
alat penyalut kempa,jenis 

5 
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alat penyalut kempa 

• Ketepatan dalam 
Menguraikan macam 
permasalahan dan 
pengatasan penyalut 
kempa, 
menjelaskan maksud dan 
tujuan tablet lapis, 
menjelaskan alat dan 
formulasi tablet lapis 

permasalahan dalam 
penyalutan kempa, cara 
pengatasan permasalahan 
penyalutan kempa, 
maksud dan tujuan tablet 
lapis, alat tablet lapis, 
formulasi tablet lapis. 
 

11 Mahasiswa mampu 
menganalisis tablet 
effervescent 

• Ketepatan dalam  
Menjelaskan definisi 
tablet effervescent, 
mengidentifikasi bahan 
baku dan formula tablet 
effervescent, 
menguraikan metode 
dan proses pembuatan 
tablet effervescent, 
menguraikan cara 
evaluasi sifat fisika dan 
kimiawi tablet 
effervescent 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan 
permasalahan dalam 
pembuatan tablet 
effervescent dan  
menjelaskan cara 
pengemasan tablet 
effervescent 

Kriteria: ketepatan 
meringkas dan 
menjelaskan serta 
mendisain formula 
effervescent 
 
Bentuk non-test: 
Presentasi kelompok 

Kerja kelompok kaloboratif 
dan diskusi kelompok 
 
Tugas-9: membuat dan 
menganalisis formula 
effervescent  

Pengetahuan dan 
keterampilan membuat 
tablet effervescent, 
definisi tablet 
effervescent, bahan baku 
dan formula tablet 
effervescent,metode dan 
proses pembuatan tablet 
effervescent,cara evaluasi 
sifat fisika dan kimia tablet 
effervescent, metode 
pembuatan tablet 
effervescent, evaluasi 
tablet effervescent, 
permasalahan dalam 
pembuatan tablet 
effervescent 
 

10 
 

12,13 Mahasiswa mampu 
membuat dan 
menganalisis tablet 
sublingual, tablet buccal 
dan tablet hisap 

• Ketepatan menjelaskan 
proses  dan efek absorbsi 
lewat mukosa, 
menjelaskan formula dan 
cara pembuatan molded 
sublingual 
tablet,menguraikan Alat 

Kriteria: ketepatan 
meringkas dan 
menjelaskan serta 
mendisain formula 
 
Bentuk non test: 
Presentasi kelompok 

Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 
Tugas-10: penyusunan dan 
diskusi formula  tablet 
sublingual, tablet buccal dan 
tablet hisap 

Pengetahuan dan 
keterampilan menganalisis 
tablet sublingual, tablet 
buccal dan tablet hisap, 
proses  dan efek absorbsi 
lewat mukosa, formula 
dan cara pembuatan 

10 
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dan cara evaluasi molded 
sublingual tablet 

• Ketepatan menguraikan 
Formula dan pembuatan 
Tablet 
Buccal,menjelaskan 
Aspek terkait dalam 
pembuatan tablet hisap, 
menjelaskan Teknik 
formulasi dan produksi 
tablet hisap, menjelaskan 
aplikasi dan  evaluasi 
tablet hisap 

molded sublingual tablet, 
alat dan cara evaluasi 
molded sublingual tablet, 
formula dan pembuatan 
tablet Buccal aspek terkait 
dalam  pembuatan tablet 
hisap,teknik formulasi dan 
produksi tablet hisap, 
aplikasi dan evaluasi tablet 
hisap. 
 

14 Mahasiswa mampu 
membuat dan menganalisis 
pembuatan  kapsul keras 
gelatin 

• Ketepatan menjelaskan 
sejarah penemuan dan 
perkembangan 
kapsul,mengidentifikasi 
berbagai ukuran kapsul 
dan kapasitas 
isi,menguraikan bahan 
dan metode pembuatan 
kasul 

• Menjelaskan macam 
peralatan dan 
mekanisme 
pengisian,menjelaskan 
berbagai bahan 
penyusun formula kapsul 
keras 

Kriteria: ketepatan 
meringkas dan 
menjelaskan serta 
mendisain formula 
 
Bentuk non test: 
Presentasi kelompok 

Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 
Tugas-10: penyusunan dan 
diskusi formula  kapsul keras 

Pengetahuan mengenai 
pembuatan  kapsul keras, 
sejarah penemuan dan 
perkembangan kapsul, 
berbagai ukuran kapsul 
dan kapasitas isi dan 
bahan dan metode 
pembuatan kapsul, 
macam peralatan 
pengisian kapsul, 
mekanisme prosedur 
pengisian kapsul, formula 
kapsul keras. 
 

10 

15 Mahasiswa mampu 
membuat dan 
menganalisis kapsul lunak 
gelatin 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
komposisi kapsul lunak 
gelatin, menguraikan 
formulasi kapsul lunak 
gelatin, menjelaskan 
prosedur produksi kapsul 
lunak 

Kriteria: ketepatan 
meringkas dan 
menjelaskan serta 
mendisain formula 
 
Bentuk non test: 
Presentasi kelompok 

Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 
Tugas-10: penyusunan dan 
diskusi formula  kapsul lunak 
gelatin 

Pengetahuan mengenai 
kapsul lunak, komposisi 
kapsul lunak gelatin, 
formulasi kapsul lunak 
gelatin, prosedur produksi 
kapsul lunak. 

5 

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

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Formulasi dan Teknologi Sediaan Padat 

Kode                 FAR6432 

Kredit               3 

Semester  4 

DESKRIPSI MATA KULIAH 
Mata kuliah teknologi dan formulasi sediaan padat berisi tentang pengantar mengenai sediaan tablet, 
tipe-tipe tablet, keuntungan dan kerugian tablet, mesin tablet, sifat tablet, kontrol kualitas tablet, metode 
pembuatan tablet, bahan-bahan tambahan dalam pembuatan, bahan-bahan tambahan dalam pembuatan 
tablet, permasalahan dalam pembuatan tablet, tablet salut, peralatan untuk penyalutan, tablet salut gula, 
tablet salut lapis tipis, penyalutan granul, penyalutan partikel solid, penyalutam kempa, tablet lapis, tablet 
effervescent, tablet sublingual, tablet buccal, tablet hisap, kapsul keras, dan kapsul lunak gelatin, peralatan 
pengisian, formulasi kapsul keras, dan lunak dengan subjek bahan obat dari alam 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
1 Memahami konsep dasar teknologi formulasi sediaan padat  

 

2 Mampu menerapkan dalam pembuatan sediaan padat dari bahan alam untuk skala industri 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 Mhs mampu menjelaskan tentang pengantar sediaan tablet 

  

  

  

  

  

  

  

MATERI PEMBELAJARAN 
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PUSTAKA  
 PUSTAKA UTAMA 

  

 PUSTAKA PENDUKUNG 

 
 

PRASYARAT (Jika ada) 
 


