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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 

 
2. Pengetahuan:  

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



2 

 

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. 

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 
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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. 

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 prinsip umum mengenai konsep mikrobiologi dan parasitologi, 
2. Memahami prinsip penyakit infeksi, 
3. Memahami hubungan antara host-parasit. 
4. Mengetahui jenis-jenis mikroorganisme patogen pada manusia, 
5. Mengetahui respon inflamasi yang disebabkan oleh agen infeksi,  
6. Mengetahui jenis-jenis antibiotik, resistensi dan cara eksplorasinya 
7. Mengetahui aspek klinis infeksi 
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8. Mengetahui pemanfaatan mikroorganisme di bidang sains farmasi. 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah Mikrobiologi Farmasi dan Parasitologi mempelajari mengenai aspek penting ilmu mikrobiologi dan parasitologi yang terkait 

dengan bidang farmasi; pengertian dan prinsip metode klasifikasi dan identifikasi mikroorganisme; karakteristik mikroskopik 

dan makroskopik mikroorganisme; sifat pertumbuhan dan mekanisme kontrol pertumbuhan mikroorganisme; mekanisme kerja 

dan resistensi zat-zat antimikroorganisme; prinsip penyakit infeksi dan mekanisme patogenisitas mikroorganisme serta 

pemanfaatan mikroorganisme di bidang kesehatan dan sains farmasi. 

Praktikum Mikrobiologi Farmasi dan Parasitologi mempraktekkan mengenai  pengenalan mikroorganisme yang umum dijumpai di 

laboratorium dan manusia, cara-cara sterilisasi, melihat bentuk dan jenis bakteri dengan pewarnaan sederhana dan diferensial, 

perhitungan jumlah bakteri (ALT dan AKK), isolasi dan identifikasi bakteri dan jamur, MPN. MIC cair dan padat , penentuan 

sensitivitas, potensi antibiotika 2 dan 3 dosis, penentuan kekuatan desinfektan dan antiseptika (koefisien fenol). 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Biologi Mikroorganisme 
2. Pertumbuhan mikroorganisme 
3. Metabolisme mikroorganisme 
4. Pengendalian mikroorganisme 
5. Antimikroorganisme antibiotic dan non antibiotic 
6. Patogenitas mikroorganisme, infeksi, dan resistensi host 
7. Aspek klinis infeksi 
8. Peranan dan penggunaan mikroorganisme dalam kesehatan dan sains farmasi  

Pustaka Utama :  
1. Hugo, W.B. dan Russell, 2004, Pharmaceutical Microbiology, 7th ed, Blackwell Scientific Publication, London, 

2. Markell, E.K; Voge, M; John, D.T., 1986, Medical Parasitology, 6thed, W.B. Saunder Co, USA. 

Pendukung :  

3. Volk, W.A. dan Wheeler, M.F., 1993, Mikrobiologi Dasar, Jilid 1 Edisi kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta. 

4. Djide, M.N. dan Sartini, 2014, Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi, Penerbit Lembaga Penerbitan Unhas (Lephas), Makassar. 

5. Locke, T.; Keat, S.; Walker, A., dan MacKinnon, R., 2013, Microbiology and Infectious Diseases on the move, cetakan I,   

penerjemah Rizqi Akbarini,  PT. Indeks, Jakarta.  

6. Harti, A. S., 2015, Mikrobiologi Kesehatan, edisi I, Penerbit Andi, Yogyakarta. 

7. Staf Pengajar Fakultas Kedokteran UI, Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran, edisi revisi, Binarupa Aksara, Jakarta. 

8. Pratiwi, S.T., 2008, Mikrobiologi Farmasi, Penerbit Erlangga, Jakarta. 
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9. Beck, J.W; Davies, J.E., 1981, Medical Parasitology, 3th ed, CV. Mosby Co, St. Louis Missouri. 

Dosen Pengampu Fery Indradewi A., S.Si., M.Si., Apt.; Dr. Prima Endang Susilowati, M.Si.; Ld. Muh. Fitrawan, S.farm., M.Sc., Apt. 

Matakuliah syarat Biologi Farmasi, Biokimia Farmasi 

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 ] 

 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 
 

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

1 1. Kontrak 
Perkuliahan 

2. Biologi 
Mikroorganisme 

a. Ruang lingkup 
mikroorganisme  

b. Aspek biologi 
parasit 

c. Sel Eukariot dan 
Prokariot 

 

1. Mahasiswa mampu 

memahami isi kontrak 

perkuliahan 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan ruang 

lingkup mikro-

organisme (bakteri, 

fungi, virus, protozoa) 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan  aspek-

aspek biologis parasit 

dan vector-vektornya 

yang menginfeksi 

manusia 

4. Mahasiswa mampu 

menjelaskan struktur 

sel eukariot, prokariot 

dan prokariot tidak 

biasa 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

1. Hugo, W.B. dan 

Russell, 2004, 

Pharmaceutical 

Microbiology, 7th ed, 

Blackwell Scientific 

Publication, London, 

2. Markell, E.K; Voge, 
M; John, D.T., 1986, 
Medical 
Parasitology, 6thed, 
W.B. Saunder Co, 
USA.,  

3. Volk, W.A. dan 

Wheeler, M.F., 

1993, Mikrobiologi 

Dasar, Jilid 1 Edisi 

kelima, Penerbit 

Erlangga, Jakarta.  

 

2 Pertumbuhan 
Mikroorganisme (1) 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan defenisi 

Kriteria:  
Ketepatan dan 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

1. Hugo, W.B. dan 
Russell, 2004, 
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a. Persyaratan fisik 
pertumbuhan 
mikroorganisme. 

b. Factor yang 
mempengaruhi 
pertumbuhan 
mikroorganisme. 

c. Metode-metode 
pengukuran 
pertumbuhan. 

d. Fase-fase 
pertumbuhan dan 
kinetika 
pertumbuhan. 

pertumbuhan untuk 
mikroorganisme. 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan factor 
yang mempengruhi 
pertumbuhan 
mikroorganisme. 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
persyaratan fisik, kimia 
pertumbuhan, dan 
nutrisi yang diperlukan 
untuk pertumbuhan 

4. Mahasiswa mampu 
menjelaskan cara 
isolasi dan 
pengawetan biakan 
mikroba 

5. Mahasiswa mampu 
menjelaskan cara 
pengukuran 
pertumbuhan 
mikroorganisme 
dengan berbagai 
metode 

6. Mahasiswa mampu 
menjelaskan fase –fase 
pertumbuhan 
mikroorganisme dan 
laju kinetika 
pertumbuhan 
mikroorganisme 

penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

Pharmaceutical 
Microbiology, 7th ed, 
Blackwell Scientific 
Publication, London  

2. Djide, M.N. dan 
Sartini, 2014, Dasar-
Dasar Mikrobiologi 
Farmasi, Penerbit 
Lembaga Penerbitan 
Unhas (Lephas), 
Makassar 

3. Pratiwi, S.T., 2008, 
Mikrobiologi 
Farmasi, Penerbit 
Erlangga, Jakarta 

3 Pertumbuhan 
Mikroorganisme (2) 
a. Penggunaan 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan  
mengenai jenis-jenis 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  

1. Hugo, W.B. dan 
Russell, 2004, 
Pharmaceutical 
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nutrien dan jenis-
jenis media 
pertumbuhan  

b. Pembentukan 
produk. 

c. Hubungan antara 
kurva 
pertumbuhan dan 
metabolit 
mikroorganisme 

nutrisi yang 
dibutuhkan oleh 
mikroorganisme 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
jenis-jenis media 
kultur untuk 
pertumbuhan 
mikroorganisme 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan mengenai 
contoh pembentukan 
produk oleh 
mikroorganisme. 

4. Mahasiswa mampu 
menggambarkan 
hubungan jalur 
metabolism primer 
dan metabolism 
sekunder 

 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

b. Tugas 
 

Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

Microbiology, 7th 
ed, Blackwell 
Scientific 
Publication, 
London  

2. Djide, M.N. dan 
Sartini, 2014, 
Dasar-Dasar 
Mikrobiologi 
Farmasi, Penerbit 
Lembaga 
Penerbitan Unhas 
(Lephas), Makassar 

3. Pratiwi, S.T., 2008, 
Mikrobiologi 
Farmasi, Penerbit 
Erlangga, Jakarta 

4 Metabolisme 
Mikroorganisme  
a. Produksi metabolit 

primer dan 
sekunder→, 

b. Karakteristik 
umum metabolit 
primer 

c. Karakteristik 
umum metabolit 
sekunder,  

d. Hubungan 
metabolisme 
primer dan 
sekunder 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan skema 
perolehan metabolit 
berdasarkan kurva 
pertumbuhan.(ididofas
e dan trofofase) 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
karakteristik umum 
metabolit primer 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
karakteristik umum 
metabolit sekunder 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 

1. Metabolisme 
Mikroorganisme by 
Marlia Singgih 
Wibowo 

2. Hugo, W.B. dan 
Russell, 2004, 
Pharmaceutical 
Microbiology, 7th 
ed, Blackwell 
Scientific 
Publication, 
London 

3. Pratiwi, S.T., 2008, 
Mikrobiologi 
Farmasi, Penerbit 
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dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

Erlangga, Jakarta 
4. Djide, M.N. dan 

Sartini, 2014, 
Dasar-Dasar 
Mikrobiologi 
Farmasi, Penerbit 
Lembaga 
Penerbitan Unhas 

5 Pengendalian 
mikrooragnisme 
a. Tujuan dan alasan 

pengendalian 
mikroorganisme 

b. Kinetika inaktivasi 
mikroorganisme. 

c. Metode sterilisasi 
fisik, kimia dan 
mekanis 

d. Validasi sterilisasi 
e. Monitoring 

sterilisasi 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

tujuan dan alasan 

pengendalian 

mikroorganisme 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

kinetika inaktivasi 

mikrooragnisme. 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan istilah-

istilah dalam inaktivasi 

mikroorganisme 

4. Mahasiswa mampu 

menjelaskan jenis-jenis 

metode strelisasi fisik 

5. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

metode sterlisasi 

kimiawi 

6. Mahasiswa mampu 

menjelaskan  

mengenai metode 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

1. Pratiwi, S.T., 2008, 
Mikrobiologi 
Farmasi, Penerbit 
Erlangga, Jakarta 

2. Volk, W.A. dan 
Wheeler, M.F., 
1993, Mikrobiologi 
Dasar, Jilid 1 Edisi 
kelima, Penerbit 
Erlangga, Jakarta 
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sterilisasi mekanis 

7. Mahasiswa mampu 

menjelaskan  

mengenai perlunya 

validasi terhadap 

proses sterilisasi 

8. Mahasiswa mampu 

menjelaskan contoh 

cara uji validasi 

sterilisasi (monitoring 

sterlisasi)  

6 Antimikroorganisme  
1. Non antibiotik 
a. Desinfektan, 

antiseptik dan 
pengawet. 

b. Mekanisme aksi 
antimikroorganism
e non-antibiotik. 

c. Metode uji 
desinfektan 

2. Antibiotik 
a. Klasifikasi 

antibiotic 
b. Antibiotic 

antibakteri 
c. Antibiotic antifungi 
d. Antibiotic antivirus 
e. Antibiotic 

antiprotozoal 
f. Antibiotic 

antihelminth 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

perbedaan antara 

desinfektan dan 

antiseptik. 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

jenis-jenis desinfektan 

(mekanisme kerja, 

konsentrasi dan  ruang 

lingkup penggunaan) 

3. Mahasiswa mampu  

menjelaskan mengenai 

jenis-jenis antiseptik 

(mekanisme kerja, 

konsentrasi dan  ruang 

lingkup penggunaan) 

4. Mahasiswa mampu 

menyebutkan syarat 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

1. Hugo, W.B. dan 
Russell, 2004, 
Pharmaceutical 
Microbiology, 7th ed, 
Blackwell Scientific 
Publication, London  

2. Human 
Antiprotozoal 
Therapy: Past, 
Present, and Future 
by Melvin Khaw And 
Claire B. Panosian 

3. Advances in 
Antiviral Drug 
Discovery and 
Development, 
Future Virology 
(2009) 4(2) by SK 
Saxena, N Mishra, R 
Saxena,  
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g. Metode uji 
antimikroba 
(bahan baku dan 
sediaan) 

pengawet yang ideal. 

5. Mahasiswa mampu 

menjelaskan  

mengenai klasifikasi 

pengawet. 

6. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

jenis-jenis pengawet 

(mekanisme aksi, 

konsentrasi dan ruang 

lingkup penggunaan) 

7. Mahasiswa mampu 

menjelaskan cara 

pengujian  desinfektan 

(uji koefisien fenol) 

8. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

klasifikasi antibiotic 

berdasarkan 

mekanisme kerjanya 

9. Mahasiswa mampu 

menjelaskan jenis-jenis 

antibiotic (mekanisme 

kerja, ruang lingkup 

penggunaan, dosis dan  

mikroorganisme 

/parasite sasaran) 

10. Mahasiswa mampu 

menjelaskan uji 

antimikroba dan uji 
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potensi antibiotic 

7 Resistensi antibiotic dan 

eksplorasi antibiotik 

baru  

a. Defenisi resistensi 

b. Jenis-jenis resistensi 

c. Mekanisme 

timbulnya resistensi 

d. Faktor pendukung 

terjadinya resistensi 

e. Eksplorasi 

antibiotik baru 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

defenisi resistensi 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

jenis-jenis resistensi 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

mekanisme timbulnya 

resistensi 

4. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengenai 

factor pendukung 

terjadinya resistensi 

5. Mahasiswa mampu 

menjelaskan tahap-

tahap eksplorasi 

antibiotic 

6. Mahasiswa mampu 

menjelaskan cara-cara 

eksplorasi antibiotic 

baru 

7. Mahasiswa mampu 

menjelaskan skema 

produksi antibiotic 

baru 

 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

1. Hugo, W.B. dan 
Russell, 2004, 
Pharmaceutical 
Microbiology, 7th ed, 
Blackwell Scientific 
Publication, London  

2. Antibiotika, 
Resistensi, dan 
Rasionalitas Terapi 
by Eka Rahayu 
Utami, El-Hayah Vol. 
1, No.4 Maret 2011 
(191-198) 

3. Principles of 
antimicrobial 
therapy by Wolters 
Kluwer Health, 
Lippincott Williams 
and Wilkins, 2012. 

4. Pemanfaatan 
mikroorganisme 
dalam 
pengembangan obat 
by Marlia Singgih 
Wibowo 

 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  
9 Patogenitas  1. Mahasiswa mampu Kriteria:  Bentuk pembelajaran :  1. Pratiwi, S.T., 2008,  
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Mikroorganisme 
a. Konsep patogenitas  
b. Klasifikasi 

mikroorganisme 
berdasarkan 
kemampuan 
patogenitasnya 

c. Faktor yang 
mempengaruhi 
kehadiran flora 
normal di tubuh 
manusia 

d. Penyebaran flora 
normal pada tubuh 
manusia 

e. Virulensi 
mikroorganisme 

f. Patogenitas virus 
dan protozoa 

menyebutkan defenisi 

pathogen, patogenitas 

dan pola interaksi 

manusia – 

mikroorganisme 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

mekanisme 

patogenitas 

mikroorganisme 

3. Mahasiswa mampu 

menyebutkan 

klasifikasi 

mikroorganisme 

berdasarkan 

kemampuan 

patogenitasnya 

4. Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

flora normal dan 

pathogen 

5. Mahasiswa mampu 

menjelaskan factor-

faktor yang 

mempengaruhi 

kehadiran flora normal 

di tubuh manusia 

6. Mahasiswa mampu 

menyebutkan jenis-

jenis flora normal yang  

Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

a. Ceramah, diskusi, dan 
tanya jawab  

b. Tugas 
 

Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

Mikrobiologi 
Farmasi, Penerbit 
Erlangga, Jakarta 

2. Volk, W.A. dan 
Wheeler, M.F., 
1993, Mikrobiologi 
Dasar, Jilid 2 Edisi 
kelima, Penerbit 
Erlangga, Jakarta 
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terdapat pada 

berbagai organ 

manusia 

7. Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

bahan-bahan yang 

menyebabkan 

dimilikinya factor 

virulensi 

8. Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

mekanisme 

patogenitas virus dan 

protozoa 

10 Infeksi Mikroorganisme 
a. Faktor resiko 

terhadap infeksi 
b. Penyebaran dan 

jenis  penyakit 
infeksi 

c. Etiologi penyakit 
infeksi 

d. Klasifikasi penyakit 
infeksi 

e. Pola penyakit 
f. Penyebaran 

penyakit infeksi 
g. Infeksi nosokomial 

1. Mahasiswa mampu 

menyebutkan  isi 

Postulat Koch 

2. Mahasiswa mampu  

menjelaskan etiologi 

penyakit infeksi 

berdasarkan Postulat 

Koch 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan jalan 

masuknya 

mikroorganisme ke 

dalam tubuh 

4. Mahasiswa mampu 

menjelaskan klasifikasi 

penyakit infeksi 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

1. Volk, W.A. dan 
Wheeler, M.F., 
1993, Mikrobiologi 
Dasar, Jilid 1 Edisi 
kelima, Penerbit 
Erlangga, Jakarta 

2. Djide, M.N. dan 
Sartini, 2014, 
Dasar-Dasar 
Mikrobiologi 
Farmasi, Penerbit 
Lembaga 
Penerbitan Unhas 
(Lephas), Makassar 
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5. Mahasiswa mampu 

menyebutkan contoh 

jenis-jenis penyakit 

infeksi 

6. Mahasiswa mampu 

menjelaskan factor-

faktor yang 

menyebabkan 

kerentanan terhadap 

penyakit infeksi 

7. Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

periode 

perkembangan  

penyakit infeksi 

8. Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

hal-hal yang 

menyebabkan 

terjadinya penyebaran 

penyakit infeksi 

9. Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

sumber dan rantai 

transmisi infeksi 

nosocomial 

10. Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

cara pengontrolan dan 

akibat dari infeksi 
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nosocomial 

11 Resistensi Host 
a. Jenis resistensi host 

yang tidak khas 
b. Antigen antibody 
c. Pengukuran 

antibody dan 
perannya dalam 
kekebalan dan 
hipersensitivitas 

d. Kekebalan sel 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
garis pertahanan 
pertama terhadap 
infeksi (mekanisme 
mekanik dan kimia) 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
garis pertahan kedua 
terhadap infeksi 
(fagositosis dan 
pembengkakan) 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan defenisi 
antigen dan antibody 

4. Mahasiswa mampu 
memberikan contoh-
contoh antigen dan 
antibody 

5. Mahasiswa mampu 
memahami tentang 
penyakit autoimun dan 
cacat dalam sintesis 
antibody 

6. Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
peran antibody dalam 
kekebalan 

7. Mahasiswa mampu 
memahami  tentang 
reaksi alergi dan 
hipersensitivitas 

8. Mahasiswa mampu 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

1. Volk, W.A. dan 
Wheeler, M.F., 
1993, Mikrobiologi 
Dasar, Jilid 1 Edisi 
kelima, Penerbit 
Erlangga, Jakarta 

 



16 

 

memahami tentang 
reaksi hipersensitivitas 
tipe lambat, aspek 
penolakan 
transplantasi, sel T 
sitotoksik, antigen 
tumor dan toleransi 
imunologi 

12 Aspek klinis penyakit 
infeksi (1) 
a. Infeksi pernafasan 
b. Infeksi 

gastrointestinal 
c. Infeksi 

kardiovaskuler 
d. Infeksi hematologis 

dan HIV  
e. Infeksi system 

syaraf 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan  tentang 
cara pemeriksaan 
diagnostik 
laboratorium terhadap 
mikroorganisme (tes 
serologis) 

2. Mahasiswa mampu 
menyebutkan jenis-
jenis infeksi pada 
berbagai system 
/organ tubuh manusia 

3. Mahasiswa mampu 
memberikan 
gambaran klinis 
penyakit akibat infeksi 
pada berbagai 
system/organ tubuh 
manusia 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

1. Harti, A. S., 2015, 
Mikrobiologi 
Kesehatan, edisi I, 
Penerbit Andi, 
Yogyakarta ,  

2. Locke, T.; Keat, S.; 

Walker, A., dan 

MacKinnon, R., 

2013, Microbiology 

and Infectious 

Diseases on the 

move, cetakan I,  

penerjemah Rizqi 

Akbarini,  PT. 

Indeks, Jakarta 

 

13 Aspek klinis penyakit 
infeksi (2) 
f. Infeksi genitourinari 
g. Infeksi kulit 
h. Infeksi tulang dan 

sendi 
i. Infeksi kongenital, 

neonatal dan masa 

1. Mahasiswa mampu 
menyebutkan jenis-
jenis infeksi pada 
berbagai system 
/organ tubuh manusia\ 

2. Mahasiswa mampu 
memberikan 
gambaran klinis 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 

a. Harti, A. S., 2015, 
Mikrobiologi 
Kesehatan, edisi I, 
Penerbit Andi, 
Yogyakarta 

b. Locke, T.; Keat, S.; 
Walker, A., dan 
MacKinnon, R., 
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kanak-kanak 
 

penyakit akibat infeksi 
pada berbagai 
system/organ tubuh 
manusia 

• Presentasi  
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

2013, Microbiology 
and Infectious 
Diseases on the 
move, cetakan I,  
penerjemah Rizqi 
Akbarini,  PT. 
Indeks, Jakarta 

14 1. Peranan 
mikroorganisme 
dalam industri 
makanan dan 
sediaan farmasi. 

2. Analisis 
keamanan 
sediaan farmasi 
dan makanan 
secara 
mikrobiologi 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan  tentang 
fermentasi 

2. Mahasiswa mampu 
menyebutkan jenis-
jenis teknik 
pengawetan  

3. Mahasiswa mampu 
memberikan contoh 
produksi antibiotic, 
steroid, vaksin, 
vitamin, asam amino, 
asam organic, enzim, 
alkaloid ergot, protein. 

4. Mahasiswa mampu 
menjelaskan  tentang 
uji efektivitas 
pengawet 

5. Mahasiswa mampu 
menjelaskan  tentang 
uji mikrobiologi untuk 
makanan dan 
minuman 

6. Mahasiswa mampu 
menjelaskan  tentang 
uji mikrobilogi untuk 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

1. Djide, M.N. dan 
Sartini, 2014, Dasar-
Dasar Mikrobiologi 
Farmasi, Penerbit 
Lembaga Penerbitan 
Unhas (Lephas), 
Makassar 
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sediaan non steril 
7. Mahasiswa mampu 

menjelaskan  uji 
mikrobiologi utnuk 
sediaan steril 

8. Mahasiswa mampu 
menjelaskan  uji 
mikrobiologi untuk 
sediaan kosmetika 

15 Penggunaan 
Mikroorganisme dalam 
Sains Farmasi 
a. Pemanfaatan 

mikroorganisme 
sebagai indikator 
uji  

b. Model 
metabolisme obat 
pada mamalia, 
probiotik 

c. Stem cell dan  
bioinformatik  

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan  tentang 
cara pengujian (tes) 
Ames 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan  cara 
pengujian vitamin dan 
asam amino 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan  cara 
pengujian  senyawa 
antimikroorganisme 
(antibiotic (dilusi dan 
difusi), antifungi, 
antivirus) 

4. Mahasiswa mampu 
menjelaskan cara 
pengujian bioautografi 

5. Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
mekanisme 
pemodelan 
metabolism obat pada 
mamalia dengan 
mikroba  

6. Mahasiswa mampu 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 
 
Media belajar : 
Sket/Peta Konsep, 
LCD/Laptop 
 
Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

1. Pratiwi, S.T., 2008, 
Mikrobiologi 
Farmasi, Penerbit 
Erlangga, Jakarta 
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menyebutkan jenis-
jenis mikroorganisme 
yang dapat digunakan 
menjadi probiotik dan 
prebiotik  

7. Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
pengertian, genomik 
dan proteomik,  

8. Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
aplikasi bioinformatik 
dlm mendukung 
mikrobiologi 

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

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Mikrobiologi Farmasi dan Parasitologi 

Kode                 FAR 64028 

Kredit               3 (2-1) 

Semester  IV 

DESKRIPSI MATA KULIAH 
Mata kuliah Mikrobiologi Farmasi dan Parasitologi mempelajari mengenai aspek penting ilmu mikrobiologi 

dan parasitologi yang terkait dengan bidang farmasi; pengertian dan prinsip metode klasifikasi dan 

identifikasi mikroorganisme; karakteristik mikroskopik dan makroskopik mikroorganisme; sifat 

pertumbuhan dan mekanisme kontrol pertumbuhan mikroorganisme; mekanisme kerja dan 

resistensi zat-zat antimikroorganisme; prinsip penyakit infeksi dan mekanisme patogenisitas 

mikroorganisme serta pemanfaatan mikroorganisme di bidang kesehatan dan sains farmasi. 

Praktikum Mikrobiologi Farmasi dan Parasitologi mempraktekkan mengenai  pengenalan mikroorganisme 

yang umum dijumpai di laboratorium dan manusia, cara-cara sterilisasi, melihat bentuk dan jenis 

bakteri dengan pewarnaan sederhana dan diferensial, perhitungan jumlah bakteri (ALT dan AKK), 

isolasi dan identifikasi bakteri dan jamur, MPN. MIC cair dan padat , penentuan sensitivitas, 

potensi antibiotika 2 dan 3 dosis, penentuan kekuatan desinfektan dan antiseptika (koefisien 

fenol). 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
1 Memahami prinsip umum mengenai konsep mikrobiologi dan parasitologi, 

2 Memahami prinsip penyakit infeksi, 

3 Memahami hubungan antara host-parasit. 

4 Mengetahui jenis-jenis mikroorganisme patogen pada manusia, 

5 Mengetahui respon inflamasi yang disebabkan oleh agen infeksi,  

6 Mengetahui jenis-jenis antibiotik, resistensi antibiotik dan cara eksplorasinya 

7 Mengetahui aspek klinis infeksi 
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8 Mengetahui pemanfaatan mikroorganisme di bidang sains farmasi. 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 

1. Kontrak Perkuliahan 
2. Biologi Mikroorganisme 

a. Ruang lingkup mikroorganisme  
b. Aspek biologi parasit 
c. Sel Eukariot dan Prokariot 

2 

Pertumbuhan Mikroorganisme (1) 
a. Persyaratan fisik pertumbuhan mikroorganisme. 
b. Factor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. 
c. Metode-metode pengukuran pertumbuhan. 

Fase-fase pertumbuhan dan kinetika pertumbuhan. 

3 

Pertumbuhan Mikroorganisme (2) 
d. Penggunaan nutrien dan jenis-jenis media pertumbuhan  
e. Pembentukan produk. 
f. Hubungan antara kurva pertumbuhan dan metabolit mikroorganisme 

4 

Metabolisme Mikroorganisme  
a. Produksi metabolit primer dan sekunder→, 
b. Karakteristik umum metabolit primer 
c. Karakteristik umum metabolit sekunder,  
d. Hubungan metabolisme primer dan sekunder 

5 

Pengendalian mikrooragnisme 
a. Tujuan dan alasan pengendalian mikroorganisme 
b. Kinetika inaktivasi mikroorganisme. 
c. Metode sterilisasi fisik, kimia dan mekanis 
d. Validasi sterilisasi 
e. Monitoring sterilisasi 

6 

Antimikroorganisme  
1. Non antibiotik 
a. Desinfektan, antiseptik dan pengawet. 
b. Mekanisme aksi antimikroorganisme non-antibiotik. 
c. Metode uji desinfektan 

2. Antibiotik 
a. Klasifikasi antibiotic 
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b. Antibiotic antibakteri 
c. Antibiotic antifungi 
d. Antibiotic antivirus 
e. Antibiotic antiprotozoal 
f. Antibiotic antihelminth 
g. Metode uji antimikroba (bahan baku dan sediaan) 

7 

Resistensi antibiotic dan eksplorasi antibiotik baru  
a. Defenisi resistensi 

b. Jenis-jenis resistensi 
c. Mekanisme timbulnya resistensi 
d. Faktor pendukung terjadinya resistensi 
Eksplorasi antibiotik baru 

8 UJIAN MID SEMESTER 

9 

Patogenitas  Mikroorganisme 
a. Konsep patogenitas  

b. Klasifikasi mikroorganisme berdasarkan kemampuan patogenitasnya 
c. Faktor yang mempengaruhi kehadiran flora normal di tubuh manusia 
d. Penyebaran flora normal pada tubuh manusia 
e. Virulensi mikroorganisme 
f. Patogenitas virus dan protozoa 

10 

Infeksi Mikroorganisme 
a. Faktor resiko terhadap infeksi 
b. Penyebaran dan jenis  penyakit infeksi 
c. Etiologi penyakit infeksi 
d. Klasifikasi penyakit infeksi 
e. Pola penyakit 
f. Penyebaran penyakit infeksi 
g. Infeksi nosokomial 

11 

Resistensi Host 
a. Jenis resistensi host yang tidak khas 

b. Antigen antibody 
c. Pengukuran antibody dan perannya dalam kekebalan dan hipersensitivitas 
d. Kekebalan sel 

12 
Aspek klinis penyakit infeksi (1) 
a. Infeksi pernafasan 
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b. Infeksi gastrointestinal 
c. Infeksi kardiovaskuler 
d. Infeksi hematologis dan HIV  
e. Infeksi system syaraf 

13 

Aspek klinis penyakit infeksi (2) 
f. Infeksi genitourinari 
g. Infeksi kulit 
h. Infeksi tulang dan sendi 
i. Infeksi kongenital, neonatal dan masa kanak-kanak 

14 
1. Peranan mikroorganisme dalam industri makanan dan sediaan farmasi. 
2. Analisis keamanan sediaan farmasi dan makanan secara mikrobiologi 

15 

Penggunaan Mikroorganisme dalam Kesehatan dan Sains Farmasi 
a. Pemanfaatan mikroorganisme sebagai indikator uji  
b. Model metabolisme obat pada mamalia, probiotik 
c. Stem cell dan  bioinformatik 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 

MATERI PEMBELAJARAN 
1 Biologi Mikroorganisme 

2 
Pertumbuhan mikroorganisme 

3 

4 Metabolisme mikroorganisme 

5 Pengendalian mikroorganisme 

6 Antimikroorganisme antibiotic dan non antibiotic 

7 Resistensi antibiotik dan cara eksplorasi antibiotik baru 

9 Patogenitas mikroorganisme 

10 Infeksi Mikroorganisme  

11 Resistensi Host 

12 
Aspek Klinis Penyakit Infeksi 

13 

14 
Peranan dan penggunaan mikroorganisme dalam kesehatan dan sains farmasi 

15 
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 1. Hugo, W.B. dan Russell, 2004, Pharmaceutical Microbiology, 7th ed, Blackwell Scientific Publication, 
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