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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), 

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

 



3 

 

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  

a. Mahasiswa memahami pengertian dan cakupan fitokimia. 

b. Mahasiswa memahami pengelompokan senyawa-senyawa fitokimia berdasarkan jalur pembentukannya, biogenesis dan biosintesis senyawa 

alam. 

c. Mahasiswa mengetahui manfaatnya dalam dunia farmasi. 

d. Mahasiswa memahami cara mengisolasi metabolit sekunder dari tanaman. 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah Fitokimia I akan membahas tentang pengertian dan cakupan fitokimia, pengelompokan senyawa-senyawa fitokimia berdasarkan jalur 

pembentukannya yaitu jalur asetat mevalonat, asetat-malonat, shikimat dan gabungan asetat-malonat dengan shikimat, biogenesis dan biosintesis, serta 

mengkaji manfaatnya dalam dunia farmasi. Selain itu, mata kuliah ini pun mempelajari tentang tehnik-tehnik pemisahan metabolit primer dengan 

menggunakan berbagai tehnik terutama ekstraksi dan kromatografi. 

Bahan Kajian / 
Materi 

1. Pengantar Fitokimia (1) 

2. Isolasi metabolit sekunder : Ekstraksi (2) 

3. Isolasi metabolit sekunder : Kromatografi (2) 
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Pembelajaran 4. Strategi Isolasi metabolit sekunder polar dan non polar (2) 

5. Pengelompokkan Metabolit Sekunder berdasarkan jalur biosintesis (1) 

6. Biosintesis jalur asetat-mevalonat (1) 

7. Biosintesis jalur asetat-malonat (1) 

8. Biosintesis jalur shikimat (1) 

9. Biosintesis gabungan jalur asetat-malonat dengan shikimat (1) 

10. Pemanfaatan Metabolit sekunder dalam dunia farmasi (1) 

11. Pemanfaatan metabolit sekunder sebagai senyawa marker dalam kemotaksonomi dan quality control (1) 

 

Pustaka Utama :  
1. Dewick P.M., 2009, Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach, Third Ed., John Wiley & Sons, Chichester, United Kingdom. 

2. Sahidin I., 2018, Mengenal senyawa alami, Unhalu Press Kendari 

 

Pendukung :  
1. Harbone J.B., 1987, Metode Fitokimia, Penerbit ITB, Bandung. 

2. Jurnal-jurnal Penelitian. 

 

Dosen Pengampu Prof. Dr. Sahidin, M.Si. 
Muhammad Hajrul Malaka, M.Si. 
Hasnawati, M.Sc. 

Matakuliah syarat Kimia Organik II 
Farmakogonosi I 

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 Setelah mengikuti kuliah 

ini, mahasiswa memahami 
perbedaan metabolit 
primer dengan metabolit 
sekunder 
 

1. Ketepatan menerangkan  
kajian fitokimia 
 

2. Ketepatan menuliskan 
perbedaan metabolit 
primer dan metabolit 
sekunder. 

 

Kriteria : Ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk :quiz 

Bentuk: Discovery Learning, 
Problem BasedLearning and 
Inquiry 
 
Metode: CoL, SGD 
Media: PPt, LCD Proyektor 

Pengantar 
 

Perkembangan 
fitokimia dalam penemuan 
obat baru baik sebagai 
senyawa target maupun 
senyawa yang harus 
dimodifikasi akan dibahas 

5 
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dalam bab ini. 
 

Pengembangan materi 
 
Perbedaan metabolit 
primer dan metabolit 
sekunder, hubungan 
keduanya serta 
peranannya dalam 
pengembangan obat 
modern. 
 
Pustaka : 
1. Sahidin I., 2018, 

Mengenal senyawa 

alami, Unhalu Press 

Kendari 

2. Jurnal-jurnal Penelitian 

 

2-3 Setelah mengikuti kuliah 
ini, mahasiswa memahami 
prinsip ekstralsi, jenis 
ekstraksi, dan prinsip 
ekstarksi serta contoh-
contohnya.  
 

1. Ketepatan mengetahui 
sejarah pemisahan 

2. Ketepatan menuliskan 
jenis-jenis ekstraksi dan 
prinsipnya 

3. Ketepatan menuliskan 
penggunaan ekstraksi 
dalam kehidupan 

 

Kriteria : Ketepatan dan 
penguasaan 
 

Bentuk :quiz 

Ceramah dan Tanya 
jawab 

Pengantar 
Ekstraksi merupakan salah 
satu jenis pemisahan 
menggunakan prinsip like 
dissolve like, 

 
Pengembangan materi 

 
Sejarah pemisahan 
Ekstraksi cair-cair 
Ekstraksi cair-padat 
Ekstraksi Fase padat 
Supercritical Fluid 
Extraction (SFE) 
 
Pustaka : 
1. Sahidin I., 2018, 

Mengenal senyawa 

alami, Unhalu Press 

Kendari 

10 
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2. Jurnal-jurnal Penelitian 

 

4-5 Setelah mengikuti kuliah 
ini, mahasiswa memahami 
jenis, prinsip dasar dan 
fungsi berbagai jenis 
kromatografi dalam isolasi 
senyawa-senyawa bahan 
alam. 
 

1. Ketepatan mendefinisikan 
kromatografi 

2. Ketepatan mengetahui 
jenis-jenis kromatografi 
dan prinsip dasarnya 

3. Ketepatan menggunakan 
kromatografi dalam isolasi 
senyawa-senyawa alam 

 

Kriteria : Ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk :quiz 

Ceramah dan Tanya jawab Pengantar 
Kromatografi merupakan 
salah satu jenis pemisahan 
menggunakan prinsip 
adsorbsi  dan mekanisme. 
Berdasarkan adsorbs 
dibedakan menjadi 
kromatrografi fase normal 
dan fase terbalik, 
sedangkan berdasarkan 
mekanismenya, 
kromatrografi terdiri dari 
adsorpsi, filtrasi dan 
penukar ion. 

 
Pengembangan materi 
Jenis dan prinsip dasar 
kromatrografi fase normal 
dan fase terbalik, adsorpsi, 
filtrasi dan penukar ion, 
eluen dan adsoben yang 
digunakan.  
 
Pustaka : 
1. Sahidin I., 2018, 

Mengenal senyawa 

alami, Unhalu Press 

Kendari 

2. Jurnal-jurnal Penelitian 

 

10 

6-7 Setelah mengikuti kuliah 
ini, mahasiswa memahami 
perbedaan struktur kimia 
senyawa polar dan non 
polar serta dapat 
mengisolasinya. 

 

1. Ketepatan membedakan 
senyawa polar dan 
nonpolar dari strukturnya 

2. Ketepatan melakukan 
isolasi terhadap senyawa 
polar dan nonpolar. 

Kriteria : Ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk :quiz 

Ceramah dan Tanya jawab Pengantar 
Kepolaran senyawa 
ditentukan oleh momen 
dipol yang dapat diamati 
dari keberadaan gugus 
fungsi yang terkandung 
pada senyawa terkait. 

10 
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Pengembangan materi 
Struktur senyawa polar 
dan non-polar,  
Adsorben polar dan 
adsorben nonpolar 
Eluen polar dan eluen 
nonpolar 
Interaksi antara senyawa, 
adsorbrn dan eluen. 
Pustaka : 
1. Sahidin I., 2018, 

Mengenal senyawa 

alami, Unhalu Press 

Kendari 

2. Jurnal-jurnal Penelitian 

 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  

9 Setelah mengikuti kuliah 
ini, mahasiswa mampu 
membedakan senyawa 
yang termasuk metaboli 
primer dan metabolit 
sekunder. 
 

1. Ketepatan memahami 
perbedaan metaboli 
primer dengan metaboli 
sekunder. 
 

2. Ketepatan 
mengelompokan 
senyawa-senyawa yang 
termasuk metabolit 
primer dan metabolit 
sekunder. 

 

Kriteria : Ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk :quiz 

Ceramah dan Tanya jawab Pengantar 
Metabolit primer dan 
metabolit sekunder 
dibedakan dari empat hal 
yaitu distribusi, fungsi, 
struktur kimia dan 
fisiologis. 
 
Pengembangan materi 
Distribusi metabolit 
sekunder berisfat merata 
pada seluruh jaringan 
tanaman dengan fungsi 
yang sudah jelas seperti 
karbohidrat sebagai 
penghasil energy. Pada 
metabolit primer, 
perbedaan struktur kimia 
relative tidak ada, hanya 
polimerisasi saja dengan 
manfaat sesuai dengan 

5 
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struktur terkait. 
 
Pustaka : 
1. Sahidin I., 2018, 

Mengenal senyawa 

alami, Unhalu Press 

Kendari 

2. Dewick P.M., 2009, 

Medicinal Natural 

Products: A 

Biosynthetic Approach, 

Third Ed., John Wiley 

& Sons, Chichester, 

United Kingdom. 

3. Harbone J.B., 1987, 

Metode Fitokimia, 

Penerbit ITB, Bandung. 

4. Jurnal-jurnal Penelitian 

 

10 Setelah mengikuti kuliah 
ini, mahasiswa memahami 
biosintesis metabolit 
sekunder jalur asetat-
mevalonat 

1. Ketepatan memahami 
biosintesis metabolit 
sekunder jalur asetat-
mevalonat 

2. Ketepatan mengetahui 
senyawa-senyawa yang 
dihasilkan melalui 
biosintesis metabolit 
sekunder jalur asetat-
mevalonat 

Kriteria : Ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk :quiz 

Ceramah dan Tanya jawab Pengantar 
Metabolit sekunder dalam 
tanaman terbentuk 
melalui empat jalur yaitu 
asetat-mevalonat, asetat-
malonat, shikimat dan 
gabungan asetat-malonat-
shikimat. 
 
Pengembangan materi 
Senyawa-senyawa yang 
terbentuk melalui jalur 
asetat adalah senyawa 
kelompok terpenoid dan 
steroid. 
 

10 

11 Setelah mengikuti kuliah 
ini, mahasiswa biosintesis 
metabolit sekunder jalur 
asetat-malonat. 

1. Ketepatan memahami 
biosintesis metabolit 
sekunder jalur asetat-
malonat 

Kriteria : Ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk :quiz 

Ceramah dan Tanya jawab Pengantar 
Metabolit sekunder dalam 
tanaman terbentuk 
melalui empat jalur yaitu 

10 
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 2. Ketepatan mengetahui 
senyawa-senyawa yang 
dihasilkan melalui 
biosintesis metabolit 
sekunder jalur asetat-
malonat. 

 

asetat-mevalonat, asetat-
malonat, shikimat dan 
gabungan asetat-malonat-
shikimat. 
 
Pengembangan materi 
Senyawa-senyawa yang 
terbentuk melalui jalur 
asetat adalah senyawa 
kelompok terpenoid dan 
steroid. 
Pustaka : 
1. Sahidin I., 2018, 

Mengenal senyawa 

alami, Unhalu Press 

Kendari 

2. Dewick P.M., 

2009, Medicinal Natural 

Products: A Biosynthetic 

Approach, Third Ed., 

John Wiley & Sons, 

Chichester, United 

Kingdom. 

3. Harbone J.B., 

1987, Metode Fitokimia, 

Penerbit ITB, Bandung. 

4. Jurnal-jurnal 

Penelitian 

 

12 Setelah mengikuti kuliah 
ini, mahasiswa biosintesis 
metabolit sekunder jalur 
shikimat 

1. Memahami biosintesis 
metabolit sekunder jalur 
shikimat 

2. Mengetahui senyawa-
senyawa yang dihasilkan 
melalui biosintesis 
metabolit sekunder jalur 
shikimat 

Kriteria : Ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk :quiz 

Ceramah dan Tanya jawab Pengantar 
Metabolit sekunder dalam 
tanaman terbentuk 
melalui empat jalur yaitu 
asetat-mevalonat, asetat-
malonat, shikimat dan 
gabungan asetat-malonat-
shikimat. 

 
Pengembangan materi 

10 
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Senyawa-senyawa yang 
terbentuk melalui jalur 
shikimat adalah alkaloid, 
fenilprofanoid, lignin dan 
lignin. 
 
Pustaka : 
1. Sahidin I., 2018, 

Mengenal senyawa 

alami, Unhalu Press 

Kendari 

2. Jurnal-jurnal Penelitian 

 
 

13 Setelah mengikuti kuliah 
ini, mahasiswa biosintesis 
metabolit sekunder jalur 
shikimat 

1. Ketepatan memahami 
biosintesis metabolit 
sekunder hasil gabungan 
jalur asetat-   malonat 
dengan shikimat. 

2. Ketepatan mengetahui 
senyawa-senyawa yang 
dihasilkan melalui 
biosintesis metabolit hasil 
gabungan jalur asetat-   
malonat dengan shikimat. 

Kriteria : Ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk :quiz 

Ceramah dan Tanya jawab Pengantar 
Metabolit primer dan 
metabolit sekunder 
dibedakan dari empat hal 
yaitu distribusi, fungsi, 
struktur kimia dan 
fisiologis. 
 
Pengembangan materi 
Senyawa-senyawa 
metabolit sekunder yang 
terbentuk hasil gabungan 
jalur asetat-   malonat 
dengan shikimat meliputi 
tilbenoid, flavonoid dan 
tannin. 
1. Sahidin I., 2018, 

Mengenal senyawa alami, 

Unhalu Press Kendari 

2. Dewick P.M., 

2009, Medicinal Natural 

Products: A Biosynthetic 

Approach, Third Ed., John 

Wiley & Sons, Chichester, 

United Kingdom. 

10 
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3. Harbone J.B., 

1987, Metode Fitokimia, 

Penerbit ITB, Bandung. 

4. Jurnal-jurnal 

Penelitian 

 
 

14 Setelah mengikuti kuliah 
ini, mahasiswa memahami 
manfaat metabolit 
sekunder dalam dunia 
farmasi. 
 

1. Ketepatan mengetahui 
manfaat metabolit 
sekunder dalam dunia 
farmasi. 

2. Ketepatan mendesain 
metbolit sekunder yang 
bermanfaat bagi dunia 
farmasi secara sintesis. 

Kriteria : Ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk :quiz 

Ceramah dan Tanya jawab Pengantar 
Banyak manfaat metabolit 
sekunder dalam 
kehidupan antara lain 
dalam dunia farmasi dan 
bagi organisme itu sendiri 
sebagai marker atau 
penanda. 
 
Pengembangan materi 
Senyawa-senyaw alam 
yang sudah bernilai 
ekonomi dalam dunia 
farmasi. 
Desain sintesis senyawa-
senyawa yang memiliki 
nilai ekonomi dalam dunia 
farmasi. 
Pustaka : 
1. Sahidin I., 2018, 

Mengenal senyawa 

alami, Unhalu Press 

Kendari 

2. Jurnal-jurnal Penelitian 

 
 

10 

15 Setelah mengikuti kuliah 
ini, mahasiswa memahami 
manfaat  metabolit 
sekunder sebagai 
senyawa marker dalam 
kemotaksonomi dan 

1. Ketepatan memahami 
manfaat metabolit 
sekunder sekunder 
sebagai senyawa marker 
dalam kemotaksonomi 
dan quality control. 

Kriteria : Ketepatan dan 
penguasaan 
 
Bentuk :quiz 

Ceramah dan Tanya jawab Pengantar 
Banyak manfaat metabolit 
sekunder dalam 
kehidupan antara lain 
dalam dunia farmasi dan 
bagi organisme itu sendiri 

10 
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quality control 
 

2. Ketepatan mendesain 
metbolit sekunder yang 
marker yang berfungsi 
dalam kemotaksonomi 
dan quality control. 

sebagai marker atau 
penanda. 
 
Pengembangan materi 
Senyawa-senyaw alam 
yang bermanfaat sebagai 
marker dalam 
kemotaksonomi dan 
quality control. 
Desain sintesis senyawa-
senyawa yang bermanfaat 
sebagai marker dalam 
kemotaksonomi dan 
quality control. 
Pustaka : 
1. Sahidin I., 2018, 

Mengenal senyawa 

alami, Unhalu Press 

Kendari 

2. Jurnal-jurnal Penelitian 

 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  

 
 

 
 
 
 
 
 

 UNIVERSITAS HALU OLEO 
Fakultas Farmasi 
Program Studi Farmasi 

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 
Nama               Fitokimia I 

Kode                  
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Kredit               3 (1) 

Semester   

DESKRIPSI MATA KULIAH 
Mata kuliah Fitokimia I akan membahas tentang pengertian dan cakupan fitokimia, pengelompokan senyawa-senyawa 

fitokimia berdasarkan jalur pembentukannya yaitu jalur asetat mevalonat, asetat-malonat, shikimat dan gabungan 

asetat-malonat dengan shikimat, biogenesis dan biosintesis, serta mengkaji manfaatnya dalam dunia farmasi. Selain 

itu, mata kuliah ini pun mempelajari tentang tehnik-tehnik pemisahan metabolit primer dengan menggunakan berbagai 

tehnik terutama ekstraksi dan kromatografi. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
1 Mahasiswa memahami pengertian dan cakupan fitokimia. 

2 Mahasiswa memahami pengelompokan senyawa-senyawa fitokimia berdasarkan jalur pembentukannya, 

biogenesis dan biosintesis senyawa alam. 

3 Mahasiswa mengetahui manfaatnya dalam dunia farmasi 

4 Mahasiswa memahami cara mengisolasi metabolit sekunder dari tanaman. 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa memahami perbedaan metabolit primer dengan metabolit 
sekunder 

2 
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa memahami prinsip ekstralsi, jenis ekstraksi, dan prinsip ekstarksi 
serta contoh-contohnya 

3 
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa memahami jenis, prinsip dasar dan fungsi berbagai jenis 
kromatografi dalam isolasi senyawa-senyawa bahan alam. 

4 
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa memahami perbedaan struktur kimia senyawa polar dan non polar 
serta dapat mengisolasinya. 

5 
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa mampu membedakan senyawa yang termasuk metaboli primer dan 
metabolit sekunder. 

 

6 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa memahami biosintesis metabolit sekunder jalur asetat-mevalonat 

7 
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa biosintesis metabolit sekunder jalur asetat-malonat. 

 

8 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa biosintesis metabolit sekunder jalur shikimat 

9 Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa biosintesis metabolit sekunder jalur shikimat 

10 
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa memahami manfaat metabolit sekunder dalam dunia farmasi. 

 

11 
Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa memahami manfaat  metabolit sekunder sebagai senyawa marker 
dalam kemotaksonomi dan quality control 
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MATERI PEMBELAJARAN 

1 

Pengantar 
 

Perkembangan fitokimia dalam penemuan obat baru baik sebagai senyawa target maupun 
senyawa yang harus dimodifikasi akan dibahas dalam bab ini. 

 
Pengembangan materi 
 
Perbedaan metabolit primer dan metabolit sekunder, hubungan keduanya serta peranannya dalam 
pengembangan obat modern. 

2 

Pengantar 
Ekstraksi merupakan salah satu jenis pemisahan menggunakan prinsip like dissolve like, 

 
Pengembangan materi 

 
Sejarah pemisahan 
Ekstraksi cair-cair 
Ekstraksi cair-padat 
Ekstraksi Fase padat 
Supercritical Fluid Extraction (SFE) 

3 

Pengantar 
Kromatografi merupakan salah satu jenis pemisahan menggunakan prinsip adsorbsi  dan mekanisme. 
Berdasarkan adsorbs dibedakan menjadi kromatrografi fase normal dan fase terbalik, sedangkan 
berdasarkan mekanismenya, kromatrografi terdiri dari adsorpsi, filtrasi dan penukar ion. 

 
Pengembangan materi 
Jenis dan prinsip dasar kromatrografi fase normal dan fase terbalik, adsorpsi, filtrasi dan penukar ion, eluen 
dan adsoben yang digunakan.  

4 

Pengantar 
Kepolaran senyawa ditentukan oleh momen dipol yang dapat diamati dari keberadaan gugus fungsi yang 
terkandung pada senyawa terkait. 
 
Pengembangan materi 
Struktur senyawa polar dan non-polar,  
Adsorben polar dan adsorben nonpolar 
Eluen polar dan eluen nonpolar 
Interaksi antara senyawa, adsorbrn dan eluen. 
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Pustaka : 

 

 MID SEMESTER 

5 

Pengantar 
Metabolit primer dan metabolit sekunder dibedakan dari empat hal yaitu distribusi, fungsi, struktur kimia 
dan fisiologis. 
 
Pengembangan materi 
Distribusi metabolit sekunder berisfat merata pada seluruh jaringan tanaman dengan fungsi yang sudah 
jelas seperti karbohidrat sebagai penghasil energy. Pada metabolit primer, perbedaan struktur kimia relative 
tidak ada, hanya polimerisasi saja dengan manfaat sesuai dengan struktur terkait. 

 

6 

Pengantar 
Metabolit sekunder dalam tanaman terbentuk melalui empat jalur yaitu asetat-mevalonat, asetat-malonat, 
shikimat dan gabungan asetat-malonat-shikimat. 
 
Pengembangan materi 
Senyawa-senyawa yang terbentuk melalui jalur asetat adalah senyawa kelompok terpenoid dan steroid. 

 

 

Pengantar 
Metabolit sekunder dalam tanaman terbentuk melalui empat jalur yaitu asetat-mevalonat, asetat-malonat, 
shikimat dan gabungan asetat-malonat-shikimat. 
 
Pengembangan materi 
Senyawa-senyawa yang terbentuk melalui jalur asetat adalah senyawa kelompok terpenoid dan steroid. 

 

7 

Pengantar 
Metabolit sekunder dalam tanaman terbentuk melalui empat jalur yaitu asetat-mevalonat, asetat-malonat, 
shikimat dan gabungan asetat-malonat-shikimat. 

 
Pengembangan materi 
Senyawa-senyawa yang terbentuk melalui jalur shikimat adalah alkaloid, fenilprofanoid, lignin dan lignin. 

 

8 

Pengantar 
Metabolit primer dan metabolit sekunder dibedakan dari empat hal yaitu distribusi, fungsi, struktur kimia 
dan fisiologis. 
 
Pengembangan materi 
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Senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terbentuk hasil gabungan jalur asetat-   malonat dengan 
shikimat meliputi tilbenoid, flavonoid dan tannin. 

 

9 

Pengantar 
Banyak manfaat metabolit sekunder dalam kehidupan antara lain dalam dunia farmasi dan bagi organisme 
itu sendiri sebagai marker atau penanda. 
 
Pengembangan materi 
Senyawa-senyaw alam yang sudah bernilai ekonomi dalam dunia farmasi. 
Desain sintesis senyawa-senyawa yang memiliki nilai ekonomi dalam dunia farmasi. 

 

10 

Pengantar 
Banyak manfaat metabolit sekunder dalam kehidupan antara lain dalam dunia farmasi dan bagi organisme 
itu sendiri sebagai marker atau penanda. 
 
Pengembangan materi 
Senyawa-senyaw alam yang bermanfaat sebagai marker dalam kemotaksonomi dan quality control. 
Desain sintesis senyawa-senyawa yang bermanfaat sebagai marker dalam kemotaksonomi dan quality 
control. 

PUSTAKA  
 PUSTAKA UTAMA 

 1. Dewick P.M., 2009, Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach, Third Ed., John Wiley & Sons, 

Chichester, United Kingdom. 

2. Sahidin I., 2018, Mengenal senyawa alami, Unhalu Press Kendari 

 

 PUSTAKA PENDUKUNG 

 
1. Harbone J.B., 1987, Metode Fitokimia, Penerbit ITB, Bandung. 

2. Jurnal-jurnal Penelitian. 

 

PRASYARAT (Jika ada) 
Kimia Organik II 
Farmakogonosi I 
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LOGO 

PT 

PT 
Fakultas …………………… 
Departemen/Program Studi ………………… 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA KULIAH FITOKIMIA I 

KODE …….. sks 3 (1) SEMESTER …. 

DOSEN 

PENGAMPU 

Prof. Dr. Sahidin, M.Si. 
Muhammad Hajrul Malaka, M.Si. 
Hasnawati, M.Sc. 

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS 

Telaah Pustaka 2 x 7 Pertemuan 

JUDUL TUGAS 

1. Review manfaat metabolit sekunder tertentu dalam dunia farmasi (kelompok) 

2. Review cara mengisolasi metabolit sekunder tertentu (kelompok) 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Tugas 1 

Mahasiswa memahami hubungan antara struktur metabolit sekunder dengan manfaat senyawa 

tersebut dalam dunia farmasi. 

 

Tugas 2 : 

Mahasiswa memahahi hubungan struktur dengan cara mengisolasinya a.l. penggunaan adsorben 

dan eluen yang cocok/sesuai. 

DISKRIPSI TUGAS 

Tugas 1 

Tiap kelompok mahasiswa mampu mengumpulkan dan menyusun senyawa metabolit sekunder 

dari referensi dan dikaitkan data aktivitas biologi dari setiap senyawa tersebut. 

 

Tugas 2 

Tiap kelompok mahasiswa mampu mengumpulkan dan menyusun senyawa metabolit sekunder 

dari referensi  dan dikaitkan dengan cara mengisolasinya. 
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METODE PENGERJAAN TUGAS 

Tugas 1 

Mengumpulkan referensi, menelaah, mengelompokkan senyawa berdasarkan struktur kimianya, 

mengumpulkan data aktivitas biologi setiap senyawa. 

 

Tugas 2 

Mengumpulkan referensi, menelaah referensi, mengelompokkan senyawa berdasarkan 

struktur kimianya, mengumpulkan informasi cara mengisolasinya. 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Obyek Garapan: Referensi 

b. Bentuk Luaran:  

1. Makalah 

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

Tugas 1 dan 2 

Indikator : jumlah referensi yang dikumpulkan, keragaman kimia dan aktivitas bilologi 

Kriteria : Referensi primer, 5 tahun terakhir 

Penilaian : Jumlah referensi primer, tahun terbit artikel 

 

JADWAL PELAKSANAAN 

1. Tugas 1 Pertemuan 1 - UTS 

2. Tugas 2 Pertemuan 9 - UAS 

LAIN-LAIN 

Bobot nilai tugas seauai dengan aturan akademik dalam SIAKAD UHO 

DAFTAR RUJUKAN 

Jurnal Penelinian 

 

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

a Kuliah, Responsi, Tutorial 
 

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri 
 

50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 2,83 
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b Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis 
 

Tatap muka Belajar mandiri 
 

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 

c Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 

 

170 menit/minggu/semester 2,83 

 

No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 
1 Small Group Discussion SGD 

2 Role-Play & Simulation RPS 

3 Discovery Learning DL 

4 Self-Directed Learning SDL 

5 Cooperative Learning CoL 

6 Collaborative Learning CbL 

7 Contextual Learning CtL 

8 Project Based Learning PjBL 

9 Problem Based Learning & Inquiry PBL 

10 Atau metode pembelajaran lain, yang 
dapat secara efektif memfasilitasi 
pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan. 

 

 


