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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

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, 
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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 

 

4. Keterampilan khusus: 
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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 tujuan penggunaan eksipien 
2. Mengetahui jenis-jenis eksipien yang sering digunakan dalam sediaan farmasi 
3. Mengetahui pemerian, sifat fisikokimia, struktur, sifat fungsional, stabilitas, inkompatibilitas dan kondisi penyimpanan untuk 

berbagai jenis eksipien 
4. Memahami berbagai metode pengolahan sediaan farmasi yang melibatkan eksipien 
5. Menegtahui persyaratan dan proses evaluasi keamanan  eksipien  
6. Memahami hubungan karakteristik eksipien dengan  sifat fisikokimia dan sifat fungsionalnya. 
7. Mengetahui jenis-jenis eksipien untuk berbagai jenis sediaan farmasi. 
8. Mengetahui berbagai jenis eksipien untuk berbagai sistem penghantaran obat 
9. Mengetahui peran polimer dalam sistem penghantaran obat 

Deskripsi Singkat Mempelajari tentang jenis-jenis eksipien yang sering digunakan dalam sediaan farmasi (amilum dan derivatnya, selulosa dan 
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MK derivatnya, kalsium dan derivatnya, gum dan derivatnya, karbomer, gelatin, karaginan, kitosan) meliputi pemerian, struktur kimia, sifat 
fisikokimia, sifat fungsional dan kegunaan serta modifikasi kegunaannya dalam formulasi sediaan farmasi, stabilitas, kondisi 
penyimpanan, inkompatibilitas dan regulasi dari masing-masing eksipien; jenis-jenis eksipien yang digunakan dalam berbagai bentuk 
dan rute sistem penghantaran obat (koproses, hidrogel, klasifikasi BCS, site specific, SR, CR, peningkat disolusi, peningkat 
permeabilitas); peran polimer dalam sistem penghantaran obat. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pengantar eksipien 
2. Klasifikasi ekspien 
3. Ko-proses 
4. Hydrogel 
5. Persyaratan stabilitas dan evaluasi keamanan eksipien 
6. Aplikasi eksipien pada berbagai sediaan farmasi (amilum, selulosa, kalsium, karbomer, gelatin, karaginan, kitosan) 
7. Hubungan karakteristik eksipien dengan sifat fisikokimia dan fungsionalnya 
8. Peran eksipien untuk sediaan oral dalam system BCS 
9. Eksipien pada system penghantaran obat (site specific, SR, peningkat disolusi, peningkat permeabilitas,  

Pustaka Utama :  

1. Rowe, R.C., Sheskey, P.J., & Owen, S.C. (Eds), 2006, Handbook of Pharmaceutical Excipients, Pharmaceutical Press, London. 

2. Katdare, A. & Chaubal, M.V., 2006, Excipient Development for Pharmaceutical, Biotechnology, and Drug Delivery System, Informa 

Healthcare Inc, New York. 

Pendukung :  

1. Anonym, 2007, Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia, 3rd, vol 1-4, William Andrew Inc, New York. 

2. Anwar, E., 2012, Eksipien dalam Sediaan Farmasi, Karakterisasi dan Aplikasi, Dian Rakyat, Jakarta. 

3. Gad, S.C., 2008, Pharmaceutical Manufacturing Handbook, Regulation and Quality, Wiley Interscience, New Jersey 

Dosen Pengampu  

Matakuliah syarat - 

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 Pendahuluan  dan 

Kontrak Perkuliahan 

1. Mahasiswa mampu 

memahami isi kontrak 

Kriteria:  
Ketepatan dan 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

1. Katdare, A. & 
Chaubal, M.V., 
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perkuliahan 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan defenisi 

eksipien 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan  manfaat 

& aplikasi eksipen 

pada formulasi sediaan 

farmasi 

4. Mahasiswa mampu 

menyebutkan 

karakteristik dan sifat 

eksipien yang ideal 

5. Mahasiswa mampu 

menyebutkan peran 

eksipien dalam 

berbagai bentuk 

sediaan 

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 

2006, Excipient 
Development for 
Pharmaceutical, 
Biotechnology, and 
Drug Delivery 
System, Informa 
Healthcare Inc, 
New York. 

2 Jenis eksipien dan 
modifikasinya 

1. Mahasiswa mampu 
menyebutkan 
klasifikasi eksipien 
berdasarkan berbagai 
cara klasifikasi 

2. Mahasiswa mampu 
menyebutkan 
klasifikasi eksipien 
berdasarkan 
sumbernya, 
penggunaannya dalam 
berbagai bentuk 
sediaan farmasi, dan 

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 
 

1. Rowe, R.C., 
Sheskey, P.J., & 
Owen, S.C. (Eds), 
2006, Handbook of 
Pharmaceutical 
Excipients, 
Pharmaceutical 
Press, London 

2. Katdare, A. & 
Chaubal, M.V., 
2006, Excipient 
Development for 
Pharmaceutical, 
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berdasarkan fungsinya 
3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan 
kategorisasi eksipien, 
dan fungsi, mekanisme 
kerja serta contoh 
eksipiennya 

4. Mahasiswa mampu 
menyebutkan   

Estimasi waktu :  
100 menit ceramah, diskusi 
dan tanya jawab 
70 menit tugas makalah 

Biotechnology, and 
Drug Delivery 
System, Informa 
Healthcare Inc, 
New York. 

3 Ko-proses 1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan maksud 
dan tujuan dilakukan 
ko-proses 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
tingkat/dasar 
formulasi eksipien ko-
proses 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan berbagai 
sifat partikel yang 
berpengaruh terhadap 
sifat fungsional 
eksipien 

4. Mahasiswa mampu 
menjabarkan tahap-
tahap pengembangan 
eksipien ko-proses 

5. Mahasiswa mampu 
menjelaskan metode-
metode ko-proses 

6. Mahasiswa mampu 
menjelaskan tahap-
tahap pembuatan 
pembuatan eksipien 

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. Rowe, R.C., 
Sheskey, P.J., & 
Owen, S.C. (Eds), 
2006, Handbook of 
Pharmaceutical 
Excipients, 
Pharmaceutical 
Press, London 

2. Katdare, A. & 
Chaubal, M.V., 
2006, Excipient 
Development for 
Pharmaceutical, 
Biotechnology, and 
Drug Delivery 
System, Informa 
Healthcare Inc, 
New York. 
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ko-proses 
7. Mahasiswa mampu 

menyebutkan sifat-
sifat eksipien ko-
proses 

8. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
parameter evaluasi 
untuk eksipien ko-
proses 

9. Mahasiswa mampu 
menyebutkan contoh-
contoh eksipien ko-
proses di pasaran 

4 Hydrogel untuk sediaan 

oral 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan defenisi 

hydrogel 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan berbagai 

klasifikasi hydrogel 

3. Mahasiswa mampu 

menjealskan struktur 

dan sifat-sifat hydrogel 

4. Mahasiswa mampu 

menyebutkan 

kelebihan dan 

kekurangan hydrogel 

5. Mahasiswa mampu 

memberikan contoh 

polimer yang 

digunakan untuk 

hydrogel dalam 

sediaan oral 

6. Mahasiswa mampu 

menyebutkan kategori 

system hydrogel 

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. Katdare, A. & 
Chaubal, M.V., 
2006, Excipient 
Development for 
Pharmaceutical, 
Biotechnology, and 
Drug Delivery 
System, Informa 
Healthcare Inc, New 
York. 
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dengan contoh polimer 

untuk sediaan oral 

7. Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

mekanisme kerja 

hydrogel untuk 

penggunaan oral 

5 Jenis-jenis hydrogel 1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan berbagai 

jenis hydrogel 

berdasarkan jenis 

muatannya 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan berbagai 

jenis hydrogel  

berdasarkan 

kemampuan 

pembentukan 

gelasinya 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan berbagai 

tipe hydrogel 

4. Mahasiswa mampu 

menjelaskan sifat 

hydrogel 

5. Mahasiswa mampu 

menjelaskan berbagai 

metode pembuatan 

hydrogel 

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. Katdare, A. & 
Chaubal, M.V., 
2006, Excipient 
Development for 
Pharmaceutical, 
Biotechnology, and 
Drug Delivery 
System, Informa 
Healthcare Inc, 
New York. 

 

6 Persyaratan  stabilitas 
dan evaluasi keamanan 

1. Mahasiswa 

mengetahui 

Kriteria:  
Ketepatan dan 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

1. Gad, S.C., 2008, 
Pharmaceutical 

 



9 

 

eksipien persyaratan stabilitas 

eksipien 

2. Mahasiswa 

mengetahui cara 

evaluasi keamanan 

eksipien baru 

3. Mahasiswa 

mengetahui interaksi 

eksipien dengan API 

4. Mahasiswa 

mengetahui jaminan 

kualitas eksipien 

(Handling, Sampling 

and Regulatory Issues) 

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 

Manufacturing 
Handbook, 
Regulation and 
Quality, Wiley 
Interscience, New 
Jersey 

7 Jenis-jenis eksipien 
yang sering digunakan 
dalam sediaan farmasi  
: amilum & derivatnya, 
selulosa dan 
derivatnya, kalsium dan 
derivatnya.,  
Gum dan derivatnya, 
karbomer, gelatin, 
karaginan, kitosan 

1. Mahasiswa mampu 

menguraikan 

pemerian, struktur 

kimia,  kelarutan, sifat 

fisikokimia, kegunaan 

dalam berbagai bentuk 

sediaan farmasi dan 

konsentrasi 

penggunaan dari 

amilum dan 

derivatnya.  

2. Mahasiswa mampu 

menguraikan 

pemerian, struktur 

kimia,  kelarutan, sifat 

fisikokimia, kegunaan 

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. Rowe, R.C., 
Sheskey, P.J., & 
Owen, S.C. (Eds), 
2006, Handbook of 
Pharmaceutical 
Excipients, 
Pharmaceutical 
Press, London 

2. Anwar, E., 2012, 

Eksipien dalam 

Sediaan Farmasi, 

Karakterisasi dan 

Aplikasi, Dian 

Rakyat, Jakarta. 
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dalam berbagai bentuk 

sediaan farmasi dan 

konsentrasi 

penggunaan dari 

selulosa dan 

derivatnya. 

3. Mahasiswa mampu 

menguraikan 

pemerian, struktur 

kimia,  kelarutan, sifat 

fisikokimia, kegunaan 

dalam berbagai bentuk 

sediaan farmasi dan 

konsentrasi 

penggunaan dari 

kalsium dan 

derivatnya. 

4. Mahasiswa mampu 

menguraikan 

pemerian, struktur 

kimia,  kelarutan, sifat 

fisikokimia, kegunaan 

dalam berbagai bentuk 

sediaan farmasi dan 

konsentrasi 

penggunaan dari gum 

dan derivatnya. 

5. Mahasiswa mampu 

menguraikan 

pemerian, struktur 
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kimia,  kelarutan, sifat 

fisikokimia, kegunaan 

dalam berbagai bentuk 

sediaan farmasi dan 

konsentrasi 

penggunaan dari 

karbomer. 

6. Mahasiswa mampu 

menguraikan 

pemerian, struktur 

kimia,  kelarutan, sifat 

fisikokimia, kegunaan 

dalam berbagai bentuk 

sediaan farmasi dan 

konsentrasi 

penggunaan dari 

gelatin. 

7. Mahasiswa mampu 

menguraikan 

pemerian, struktur 

kimia,  kelarutan, sifat 

fisikokimia, kegunaan 

dalam berbagai bentuk 

sediaan farmasi dan 

konsentrasi 

penggunaan dari 

karaginan 

8. Mahasiswa mampu 

menguraikan 

pemerian, struktur 
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kimia,  kelarutan, sifat 

fisikokimia, kegunaan 

dalam berbagai bentuk 

sediaan farmasi dan 

konsentrasi 

penggunaan dari 

kitosan. 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  
9 FRC 1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan sifat-sifat 

fungsionalitas yang 

dapat dimiliki oleh 

suatu eksipien 

2. Mahasiswa mampu 

memilih eksipien 

untuk berbagai jenis 

sediaan berdasarkan 

sifat fungsionalnya. 

3. Mahasiswa 

mengetahui sifat-sifat 

fisikokimia yang 

berkaitan dengan sifat 

fungsional eksipien 

yang diharapkan 

4. Mahasiswa 

mengetahui cara 

penggunaan bagian 

informasi dalam 

farmakope dan buku-

buku resmi 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. Katdare, A. & 
Chaubal, M.V., 
2006, Excipient 
Development for 
Pharmaceutical, 
Biotechnology, and 
Drug Delivery 
System, Informa 
Healthcare Inc, New 
York. 
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melihat sifat 

fungsional suatu 

eksipien  

10 Eksipien dalam sediaan 
obat Oral : Klasifikasi 
BCS 

1. Mahasiswa memahami 
klasifikasi bahan aktif 
farmasi berdasarkan 
BCS 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan defenisi 
kelarutan berdasarkan 
BCS 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan defenisi 
permeable menurut 
BCS 

4. Mahasiswa mampu 
menjelaskan revisi 
WHO mengenai 
kelarutan dan 
permeabilitas dan 
dampaknya terhadap 
klasifikasi obat 
terhadap BCS 

5. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pendekatan bentuk 
sediaan yang 
dipertimbangkan 
untuk setiap kelas BCS. 

6. Mahasiswa mampu 
menggambarkan peran 
eksipien dalam  
pengembangan 
formulasi berdasarkan 

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. Katdare, A. & 
Chaubal, M.V., 
2006, Excipient 
Development for 
Pharmaceutical, 
Biotechnology, and 
Drug Delivery 
System, Informa 
Healthcare Inc, New 
York. 
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BCS 

11 Eksipien dalam 
berbagai rute system 
penghantaran obat : 
formulasi site specific 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan system 

penghantaran obat 

pada “site specific” 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan sifat-sifat 

sediaan yang bekerja 

pada “site specific” 

3. Mahasiswa mampu 

menyebutkan jenis-

jenis eksipien untuk 

formulasi “site 

specific” dan fungsinya 

dalam formulasi. 

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. Katdare, A. & 
Chaubal, M.V., 
2006, Excipient 
Development for 
Pharmaceutical, 
Biotechnology, and 
Drug Delivery 
System, Informa 
Healthcare Inc, New 
York. 

 

12 Eksipien dalam 
berbagai rute system 
penghantaran obat : SR 
dan CR 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan tujuan 

pembuatan sediaan SR 

dan CR 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

mekanisme kerja 

sediaan  SR dan CR 

3. Mahasiswa mampu 

menyebutkan jenis-

jenis eksipien untuk 

formulasi SR dan CR 

dan fungsinya dalam 

formulasi 

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. Anonym, 2014, 
Proceeding 8th 
PSSRC, Annual 
Symposium 
Ljubljana and 
portoroz and 
Satellite Symposium 
of 10th Central 
European 
Symposium on 
PharmaceuticalTech
nology, FRC of 
Materials for 
Controlled Release, 
Portoroz,  

2. Katdare, A. & 
Chaubal, M.V., 
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2006, Excipient 
Development for 
Pharmaceutical, 
Biotechnology, and 
Drug Delivery 
System, Informa 
Healthcare Inc, New 
York. 

13 Eksipien dalam berbagai 
rute system penghantaran 
obat : peningkat disolusi 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengapa 

sediaan obat perlu 

ditingkatkan disolusinya 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan sifat-sifat 

obat yang perlu 

mengalami peningkatan 

disolusi 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan metode 

pembuatan sediaan obat  

yang dapat 

meningkatkan laju 

disolusi API 

4. Mahasiswa mampu 

menyebutkan jenis-jenis 

eksipien untuk formulasi  

yang memerlukan 

peningkatan disolusi dan 

fungsinya dalam 

formulasi 

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. Katdare, A. & Chaubal, 
M.V., 2006, Excipient 
Development for 
Pharmaceutical, 
Biotechnology, and 
Drug Delivery System, 
Informa Healthcare 
Inc, New York. 

 

14 Eksipien dalam 
berbagai rute system 
penghantaran obat : 

1. Mahasiswa mampu 

menjelaskan mengapa 

sediaan obat perlu 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  

1. Katdare, A. & 
Chaubal, M.V., 
2006, Excipient 
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peningkat 
permeabilitas 

ditingkatkan 

permeabilitasnya 

2. Mahasiswa mampu 

menjelaskan sifat-sifat 

obat yang perlu 

mengalami 

peningkatan 

permeabilitas 

3. Mahasiswa mampu 

menjelaskan metode 

pembuatan sediaan 

obat  yang dapat 

meningkatkan 

permeabilitas API 

4. Mahasiswa mampu 

menyebutkan jenis-

jenis eksipien untuk 

formulasi  yang 

memerlukan 

peningkatan 

permeabilitas dan 

fungsinya dalam 

formulasi 

 
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 

Development for 
Pharmaceutical, 
Biotechnology, and 
Drug Delivery 
System, Informa 
Healthcare Inc, New 
York. 

15 Peran polimer dalam 
system penghantaran 
obat 

1. Mahasiswa mampu 
menyebutkan jenis-
jenis polimer yang 
sering digunakan 
dalam system 
penghantaran obat 
oral 

2. Mahasiswa mampu 

Kriteria:  
Ketepatan dan 
penguasaan  
 
Bentuk penilaian  non-
test 
 

• Tulisan makalah 

Bentuk pembelajaran :  
a. Ceramah, diskusi, dan 

tanya jawab  
b. Tugas 

 
Metode Pembelajaran : 
CoL 
PBL 

1. Katdare, A. & 
Chaubal, M.V., 
2006, Excipient 
Development for 
Pharmaceutical, 
Biotechnology, and 
Drug Delivery 
System, Informa 
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menyebutkan jenis-
jenis polimer yang 
sering digunakan 
dalam system 
penghantaran obat 
parenteral 

 

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

Healthcare Inc, New 
York. 

2. Mansoor, S. dan 
Jamshaid,  T., 2018, 
Novel Drud Delivery 
System,  

3. Martinho, N., 
Damge, C., Reis, 
C.P., 2011, Recent 
Advances in DDS, 
Journal of 
Biomaterial and 
Nanobiotechnology,  
2, 510-526. 

4. Karolewics, B., 2016, 
A Review of 
Polymers as 
Multifunctional 
Excipients in Drug 
Dosage Form 
Technology, Saudi 
Pharmaceutical 
Journal,  Vol. 24 
issue 5, 525-536. 

5. Liechty, W.B., 
Lyschio, D.R., 
Slaughter, B.V., dan 
Peppas, N.A., 2012, 
Polymers for DDS, 
Annual Review 
Chemistry 
Biomolecular 
Engineering, NCBI,   

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  
 


