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Capaian 
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CPL-PRODI           

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

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

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

berdasarkan Pancasila 

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

pada negara dan bangsa 

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

orang lain, terutama di bidang farmasi 

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

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

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

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang farmasi 
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2. Pengetahuan:  
a. Menguasai teori, metode dan aplikasi ilmu dan teknologi farmasi (farmasetika, kimia farmasi, farmakognosi, 

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

biomedik, biostatistik), konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, pharmacy practice, serta prinsip pharmaceutical 

calculation, epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. 

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 
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k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

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

pendidikan  atau pengembangan kebijakan nasional di bidang farmasi 

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

untuk keperluan pengembangan hasil kerja di bidang farmasi 

 

4. Keterampilan khusus: 
a. Mampu menelusur, menganalisis secara kritis, mengorganisasikan informasi tentang sediaan farmasi dan  

mengkomunikasikan 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  
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Mahasiswa mengetahui, memahami, menguasai dan mampu mengimplementasikan teori, konsep dan prinsip formulasi dan 

teknologi sediaan steril  

Deskripsi Singkat 
MK 

 

Mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Steril Farmasi mencakup: pemberian obat secara parenteral; biofarmasetika 
sediaan injeksi; formulasi sediaan parenteral volume kecil (SVP); pengolahan air untuk sediaan parenteral/steril; 
penggunaan elektrolit dan adjuvant dalam formulasi sediaan parenteral; formulasi sediaan parenteral volume besar (Large 
Volume Parenterals); formulasi sediaan ophthalmic; sterilitas dan sterilisasi; pemastian/penjaminan sterilitas; metode 
penghilangan pirogen bahaya, sumber-sumber dan cara mendeteksi keberadaan partikel di dalam sediaan parenteral, serta 
teori filtrasi; Karakteristik dan persyaratan berbagai tipe pengemas  gelas (wadah dan tutup) sediaan parenteral; 
Karakteristik dan persyaratan berbagai tipe pengemas  plastik (wadah dan tutup) sediaan parenteral; Prinsip-prinsip 
pengendalian ruangan aseptik dalam produksi steril. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

 

1. Rute-rute, prinsip-prinsip, sistem dan permasalahan pada pemberian obat secara parenteral. 
2. Aspek biofarmasetika sediaan injeksi  
3. Prinsip-prinsip formulasi sediaan parenteral volume kecil (Small Volume Parenterals, SVP) 
4. Prinsip-prinsip pengolahan air untuk sediaan parenteral/steril. 
5. Prinsip-prinsip penggunaan elektrolit dan adjuvant dalam formulasi sediaan parenteral. 
6. Prinsip-prinsip formulasi sediaan parenteral volume besar (Large Volume Parenterals) 
7. Prinsip-prinsip formulasi sediaan ophthalmic. 
8. Prinsip-prinsip sterilitas dan sterilisasi 
9. Prinsip-prinsip pemastian/penjaminan sterilitas. 
10. Cara  uji dan metode penghilangan pirogen bahaya, sumber-sumber dan cara mendeteksi keberadaan partikel di dalam 

sediaan parenteral, serta teori filtrasi 
11. Karakteristik dan persyaratan berbagai tipe pengemas  gelas (wadah dan tutup) sediaan parenteral 
12. Karakteristik dan persyaratan berbagai tipe pengemas  plastik (wadah dan tutup) sediaan parenteral 
13. Prinsip-prinsip pengendalian ruangan aseptik dalam produksi steril. 

Pustaka Utama :   

1. Parenteral Technology Manual  
2. Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral Medication, volume 1. 

Pendukung :  
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3. Troy, David, 2005, Remington: The Science and Practice of Pharmacy 

4. Martin’s Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5th edition.  

Dosen Pengampu  
Matakuliah syarat Farmasetika, Mikrobiologi, Farmasi Fisika I, Farmasi Fisika II, Teknologi Formulasi Sediaan Padat, Teknologi Formulasi 

Sediaan Cair dan Semi Padat.  
 

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 Memahami rute-rute, 
prinsip-prinsip, 
sistem dan 
permasalahan pada 
pemberian obat 
secara parenteral. 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan mampu 
● Menjelaskan  definisi 

sediaan parenteral 
● menyebutkan 

berbagai bentuk 
produk parenteral 
dan steril 

● menjelaskan 
mengapa dan 
bagaimana produk 
parenteral berbeda 
dengan produk 
farmasi yang lain  

● menyebutkan dan 
menjelaskan berbagai 
rute pemberian 
produk injeksi beserta 

Kriteria Penilaian: 
Ketajaman analisis, 
Inovasi solusi, 
Tingkat komunikatif, 
Presentasi 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan,Tulisan, Kinerja. 

1. Contextual Instruction 
2.Discovery Learning (DL) 
3. Cooperative Learning 

(CL) 
 

LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 

 
2x50 menit 

 
Tugas 1 : menyusun makalah 

sediaan farmasi yang 
dibuat dengan teknologi 
DNA rekombinan 
 
 

• Definisi sediaan 
parenteral 

• Bentuk-bentuk 
produk steril 

• Sifat-sifat produk 
parenteral yang 
membedakannya 
dengan produk 
farmasi yang lain  

• Rute-rute 
pemberian produk 
injeksi beserta 
keunggulan dan 
kelemahan masing-
masing serta 
efeknya terhadap 
aksi, metabolisme 
dan ekskresi obat 

5% 
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keunggulan dan 
kelemahan masing-
masing serta efeknya 
terhadap aksi, 
metabolisme dan 
ekskresi obat 

● menjelaskan 
keunggulan dan 
kelemahan sediaan 
parenteral 

● menjelaskan indikasi 
penggunaan sediaan 
parenteral 

● menjelaskan faktor-
faktor farmasetis 
yang mempengaruhi 
pemberian obat 
secara parenteral 

● menjelaskan bahaya 
dan komplikasi pada 
sediaan parenteral 

● menyebutkan dan 
menjelaskan 
persyaratan esensial 
produk injeksi 

• Keunggulan dan 
kelemahan sediaan 
parenteral 

• Indikasi penggunaan 
sediaan parenteral 

• Faktor-faktor 
farmasetis yang 
mempengaruhi 
pemberian obat 
secara parenteral 

• Bahaya dan 
komplikasi pada 
sediaan parenteral 

• Persyaratan esensial 
produk injeksi 

 

2  Memahami aspek 
biofarmasetika 
sediaan injeksi 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 

• menjelaskan 
pengaruh kelarutan 
obat terhadap 
absorpsi obat yang 

Kriteria Penilaian: 
Ketajamananalisis, 
Inovasi solusi, 
Tingkat komunikatif, 
Presentasi 

 
Bentuk penilaian: 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    
    (CbL) 
3. Contextual Instruction 

(CI) 
 

• pengaruh 
kelarutan obat 
terhadap absorpsi 
obat yang 
diberikan secara 
injeksi 
ekstravaskular 

10% 
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diberikan secara 
injeksi ekstravaskular 

• menjelaskan faktor 
fisikokimia yang 
mempengaruhi 
proses transport 
difusi pasif pada 
injeksi ekstravaskular, 
meliputi: gradien 
konsentrasi, koefisien 
partisi, ionisasi, ikatan 
dengan 
makromolekul, 
osmolalitas dan 
volume sediaan 
injeksi 

• menjelaskan proses 
absorpsi pada 
pemberian injeksi 
ekstravaskular 
dengan berbagai 
bentuk fisik sediaan 
(larutan dalam air, 
suspensi dalam air, 
larutan dalam 
minyak, emulsi 0/W, 
emulsi W/O, dan 
suspensi dalam 
minyak). 

• menjelaskan sistem 
sirkulasi darah dan 
limfatik dalam tubuh 

Lisan,Tulisan, Kinerja LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 
 
2x50 menit 

• faktor fisikokimia 
yang 
mempengaruhi 
proses transport 
difusi pasif pada 
injeksi 
ekstravaskular, 
meliputi: gradien 
konsentrasi, 
koefisien partisi, 
ionisasi, ikatan 
dengan 
makromolekul, 
osmolalitas dan 
volume sediaan 
injeksi 

• proses absorpsi 
pada pemberian 
injeksi 
ekstravaskular 
dengan berbagai 
bentuk fisik 
sediaan (larutan 
dalam air, suspensi 
dalam air, larutan 
dalam minyak, 
emulsi 0/W, 
emulsi W/O, dan 
suspensi dalam 
minyak). 

• sistem sirkulasi 
darah dan limfatik 



8 

 

manusia dalam 
kaitannya dengan 
absorpsi pada injeksi 
ekstravaskular 

• menjelaskan faktor-
faktor fisiologis yang 
mempengaruhi 
absorpsi obat yang 
diberikan secara 
injeksi ekstravaskular, 
meliputi: lokasi 
anatomis pemberian 
injeksi, gerakan otot, 
kondisi jaringan, suhu 
tubuh, umur pasien, 
status penyakit 

• menjelaskan model 
farmakokinetika pada 
pemberian obat 
secara injeksi 

dalam tubuh 
manusia dalam 
kaitannya dengan 
absorpsi pada 
injeksi 
ekstravaskular 

• faktor-faktor 
fisiologis yang 
mempengaruhi 
absorpsi obat yang 
diberikan secara 
injeksi 
ekstravaskular, 
meliputi: lokasi 
anatomis 
pemberian injeksi, 
gerakan otot, 
kondisi jaringan, 
suhu tubuh, umur 
pasien, status 
penyakit 

• model 
farmakokinetika 
pada pemberian 
obat secara injeksi 

 

3  Memahami definisi 
dan prinsip-prinsip 
formulasi sediaan 
parenteral volume 
kecil (Small Volume 
Parenterals, SVP) 

● Setelah 
mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan 
dapat: 

●  menjelaskan 

Kriteria Penilaian: 
Ketajaman analisis, 
Inovasi solusi, 
Tingkat komunikatif, 
Presentasi 
 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    
    (CbL) 
3. Contextual Instruction 

(CI) 

• Definisi SVP 

• Kategorisasi SVP 
menurut USP 
berdasarkan 
wujud fisiknya 

• Pengaruh rute 

10% 
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definisi SVP 
●  menjelaskan 

kategorisasi SVP 
menurut USP 
berdasarkan 
wujud fisiknya 

● menjelaskan 
pengaruh rute 
pemberian (iv, 
im, sc dll.) 
terhadap 
formulasi sediaan 
injeksi 

●  menjelaskan 
pengaruh rute 
pemberian 
terhadap 
formulasi SVP 

● menyebutkan 
dan menjelaskan 
berbagai tipe 
bahan pembawa 
(vehicle): air dan 
non-air 

● menjelaskan 
pertimbangan-
pertimbangan 
yang diperlukan 
untuk memilih 
bahan pembawa 
(vehicle) 

● menyebutkan 

Bentuk penilaian: 
Lisan,Tulisan, Kinerja 
 

 
LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 

 
2x50 menit 
 

pemberian (iv, im, 
sc dll.) terhadap 
formulasi sediaan 
injeksi 

• Pengaruh rute 
pemberian 
terhadap formulasi 
SVP 

• Bahan pembawa 
(vehicle): air dan 
non-air 

• Pertimbangan-
pertimbangan 
yang diperlukan 
untuk memilih 
bahan pembawa 
(vehicle) 

• Cara-cara untuk 
meningkatkan 
kelarutan obat di 
dalam air 
(kosolven, 
surfaktan, 
cyclodextrin) 

• Satuan dan cara 
mengukur 
kelarutan obat 

• Pengaruh struktur 
molekul, gaya tarik 
antarmolekul, pH, 
dan suhu terhadap 
kelarutan obat 
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cara-cara untuk 
meningkatkan 
kelarutan obat di 
dalam air 
(kosolven, 
surfaktan, 
cyclodextrin) 

● menjelaskan 
satuan dan cara 
mengukur 
kelarutan obat 

● menjelaskan 
pengaruh 
struktur molekul, 
gaya tarik 
antarmolekul, 
pH, dan suhu 
terhadap 
kelarutan obat 

4 Memahami prinsip-
prinsip pengolahan 
air untuk sediaan 
parenteral/steril. 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 

• menjelaskan 
keistimewaan solven 
air sebagai pelarut 
untuk berbagai bahan 

• menjelaskan cara 
memperbaiki kualitas 
air yang diperoleh 
dari sumber air, 
meliputi: distilasi, 
reverse osmosis, ionic 

Kriteria Penilaian: 
Ketajaman analisis, 
Inovasi solusi, 
Tingkat komunikatif, 
Presentasi 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan,Tulisan, Kinerja 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    
    (CbL) 
3. Contextual Instruction 

(CI) 
 

LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 

 
2x50 menit 

• keistimewaan 
solven air sebagai 
pelarut untuk 
berbagai bahan 

• cara memperbaiki 
kualitas air yang 
diperoleh dari 
sumber air, 
meliputi: distilasi, 
reverse osmosis, 
ionic exchange 

• cara membuat dan 
menyimpan Water 

10% 
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exchange 

• menjelaskan cara 
membuat dan 
menyimpan Water for 
Injection(WFI), USP. 

• menjelaskan tipe-tipe 
air, meliputi potable 
water, water for 
injection, sterile 
waters for inhalation, 
injection and 
irrigation, 
bacteriostatic WFI, 
high purity water. 

• menyebutkan 
berbagai uji mutu 
terhadap air untuk 
sediaan parenteral 

• menjelaskan bahan 
bahan material yang 
digunakan pada 
instalasi air untuk 
sediaan parenteral 

• menjelaskan cara 
menyediakan uap air 
bersih (clean steam) 
pada unit produksi 
steril. 

 

for Injection(WFI), 
USP. 

• tipe-tipe air, 
meliputi potable 
water, water for 
injection, sterile 
waters for 
inhalation, 
injection and 
irrigation, 
bacteriostatic WFI, 
high purity water. 

• berbagai uji mutu 
terhadap air untuk 
sediaan parenteral 

• bahan bahan 
material yang 
digunakan pada 
instalasi air untuk 
sediaan parenteral 

• cara menyediakan 
uap air bersih 
(clean steam) pada 
unit produksi 
steril. 

 

5 Memahami prinsip-
prinsip penggunaan 
elektrolit dan 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 

Kriteria Penilaian: 
Ketajamananalisis, 
Inovasi solusi, 

1. Cooperative Learning 
(CL) 
2. Collaborative Learning    

• Definisi tonisitas, 
osmotisitas, 
osmolalitas dan 

10% 
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adjuvant dalam 
formulasi sediaan 
parenteral. 

● menjelaskan definisi 
tonisitas, osmotisitas, 
osmolalitas dan 
osmolaritas 

● menjelaskan efek 
fisiologis larutan 
isotonis, hipotonis 
dan hipertonis 

● menghitung tonisitas, 
osmolalitas dan 
osmolaritas 

● mengatur tonisitas 
larutan parenteral 

● menjelaskan definisi 
dan menyebutkan 
contoh adjuvant 
dalam formulasi 
sediaan parenteral  

● menjelaskan 
penggunaan 
adjuvant, seperti: 
buffer, antioksidan 
dan pengawet, dalam 
sediaan parenteral 

● menjelaskan 
penggunaan water-
miscible solvents 
dalam formulasi 
sediaan parenteral. 

Tingkat komunikatif, 
Presentasi 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan,Tulisan, Kinerja 
 

    (CbL) 
3. Contextual Instruction (CI) 

 
LCD, proyektor, papan tulis, 

spidol 
 
2x50 menit 
 

osmolaritas 

• Efek fisiologis 
larutan isotonis, 
hipotonis dan 
hipertonis 

• Tonisitas, 
osmolalitas dan 
osmolaritas 

• Pengaturan tonisitas 
larutan parenteral 

• Definisi dan 
menyebutkan 
contoh adjuvant 
dalam formulasi 
sediaan parenteral  

• Penggunaan 
adjuvant, seperti: 
buffer, antioksidan 
dan pengawet, 
dalam sediaan 
parenteral 

• Penggunaan water-
miscible solvents 
dalam formulasi 
sediaan parenteral. 

6 Memahami definisi 
dan prinsip-prinsip 
formulasi sediaan 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 

Kriteria Penilaian: 
Ketajamananalisis, 
Inovasi solusi, 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    

● Definisi LVP 
● Indikasi 

penggunaan LVP 

7,5% 
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parenteral volume 
besar (Large Volume 
Parenterals) 
 

● Menjelaskan definisi 
LVP 

● Menjelaskan indikasi 
penggunaan LVP 

● Menjelaskan konsep 
formulasi LVP, yang 
meliputi: parameter 
fisiologis, parameter 
fisikokimia dan 
stabilisasi LVP 

● Menjelaskan tipe-tipe 
LVP yang meliputi: 
larutan elektrolit, 
karbohidrat dan TPN 

● Menjelaskan kondisi 
pemrosesan yang 
mempengaruhi 
formulasi LVP 

● Menjelaskan 
pertimbangan dalam 
admixture LVP 

● Menyebutkan dan 
menjelaskan bahan 
aditif yang diperlukan 
dalam formulasi LVP 

● Menjelaskan 
pengaruh viskositas, 
kerapatan, tegangan 
permukaan dan 
tekanan uap dalam 
sistem produksi LVP 

Tingkat komunikatif, 
Presentasi 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan,Tulisan, Kinerja 
 

    (CbL) 
3. Contextual Instruction 

(CI) 
 

LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 
 
2x50 menit 

● Konsep formulasi 
LVP, yang meliputi: 
parameter 
fisiologis, 
parameter 
fisikokimia dan 
stabilisasi LVP 

● Tipe-tipe LVP yang 
meliputi: larutan 
elektrolit, 
karbohidrat dan 
TPN 

● Kondisi 
pemrosesan yang 
mempengaruhi 
formulasi LVP 

● Pertimbangan 
dalam admixture 
LVP 

● Bahan aditif yang 
diperlukan dalam 
formulasi LVP 

● Pengaruh 
viskositas, 
kerapatan, 
tegangan 
permukaan dan 
tekanan uap 
dalam sistem 
produksi LVP 

7 Memahami teori dan Setelah mengikuti kuliah Kriteria Penilaian: 1. Cooperative Learning • Anatomi mata 7,5% 
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prinsip-prinsip 
formulasi sediaan 
ophthalmic. 

ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 
● menjelaskan anatomi 

mata 
● menjelaskan 

persyaratan produk 
ophthalmic 

● menjelaskan kategori 
farmakologi/terapetik 
produk ophthalmic 

● menjelaskan proses 
absorpsi pada mata 

● menjelaskan 
pertimbangan dalam 
proses pembuatan 
sediaan ophthalmic 

● menyebutkan dan 
menjelaskan 
komponen 
nonterapetik dalam 
larutan dan suspensi 
ophthalmic 

● menyebutkan dan 
menjelaskan 
komponen 
nonterapetik dalam 
salep ophthalmic 

Ketajamananalisis, 

Inovasi solusi, 

Tingkat komunikatif, 

Presentasi 

 

Bentuk penilaian: 

Lisan,Tulisan, Kinerja 

 

(CL) 
2. Collaborative Learning    
    (CbL) 
3. Contextual Instruction 

(CI) 
 

LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 
 
2x50 menit 
 

• Persyaratan 
produk ophthalmic 

• Kategori 
farmakologi/terap
etik produk 
ophthalmic 

• Proses absorpsi 
pada mata 

• Pertimbangan 
dalam proses 
pembuatan 
sediaan 
ophthalmic 

• Komponen 
nonterapetik 
dalam larutan dan 
suspensi 
ophthalmic 

• Komponen 
nonterapetik 
dalam salep 
ophthalmic 

• (2) 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester 

9 Memahami teori, 
konsep dan prinsip-
prinsip sterilitas dan 
sterilisasi 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 
● menjelaskan definisi 

Kriteria Penilaian: 
Ketajamananalisis, 
Inovasi solusi, 
Tingkat komunikatif, 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    
    (CbL) 

• Definisi sterilitas 
dan bioburden 

• Kinetika inaktivasi 
mikroorganisme 

7,5% 
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 sterilitas dan 
bioburden 

● menjelaskan metode 
sterilisasi panas 
kering dan panas 
basah 

● menjelaskan metode 
sterilisasi 
menggunakan gas 

● menjelaskan metode 
sterilisasi 
menggunakan radiasi 

● menjelaskan metode 
sterilisasi filtrasi 

● menjelaskan metode 
sterilisasi baru, yaitu: 
high intensity light, 
low temperature 
plasma. 

● menjelaskan kinetika 
inaktivasi 
mikroorganisme 

● menjelaskan konsep 
SAL, D-value, Z-value 
dan F0-value 

● menjelaskan 
pendekatan overkill 
dan bioburden 
reduction pada 
proses sterilisasi 

● menghitung lama 
siklus sterilisasi 

Presentasi 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan,Tulisan, Kinerja 
 

3. Contextual Instruction 
(CI) 

 
LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 
 
2x50 menit 

• Konsep SAL, D-
value, Z-value dan 
IF 

• Pendekatan 
overkill dan 
bioburden 
reduction pada 
proses sterilisasi 

• Metode sterilisasi 
panas kering dan 
panas basah 

• Konsep F-value 

• Metode sterilisasi 
menggunakan gas 

• Metode sterilisasi 
menggunakan 
radiasi 

• Metode sterilisasi 
filtrasi  

• Metode sterilisasi 
baru, yaitu: high 
intensity light, low 
temperature 
plasma. 
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berdasarkan 
pendekatan overkill 
dan bioburden 
reduction 

10 Memahami prinsip-
prinsip 
pemastian/penjamin
an sterilitas. 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 
▪ menjelaskan 

penentuan bioburden 
▪ menjelaskan prinsip-

prinsip pemantauan 
lingkungan produksi 
steril 

▪ menjelaskan validasi 
proses sterilisasi: 
indikator fisik, kimia 
dan biologi 

▪ menjelaskan uji 
sterilitas, meliputi 
penjelasan tentang: 

o perbedaan 
lingkungan bakteri 
aerob dan anaerob 

o metode pengujian 
keberadaan 
mikroorganisme 
dalam produk 
parenteral 

Kriteria Penilaian: 
Ketajamananalisis, 
Inovasi solusi, 
Tingkat komunikatif, 
Presentasi 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan, Tulisan, Kinerja 
 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    
    (CbL) 
3. Contextual Instruction 

(CI) 
 

LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 
 
2x50 menit 
 

Pemastian/penjamina
n sterilitas, yang 
meliputi: 

• penentuan 
bioburden 

• pemantauan 
lingkungan 

• validasi proses 
sterilisasi: 
indikator fisik, 
kimia dan biologi 

• uji sterilitas 
 

7,5% 

11 Memahami 
pengertian, cara uji 
dan metode 
penghilangan 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 
● menjelaskan 

Kriteria Penilaian: 
Ketajaman analisis 
Inovasi solusi, 
Tingkat komunikatif, 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    
    (CbL) 

1. Pengertian pirogen 
dan endotoksin 

2. Cara uji pirogen 
(rabbit test, LAL 

7,5% 
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pirogen 
 

pengertian pirogen 
dan endotoksin 

● menjelaskan sifat-
sifat pirogen 

● cara uji pirogen 
dengan rabbit test 

● menjelaskan cara uji 
pirogen dengan LAL 
test 

● metode penghilangan 
pirogen dari sediaan 
steril 

Presentasi 
Bentuk penilaian: 
Lisan,Tulisan, Kinerja 
 

3. Contextual Instruction 
(CI) 

  
LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 
 
2x50 menit 
 

test, 
kualitatif/kuantitat
if) 

3. Metode 
penghilangan 
pirogen 

12 • Memahami 
bahaya, sumber-
sumber dan cara 
mendeteksi 
keberadaan 
partikel di dalam 
sediaan parenteral. 

• Memahami teori 
filtrasi 

 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 

• menjelaskan bahaya 
kontaminasi partikel 
dalam sediaan injeksi 
bagi pasien 

• menjelaskan sumber-
sumber pencemaran 
partikel 

• menjelaskan cara 
mendeteksi 
keberadaan partikel 
di dalam sediaan 
parenteral 

• menyebutkan dan 
menjelaskan tipe-tipe 
filter, meliputi: screen 
filter, cake filter, 
depth filter dan 

Kriteria Penilaian: 
Ketajamananalisis, 
Inovasi solusi, 
Tingkat komunikatif, 
Presentasi 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan,Tulisan, Kinerja 
 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    
    (CbL) 
3. Contextual Instruction 

(CI) 
 

LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 
 
2x50 menit 
 
Tugas 2 : Review jurnal 
tentang produk 
biosimilar 

• Bahaya 
kontaminasi 
partikel dalam 
sediaan injeksi 
bagi pasien 

• Sumber-sumber 
pencemaran 
partikel 

• Cara mendeteksi 
keberadaan 
partikel di dalam 
sediaan parenteral 

• Tipe-tipe filter, 
meliputi: screen 
filter, cake filter, 
depth filter dan 
membrane filter. 

 
 

10% 
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membrane filter. 
 

13 Memahami 
karakteristik dan 
persyaratan 
berbagai tipe 
pengemas  gelas 
(wadah dan tutup) 
sediaan parenteral 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 
● menyebutkan 

berbagai tipe 
pengemas primer 
(wadah dan tutup) 

● menjelaskan 
karakteristik, 
keunggulan dan 
kelemahan wadah 
gelas 

● menyebutkan dan 
menjelaskan tipe-tipe 
gelas untuk sediaan 
parenteral dan 
karakteristiknya 

● menjelaskan uji-uji 
pada gelas, meliputi: 
powdered glass dan 
water attack test  

● menjelaskan cara 
pencucian, sterilisasi 
dan depirogenasi 
gelas 

Kriteria Penilaian: 
Ketajamananalisis, 
Inovasi solusi, 
Tingkat komunikatif, 
Presentasi 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan,Tulisan, Kinerja 
 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    
    (CbL) 
3. Contextual Instruction 

(CI) 
 
LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 
 
2x50 menit 
 

• Berbagai tipe 
pengemas primer 
(wadah dan tutup) 

• Karakteristik, 
keunggulan dan 
kelemahan wadah 
gelas 

• Tipe-tipe gelas 
untuk sediaan 
parenteral dan 
karakteristiknya 

• Uji-uji pada gelas, 
meliputi: 
powdered glass 
dan water attack 
test 

• Cara pencucian, 
sterilisasi dan 
depirogenasi gelas 

 

7,5% 

14 Memahami 
karakteristik dan 
persyaratan berbagai 
tipe pengemas  
plastik (wadah dan 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 
● menjelaskan kategori 

plastik 

Kriteria Penilaian: 
Ketajamananalisis, 
Inovasi solusi, 
Tingkat komunikatif, 
Presentasi 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    
    (CbL) 
3. Contextual Instruction 

• Berbagai tipe 
pengemas primer 
(wadah dan tutup) 

• Kategori plastik 

• Karakteristik, 

7,5% 
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tutup) sediaan 
parenteral 

● menjelaskan 
karakteristik, 
keunggulan dan 
kelemahan wadah 
plastik 

● menyebutkan zat-zat 
aditif pada bahan 
wadah plastik 

● menyebutkan dan 
menjelaskan jenis-
jenis plastik 

● menjelaskan 
karakteristik karet 
tutup 

● menyebutkan dan 
menjelaskan jenis-
jenis karet 

● menyebutkan dan 
menjelaskan bahan-
bahan aditif pada 
karet 

 
Bentuk penilaian: 
Lisan,Tulisan, Kinerja 
 

(CI) 
 
LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 
 
2x50 menit 
 

keunggulan dan 
kelemahan wadah 
plastik 

• Zat-zat aditif pada 
bahan wadah 
plastik 

• menyebutkan dan 
menjelaskan jenis-
jenis plastik 

• Karakteristik karet 
tutup 

• Jenis-jenis karet 

• Bahan-bahan aditif 
pada karet 

15 Memahami prinsip-
prinsip pengendalian 
ruangan aseptik 
dalam produksi steril. 

Setelah mengikuti kuliah 
ini mahasiswa 
diharapkan dapat: 

• menjelaskan teknik 
aseptik dalam proses 
produksi sediaan 
steril 

• menjelaskan konsep 
dan metode ventilasi 
udara yang 
menghasilkan udara 

Kriteria Penilaian: 
Ketajamananalisis, 
Inovasi solusi, 
Tingkat komunikatif, 
Presentasi 
 
Bentuk penilaian: 
Lisan,Tulisan, Kinerja 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    
    (CbL) 
3. Contextual Instruction 

(CI) 
 

LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 
 
2x50 menit 

• Definisi teknik 
aseptis dalam 
proses produksi 
sediaan steril 

• Konsep dan 
metode ventilasi 
udara yang 
menghasilkan 
udara bersih 

• Desain dan 
konstruksi clean 

7,5% 
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bersih (AHU, HVAC, 
LAF) 

• menjelaskan desain 
dan konstruksi clean 
room 

• menjelaskan personel 
sebagai sumber 
kontaminasi 

• menjelaskan risk 
analysis untuk 
menentukan program 
monitoring 
lingkungan 

• menjelaskan 
klasifikasi udara 
ruangan 

• menjelaskan cara 
monitoring 
kontaminasi 
mikrobiologi di udara 
ruangan 

• menjelaskan cara 
monitoring 
kontaminasi 
mikrobiologi pada 
permukaan (surfaces) 

 

room 

• Personel sebagai 
sumber 
kontaminasi 

• Risk analysis untuk 
menentukan 
program 
monitoring 
lingkungan 

• Klasifikasi udara 
ruangan 

• Cara monitoring 
kontaminasi 
mikrobiologi di 
udara ruangan 

• Cara monitoring 
kontaminasi 
mikrobiologi pada 
permukaan 
(surfaces) 

 

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

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Teknologi Formulasi Sediaan Steril Farmasi 

Kode                 FAR66044 
Kredit               3 (2-1) 

Semester  VII 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Steril Farmasi mencakup: pemberian obat secara 
parenteral; biofarmasetika sediaan injeksi; formulasi sediaan parenteral volume kecil (SVP); 
pengolahan air untuk sediaan parenteral/steril; penggunaan elektrolit dan adjuvant dalam 
formulasi sediaan parenteral; formulasi sediaan parenteral volume besar (Large Volume 
Parenterals); formulasi sediaan ophthalmic; sterilitas dan sterilisasi; pemastian/penjaminan 
sterilitas; metode penghilangan pirogen bahaya, sumber-sumber dan cara mendeteksi 
keberadaan partikel di dalam sediaan parenteral, serta teori filtrasi; Karakteristik dan persyaratan 
berbagai tipe pengemas  gelas (wadah dan tutup) sediaan parenteral; Karakteristik dan 
persyaratan berbagai tipe pengemas  plastik (wadah dan tutup) sediaan parenteral; Prinsip-
prinsip pengendalian ruangan aseptik dalam produksi steril. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

Mahasiswa mengetahui, memahami, menguasai dan mampu mengimplementasikan teori, 
konsep dan prinsip formulasi dan teknologi sediaan steril 
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 
Mahasiswa mampu memahami rute-rute, prinsip-prinsip, sistem dan permasalahan pada 
pemberian obat secara parenteral. 

2 Mahasiswa mampu memahami aspek biofarmasetika sediaan injeksi 

3 
Mahasiswa mampu Memahami definisi dan prinsip-prinsip formulasi sediaan parenteral 
volume kecil (Small Volume Parenterals, SVP) 

4 
Mahasiswa mampu Memahami prinsip-prinsip pengolahan air untuk sediaan 
parenteral/steril. 

5 Mahasiswa mampu Memahami prinsip-prinsip penggunaan elektrolit dan adjuvant dalam 
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formulasi sediaan parenteral. 

6 
Mahasiswa mampu Memahami definisi dan prinsip-prinsip formulasi sediaan parenteral 
volume besar (Large Volume Parenterals) 

7 Mahasiswa mampu memahami teori dan prinsip-prinsip formulasi sediaan ophthalmic. 

8 Mahasiswa mampu memahami teori, konsep dan prinsip-prinsip sterilitas dan sterilisasi  

9 Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip pemastian/penjaminan sterilitas. 

10 Mahasiswa mampu memahami pengertian, cara uji dan metode penghilangan pirogen 

11 
Mahasiswa mampu memahami bahaya, sumber-sumber dan cara mendeteksi keberadaan 
partikel di dalam sediaan parenteral dan mampu Memahami teori filtrasi 

12 
Mahasiswa mampu memahami karakteristik dan persyaratan berbagai tipe pengemas  
gelas (wadah dan tutup) sediaan parenteral  

13 
Mahasiswa mampu memahami karakteristik dan persyaratan berbagai tipe pengemas  
plastik (wadah dan tutup) sediaan parenteral 

14 
Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip pengendalian ruangan aseptik dalam 
produksi steril. 

MATERI PEMBELAJARAN 

1 
Rute-rute, prinsip-prinsip, sistem dan permasalahan pada pemberian obat secara 
parenteral. 

2 Aspek biofarmasetika sediaan injeksi  

3 Prinsip-prinsip formulasi sediaan parenteral volume kecil (Small Volume Parenterals, SVP) 

4 Prinsip-prinsip pengolahan air untuk sediaan parenteral/steril. 

5 Prinsip-prinsip penggunaan elektrolit dan adjuvant dalam formulasi sediaan parenteral. 
6 Prinsip-prinsip formulasi sediaan parenteral volume besar (Large Volume Parenterals) 

7 Prinsip-prinsip formulasi sediaan ophthalmic. 

8 Prinsip-prinsip sterilitas dan sterilisasi 

9 Prinsip-prinsip pemastian/penjaminan sterilitas. 

10 
Cara  uji dan metode penghilangan pirogen bahaya, sumber-sumber dan cara mendeteksi 
keberadaan partikel di dalam sediaan parenteral, serta teori filtrasi 

11 
Karakteristik dan persyaratan berbagai tipe pengemas  gelas (wadah dan tutup) sediaan 
parenteral 

12 Karakteristik dan persyaratan berbagai tipe pengemas  plastik (wadah dan tutup) sediaan 
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parenteral 

13 Prinsip-prinsip pengendalian ruangan aseptik dalam produksi steril. 

14 
Rute-rute, prinsip-prinsip, sistem dan permasalahan pada pemberian obat secara 
parenteral. 

PUSTAKA  

 PUSTAKA UTAMA 

1.  
2.  

Parenteral Technology Manual  
Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral Medication, volume 1. 

 PUSTAKA PENDUKUNG 

3.  
4.                                                      

Troy, David, 2005, Remington: The Science and Practice of Pharmacy 
Martin’s Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 5th edition. 

PRASYARAT (Jika ada) 
Farmasetika, Mikrobiologi, Farmasi Fisika I, Farmasi Fisika II, Teknologi Formulasi Sediaan Padat, 
Teknologi Formulasi Sediaan Cair dan Semi Padat.  
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 UNIVERSITAS HALU OLEO 

Fakultas Farmasi 

Departemen/Program Studi Farmasi 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 

MATA 

KULIAH 
Teknologi Formulasi Sediaan Steril Farmasi 

KODE FAR66044 sks 3 (2-1) SEMESTER VII 

DOSEN 

PENGAMPU 

….. 

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS 

Makalah dan Presentasi  7 x 24 jam 

JUDUL TUGAS 

Tugas 1 : Review Journal tentang pengendalian ruangan aseptik dalam produksi steril. 
Tugas 2 : Review jurnal tentang pemastian/penjaminan sterilitas. 
Tugas 3 : Review journal tentang dan cara mendeteksi keberadaan partikel di dalam 

sediaan parenteral 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu memahami rute-rute, prinsip-prinsip, sistem dan permasalahan pada 
pemberian obat secara parenteral. 

Mahasiswa mampu memahami aspek biofarmasetika sediaan injeksi 
Mahasiswa mampu Memahami definisi dan prinsip-prinsip formulasi sediaan parenteral 
volume kecil (Small Volume Parenterals, SVP) 

Mahasiswa mampu Memahami prinsip-prinsip pengolahan air untuk sediaan 
parenteral/steril. 

Mahasiswa mampu Memahami prinsip-prinsip penggunaan elektrolit dan adjuvant dalam 
formulasi sediaan parenteral. 
Mahasiswa mampu Memahami definisi dan prinsip-prinsip formulasi sediaan parenteral 
volume besar (Large Volume Parenterals) 
Mahasiswa mampu memahami teori dan prinsip-prinsip formulasi sediaan ophthalmic. 

Mahasiswa mampu memahami teori, konsep dan prinsip-prinsip sterilitas dan sterilisasi  
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Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip pemastian/penjaminan sterilitas. 

Mahasiswa mampu memahami pengertian, cara uji dan metode penghilangan pirogen 
Mahasiswa mampu memahami bahaya, sumber-sumber dan cara mendeteksi keberadaan 
partikel di dalam sediaan parenteral dan mampu Memahami teori filtrasi 

Mahasiswa mampu memahami karakteristik dan persyaratan berbagai tipe pengemas  
gelas (wadah dan tutup) sediaan parenteral  
Mahasiswa mampu memahami karakteristik dan persyaratan berbagai tipe pengemas  
plastik (wadah dan tutup) sediaan parenteral 
Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip pengendalian ruangan aseptik dalam 
produksi steril. 
DISKRIPSI TUGAS 

 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

Individu dan Kelompok 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Obyek Garapan:  

b. Bentuk Luaran:  

 

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

Butir-butir indikator yang dapat menunjukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha 

mencapai kemampuan yang telah dirumuskan. 

JADWAL PELAKSANAAN 

1.   

LAIN-LAIN 

 

DAFTAR RUJUKAN 
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Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

a Kuliah, Responsi, Tutorial  

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri  

50 
menit/minggu/semest
er 

60 
menit/minggu/semester 

60 
menit/minggu/semester 

2,83 

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. 
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