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Capaian 

pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI 

 1. Penguasaan Bidang Ilmu Pengetahuan (Sciences): 

a. Mampu mengisolasi senyawa aktif dan menentukan struktur 

senyawa dari bahan alam (penemuan obat) 

b. Menguasai pengetahuan kefarmasian baik secara molekuler 

maupun seluler melalui pemahaman mekanisme kerja obat dalam 

tubuh. 

c.  Menguasai dan memahami pengetahuan tentang farmakoterapi 

d. Menguasai pengetahuan tentang prinsip pelayanan kefarmasian 

dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif 

terhadap masalah-masalah kesehatan. 

e. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar yang 

berhubungan dengan kefarmasian 

f.  Menguasai pengetahuan tentang sistim kesehatan nasional dan 

prioritas masalah kesehatan. 

g. Mampu membuat tulisan karya ilmiah; penguasaan bahasa 

Inggris; serta penguasaan software dan hardware komputer. 

h. Menguasai undang-undang kefarmasian dan Menerapkan etika 

kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian. 

 

2. Penguasaan Bidang Keterampilan Kerja (Skills):  

a. Mampu  merencanakan usaha/bisnis di bidang farmasi 

b. Menguasai keterampilan dalam menggunakan instrument 

laboratorium Farmaseutika, Teknologi Farmasi,  Farmakologi 

dan Farmasi Klinik, Biologi Farmasi dan Kimia Farmasi 

c. Mampu menginterpretasikan resep dokter, melakukan 

compounding dan dispensing sediaan farmasi sesuai kaidah 

pharmaceutical care 

d. Mampu memformulasi sediaan padat, semi padat, sediaan cair 

serta sediaan steril 
e. Menguasai keterampilan melakukan kajian ilmiah dengan 

 

 

 

 

 



menyusun perencanaan dan pelaporan penelitian serta 

penyusunan karya tulis ilmiah. 

f. Menguasai keterampilan dalam menganalisa bahan makanan dan 

minuman  

g. Mampu berperan sebagai pusat pelayanan informasi obat dan 

Menguasai prinsip swamedikasi (pengobatan sendiri) 

h. Menguasai dan menerapkan prinsip patient safety dan mencegah 

medication error. 

 

3. Penguasaan Bidang Manajerial (Know-how): 

a. Mampu mengorganisasikan bisnis 

b. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di instalasi farmasi 

rumah sakit seperti perencanaan, pengadaan, distribusi dan 

penggunaan sediaan farmasi 

c. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian di industri seperti 

penanganan bahan awal, produksi, pengemasan dan jaminan 

mutu sediaan farmasi 

d. Menguasai keterampilan dalam menerapkan manajemen 

pedagang besar farmasi, rumah sakit dan apotek komunitas 

e. Menguasai undang-undang kefarmasian dan Menerapkan etika 

kefarmasian dalam melakukan pelayanan kefarmasian 

f. Memiliki softskills dan tanggungjawab dalam mengaplikasikan 

IPTEKS bidang farmasi 

g. Mampu menguasai sistem informasi manajemen (SIM) berbasis 

manajemen bisnis  

 

 CP-MK  

1. Memahami konsep dasar farmasetika 

2. Mampu menerapkan ilmu farmasetika di sarana pelayanan farmasi 

Deskripsi Singkat 

MK 

Mata kuliah farmasetika secara umum mempelajari tentang pengkajian 

resep pasien hipertensi, DM, Hiperlipid, Asma, Infeksi, aspek 

farmasetika pengobatan pada wanita hamil, aspek farmasetika 

pengobatan pada ibu menyusui, aspek farmasetika pengobatan pada 

pasien anak dan aspek farmasetika pengobatan pada pasien lanjut usia 

disertai dengan latihan kasus untuk memperdalam pemahaman 

mahasiswa. Selain itu juga membahas tentang interaksi obat pada fase 

absorbsi, interaksi obat pada fase metabolisme, interaksi obat pada fase 

distribusi, interaksi obat pada fase ekskresi. 

Materi 

pembelajaran/pokok 

bahasan 

1. Pengetahuan mengenai defenisi resep, bagian-bagian resep, copi 

resep, bagian copi resep, dosis, macam dosis, perhitungan dosis. 

2. Pengetahuan tentang fisiologi maternal selama kehamilan, 

dampaknya terhadap farmakokinetika dan farmakodinamika, 

kebutuhan nutrisi, keluhan selama kehamilan dan terapinya, hal yang 

diperhatikan pada pengobatan selama kehamilan, efek teratogenik 

dan beberapa obat yang menyebabkan efek teratogen, 



farmakokinetika dan dosis obat pada wanita hamil. 

3. Pengetahuan mengenai fisiologi laktasi, faktor-faktor kekebalan 

dalam asi, beberapa obat yang harus dihindari, proses perpindahan 

obat melalui asi, reaksi alergi dan menyusui, obat yang 

mempengaruhi produksi asi, keamanan penggunaan obat selama 

menyusui. 

4. Pengetahuan mengenai klasifikasi usia pada anak, faktor yang 

mempengaruhi penggunaan obat pada anak, farmakokinetika obat 

pada anak, dosis pada anak, pertimbangan rute pemberian. 

5. Pengetahuan mengenai defenisi dan ciri-ciri geriatri, hal-hal penting 

terkait geriatri, perubahan fisiologi geriatri, perubahan 

farmakokinetika dan farmakodinamika geriatri, pengobatan pada 

geriatri, tujuan terapi, efek samping dan kepatuhan.  

6. Pengetahuan mengenai interaksi obat, berbagai mekanisme interaksi 

obat pada fase absorbsi, contoh obat yang berinteraksi pada fase 

absorbsi. 

7. Pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

metabolisme, berbagai mekanisme interaksi obat pada fase 

metabolisme, contoh obat yang berinteraksi pada fase  metabolisme. 

8. Pengetahuan tentang fase distribusi, faktor yang mempengaruhi 

kecepatan distribusi obat, mekanisme interaksi obat pada fase 

distribusi, beberapa contoh obatnya. 

9. Pengetahuan tentang fase ekskresi, gangguan pada sistem ekskresi, 

mekanisme interaksi obat pada fase ekskresi, jenis-jenis obat yang 

mengalami interaksi obat pada fase ekskresi. 

 

Pustaka  1. Pagliaro LA, Pagliaro AM, Drugs as Human Teratogens and 

Fetotoxins, in Pagliaro LA, Pagliaro AM: Problems in Pediatric 

Drug Therapy, 4th ed., American Pharmaceutical Associations 

(APhA), Washington, 2002, pp. 87-95 

2. Woods DJ, Duffull SB, Drugs in Pregnancy and Lactation, in 

Walker R, Edward C: Clinical Pharmacy and Therapeutics, 3rd 

ed, Churchill Livingstone, London, 2003, pp.707-10 

3.  

 

Media 

Pembelajaran 

 Perangkat Lunak:  Perangkat keras:  

  - LCD&Projector 

Team Teaching    

Mata Kuliah Syarat  Farmaseutika Dasar  



MG 

KE 

Sub-CP-MK Indikator Kriteria dan 

bentuk Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

Materi pembelajaran Bobot 

Nilai 

1 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

tentang 

pengkajian 

resep 

 

Ketepatan menjelaskan tentang 

aspek-aspek pengkajian resep 

meliputi kelengkapan 

administrasi, kesesuaian 

farmasetis dan pertimbangan 

klinis 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tulisan 

makalah 

• presentasi 

• Kuliah & diskusi 

• Tugas: menjawab 

aspek-aspek 

pengkajian resep 

aspek-aspek pengkajian resep 

meliputi kelengkapan administrasi, 

kesesuaian farmasetis dan 

pertimbangan klinis 

5 

2 Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

pengkajian 

resep pasien 

hipertensi 

 

Ketepatan melakukan pengkajian 

resep pasien hipertensi 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tugas studi 

kasus 

hipertensi 

• presentasi 

• Kuliah & diskusi 

• Tugas: menjawab 

aspek-aspek 

pengkajian resep 

pasien hipertensi 

Pengkajian resep pasien hipertensi 

meliputi kelengkapan administrasi, 

kesesuaian farmasetis dan 

pertimbangan klinis 

5 

 

3 Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

pengkajian 

resep pasien 

DM 

 

Ketepatan melakukan pengkajian 

resep pasien DM 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tugas studi 

kasus DM 

• presentasi 

• Kuliah & diskusi 

• Tugas: menjawab 

aspek-aspek 

pengkajian resep 

pasien DM 

Pengkajian resep pasien DM 

meliputi kelengkapan administrasi, 

kesesuaian farmasetis dan 

pertimbangan klinis 

5 

 

4 Mahasiswa 

mampu 

melakukan 
pengkajian 

resep pasien 

hiperlipid 

 

Ketepatan melakukan pengkajian 

resep pasien hiperlipid 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tugas studi 

kasus 

hiperlipid 

• presentasi 

• Kuliah & diskusi 

• Tugas: menjawab 

aspek-aspek 

pengkajian resep 

pasien hiperlipid 

Pengkajian resep pasien hiperlipid 

meliputi kelengkapan administrasi, 

kesesuaian farmasetis dan 
pertimbangan klinis 

5 

 

5 Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

Ketepatan melakukan pengkajian 

resep pasien asma 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Kuliah & diskusi 

• Tugas: menjawab 

Pengkajian resep pasien asma 

meliputi kelengkapan administrasi, 

kesesuaian farmasetis dan 

5 

 



pengkajian 

resep pasien 

asma 

 

• Tugas studi 

kasus asma 

• presentasi 

aspek-aspek 

pengkajian resep 

pasien asma 

pertimbangan klinis 

6 Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

pengkajian 

resep pasien 

gout 

 

Ketepatan melakukan pengkajian 

resep pasien gout 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tugas studi 

kasus gout 

• presentasi 

• Kuliah & diskusi 

• Tugas: menjawab 

aspek-aspek 

pengkajian resep 

pasien gout 

Pengkajian resep pasien gout 

meliputi kelengkapan administrasi, 

kesesuaian farmasetis dan 

pertimbangan klinis 

5 

 

7 Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

pengkajian 

resep pasien 

infeksi 

 

Ketepatan melakukan pengkajian 

resep pasien infeksi 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tugas studi 

kasus 

infeksi 

• presentasi 

• Kuliah & diskusi 

• Tugas: menjawab 

aspek-aspek 

pengkajian resep 

pasien infeksi 

Pengkajian resep pasien infeksi 

meliputi kelengkapan administrasi, 

kesesuaian farmasetis dan 

pertimbangan klinis 

5 

8 Evaluasi Tengah Smester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

9 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

tentang aspek 

farmasetika 

pengobatan 

pada wanita 

hamil 

Ketepatan menjelaskan tentang 

fisiologi maternal selama 

kehamilan, dampaknya terhadap 

farmakokinetika dan 

farmakodinamika, kebutuhan 

nutrisi, keluhan selama kehamilan 

dan terapinya, hal yang 

diperhatikan pada pengobatan 

selama kehamilan, efek 

teratogenik dan beberapa obat 

yang menyebabkan efek 

teratogen, farmakokinetika dan 

dosis obat pada wanita hamil 

Kriteria: 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tulisan 

makalah 

• presentasi  

• Kuliah & diskusi 

• Tugas:  

Makalah  

Pengetahuan tentang fisiologi 

maternal selama kehamilan, 

dampaknya terhadap 

farmakokinetika dan 

farmakodinamika, kebutuhan 

nutrisi, keluhan selama kehamilan 

dan terapinya, hal yang 

diperhatikan pada pengobatan 

selama kehamilan, efek teratogenik 

dan beberapa obat yang 

menyebabkan efek teratogen, 

farmakokinetika dan dosis obat 

pada wanita hamil 

5 

10 Mahasiswa Ketepatan melakukan pengkajian Kriteria: ketepatan • Kuliah & diskusi Pengkajian resep pasien ibu hamil 5 



mampu 

melakukan 

pengkajian 

resep pasien 

ibu hamil 

 

resep pasien ibu hamil dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tugas studi 

kasus 

pasien ibu 

hamil 

• presentasi 

• Tugas: menjawab 

aspek-aspek 

pengkajian resep 

pasien ibu hamil 

meliputi kelengkapan administrasi, 

kesesuaian farmasetis dan 

pertimbangan klinis 

11 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

mengenai 

aspek 

farmasetika 

pengobatan 

pada ibu 

menyusui 

Ketepatan dalam menjelaskan 

mengenai fisiologi laktasi, faktor-

faktor kekebalan dalam asi, 

beberapa obat yang harus 

dihindari, proses perpindahan obat 

melalui asi, reaksi alergi dan 

menyusui, obat yang 

mempengaruhi produksi asi, 

keamanan penggunaan obat 

selama menyusui 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tulisan 

makalah 

• presentasi 

Kuliah dan diskusi 

 

Tugas: Makalah 

Pengetahuan mengenai fisiologi 

laktasi, faktor-faktor kekebalan 

dalam asi, beberapa obat yang 

harus dihindari, proses perpindahan 

obat melalui asi, reaksi alergi dan 

menyusui, obat yang 

mempengaruhi produksi asi, 

keamanan penggunaan obat selama 

menyusui. 

5 

12 Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

pengkajian 

resep pasien 

ibu menyusui 

 

Ketepatan melakukan pengkajian 

resep pasien ibu menyusui 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tugas studi 

kasus resep  

pasien ibu 

menyusui 

• presentasi 

• Kuliah & diskusi 

• Tugas: menjawab 

aspek-aspek 

pengkajian resep 

pasien ibu 

menyusui 

Pengkajian resep pasien ibu 

menyusui meliputi kelengkapan 

administrasi, kesesuaian farmasetis 

dan pertimbangan klinis 

5 

13 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

mengenai 

aspek 

farmasetika 

pengobatan 

pada pasien 

Ketepatan dalam menjelaskan 

mengenai klasifikasi usia pada 

anak, faktor yang mempengaruhi 

penggunaan obat pada anak, 

farmakokinetika obat pada anak, 

dosis pada anak, pertimbangan 

rute pemberian 

Kreteri: ketepatan 

dan kesesuaian 

desain  

Bentuk non-test: 

• Tulisan 

makalah 

• Presentasi 

kelompok 

Kuliah dan diskusi  

• Tugas: Makalah 

• Presentasi tugas 

Pengetahuan mengenai klasifikasi 

usia pada anak, faktor yang 

mempengaruhi penggunaan obat 

pada anak, farmakokinetika obat 

pada anak, dosis pada anak, 

pertimbangan rute pemberian  

5 



anak 

14 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

aspek 

farmasetika 

pengobatan 

pada pasien 

lanjut usia  

Ketepatan dalam 

menjelaskanmengenai defenisi 

dan ciri-ciri geriatri, hal-hal 

penting terkait geriatri, perubahan 

fisiologi geriatri, perubahan 

farmakokinetika dan 

farmakodinamika geriatri, 

pengobatan pada geriatri, tujuan 

terapi, efek samping dan 

kepatuhan 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tulisan 

makalah 

• presentasi 

Kuliah dan diskusi  

• Tugas: Membuat 

makalah 

• Presentasi tugas 

Pengetahuan mengenai defenisi dan 

ciri-ciri geriatri, hal-hal penting 

terkait geriatri, perubahan fisiologi 

geriatri, perubahan farmakokinetika 

dan farmakodinamika geriatri, 

pengobatan pada geriatri, tujuan 

terapi, efek samping dan kepatuhan.  

 

5 

 

15 Mahasiswa 

mampu 

melakukan 

pengkajian 

resep pasien 

pediatri dan 

geriatri 

Ketepatan melakukan pengkajian 

resep pasien pediatri dan geriatri 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

Bentuk non-test 

• Tugas studi 

kasus resep 

pasien 

pediatri dan 

geriatri 

• presentasi 

• Kuliah & diskusi 

• Tugas: menjawab 

aspek-aspek 

pengkajian resep 

pasien pediatri dan 

geriatri 

Pengkajian resep pasien pediatri 

dan geriatri meliputi kelengkapan 

administrasi, kesesuaian farmasetis 

dan pertimbangan klinis 

5 

16 Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

 

 

 


