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

konsep  farmakoterapi, pharmaceutical care, pharmacy practice, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, 

pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. 

b. Menguasai pengetahuan tentang manajemen farmasi, sosio-farmasi, hukum dan etik farmasi, teknik komunikasi, serta prinsip 

dasar keselamatan kerja. 

3. Keterampilan Umum: 
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau  implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi kefarmasian dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 

b. Mampu menunjukkan kinerja di bidang farmasi secara mandiri, bermutu, dan terukur. 

c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dengan 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik. 

d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut  dalam bentuk skripsi  dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang farmasi, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data 

f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan  sejawat, baik di dalam maupun di luar 

lembaga kefarmasian 

g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian 

pekerjaan kefarmasian yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 

mengelola pembelajaran secara mandiri 

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi. 

j. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang farmasi sesuai dengan kode etik kefarmasian 

k. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri 

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

pengembangan kebijakan nasional di bidang farmasi 

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

keperluan pengembangan hasil kerja di bidang farmasi 
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4. Keterampilan khusus: 
a. Mampu menelusur, menganalisis secara kritis, mengorganisasikan informasi tentang sediaan farmasi dan  mengkomunikasikan 

secara efektif  pada individu dan masyarakat 

b. Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, 

pembuatan/penyiapan, pendistribusian, pengelolaan dan/atau  pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan 

terapi. 

c. Mampu menganalisis secara kritis masalah dalam pekerjaan kefarmasian, menyusun informasi/ide/laporan/pemikiran, dan 

secara efektif mengkomunikasikannya dalam berbagai bentuk media, kepada sejawat tenaga kesehatan lain dan atau masyarakat 

umum. 

d. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-

undangan dan kode etik yang berlaku. 

e. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain terkait  pekerjaan kefarmasian, 

f. Mampu mengelola pekerjaan  kefarmasian  secara mandiri disupervisi apoteker, memimpin dan mengelola pekerjaan kelompok, 

serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. 

g. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan pekerjaan teknis 

kefarmasian 

h. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-

undangan dan kode etik yang berlaku. 

i. Mampu melakukan praktek kefarmasian melalui pemanfaatan produk fitoterapi yang berasal dari pemanfaatan bahan alam lokal 

yang ada di Sulawesi Tenggara. 

CPMK  

1. Memahami konsep manajemen produksi farmasi 
2. Mampu menerapkan metode peramalan penjualan, manajemen bahan-bahan, pengembangan obat baru, pergudangan dan 

pengadaan bahan sampai pada penetapan harga dan promosi obat. 
3. Memahami konsep perencanaan produksi dan pengendalian inventory. 
4. Mampu menerapkan fungsi perencanaan dan fungsi pengendalian dalam manajemen inventarisasi produk 
5. Memahami konsep manajemen farmasi industri 
6. Mampu menerapkan prinsip dan metode-metode yang ada dalam industri farmasi seperti pemilihan bangunan, sistem tata udara, 

proses-proses validasi, pembuatan sediaan-sediaan, penjaminan mutu dan pengelolaan limbah 



4 

 

Deskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah Farmasi Industri berisi tentang metode peramalan penjualan, manajemen bahan-bahan, pengembangan obat baru dan strategi 

daur hidup produk, pergudangan, pengadaan bahan, manajemen supply chain, konsep pemasaran farmasi, perilaku konsumen dan 

Customer Relation Management (CRM), segmentasi pasar, Targetting and Potitioning, penetapan harga dan promosi obat., peran dan 

fungsi dari bagian Production Planning and Inventory Control  (PPIC) dalam sebuah industri farmasi. Tanggung jawab PPIC, sasaran 

perencanaan produksi, faktor yang mempengarhi perencanaan produksi, hubungan departemen lain dengan departemen PPIC dalam 

industri farmasi, mekanisme kerja PPIC, peran PPIC dalam pengadaan bahan baku, monitoring order, proses produksi, sediaan yang siap 

dipasarkan, peran PPIC dalam pengendalian inventory, definisi inventory, pendekatan untuk melakukan pengendalian inventory, biaya 

inventory, ROP, MRP, klasifikasi Pareto ABC, Just-In-Time, perkembangan industri farmaasi termasuk potret industri farmasi di 

Indonesia, Cara Pembuatan Obat yang Baik, sistem tata udara di industri, bangunan industri farmasi, pengolahan air untuk produksi 

sediaan, prosedur-prosedur validasi, pembuatan berbagai jenis sediaan farmasi yang umumnya diproduksi di industri farmasi, proses 

penjaminan mutu dan pengawasan yang dilakukan oleh industri farmasi, dan proses pengolahan limbah yang terjadi di industri farmasi.   

 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Metode peramalan penjualan (metode deret waktu, metode casual), focus forecasting, material manajemen, tugas pokok, 

contoh/gambaran kegiatan material manajemen 

2. Pengembangan obat baru dan strategi daur hidup obat 

3. Sistem pengadaan bahan (purchasing) dalam industri farmasi, starting material, pemilihan supplier, pembelian tepat waktu 

4. Sistem pergudangan (warehousing), Supply chain dalam industri farmasi, konsep pemasaran, analisis lingkungan eksternal dan 

analisis lingkungan internal. Sistem informasi manajemen dan riset pemasaran 

5. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, proses pengambilan keputusan, perilaku Customer obat ethical 

6. Segmentasi pasar, pasar sasaran dan posisi pasar 

7. Faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga, harga pada berbagai tipe pasar, persepsi konsumen dan prinsip-prinsip 

Komunikasi pemasaran, advertensi, promosi penjualan dan public relations, personal selling dan promosi obat   

8. Pengantar definisi perencanaan produksi dan pengendalian inventory, jenis-jenis inventory 

9. Tujuan pokok PPIC, tugas-tugas PPIC, fungsi PPIC di industri farmasi, keterkaitan departemen lain dengan PPIC, mekanisme kerja 

PPIC,  

10. Perencanaan produksi, sasaran perencanaan produksi, dampak perencanaayang baik, kesalahan dalam perencanaan 

11. Peran PPIC dalam inventory bahan baku, monitoring order, proses produksi dan inventory sediaan iap dipasarkan 

12. Pengendlian persediaan, Biaya Persediaan (Inventory Cost), Total Biaya Persediaan (Total Inventory Cost) 

13. Pendekatan titik pemesanan kembali  (Re order point approach / ROP) & Pendekatan tinjauan periodik (Periodic review approach) , 

Material requirement planning (MRP) Approach,  Analisis Pareto (Konsep ABC), Just-in-Time (JIT) 

14. Pengantar perkembangan Industri Farmasi dulu, sekarang dan masa depan. Peran industri farmasi dalam penelitian dan 

pengembangan obat, potret industri farmasi di Indonesia, Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), proses registrasi dan pendaftaran 

obat. 

15. Bangunan industri farmasi, sistem tata udara (Air Handling System)  
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16. Air untuk produksi (Pharmaceutical Water System), uap air (Steam boiler) dan udara tekan (Compressed Air) 

17. Pengantar validasi di industri farmasi, rencana induk validasi (Validation Master Plan, komite validasi, kualifikasi mesin dan 

peralatan produksi, validasi metode analisa 

18. Validasi proses produksi, validasi proses pengemasan, validasi pembersihan, periodic review, change control & Revalidation 

19. Bentuk-bentuk sediaan farmasi ; tablet, tablet salut, kapsul, sediaan larutan (sirup dan suspensi), sediaan semipadat (salep) dan 

produk-produk steril (injeksi, vial dan infus) 

20. Penjaminan dan pengawasan mutu di industri farmasi 

21. Manajemen produksi dan operasi industri farmasi. Peramalan penjualan, manajeen bahan-bahan, perencanaan produksi, pengendalian 

persediaan, sistem Just-In-Time, pengadaan bahan dan pergudangan 

22. Pengelolaan limbah industri farmasi, baku mutu lingkungan, dokumen pengelolaan lingkungan, pengelolaan limbah padat, 

pengelolaan limbah udara/gas, pengelolaan limbah suara dan getaran, pengelolaan limbah cair. 

Pustaka Utama :  

1. Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang 

Baik 

2. Peraturan Kepala Bpom RI Nomor HK.04.1.33.02.12.0883 Tahun 2012 Tentang Dokumen Induk Industri Farmasi Dan Industri Obat 

Tradisional 

3. Pedoman Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat Yang Baik BPOM Tahun 2009 

4. Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman CPOB 2012 Jilid I Dan II BPOM RI Tahun 2013 

5. Priyambodo, B. 2007. Manajemen Farmasi Industri. Global Pustaka Utama. Yogyakarta 

6. Sampurno. 2009. Manajemen Pemasaran Farmasi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta 

7. Peraturan Kepala Bpom RI Nomor HK.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 Tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang 

Baik 

8. Pedoman Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat Yang Baik BPOM Tahun 2018 
 

Pendukung :  

 

Dosen Pengampu 1. Suryani, S.Farm., M.Sc., Apt. 
2. Rina Andriani, S.Farm., M.Sc., Apt. 

Matakuliah syarat 1. Formulasi teknologi sediaan padat 
2. Formulasi  teknologi sediaan semipadat dan cair 
3. Formulasi teknologi sediaan steril 
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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 Mhs mampu menjelaskan 

tentang perkembangan 

industri farmasi, dan 

potret industri farmasi di 

Indonesia. 

 

• Ketepatan menjelaskan 

ciri-ciri industri farmasi, 

jenis industri farmasi, 

industri farmasi dulu, 

sekarang dan masa depan 

• Ketepatan menjelaskan 

peran industri farmasi 

dalam penelitian dan 

pengembangan obat.  

• Ketepatan menjelaskan uji 

praklinik dan uji klinik 

• Ketepatan menjelaskan 

prinsip pelaksanaan 

CPOB, izin edar dan 

proses registrasi serta 

pendaftaran obat. 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan  

Bentuk non-test 

 

• Tulisan makalah 

 

• Presentasi 

Collaborative Learning  

 

• Pengantar 

perkembangan Industri 

Farmasi dulu, sekarang 

dan masa depan. Peran 

industri farmasi dalam 

penelitian dan 

pengembangan obat. 

• Potret industri farmasi di 

Indonesia, Cara 

Pembuatan Obat yang 

Baik (CPOB), proses 

registrasi dan 

pendaftaran obat. 
 

10 

2 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

pengantar CPOB 

 

• Ketepatan menjelaskan 

tentang definisi CPOB, 

tujuan CPOB, Prinsip 

CPOB, Persyaratan CPOB 

dan Sertifikat CPOB. 

• Ketepatan menjelaskan 

tentang sejarah dan 

perkembangan CPOB di 

Indonesia, serta 

perrbandingan CPOB 

2001, 2006, 2012 dan 

2018 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan  

 

Bentuk non-test 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Collaborative Learning  

 

 

• Pengantar singkat 

kuliah CPOB 

• Sejarah dan 

perkembangan CPOB 

di Indonesia 

• Perbandingan CPOB 

2001, 2006, 2012 dan 

2018 

 

 

3 Mahasiswa mampu • Ketepatan dalam Kriteria: ketepatan dan Collaborative Learning  • Bangunan industri  
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menjelaskan pemilihan 

lokasi bangunan industri 

farmasi, sistem tata udara, 

air untuk produksi, uap air 

dan udara tekan.  

mengidentifikasi lokasi 

untuk bangunan industri 

farmasi, hal-hal yang 

harus diperhatikan dalam 

menentukan desain dan  

tata ruang bangunan 

industri farmasi. 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan sistem tata 

udara yang digunakan 

berdasarkan jenis produk 

yang dibuat dan tingkat 

kelas ruang yang 

digunakan misalnya ruang 

produksi steril, beta-

laktam, non steril, 

sefalosporin dan 

sebagainya 

• Ketepatan menjelaskan 

metode pengolahan air 

untuk injeksi 

penguasaan  

Bentuk non-test 

 

• Tulisan makalah 

• Presentasi  

farmasi meilihan lokasi, 

sistem tata udara (Air 

Handling System), 

persyaratan standar 

lingkungan produksi, 

komponen Air Handling 

Unit (AHU), sistem 

kerja AHU untuk ruang 

“grey Area”. 

• Kualifikasi Air untuk 

produksi 

(Pharmaceutical Water 

System), mekanisme 

kerja purified water 

system, pengolahan air 

untuk injeksi,  unit uap 

air (Steam boiler) dan 

udara bertekanan 

(Compressed Air) 

 

4 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

validasi di industri farmasi 

dan memiliki kemampuan 

menyusun rencana induk 

validasi 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan proses validasi 

di industri farmasi, jenis-

jenis validasi di industri 

farmasi.  

• Ketepatan dalam menyusun 

langkah-langkah 

pelaksanaan validasi. 

• Ketepatan dalam menyusun 

Rencana Induk validasi 

(Validation Master Plan) 

• Ketepatan menjelaskan 

fungsi komite validasi 

• Ketepatan dalam  

menjelaskan 

validasi/kualifikasi mesin, 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan  

Bentuk non-test 

 

• Tulisan makalah 

• Presentasi 

Collaborative Learning  • Pengantar validasi di 

industri farmasi, 

dokumen Rencana Induk 

Validasi/RIV 

(Validation Master 

Plan),tugas dan fungsi  

komite validasi, 

kualifikasi mesin dan 

peralatan produksi 

(sasaran/target dan 

cakupan dari kualifikasi 

desain, kualifikasi 

instalasi, kualifikasi 

operasional, dan  

kualifikasi kinerja). 

• Cakupan validasi 
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peralatan produksi dan 

sarana penunjang 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan parameter 

validasi metode analisa 

 

metode analisa, 

penentuan parameter uji, 

parameter validasi 

metode analisa, 

interpretasi hasil dan 

laporan validasi. 

 

5 Mahasiswa mampu 

menjelaskan proses 

validasi produksi, validasi 

proses pengemasan, 

validasi pembersihan, dan 

revalidasi 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan jenis-jenis 

validasi proses produksi 

• Ketepatan menyusun 

protokol validasi proses 

produksi 

• Ketepatan menentukan 

parameter kritis, 

pengambilan sampel, 

pengujian interpretasi hasil 

dan kriteria penerimaan, 

analisa data dan laporan 

validasi. 

• Ketepatan menjelaskan 

tujuan validasi proses 

pengemasan, membuat 

protokol validasi dan 

laporan validasi 

• Ketepatan menjelaskan 

tujuan validasi 

pembersihan, pembuatan 

protokol dan laporan 

validasi 

• Ketepatan menjelaskan 

proses revalidasi. 

Kriteria: ketepatan 

menjelaskan jenis-jenis 

validasi 

Bentuk non-test : 

Ringkasan hasil rujukan 

Collaborative Learning  

 

• Jenis-jenis validasi 

proses produksi, 

pembuatan protokol 

validasi proses 

produksi, parameter 

kritis, pengambilan 

sampel, pengujian 

interpretasi hasil dan 

kriteria penerimaan, 

analisa data dan laporan 

validasi. 

• Tujuan Validasi proses 

pengemasan, 

pembuatan protokol 

validasi proses 

pengemasan, 

pengambilan sampel, 

pengujian dan laporan 

validasi 

• Tujuan validasi 

pembersihan, 

pembuatan protokol, 

metode-metode 

pengambilan sampel, 

penentuan total residu, 

pengujian, interpretasi 

hasil dan penerimaan  

dan pembuatan laporan 

validasi 

Prosedur tetap proses 

revalidasi. 

 

 

6 Mhs mampu menjelaskan • Ketepatan menjelaskan Kriteria: ketepatan dan Collaborative Learning  • Pengantar definisi 10 
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tentang pengantar 

perencanaan produksi dan 

pengendalian inventory, 

mampu menjelaskan 

perencanaan produksi, 

mampu menjelaskan 

peran PPIC dalam 

inventory bahan baku dan 

monitoring order, mampu 

menjelaskan peran PPIC 

dalam proses produksi 

dan terhadap sediaan yang 

siap dipasarkan 

 

tentang pengertian PPIC,  

jenis-jenis inventory 

dalam industri farmasi 

• Ketepatan menjelaskan 

tujuan pokok PPIC, 

tugas-tugas PPIC, fungsi 

PPIC di industri farmasi, 

keterkaitan departemen 

lain dengan PPIC, 

mekanisme kerja PPIC. 

• Ketepatan dalam 

mengidentifikasi faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

perencanaan produksi, 

sasaran perencanaan 

produksi 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan dampak 

perencanaan yang baik, 

kesalahan dalam 

perencanaan produksi 

 

penguasaan pengantar 

PPIC 

Bentuk non-test 

 

• Tulisan makalah 

 

• presentasi 

 

 

perencanaan produksi 

dan pengendalian 

inventory, jenis-jenis 

inventory 

 

• Tujuan pokok PPIC, 

tugas-tugas PPIC, 

fungsi PPIC di industri 

farmasi, keterkaitan 

departemen lain 

dengan PPIC, 

mekanisme kerja PPIC 

 

• Perencanaan produksi, 

sasaran perencanaan 

produksi, faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

perencanaan produksi, 

dampak perencanaan 

yang baik, kesalahan 

dalam perencanaan 

produksi 

• Peran PPIC dalam 

inventory bahan baku 

• Peran PPIC dalam 

monitoring order 

• Peran PPIC dalam 

proses produksi dan 

inventory sediaan siap 

dipasarkan 

 

7 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

pengendalian persediaan 

(inventory control) 

Mahasiswa mampu  

menganalisis metode 

pendekatan ROP dan 

periodic review approach 

Mahasiswa mampu 

• Ketepatan menjelaskan 

definisi pengendalian 

persediaan, jenis biaya-

biaya  persediaan 

Ketepatan memperkirakan 

total biaya persediaan 

• Ketepatan menjelaskan 

pendekatan titik 

Kriteria: ketepatan 

meringkas dan 

menjelaskan 

 

Bentuk non test: presentasi 

kelompok 

Kriteria: ketepatan 

meringkas dan 

menjelaskan 

Collaborative Learning  

 

• Pengendalian 

persediaan, tujuan 

diadakannya 

persediaan, Biaya 

Persediaan (Inventory 

Cost),biaya 

pemesanan (order 

cost), biaya 

penyimpanan 
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menganalisis pendekatan 

MRP 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan analisis 

pareto ABC 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep JIT 

pemesanan kembali (Re 

order point approach / 

ROP) 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan Pendekatan 

tinjauan periodik 

(Periodic review 

approach)  

Ketepatan dalam  Menjelaskan 

definisi pendekatan MRP 

Ketepatan menjelaskan 

analisis pareto ABC 

Ketepatan menjelaskan 

definisi konsep JIT, kondisi 

yang dipersyaratkan untuk 

menerapkan JIT dalam sistem 

sediaan tepat waktu, langkah-

langkah penerapan sistem JIT 

secara bertahap, proses 

penerapan sistem JIT, 

 

 

Bentuk non-test: Presentasi 

kelompok 

Kriteria: ketepatan 

meringkas dan 

menjelaskan pendekatan 

MRP 

 

Bentuk non-test: Presentasi 

kelompok 

Kriteria: ketepatan 

meringkas dan 

menjelaskan tentang 

analisis pareto ABC 

 

Bentuk non test: 

Presentasi kelompok 

Kriteria: ketepatan 

meringkas dan 

menjelaskan tentang JIT 

 

Bentuk non test: 

Presentasi kelompok 

(carrying cost), biaya 

kekurangan 

persediaan (stock out 

cost), biaya yang 

dikaitkan dengan 

kapasitas, biaya 

bahan atau barang,  

Total Biaya 

Persediaan (Total 

Inventory Cost) 

• Pendekatan titik 

pemesanan kembali  

(Re order point 

approach / ROP) & 

Pendekatan tinjauan 

periodik (Periodic 

review approach, 

rumus penghitungan 

pendekatan periodic 

review 

• Material requirement 

planning (MRP) 

Approach, tujuan dari 

sistem MRP, 

karakteristik sistem 

MRP, langkah-

langkah perhitungan 

MRP, faktor-faktor 

kesulitan dalam 

MRP, Arus informasi 

sistem MRP 

• Analisis Pareto 

(Konsep ABC), 

teknik analisa pareto, 

manfaat 

pengendalian 

persediaan secara 

pareto, kunci sukses 

pengendalian 

persediaan secara 

pareto, pertimbangan 
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khusus pengendalian 

persediaan secara 

pareto 

• Definisi konsep Just-

in-Time (JIT), tujuan 

penerapan sistem JIT, 

throughout time dan 

unsur waktu dalam 

proses produksi, 

kondisi yang 

dipersyaratkan untuk 

menerapkan JIT 

dalam sistem sediaan 

tepat waktu, langkah-

langkah penerapan 

sistem JIT secara 

bertahap, proses 

penerapan sistem JIT, 

perbandingan sistem 

JIT dan MRP, 

keuntungan dan 

kerugian penggunaan 

sistem kanban 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  
9,10 Mahasiswa mampu  

menjelaskan fungsi 

penjaminan dan 

pengawasan mutu di 

industri farmasi 

• Ketepatan menguraikan  

tugas dan tanggung 

jawab penjaminan mutu 

(QA) dan pengawasan 

mutu (QC) 

 

Kriteria: ketepatan 

meringkas dan 

menjelaskan fungsi QA 

dan QC 

 

Bentuk non-test: 

Presentasi kelompok 

Collaborative Learning  

 

Proses penjaminan dan 

pengawasan mutu di 

industri farmasi mencakup 

personalia, tugas dan 

tanggung jawab divisi QA 

dan QC, sistem 

dokumentasi, pengujian 

bahan baku aktif, 

pengawasan selama proses 

produksi, pemeriksaan 

sediaan akhir, pengawasan 

selama proses pengemasan 

dan uji stabilitas. 

 

10 

11,12 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sistem 
• Ketepatan menyusun 

dokumen pengelolaan 

Kriteria: ketepatan 

meringkas dan 
Collaborative Learning  

 

Pengelolaan limbah 

industri farmasi, baku 

10 
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pengelolaan limbah 

industri farmasi 

lingkungan, kegunaan 

dan manfaat AMDAL, 

• Ketepatan menjelaskan 

metode pengelolaan 

limbah udara, 

pengelolaan limbah 

padat, pengelolaan 

limbah suara dan atau 

getaran, pengelolaan 

limbah cair. 

 

menjelaskan sistem 

pengelolaan limbah 

 

Bentuk non test: 

Presentasi kelompok 

mutu lingkungan, 

dokumen pengelolaan 

lingkungan, pengelolaan 

limbah padat, pengelolaan 

limbah udara/gas, 

pengelolaan limbah suara 

dan getaran, pengelolaan 

limbah cair. 

 

13 Mahasiswa mampu 

menjelaskan proses 

manajemen produksi dan 

operasi dalam industri 

farmasi 

• Ketepatan menjelaskan 

pengertian manajemen 

operasi 

• Ketepatan menjelaskan 

ruang lingkup 

manajemen operasi 

• Ketepatan dalam  

Menjelaskan peramalan 

penjualan, manajemen 

bahan-bahan 

perencanaan produksi, 

pengendalian persediaan, 

sistem Just-In-Time, 

pengadaan bahan dan 

pergudangan 

 

Kriteria: ketepatan  dan 

penguasaan 

 

Bentuk non-test: 

Presentasi kelompok 

Collaborative Learning  

 

• Pengantar mengenai 

manajemen operasi dan 

produksi di industri 

farmasi, ruang lingkup 

manajemen operasi, 

dan ciri umum dari 

manajemen operasi. 

• Metode peramalan 

penjualan (metode 

deret waktu, metode 

casual), focus 

forecasting. 

• Material manajemen, 

tugas pokok, 

contoh/gambaran 

kegiatan material 

manajemen 

• Sistem pengadaan 

bahan (purchasing) 

dalam industri farmasi, 

starting material, 

pemilihan supplier, 

pembelian tepat waktu 

• Sistem pergudangan 

(warehousing), sasaran 

pengelolaan gudang 

(manajemen 

pergudangan), syarat-

syarat gudang, 

10 
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perhitungan kapasitas 

gudang dalam proses. 

• Pengembangan obat 

baru dan strategi daur 

hidup obat 

 

14,15 Mahasiswa mampu 

menjelaskan sistem supply 

chain dalam industri 

farmasi, mampu  

menganalisis lingkungan 

eksternal dan internal serta 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku 

konsumen dan sistem 

informasi manajemen, 

mampu menjelaskan 

konsep pemasaran 

farmasi, mampu 

menjelaskan segmentasi 

pasar farmasi, pasar 

sasaran dan posisi pasar, 

mampu menjelaskan 

segmentasi pasar farmasi, 

pasar sasaran dan posisi 

pasar, mampu membuat 

dan menganalisis metode 

promosi penjualan, 

personal selling dan 

promosi obat 

• Ketepatan 

menjelaskan 

manajemen supply 

chain dalam industri 

farmasi 

• Ketepatan 

menjelaskan 

pengaruh lingkungan 

eksternal dan internal 

terhadap pemasaran 

produk farmasi 

• Ketepatan dalam 

menguraikan faktor 

yang mempengaruhi 

perilaku konsumen, 

proses pengambilan 

keputusan, perilaku 

customer obat ethical 

• Ketepatan dalam  

Menjelaskan konsep 

pemasaran farmasi, 

produk farmasi, 

permintaan 

kebutuhan farmasi, 

value dan kepuasan 

konsumen, pasar, 

pendekatan 

pemasaran dan 

societal pemasaran 

farmasi 

• Ketepatan 

menjelaskan 

bagaimana 

segmentasi pasar 

Kriteria: ketepatan 

meringkas dan 

menjelaskan 

 

Bentuk non test: ringkasan 

hasil rujukan 

Collaborative Learning  

 

• Supply chain dalam 

industri farmasi, 

manajemen supply 

chain, perubahan 

regulasi global dan 

dinamika pasar, 

perubahan struktural 

dan fleksibilitas, 

supply chain industri 

farmasi indonesia 

• Analisis lingkungan 

eksternal dan analisis 

lingkungan internal. 

• Sistem informasi 

manajemen dan riset 

pemasaran. Faktor 

yang mempengaruhi 

perilaku konsumen, 

proses pengambilan 

keputusan, perilaku 

Customer obat 

ethical 

• Konsep pemasaran, 

definisi pemasaran 

farmasi, permintaan 

kebutuhan farmasi, 

produk, value dan 

kepuasan konsumen, 

pasar, pendekatan 

pemasaran dan societal 

pemasaran farmasi 

• Definisi segmentasi 

pasar, karakteistik 

segmentasi pasar, 
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farmasi 

• Ketepatan 

menjelaskan 

mekanisme 

penetapan harga, 

harga pada berbagai 

tipe pasar, persepsi 

konsumen dan 

prinsip-prinsip 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

mengenai cara-cara 

promosi penjualan 

obat 

proses segmentasi, 

ukuran dan 

pertumbuhan 

segmen, tujuan dan 

sumber daya 

perusahaan, memilih 

segmen pasar, pasar 

sasaran dan posisi 

pasar, strategi dasr 

untuk positioning 

produk 

• Faktor yang 

dipertimbangkan dalam 

penetapan harga, harga 

pada berbagai tipe 

pasar, persepsi 

konsumen dan prinsip-

prinsip penetapan 

harga produk farmasi, 

beberapa pertimbangan 

penting yang perlu 

diperhatikan dalam 

penetapan harga 

produk farmasi, tiga 

dasar pendekatan 

dalam penetapan harga, 

karakteristik pasien, 

karakteristik penyakit, 

respon prescriber 

terhadap harga 

• Komunikasi 

pemasaran, lima 

komponen agar 

komunikasi 

pemasaran berjalan 

dengan baik, 

advertensi, promosi 

penjualan, model-

model promosi, 

promotional mix, dan 

public relations, 
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personal selling dan 

promosi obat 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  
 
 

 
 
 
 
 
 

 UNIVERSITAS HALU OLEO 
Fakultas Farmasi 
Program Studi Farmasi 

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Industri Farmasi 

Kode                  

Kredit                

Semester   

DESKRIPSI MATA KULIAH 
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 
  

  

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 
Mhs mampu menjelaskan tentang perkembangan industri farmasi, dan potret industri farmasi di Indonesia. 

 

2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar CPOB 

3 
Mahasiswa mampu menjelaskan pemilihan lokasi bangunan industri farmasi, sistem tata udara, air untuk 

produksi, uap air dan udara tekan. 

4 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang validasi di industri farmasi dan memiliki kemampuan menyusun 

rencana induk validasi 

5 
Mahasiswa mampu menjelaskan proses validasi produksi, validasi proses pengemasan, validasi pembersihan, 

dan revalidasi 
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6 

Mhs mampu menjelaskan tentang pengantar perencanaan produksi dan pengendalian inventory, mampu 

menjelaskan perencanaan produksi, mampu menjelaskan peran PPIC dalam inventory bahan baku dan 

monitoring order, mampu menjelaskan peran PPIC dalam proses produksi dan terhadap sediaan yang siap 

dipasarkan 

7 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengendalian persediaan (inventory control) 

Mahasiswa mampu  menganalisis metode pendekatan ROP dan periodic review approach 

Mahasiswa mampu menganalisis pendekatan MRP 

Mahasiswa mampu menjelaskan analisis pareto ABC 

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep JIT 

8 Mahasiswa mampu  menjelaskan fungsi penjaminan dan pengawasan mutu di industri farmasi 

9 Mahasiswa mampu menjelaskan sistem pengelolaan limbah industri farmasi 

10 Mahasiswa mampu menjelaskan proses manajemen produksi dan operasi dalam industri farmasi 

11 Mahasiswa mampu menjelaskan proses manajemen produksi dan operasi dalam industri farmasi 

12 

Mahasiswa mampu menjelaskan sistem supply chain dalam industri farmasi, mampu  menganalisis 

lingkungan eksternal dan internal serta faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan sistem 

informasi manajemen, mampu menjelaskan konsep pemasaran farmasi, mampu menjelaskan segmentasi pasar 

farmasi, pasar sasaran dan posisi pasar, mampu menjelaskan segmentasi pasar farmasi, pasar sasaran dan 

posisi pasar, mampu membuat dan menganalisis metode promosi penjualan, personal selling dan promosi 

obat 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

• Pengantar perkembangan Industri Farmasi dulu, sekarang dan masa depan. Peran industri farmasi dalam 

penelitian dan pengembangan obat. 

• Potret industri farmasi di Indonesia, Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), proses registrasi dan 

pendaftaran obat. 
 

 

• Pengantar singkat kuliah CPOB 

• Sejarah dan perkembangan CPOB di Indonesia 

• Perbandingan CPOB 2001, 2006, 2012 dan 2018 

 

 

• Bangunan industri farmasi meilihan lokasi, sistem tata udara (Air Handling System), persyaratan standar 

lingkungan produksi, komponen Air Handling Unit (AHU), sistem kerja AHU untuk ruang “grey Area”. 

• Kualifikasi Air untuk produksi (Pharmaceutical Water System), mekanisme kerja purified water system, 

pengolahan air untuk injeksi,  unit uap air (Steam boiler) dan udara bertekanan (Compressed Air) 

 

 

• Pengantar validasi di industri farmasi, dokumen Rencana Induk Validasi/RIV (Validation Master 

Plan),tugas dan fungsi  komite validasi, kualifikasi mesin dan peralatan produksi (sasaran/target dan 

cakupan dari kualifikasi desain, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional, dan  kualifikasi kinerja). 

• Cakupan validasi metode analisa, penentuan parameter uji, parameter validasi metode analisa, interpretasi 
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hasil dan laporan validasi. 

 

 

• Jenis-jenis validasi proses produksi, pembuatan protokol validasi proses produksi, parameter kritis, 

pengambilan sampel, pengujian interpretasi hasil dan kriteria penerimaan, analisa data dan laporan 

validasi. 

• Tujuan Validasi proses pengemasan, pembuatan protokol validasi proses pengemasan, pengambilan 

sampel, pengujian dan laporan validasi 

• Tujuan validasi pembersihan, pembuatan protokol, metode-metode pengambilan sampel, penentuan total 

residu, pengujian, interpretasi hasil dan penerimaan  dan pembuatan laporan validasi 

Prosedur tetap proses revalidasi. 

 

 

• Pengantar definisi perencanaan produksi dan pengendalian inventory, jenis-jenis inventory 

 

• Tujuan pokok PPIC, tugas-tugas PPIC, fungsi PPIC di industri farmasi, keterkaitan departemen lain 

dengan PPIC, mekanisme kerja PPIC 

 

• Perencanaan produksi, sasaran perencanaan produksi, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan 

produksi, dampak perencanaan yang baik, kesalahan dalam perencanaan produksi 

• Peran PPIC dalam inventory bahan baku 

• Peran PPIC dalam monitoring order 

• Peran PPIC dalam proses produksi dan inventory sediaan siap dipasarkan 

 

 

• Pengendalian persediaan, tujuan diadakannya persediaan, Biaya Persediaan (Inventory Cost),biaya 

pemesanan (order cost), biaya penyimpanan (carrying cost), biaya kekurangan persediaan (stock out 

cost), biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, biaya bahan atau barang,  Total Biaya Persediaan (Total 

Inventory Cost) 

• Pendekatan titik pemesanan kembali  (Re order point approach / ROP) & Pendekatan tinjauan periodik 

(Periodic review approach, rumus penghitungan pendekatan periodic review 

• Material requirement planning (MRP) Approach, tujuan dari sistem MRP, karakteristik sistem MRP, 

langkah-langkah perhitungan MRP, faktor-faktor kesulitan dalam MRP, Arus informasi sistem MRP 

• Analisis Pareto (Konsep ABC), teknik analisa pareto, manfaat pengendalian persediaan secara pareto, 

kunci sukses pengendalian persediaan secara pareto, pertimbangan khusus pengendalian persediaan 

secara pareto 

Definisi konsep Just-in-Time (JIT), tujuan penerapan sistem JIT, throughout time dan unsur waktu dalam 

proses produksi, kondisi yang dipersyaratkan untuk menerapkan JIT dalam sistem sediaan tepat waktu, 

langkah-langkah penerapan sistem JIT secara bertahap, proses penerapan sistem JIT, perbandingan sistem JIT 

dan MRP, keuntungan dan kerugian penggunaan sistem kanban 

 
Proses penjaminan dan pengawasan mutu di industri farmasi mencakup personalia, tugas dan tanggung jawab 

divisi QA dan QC, sistem dokumentasi, pengujian bahan baku aktif, pengawasan selama proses produksi, 
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pemeriksaan sediaan akhir, pengawasan selama proses pengemasan dan uji stabilitas. 

 

 
Pengelolaan limbah industri farmasi, baku mutu lingkungan, dokumen pengelolaan lingkungan, pengelolaan 

limbah padat, pengelolaan limbah udara/gas, pengelolaan limbah suara dan getaran, pengelolaan limbah cair. 

 

 

• Pengantar mengenai manajemen operasi dan produksi di industri farmasi, ruang lingkup manajemen 

operasi, dan ciri umum dari manajemen operasi. 

• Metode peramalan penjualan (metode deret waktu, metode casual), focus forecasting. 

• Material manajemen, tugas pokok, contoh/gambaran kegiatan material manajemen 

• Sistem pengadaan bahan (purchasing) dalam industri farmasi, starting material, pemilihan supplier, 

pembelian tepat waktu 

• Sistem pergudangan (warehousing), sasaran pengelolaan gudang (manajemen pergudangan), syarat-syarat 

gudang, perhitungan kapasitas gudang dalam proses. 

• Pengembangan obat baru dan strategi daur hidup obat 

 
 

 

• Supply chain dalam industri farmasi, manajemen supply chain, perubahan regulasi global dan dinamika 

pasar, perubahan struktural dan fleksibilitas, supply chain industri farmasi indonesia 

• Analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal. 

• Sistem informasi manajemen dan riset pemasaran. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, 

proses pengambilan keputusan, perilaku Customer obat ethical 

• Konsep pemasaran, definisi pemasaran farmasi, permintaan kebutuhan farmasi, produk, value dan 

kepuasan konsumen, pasar, pendekatan pemasaran dan societal pemasaran farmasi 

• Definisi segmentasi pasar, karakteistik segmentasi pasar, proses segmentasi, ukuran dan pertumbuhan 

segmen, tujuan dan sumber daya perusahaan, memilih segmen pasar, pasar sasaran dan posisi pasar, 

strategi dasr untuk positioning produk 

• Faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga, harga pada berbagai tipe pasar, persepsi konsumen 

dan prinsip-prinsip penetapan harga produk farmasi, beberapa pertimbangan penting yang perlu 

diperhatikan dalam penetapan harga produk farmasi, tiga dasar pendekatan dalam penetapan harga, 

karakteristik pasien, karakteristik penyakit, respon prescriber terhadap harga 

Komunikasi pemasaran, lima komponen agar  komunikasi pemasaran berjalan dengan baik, advertensi, 

promosi penjualan, model-model promosi, promotional mix, dan public relations, personal selling dan 

promosi obat 

PUSTAKA  
 PUSTAKA UTAMA 

  

 PUSTAKA PENDUKUNG 
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UNIVERSITAS HALU OLEO 
Fakultas Farmasi 
Program Studi S1 Farmasi 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA KULIAH Farmasi Industri 

KODE …….. sks 2 SEMESTER 6 

 
 

PRASYARAT (Jika ada) 
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DOSEN 

PENGAMPU 

Suryani, S.Farm., M.Sc., Apt. 

Rina Andriani, S.Farm., M.Sc., Apt. 

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS 

……. …… 

JUDUL TUGAS 

……. 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

....... 

DISKRIPSI TUGAS 

• Tugas-1: menyusun ringkasan tentang sejarah dan perkembangan CPOB di Indonesia serta perbandingan 

CPOB 2001, 2006, 2012 dan 2018 

• Tugas: menyusun ringkasan tentang pengantar perencanaan produksi dan pengendalian inventory 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

1.  

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Obyek Garapan: ....... 

b. Bentuk Luaran:  

1.  

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

 

JADWAL PELAKSANAAN 

1.   

LAIN-LAIN 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

 

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

a Kuliah, Responsi, Tutorial 
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Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri 
 

50 menit/minggu/semester 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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