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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 
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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 mampu memahami konsep dasar teknologi formulasi Kosmetika dan mampu menerapkan dalam pembuatan 
sediaan Kosmetika. 

Deskripsi Singkat 
MK 

Secara keseluruhan mata kuliah teknologi dan formulasi sediaan kosmetologi berisi materi tentang pengetahuan sejarah 
kosmetik, definisi kosmetik dan perbedaannya dengan sediaan farmasi, penggolongan kosmetik, anatomi dan fisiologi kulit, 
fungsi sediaan kosmetik, faktor-faktor yang berkaitan dengan sediaan kosmetik terutama kulit, anatomi dan fisiologi serta 
preparasi sediaan untuk rambut dan kuku, cara pembuatan dan evaluasi sediaan kosmetik, permasalahan sediaan kosmetik 
serta keamanan kosmetik. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pengetahuan tentang definisi kosmetik dan perbedaannya dengan sediaan farmasi, serta penggolongan kosmetik 

2. Pengetahuan mengenai sejarah kosmetik dan kosmetologi medik di Indonesia 

3. Pengetahuan mengenai anatomi dan fisiologi kulit yang meliputi struktur dan fungsi kulit, fisiologi dan biokimia kulit, 

fungsi biologik kulit, warna kulit, serta mekanisme proses menua pada kulit.  

4. Pengetahuan tentang fungsi sediaan kosmetik yang meliputi kosmetik pembersih, kosmetik pelembab dan pelindung. 

5. Pengetahuan dan pemahaman mengenai deodorant dan antiperspirant, kosmetik dekoratif serta kosmetik medik untuk 

kulit.  

6. Pengetahuan tentang Rambut dan kuku yang meliputi anatomi dan fisiologi. 

7. Pengetahuan tentang formulasi sediaan kosmetik rambut   dan kuku 

8. Keterampilan cara pembuatan dan evaluasi sediaan kosmetik yaitu bagaimana memproduksi kosmetik dan ringkasan 

CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dan Benar) sebagai pedoman kontrol kualitas sediaan kosmetik. 

9. Pengetahuan tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan sediaan kosmetik terutama kulit yaitu reaksi kulit terhadap 

kosmetik 

10. Pengetahuan mengenai permasalahan sediaan kosmetik dan keamanan kosmetik yang meliputi aspek mikrobiologis 

kosmetik, bahan pengawet kosmetik, serta tes keamanan kosmetik.  

 

Pustaka Utama :   

1. Handbook of Cosmetics Science and Technology. Edited by: Andre O Barrel, Marc Paye, Howard L. Maibach 
2. Retno Iswari Trenggono dan Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta: Gramedia 
3. Cosmetic Dermatology: Product and Procedure. Edited by: Zoe Diana Draelos 
4. Cosmeceuticals: Drugs vs. Cosmetics. Edited by: Peter Elsner and Howard L. Maibach 

Pendukung :  
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5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang 
Persyaratan Teknis Kosmetika (mengikuti keterbaharuan) 

6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Hk.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang 
Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetik (mengikuti keterbaharuan) 

7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Operasional Pedoman 
Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (Terbaru) 

Dosen Pengampu  

Matakuliah syarat Farmasetika, 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 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
pengantar definisi 
kosmetik dan 
perbedaannya 
dengan sediaan 
farmasi, serta 
penggolongan 
kosmetik sejarah 
kosmetik dan 
kosmetologi medik di 
Indonesia.  
 

• Ketepatan 

menjelaskan definisi 

kosmetik 

• Ketepatan 

menjelaskan 

perbedaan kosmetik 

dengan sediaan-

sediaan farmasi 

• Ketepatan 

menjelaskan 

mengenai 

penggolongan 

kosmetik 

Kriteria Penilaian: 
pemahaman dan 
ketepatan dalam 
menjelaskan 
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 

ringkasan mengenai 

definisi mengenai 

kosmetik, penggolongan 

• Pengetahuan 

mengenai definisi 

kosmetik,  

• perbedaan 

kosmetik dengan 

sediaan-sediaan 

farmasi,  

• penggolongan 

kosmetik,  

• sejarah kosmetik  

5% 
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• Kemampuan untuk 

menjelaskan sejarah 

kosmetik dan 

kosmetologi medik 

di Indonesia.  

kosmetik serta sejarah 

tentang kosmetik dan 

kosmetikmedik 

 

• kosmetologi 

medik di 

Indonesia,.  

 

2  Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang  
anatomi dan fisiologi 
kulit yang meliputi 
struktur dan fungsi 
kulit, fisiologi dan 
biokimia kulit. 

• Kemampuan untuk 

menjelaskan tentang  

anatomi kulit 

(struktur dan fungsi): 

✓ gambaran umum 

kulit 

✓ keratinisasi 

✓ susunan kimia 

kulit dan keratin 

✓ susunan pokok 

kimia protein kulit 

✓ Empat tipe ikatan 

dalam keratin 

✓ Kelenjar keringat 

dan perspirasi 

✓ Kelenjar sebaceae 

dan sebum 

✓ Pembuluh darah 

pada kulit 

✓ Limfe dan saraf 

pada kulit 

 

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 

Anatomi dan 
fisiologi kulit 
yang meliputi 
struktur dan 
fungsi kulit, 
fisiologi dan 
biokimia kulit 

10% 
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• Kemampuan untuk 

menjelaskan tentang  

Fisiologi dan 

biokimia kulit yang 

meliputi: 

✓ Pernapasan kulit 

✓ Mantel asam kulit 

✓ Fungsi mantel 

asam kulit 

✓ Mantel lemak 

kulit 

✓ Sistem 

pengaturan air 

kulit 

✓ Permeabilitas dan 

Penetrasi kulit 

3  Mahasiswa mampu 
menjelaskan fungsi 
biologik kulit, warna 
kulit, serta 
mekanisme proses 
menua pada kulit. 

• Kemampuan untuk 

menjelaskan tentang  

Fungsi biologik kulit 

yang meliputi: 

✓ Proteksi oleh kulit 

✓ Thermoregulasi  

✓ Persepsi Sensori 

✓ Absorbsi  

✓ Fungsi lain dari 

kulit 

• Kemampuan untuk 

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 
 

Fungsi biologik 
kulit, warna kulit, 
serta mekanisme 
proses menua 
pada kulit. 

10% 
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menjelaskan tentang  

Warna kulit: 

✓ Penggolongan 

warna kulit 

✓ Mekanisme 

pigmentasi 

✓ Intensitas warna 

kulit 

✓ Sinar matahari 

dan 

melanogenesis 

Kemampuan untuk 

menjelaskan tentang  

Mekanisme proses 

penuaan pada kulit. 

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
fungsi sediaan 
kosmetik yang 
meliputi kosmetik 
pembersih. 

• Kemampuan untuk 

menjelaskan tentang 

fungsi sediaan 

kosmetik yang 

meliputi kosmetik 

pembersih: 

✓ Pengertian 

kosmetik 

pembersih 

✓ Kosmetik 

pembersih yang 

didasarkan pada 

air 

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 

Pengetahuan 
tentang fungsi 
sediaan kosmetik 
yang meliputi 
kosmetik 
pembersih, 

10% 
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✓ Kosmetik 

pembersih yang 

didasarkan pada 

surfaktan 

✓ Kosmetik 

pembersih yang 

didasarkan pada 

minyak 

✓ Kosmetik 

pembersih kulit 

dalam bentuk 

padat (solid 

cleanser)  

✓ Kosmetik 

pengampelas/ 

penipis kulit 

5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
fungsi sediaan 
kosmetik yang 
meliputi  
kosmetik pelembab 
dan pelindung. 
 

• Kemampuan untuk 
menjelaskan tentang 
fungsi sediaan 
kosmetik yang 
meliputi kosmetik 
pelembab dan 
pelindung: 
✓ Pengertian 

Kosmetik 
pelembab 

✓ Alasan mengapa 
kulit perlu 
dilembabkan 

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 
 

Pengetahuan 
tentang fungsi 
sediaan kosmetik 
yang meliputi  
kosmetik 
pelembab dan 
pelindung. 

 

10% 
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✓ Faktor yang 
menyebabkan 
dehidarsi kulit 

✓ Macam-macam 
kosmetik 
pelembab kulit 

✓ Kosmetik 
pelindung 

✓ Preparat untuk 
melindungi kulit 
dari radiasi 
Ultraviolet 
matahari 

6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
deodorant dan 
antiperspirant. 

● Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
pengertian dan 
perbedaan deodorant 
dan antiperspirant 

● Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
mekanisme kerja dari 
antperspirant dan 
deodorant 

● Jenis-jenis sediaan dari 
deodorant dan 
antiperspirant 

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 

Pengetahuan 
tentang 
deodorant dan 
antiperspirant. 

7,5% 

7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang  
kosmetik dekoratif 
serta kosmetik medik 
untuk kulit. 
 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
jenis-jenis kosmetik 
dekoratif untuk kulit: 
✓ Pembagian 

kosmetika dekoratif 

Kriteria Penilaian: 

Ketajaman analisis, 

Inovasi solusi, 

Tingkat komunikatif, 

Presentasi 

1. Cooperative Learning 
(CL) 

2. Collaborative Learning    
    (CbL) 
3. Contextual Instruction 

(CI) 

Pengetahuan 
tentang 
kosmetik dekoratif 
serta kosmetik 
medik untuk kulit. 

 (2) 

7,5% 
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untuk kulit 
✓ Peranan zat 

pewarna dalam 
kosmetika dekoratif 
kulit 

✓ Perona pipi 
✓ Eye shadow 
✓ Lipstik 
✓ Bedak 
✓ Krim dasar bedak 
✓ Alas bedak 
✓ Tata rias untuk 

penutup garis-garis 
keriput 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan: 
✓ Pengertian tentang 

kosmetik medik 
✓ Bahan aktif dalam 

kosmetik medik 
✓ Bahan kompleks 

yang mengandung 
bahan aktif untuk 
kosmetik medik 

✓ Bahan kompleks 
alam secara 
individual untuk 
kosmetik medik 

✓ Persyaratan bagi 
kosmetik 
pengobatan 

✓ Preparat khusus dari 

 

Bentuk penilaian: 

Lisan,Tulisan, Kinerja 

 

 
LCD, proyektor, papan 
tulis, spidol 
 
2x50 menit 
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kosmetik medik 
● Sistem penghantaran 

kosmetik medik 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester 

9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan Rambut 
dan kuku yang 
meliputi anatomi dan 
fisiologi. 
 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan 
mengenai rambut 
yang meliputi: 
✓ Anatomi rambut 
✓ Pertumbuhan 

rambut 
✓ Jumlah rambut di 

kepala 
✓ Bentuk rambut 
✓ Kesehatan rambut 
✓ Serta fungsi 

fisiologis dari 
rambut 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan 
mengenai anatomi 
dan fisiologi dari kuku 

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 

Pengetahuan 
tentang rambut 
dan kuku yang 
meliputi anatomi 
dan fisiologi. 
 

7,5% 

10 Mahasiswa mampu 
untuk menformulasi 
sediaan kosmetik 
untuk rambut   dan 
kuku 
 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan 
mengenai: 
✓ Jenis dan 

mekanisme kerja 
dari kosmetik 
untuk pembersih 
rambut dan kulit 
kepala 

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 

Pengetahuan 
tentang formulasi 
sediaan kosmetik 
rambut dan kuku 

 

7,5% 
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✓ Jenis dan 
mekanisme kerja 
dari kosmetik 
untuk pelembab 
rambut 

✓ Jenis dan 
mekanisme kerja 
dari kosmetik 
dekoratif ntuk 
rambut 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan 
mengenai:  
✓ Jenis dan 

mekanisme kerja 
dari kosmetik 
untuk perawatan 
kuku 

✓ Jenis dan 
mekanisme kerja 
dari kosmetik 
dekoratif untuk 
kuku 

 

 
2x50 menit 
 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menganalisis cara 
pembuatan sediaan 
kosmetik sesuai CPKB 
(Cara Pembuatan 
Kosmetik yang Baik 
dan Benar) sebagai 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan dan 
menganalisis 
bagaimana 
memproduksi 
kosmetik yang 
meeliputi: 
✓ Pemilihan formula 

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 

Pengetahuan 
tentang cara 
pembuatan 
sediaan 
kosmetik sesuai 
CPKB (Cara 
Pembuatan 
Kosmetik yang 

7,5% 
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pedoman kontrol 
kualitas sediaan 
kosmetik 
 

kosmetik 
✓ Pemilihan metode 

pembuatan 
✓ Rencana 

pembesaran batch 
✓ Proses produksi 
✓ Kontrol kualitas 
 

tulis, spidol 
 
2x50 menit 
 

Baik dan Benar) 

12 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menganalisis  
evaluasi sediaan 
kosmetik sesuai 
dengan CPKB (Cara 
Pembuatan Kosmetik 
yang Baik dan Benar) 
sebagai pedoman 
kontrol kualitas 
sediaan kosmetik 
 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan CPKB 
(Cara Pembuatan 
Kosmetik yang Baik 
dan Benar) sebagai 
pedoman kontrol 
kualitas sediaan 
kosmetik yang 
meliputi: 
✓ Ketentuan umum 
✓ Personalia 
✓ Bangunan 
✓ Peralatan 
✓ Sanitasi dan 

higiene 
✓ Produksi 
✓ Pengawasan mutu 
✓ Inspeksi diri 
✓ Penanganan 

terhadap hasil 
pengamatan, 
keluhan dan 
laporan kosmetik 
yang beredar 

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 
 
Tugas 2 : Review tentang 
CPKB terbaru 

evaluasi sediaan 
kosmetik sesuai 
dengan CPKB (Cara 
Pembuatan 
Kosmetik yang 
Baik dan Benar) 
sebagai pedoman 
kontrol kualitas 
sediaan kosmetik 

 

10% 
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✓ Dokumentasi 

13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menganalisis tentang 
faktor-faktor yang 
berkaitan dengan 
sediaan kosmetik 
terutama kulit yaitu 
reaksi kulit terhadap 
kosmetik 
 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan 
mengenai reaksi kulit 
terhadap kosmetik 
yang meliputi: 
✓ Faktor -faktor 

utama yang 
mempengaruhi 
sensitifitas pada 
kulit 

✓ Reaksi negatif 
kosmetik pada kulit 

✓ Daftar kosmetik 
yang dapat 
menimbulkan 
rekasi negatif pada 
kulit 

✓ Faktor-faktor yang 
perlu diperhatikan 
dalam 
memproduksi 
kosmetik 

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 
 

Pengetahuan 
tentang faktor-
faktor yang 
berkaitan dengan 
sediaan kosmetik 
terutama kulit 
yaitu reaksi kulit 
terhadap kosmetik 

 

7,5% 

14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menganalisis 
mengenai 
permasalahan 
sediaan kosmetik 
dan keamanan 
kosmetik yang 
meliputi aspek 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan 
permasalahan terkait 
keamanan kosmetik 
yang meliputi aspek 
mikrobiologis 
kosmetik yaitu: 
✓ Pendahuluan 

mengenai aspek 

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 

Pengetahuan 
mengenai 
permasalahan 
sediaan 
kosmetik dan 
keamanan 
kosmetik yang 
meliputi aspek 
mikrobiologis 

7,5% 
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mikrobiologis 
kosmetik.  

mikrobiologis 
kosmetik 

✓ Bakteri dan jamur 
✓ Mikroorganisme 

pada permukaan 
kulit 

✓ Desinfektan 
✓ Kontaminasi 

kosmetik oleh 
mikroorganisme 

 

 
2 x 50 menit 

kosmetik. 

15 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menganalisis 
mengenai 
permasalahan 
sediaan kosmetik dan 
keamanan kosmetik 
yang meliputi aspek 
bahan pengawet 
kosmetik, serta tes 
keamanan kosmetik.  
 

• Ketepatan dalam 
menjelaskan 
permasalahan terkait 
keamanan kosmetik 
yang meliputi aspek 
bahan pengawet 
kosmetik yaitu: 
✓ Pendahuluan  
✓ Mengapa 

diperlukan 
pengawetan 

✓ Bahan-bahan 
pengawet yang 
diawasi dengan 
ketat 

✓ Efek 
mikroorganisme 
pada kesehatan 

✓ Kategori 
mikroorganisme  

✓ Lingkungan hidup 

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 

Pengetahuan 
tentang 
permasalahan 
sediaan 
kosmetik dan 
keamanan 
kosmetik yang 
meliputi aspek 
bahan pengawet 
kosmetik, serta 
tes keamanan 
kosmetik. 

7,5% 
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mikroorganisme  
✓ Efek bahan 

pengawet 
✓ Peranan bahan 

pengawet pada pH 
✓ Kelarutan 

pengawet 
✓ Efek bahan lain 
✓ Sifat-sifat bahan 

pengawet ideal 
✓ Bahan-bahan 

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

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Kosmetologi 

Kode                 FAR65061 

Kredit               2 

Semeste
r  

VI 

DESKRIPSI MATA KULIAH 
Secara keseluruhan mata kuliah teknologi dan formulasi sediaan kosmetologi berisi materi 
tentang pengetahuan sejarah kosmetik, definisi kosmetik dan perbedaannya dengan sediaan 
farmasi, penggolongan kosmetik, anatomi dan fisiologi kulit, fungsi sediaan kosmetik, faktor-
faktor yang berkaitan dengan sediaan kosmetik terutama kulit, anatomi dan fisiologi serta 
preparasi sediaan untuk rambut dan kuku, cara pembuatan dan evaluasi sediaan kosmetik, 
permasalahan sediaan kosmetik serta keamanan kosmetik. 
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar teknologi formulasi Kosmetika dan mampu 
menerapkan dalam pembuatan sediaan Kosmetika. 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar definisi kosmetik dan perbedaannya 
dengan sediaan farmasi, serta penggolongan kosmetik sejarah kosmetik dan kosmetologi 
medik di Indonesia.  

2 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi kulit yang meliputi struktur 
dan fungsi kulit, fisiologi dan biokimia kulit. 

3 
Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi biologik kulit, warna kulit, serta mekanisme proses 
menua pada kulit. 

4 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi sediaan kosmetik yang meliputi kosmetik 
pembersih. 
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5 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi sediaan kosmetik yang meliputi  
kosmetik pelembab dan pelindung. 

6 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang deodorant dan antiperspirant. 

7 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kosmetik dekoratif serta kosmetik medik untuk 
kulit. 

8 Mahasiswa mampu menjelaskan Rambut dan kuku yang meliputi anatomi dan fisiologi. 
9 Mahasiswa mampu untuk menformulasi sediaan kosmetik untuk rambut   dan kuku 

10 
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis cara pembuatan sediaan kosmetik 
sesuai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dan Benar) sebagai pedoman kontrol 
kualitas sediaan kosmetik 

11 
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis evaluasi sediaan kosmetik sesuai 
dengan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dan Benar) sebagai pedoman kontrol 
kualitas sediaan kosmetik 

12 
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang faktor-faktor yang berkaitan 
dengan sediaan kosmetik terutama kulit yaitu reaksi kulit terhadap kosmetik 

13 
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mengenai permasalahan sediaan 
kosmetik dan keamanan kosmetik yang meliputi aspek mikrobiologis kosmetik. 

14 
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mengenai permasalahan sediaan 
kosmetik dan keamanan kosmetik yang meliputi aspek bahan pengawet kosmetik, serta 
tes keamanan kosmetik. 

MATERI PEMBELAJARAN 

1 
Definisi kosmetik dan perbedaannya dengan sediaan farmasi, serta penggolongan 
kosmetik sejarah kosmetik dan kosmetologi medik di Indonesia.  

2 
Anatomi dan fisiologi kulit yang meliputi struktur dan fungsi kulit, fisiologi dan biokimia 
kulit. 

3 Fungsi biologik kulit, warna kulit, serta mekanisme proses menua pada kulit. 
4 Fungsi sediaan kosmetik yang meliputi kosmetik pembersih. 

5 Fungsi sediaan kosmetik yang meliputi kosmetik pelembab dan pelindung. 

6 Deodorant dan antiperspirant. 

7 Kosmetik dekoratif serta kosmetik medik untuk kulit. 

8 Rambut dan kuku yang meliputi anatomi dan fisiologi. 
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9 menformulasi sediaan kosmetik untuk rambut   dan kuku 

10 
cara pembuatan sediaan kosmetik sesuai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dan 
Benar) sebagai pedoman kontrol kualitas sediaan kosmetik 

11 
Evaluasi sediaan kosmetik sesuai dengan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dan 
Benar) sebagai pedoman kontrol kualitas sediaan kosmetik 

12 
Faktor-faktor yang berkaitan dengan sediaan kosmetik terutama kulit yaitu reaksi kulit 
terhadap kosmetik 

13 
Mengenai permasalahan sediaan kosmetik dan keamanan kosmetik yang meliputi aspek 
mikrobiologis kosmetik. 

14 
Permasalahan sediaan kosmetik dan keamanan kosmetik yang meliputi aspek bahan 
pengawet kosmetik, serta tes keamanan kosmetik. 

PUSTAKA  
 PUSTAKA UTAMA 

1 
 
2 
 
3 
4 

Handbook of Cosmetics Science and Technology. Edited by: Andre O Barrel, Marc Paye, 
Howard L. Maibach 
Retno Iswari Trenggono dan Fatma Latifah, Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. 
Jakarta: Gramedia 
Cosmetic Dermatology: Product and Procedure. Edited by: Zoe Diana Draelos 
Cosmeceuticals: Drugs vs. Cosmetics. Edited by: Peter Elsner and Howard L. Maibach 

 PUSTAKA PENDUKUNG 

1.  
 

2. 
 
 
 

3. 
  

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (mengikuti keterbaharuan) 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 
2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan 
Nomor Hk.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 Tentang Kriteria Dan Tata Cara Pengajuan 
Notifikasi Kosmetik (mengikuti keterbaharuan) 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Tentang 
Petunjuk Operasional Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (Terbaru) 

PRASYARAT (Jika ada) 

Farmasetika, 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 
Kosmetologi 

KODE FAR65061 sks 2 SEMESTER VII 

DOSEN 

PENGAMPU 

….. 

BENTUK TUGAS WAKTU PENGERJAAN TUGAS 

Makalah dan Presentasi  7 x 24 jam 

JUDUL TUGAS 

Tugas 1 : Review jurnal mengenai permasalahan sediaan kosmetik dan keamanan 
kosmetik yang meliputi aspek bahan pengawet kosmetik, serta tes keamanan kosmetik. 
Tugas 2 : Review jurnal tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan sediaan kosmetik 
terutama kulit yaitu reaksi kulit terhadap kosmetik 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengantar definisi kosmetik dan perbedaannya 
dengan sediaan farmasi, serta penggolongan kosmetik sejarah kosmetik dan kosmetologi 
medik di Indonesia.  

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi kulit yang meliputi struktur 
dan fungsi kulit, fisiologi dan biokimia kulit. 

Mahasiswa mampu menjelaskan fungsi biologik kulit, warna kulit, serta mekanisme proses 
menua pada kulit. 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi sediaan kosmetik yang meliputi kosmetik 
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pembersih. 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang fungsi sediaan kosmetik yang meliputi  
kosmetik pelembab dan pelindung. 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang deodorant dan antiperspirant. 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kosmetik dekoratif serta kosmetik medik untuk 
kulit. 
Mahasiswa mampu menjelaskan Rambut dan kuku yang meliputi anatomi dan fisiologi. 

Mahasiswa mampu untuk menformulasi sediaan kosmetik untuk rambut   dan kuku 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis cara pembuatan sediaan kosmetik 
sesuai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dan Benar) sebagai pedoman kontrol 
kualitas sediaan kosmetik 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis evaluasi sediaan kosmetik sesuai 
dengan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dan Benar) sebagai pedoman kontrol 
kualitas sediaan kosmetik 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang faktor-faktor yang berkaitan 
dengan sediaan kosmetik terutama kulit yaitu reaksi kulit terhadap kosmetik 
Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mengenai permasalahan sediaan 
kosmetik dan keamanan kosmetik yang meliputi aspek mikrobiologis kosmetik. 

Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis mengenai permasalahan sediaan 
kosmetik dan keamanan kosmetik yang meliputi aspek bahan pengawet kosmetik, serta 
tes keamanan kosmetik. 

DISKRIPSI TUGAS 

 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

Individu dan Kelompok 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Obyek Garapan:  

b. Bentuk Luaran:  

 

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 
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Butir-butir indikator yang dapat menunjukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha 

mencapai kemampuan yang telah dirumuskan. 

JADWAL PELAKSANAAN 

1.   

LAIN-LAIN 

 

DAFTAR RUJUKAN 

 

 


