
 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 

MATA KULIAH 

MARKETING FARMASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

Sabarudin, S.Farm., M.Si., Apt. 

 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS HALU OLEO 

2018 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS HALU OLEO 

FAKULTAS FARMASI 

 JURUSAN/PRODI FARMASI 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SMESTER 

MATA KULIAH KODE RUMPUN MK BOBOT 

(sks) 

SEMESTER TGL 

PENYUSUNAN 

MARKETING 

FARMASI 

FAR67056 Mata Kuliah Umum 2 0 VII 03 Januari 2019 

OTORITASI Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua Prodi  

 

 

 

Sabarudin, S.Farm., 

M..Si. Apt. 

 

TTD 

Sabarudin, S.Farm., 

M..Si. Apt. 

 

TTD 

Wa Ode St. Zubaydah, 

S.Si., M.Sc.  

 

TTD 

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  

 Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang Tujuan, konsep dasar dan strategi 

marketing di bidang Farmasi serta memahami hak dan tanggung jawab seorang farmasi, sesuai regulasi (perundang-

undangan) yang berlaku.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deskripsi Singkat 

MK 

Deskripsi singkat matakuliah Marketing Farmasi 

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa 

dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan  hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran 

merupakan salah satu kegiatan perusahaan, dimana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan 

pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan  pasar 

Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan , menawarkan dan mempertukarkan produk yang bernilai 

dengan pihak lain. 

 

Materi 

pembelajaran/pokok 

bahasan 

1. Pengantar pendahuluan tentang Pengertian marketing/Pemasaran farmasi, Tujuan dan konsep pemasaran 

2. Ruang lingkup Pemasaran, Fungsi Pemasaran 

3. Strategi Pemasaran dan Distribusi Obat 

4. Strategi Promosi 

5. Strategi Harga 

6. Riset Marketing/Pemasaran 

7. Industri Farmasi di Indonesia 

8. Persaingan dalam industri farmasi 

9. Dinamika Bisnis di Bidang Farmasi 
 

Pustaka  Kumpulan Peraturan Perundang-undangan : 

1. PerMenKas No.918/MenKes/Per/X/1993, Perkembangan Industri farmasi Indonesia 

2. Philip Kotler. 1995 

3. Toeri Kebutuhan Maslow 

4. William J. Stanton, 1978 

5. (Stoner, Freeman & Gilbert, 1995  

6. Kotler,1997:17 

7. Baso  Swasta DH.SE.MBA,  Ibnu Sukotco(1988) Pengantar bisnis modern;  Liberty  Yogyakarta 

8. Charles W Lambert,Carl Mc Daniel,Joseph W Hair jr(2001).Pemasaran.Jakarta: Salemba empat 

9. Meredith  et.al, Geoffrey. (1996). Kewirausahaan (Teori dan Praktik)  Seri Manajemen  No. 97  Jakarta: Pustaka  

Binaman  Pressindo   

•  
 

 

Media Pembelajaran  Perangkat Lunak:  Perangkat keras:  

  - LCD&Projector 

Team Teaching    

Mata Kuliah Syarat  Marketing Farmasi  



 
 

MG 

KE 

Sub-CP-MK Indikator  Kriteria dan bentuk 

Penilaian 

Metode Pembelajaran Materi 

pembelajaran 

Bobot 

Nilai 

1 Mhs mampu 

menjelaskan 

tentang 

Pengertian 

marketing/Pem

asaran farmasi, 

Tujuan dan 

konsep dasar 

pemasaran 

 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

Pengertian 

Pemasaran Farmasi 
• Ketepatan dalam 

Menjelaskan tentang 

dasar-dasar konsep 

pemikiran 

pemasaran  

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan  

 

Bentuk non-test 

 

• Tulisan 

makalah 

 

• presentasi 

• Kuliah & diskusi 

 

 

Pengertian 

marketing/Pemas

aran farmasi, 

Tujuan dan 

konsep dasar 

pemasaran 

10 

2 Mhs mampu 

menjelaskan 

tentang 

Pengertian 

marketing/Pem

asaran farmasi, 

Tujuan dan 

konsep dasar 

pemasaran 

(Lanjutan) 

 

• Ketepatan dalam 

Menjelaskan tentang 

dasar-dasar konsep 

pemikiran 

pemasaran  

• Ketepatan dalam 

Menjelaskan tentang 

Tujuan penggunaan 

konsep pemasaran 

Kriteria: 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan  

Bentuk non-test 

 

Presentasi  

• Kuliah & diskusi 

 

Pengertian 

marketing/Pemas

aran farmasi, 

Tujuan dan 

konsep dasar 

pemasaran  

10 

 

3 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

ruang lingkup 

Pemasaran, 

Fungsi 

Pemasaran 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan fungsi 

pemasaran dalam 3 

bidang kegiatan, 

meliputi Bidang 

transaksi atau 

transfer, suplai fisik 

dan penunjang 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan fungsi 

Fungsi pembelian, 

Penjualan, 

pengangkutan, 

pergudangan, Fungsi 

penjajaan  (merchan

dising ), Fungsi 

standardisasi dan 

grading, 

Pembelanjaan ( 

Financing ), 

Penanggungan risiko 

(risk taking), 

Informasi pasar ( 

market information ) 

 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan  

Bentuk non-test 

 

• Tulisan 

makalah 

• presentasi 

Kuliah dan diskusi 

 

 

Ruang lingkup 

Pemasaran, 

Fungsi Pemasaran 

10 

4 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Strategi 

Pemasaran dan 

Distribusi Obat 

 

Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

Mendesain strategi 

kompetisi adalah cara 

terbaik untuk mengetahui 

dan menempatkan level 

perusahaan, apakah : 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 

• Presentasi 

kelompok 

Kuliah dan diskusi  

 

 

Strategi 

Pemasaran dan 

Distribusi Obat  

5 



 
 

pemimpin pasar ( market 

leader), penantang 

( challenger ), pengikut 

( follower), atau sisa 

( niche ). 

 

5 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Strategi 

Pemasaran dan 

Distribusi Obat 

(lanjutan) 

Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

Faktor yang perlu 

diperhatikan dalam 

menyiapkan strategi 

pemasaran.. 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 

• Presentasi 

kelompok 

Kuliah dan diskusi  

 

 

Strategi 

Pemasaran dan 

Distribusi Obat 

5 

6 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Strategi 

Promosi  

 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

definisi Promosi, 

komunikasi 

Pemasaran  
• Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

Model komunikasi 

Pemasaran 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

Proses komunikasi 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 

Tugas makalah 

Presentasi kelompok 

Kuliah dan diskusi  

 

 

Strategi Promosi  

 

10 

7 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Strategi Harga 

 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

Tujuan Penetapan 

Harga. 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

Model Penetapan 

Harga. 

 

Kriteria: ketepatan dan 

penguasaan 

Bentuk non-test: 

 

Presentasi  

Kuliah dan diskusi 

 

 

Strategi Harga 

 

5 

 

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

berikutnya 
 

 

9 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

Strategi Harga 

(lanjutan) 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

tentang  

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

tentang Strategi 

Penetapan Harga 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

tentang  

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

tentang 

• Faktor-faktor yang 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non-test: 

 

Presentasi  

Kuliah dan 

diskusi 

 

 

Strategi Harga 

 

5 



 
 

perlu 

dipertimbangkan 

dalam penetapan 

harga 

  

10 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

tentang Riset 

Pemasaran 

Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

Sistem riset pemasaran 

Cara kreatif untuk 

melakukan riset: 

Proses riset pemasaran 

Tujuh ciri riset 

pemasaran yang baik 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

 

Bentuk non-test 

 

• Tulisan 

makalah 

 

 

Kuliah dan 

diskusi 

 

Riset Pemasaran 5 

11 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 

tentang Riset 

Pemasaran 

(lanjutan) 

Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

Sistem riset pemasaran 

Cara kreatif untuk 

melakukan riset: 

Proses riset pemasaran 

Tujuh ciri riset 

pemasaran yang baik 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan  

 

Bentuk non-test 

 

Tulisan makalah 

Kuliah dan 

diskusi 

 

Riset Pemasaran 5 

12 Mahasiswa mampu  

menjelaskan 

tentang Gambaran 

Industri Farmasi di 

Indonesia 

 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

sejarah dan 

Perkembangan 

Industri Farmasi di 

Indonesia 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan tentang 

Jenis atau Tipe 

Industri Farmasi di 

Indonesia  

 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non-test: 

 

Presentasi  

Kuliah dan 

diskusi 

 

 

Industri Farmasi di 

Indonesia 

10 

13 Mahasiswa mampu  

menjelaskan 

tentang Persaingan 

dalam industri 

farmasi 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

tentang Enam 

sumber utama 

rintangan masuk 

(barriers to entry)  

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

Tingkat rivalitas 

diantara pesaing 

yang ada 

• Tekanan dari 

produk pengganti 

(subtitute product) 

• Kekuatan tawar 

menawar pemasok 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non-test: 

 

Presentasi  

Kuliah dan 

diskusi 

 

 

Persaingan dalam 

industri farmasi 

10 

14 Mahasiswa mampu  

menjelaskan 

tentang Dinamika 

Bisnis Bidang 

Farmasi 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

tentang Dinamika 

Bisnis Industri 

• Ketepatan dalam 

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non-test: 

 

Presentasi  

Kuliah dan 

diskusi 

 

Dinamika Bisnis 

Bidang Farmasi 

 

5 



 
 

 menjelaskan 

tentang Dinamika 

Bisnis PBF 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

tentang Dinamika 

Bisnis Apotek 

15 Mahasiswa mampu  

menjelaskan 

tentang Dinamika 

Bisnis Bidang 

Farmasi (lanjutan) 

 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

tentang Dinamika 

Bisnis Toko Obat 

• Ketepatan dalam 

menjelaskan 

tentang Analisa 

SWOT, PBF, 

Apotek, Toko Obat,  

Kriteria: ketepatan 

dan penguasaan 

Bentuk non-test: 

 

Presentasi  

Kuliah dan 

diskusi 

 

 

Dinamika Bisnis 

Bidang Farmasi 

 

5 

 

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

berikutnya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


