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

M..Si. Apt. 

 

TTD 

Wa Ode St. 

Zubaydah, S.Si., 

M.Sc.  

 
TTD 

Capaian 

pembelajaran 

(CP) 

CPL-PRODI  

 S9 Menunjukan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahlian mandiri. 

 P3 Mampu mengelompokkan obat berdasarkan penggolongan obat untuk terapi 

 KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks terapi obat, 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi  yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humoniara yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

 KU2 Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 

 KU9 Mampumenjabarkan mekanisme kerja obat berdasarkan penggolongan obat 

 KK4 Mampu mengerjakan studi kasus terkait terapi obat pada pasien 

 CP-MK  

 M1  Mahasiswa mampu memahami definisi farmakoekonomi, ruang lingkup dan deskripsi dan 

analisis biaya terapi dan outcome terapy  

 M2 Mahasiswa mampu memahami metoda evaluasi farmakoekonomi meliputi analisis biaya, 

analisis cost-minimization, analisis cost-effectiveness, analisis cost benefit, dan analisis cost 

utility 

 M3 Mahasiswa mampu memahami analisis keputusan dan pengukuran kualitas hidup dalam 

evaluasi farmakoekonomi 

M4 Mahasiswa mampu mengkritisi artikel penelitian (bedah jurnal) terkait Aplikasi evaluasi 

farmakoekonomi . 

Deskripsi Singkat 

MK 
Mata kuliah farmakoekonomi mempelajari definisi, ruang lingkup dan 

hubungan farmakoekonomi dengan matakuliah terkait, deskripsi dan analisis 

biaya terapi, pengukuran outcome terapi, metode evaluasi farmakoekonomi 

(cost-minimization,  cost-benefit, cost-effectiveness,  cost-utility), analisis 

keputusan, pengukuran kualitas hidup dalam evaluasi farmakoekonomi dan 

mengkritisi artikel penelitian (bedah jurnal) terkait Aplikasi evaluasi 



 

 

 

farmakoekonomi . 

Materi 

pembelajaran/pokok 

bahasan 

1. Pengetahuan tentang definisi, ruang lingkup, dan hubungan 

farmakoekonomi dengan mata kuliah terkait; definisi biaya  metode evaluasi 

Farmakoekonomi secara umum, dan kaitan Farmakoekonomi dengan 

pengembangan obat. 

2. Pengukuran outcome terapi, clinical outcome, humanistic outcomes, dan 

clinical outcomes. 

3. Pengertian kualitas hidup, pengukuran kualitas hidup dan evaluasi 

Farmakoekonomi dengan menggunakan kualitas hidup sebagai outcome. 

4. Pengetahuan tentang analisis biaya terapi, analisis cost-minimization, 

klasifikasi biaya, pengukuran dan perhitungan biaya 

5. Pengertian analisis cost-benefit, analisis dan penerapan analisis cost-benefit 

dalam pelayanan kefarmasian. 

6. Pengertian analisis cost-effectiveness dan penerapan analisis cost-

effectiveness dalam pelayanan kefarmasian 

7. Pengertian analisis cost-utility, konsep dari utility, dan penerapan analisis 

cost-utility dalam pelayanan kefarmasian. 

8. Pengertian dari analisis keputusan, analisis keputusan dengan pohon 

keputusan dan evaluasi farmakoekonomi dengan menggunakan analisis 

keputusan. 

9. Mengkritisi artikel penelitian (bedah jurnal) terkait Aplikasi evaluasi 

farmakoekonomi  

 

Pustaka  Utama:   

  
1. Andayani, Tri,M.,2013. Farmakoekonomi Prinsip dan Metodologi, Bursa 

Ilmu, Yogyakarta.  

2. Bootman JL., Townsend RJ., Mc Ghan WF., 2005, Principle of 

Pharmacoeconomics,2nd Ed, Harvey Whitney Book Company, USA 

3. Cramer JA., Spilker B., 1993, Quality of Life and Pharmacoeconomics, 

Lipincot-Raven,Philadelphia 

4. Rychlik R., 2002, Strategies in Pharmacoeconomics and Outcome 

Research,Pharmaceutical Product Press, Oxford 

5. Walley T., Haycox A., Boland A., 2004, Pharmacoeconomics, Churchill 

Livingstone, Oxford 

6. Vogenberg FR., 2001, Introduction to Applied Pharmacoeconomics, McGraw-

Hill, USA 

Media Pembelajaran  Perangkat Lunak:  Perangkat keras:  

   White board, laptop, 

LCD&Projector 

Team Teaching    

Mata Kuliah Pilihan    Farmakoekonomi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MG 
KE 

Sub-CP-MK Tujuan 
Pembelajaran  

Indikator Kriteria 
dan bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelaj

aran 

Materi pembelajaran BOBOT 

NILAI 

1 Mahasiswa mampu 

menjelaskan definisi 

& ruang lingkup 

farmakoekonomi, 

metode evaluasi 

farmakoekonomi 

secara umum , dan 

keterkaitan 

farmakoekonomi 

dengan 

pengembangan obat  

Mahasiswa 

mengetahui dan 

menguasai definisi 

& ruang lingkup 

farmakoekonomi, 

metode evaluasi 

dan hubungan 

farmakoekonomi 

dengan 

pengembangan 

obat 

1. Ketepatan 

menjelaskan 

tentang definisi, 

ruang lingkup & 

hubungan 

farmakoekonomi 

dengan mata kuliah 

terkait 

 

2. Ketepatan 

Menjelaskan 

metode evaluasi 

farmakoekonomi 

secara umum 

3. Menjelaskan 

keterkaitan 

farmakoekonomi 

dengan 

pengembangan 

obat 

Kriteria: 

ketepatan dan 

penguasaan 

 

 

• Kuliah dan 

diskusi 

 

 

• Definisi dan tujuan  
farmakoekonomi, 
penerapan 
farmakoekonomi dalam 
kehidupan sehari-hari  

• Tipe evaluasi 
farmakoekonomi  

• Mengukur dan 
menghitung biaya 
(kategori biaya)  

• Ruang lingkup, dan 
hubungan 
farmakoekonomi dengan 
mata kuliah terkait; 

• Metode evaluasi 
Farmakoekonomi secara 
umum, 

• Kaitan Farmakoekonomi 
dengan pengembangan 
obat. 

 

 

 

10 

2 Mahasiswa mampu 

Memahami dan 

melakukan 

pengukuran outcome 

terapi, dan prinsip 

farmakoekonomi  

Mahasiswa 

Mengetahui dan 

menguasai 

pengukuran outcome 

terapi, dan prinsip 

farmakoekonomi 

1. Ketepatan 

menjelaskan dan 

melakukan 

pengukuran clinical 

outcome 

2. Ketepatan 

menjelaskan dan 

Kriteria: 

ketepatan dan 

penguasaan 

 

  

• Kuliah dan 

diskusi 

  

• Pembagian outcome  
1. clinical outcome  
2.  economi outcome  
3. Humanistic outcome  

• Prinsip farmakoekonomi  

10 



melakukan 

pengukuran economic 

outcome 

3. Ketepatan 

menjelaskan dan 

melakukan 

pengukuran 

humanistic outcome 

3,4 Mahasiswa mampu 

melakukan analisis 

biaya terapi dan 

analisis cost 

minimization 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

menguasai analisis 

biaya terapi dan 

analisis cost 

minimization 

1. Ketepatan 

menjelaskan dan 

melakukan 

analisis biaya  

2. Ketepatan 

menjelaskan 

melakukan 

analisis cost 

minimization 

3. Ketepatan 

menjelaskan dan 

mengklasifikasik

an biaya  

4. Ketepatan 

menjelaskan dan  

melakukan 

pengukuran & 

perhitungan 

biaya 

Kriteria: 

ketepatan, 

pengetahuan 

dan 

pemahaman 

• Kuliah dan 

diskusi 

 

1. Pengertian tentang 

analisis biaya dan analisis 

cost minimization 

2. klasifikasi biaya 

3. kerangka dalam 

menetapkan biaya 

aplikasi analisis cost 

minimization 

10 

5,6,7 • Mahasiswa Mampu 

melakukan evaluasi 

farmakoekonomi 

dengan 

menggunakan 

• Mahasiswa 

mengetahui dan 

menguasai evaluasi 

farmakoekonomi 

dengan 

1. Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

analisis cost 

effectiveness 

Kriteria: 

ketepatan 

pengetahuan 

dan 

• Kuliah dan 

diskusi 

 

1. Pengertian analisis cost 
effectiveness 

2. Melakukan analisis cost 
effectiveness 

3. Penerapan analisis cost 
effectiveness dalam 

20 



analisis cost 

effectiveness 

 

• Mahasiswa mampu 

melakukan evaluasi 

farmakoekonomi 

dengan 

menggunakan 

analisis keputusan 

 

menggunakan 

analisis cost 

effectiveness 

 

• Mahasiswa 

mengetahui dan 

menguasai evaluasi 

farmakoekonomi 

dengan 

menggunakan 

analisis keputusan 

 

2. Ketepatan 

menjelaskan dan 

melakukan 

analisis cost 

effectiveness 

3. Ketepatan 
menjelaskan dan 
menerapkan 
analisis cost 
effectiveness 
dalam pelayanan 
kefarmasian  

4. Ketepatan 

menjelaskan 

tentang analisis 

keputusan 

5. Ketepatan 

melakukan 

analisis 

keputusan 

dengan pohon 

keputusan 

6. Ketepatan 
melakukan 
evaluasi 
farmakoekonomi 
dengan 
menggunakan 
analisis 
keputusan 

pemahaman 

 

• Bentuk non-

test: ringkasan 

materi dari 

berbagai 

literatur dan 

review jurnal 

 

pelayanan kefarmasian  
4. Definisi analisis 

keputusan 
5. Melakukan analisis 

keputusan dengan pohon 
keputusan 

6. Melakukan evaluasi 
farmakoekonomi dengan 
menggunakan analisis 
keputusan 

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

perbaikan proses pembelajaran berikutnya 



9 Mahasiswa mampu 

melakukan evaluasi 

farmakoekonomi 

dengan 

menggunakan 

analisis cost benefit 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

menguasai evaluasi 

farmakoekonomi 

dengan 

menggunakan 

analisis cost benefit 

1. Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

analisis cost 

benefit 

2. Ketepatan 

melakukan 

analisis cost 

benefit 

3. Ketepatan 
menerapkan 
analisis cost 
benefit dalam 
pelayanan 
kefarmasian 

Kriteria: 

ketepatan 

pengetahuan 

dan 

pemahaman 

Bentuk non 

test; ringkasan 

materi dari 

berbagai 

literatur dan 

review jurnal 

• Kuliah dan 

diskusi 

 

1. Pengertian analisis cost 

benefit 

2. Langkah-langkah dalam 

melakukan analisis cost-

benefit 

3. aplikasi analisis cost 

benefit 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Mahasiswa mampu 

melakukan evaluasi 

farmakoekonomi 

dengan 

menggunakan 

analisis cost utility 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

menguasai evaluasi 

farmakoekonomi 

dengan 

menggunakan 

analisis cost utility 

1. Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

analisis cost 

utility 

2. Ketepatan 

melakukan 

analisis cost 

utility 

3. Ketepatan 

menerapkan 

analisis cost 

utility dalam 

pelayanan 

kefarmasian 

Kriteria; 

ketepatan 

penguasaan 

dan 

pemahaman 

 

• Kuliah dan 

diskusi 

 

1. Pengertian analisis cost 

utility 

2. Langkah-langkah dalam 

melakukan analisis cost-

utility 

3. aplikasi analisis cost 

utility 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 Mahasiswa mampu 

melakukan evaluasi 

farmakoekonomi 

dengan 

menggunakan 

kualitas hidup 

sebagai outcome 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

menguasai evaluasi 

farmakoekonomi 

dengan 

menggunakan 

kualitas hidup 

sebagai outcome 

1. Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

kualitas hidup 

2. Ketepatan 

melakukan 

pengukuran 

kualitas hidup 

 

Kriteria; 

ketepatan 

penguasaan 

dan 

pemahaman 

 

• Kuliah dan 

Diskusi  

 

1. Pengertian kualitas hidup 

2. Pemilihan instrumen 

pengukuran 

3. Pengukuran kualitas 

hidup dalam evaluasi 

farmakoekonomi 

10 

12,13 Mahasiswa mampu 

mengkritisi artikel 

penelitian/bedah 

jurnal,  terkait 

aplikasi evaluasi 

farmakoekonomi . 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

menguasai cara 

mengkritisi artikel 

penelitian /bedah 

jurnal, terkait 

aplikasi evaluasi 

farmakoekonomi 

7. Ketepatan 

menelaah 

kelengkapan 

artikel 

berdasarkan 

beberapa poin 

penting dalam 

materi 

pembelajaran  

Kriteria; 

ketepatan 

penguasaan 

dan 

pemahaman 

Bentuk 

nontest; 

presentasi 

kelompok 

• Presentasi 

kelompok dan 

diskusi 

 

1. Judul yang lengkap  

2. Tujuan yang jelas 

3. Alternatif sesuai  

4. Penjelasan alternatif 

5. Perspektif ditetapkan  

6. Tipe penelitian 

7. Biaya yang terkait  

8. Outcome relevan  

9. Penyesuaian/ discounting 

tepat 

10. Asumsi dapat 

dipertanggungjawabkan 

11. Analisis sensitivitas 

12. Apakah keterbatasan 

penelitian disampaikan  

13. Apakah bisa 

diektrapolasikan dalam 

populasi yang lebih luas 

14. Kesimpulan tidak bias 

10 

14,15 Mahasiswa mampu 

mengkritisi artikel 

penelitian (bedah 

jurnal) terkait 

Mahasiswa 

mengetahui dan 

menguasai cara 

mengkritisi artikel 

1. Ketepatan 

menelaah 

kelengkapan 

artikel 

Kriteria; 

ketepatan 

penguasaan 

dan 

• Presentasi 

kelompok dan 

diskusi 

 

1. Judul yang lengkap  

2. Tujuan yang jelas 

3. Alternatif sesuai  

4. Penjelasan alternatif 

10 



aplikasi evaluasi 

farmakoekonomi . 

penelitian /bedah 

jurnal, terkait 

aplikasi evaluasi 

farmakoekonomi 

berdasarkan 

beberapa poin 

penting dalam 

materi 

pembelajaran 

pemahaman 

Bentuk 

nontest; 

presentasi 

kelompok 

5. Perspektif ditetapkan  

6. Tipe penelitian 

7. Biaya yang terkait  

8. Outcome relevan  

9. Penyesuaian/ discounting 

tepat 

10. Asumsi dapat 

dipertanggungjawabkan 

11. Analisis sensitivitas 

12. Apakah keterbatasan 

penelitian disampaikan  

13. Apakah bisa 

diektrapolasikan dalam 

populasi yang lebih luas 

14. Kesimpulan tidak bias 

16 Evaluasi Akhir Smester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi. 



 


