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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang dengan karunia-Nya sehingga 

kami diberikan kemudahan dalam penyusunan buku Penuntun Praktikum Farmasetika 

Dasar. Maksud penyusunan penuntun ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam 

melaksanakan praktikum yang menunjang pemahaman terhadap teori mata kuliah 

Farmasetika Dasar yang diberikan dalam perkuliahan. 

Buku ini disusun berdasarkan literatur sebagai bahan acuan. Dalam penuntun ini 

hanya diberi beberapa contoh, sehingga mahasiswa masih perlu mencari dan mempelajari 

literatur lain sebagai pendukung. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku penuntun 

ini tentu masih ada kekurangan, sehingga kami membutuhkan saran, kritik dan masukan 

dalam penyusunan dan revisi buku ini selanjutnya. Kami berharap semoga buku ini 

bermanfaat. 

Kendari, September 2019 
 
 
 
 

Tim Penyusun 



 

PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN 

 

1. Jurnal dan laporan dikerjakan dengan ketikan komputer menggunakan kertas A4 

ukuran 70/80 gram, margin 4 kiri, 4 cm atas, 3 cm bawah dan 3 cm kanan. 

2. Halaman Sampul Jurnal 

Halaman Depan 

Jurnal Praktikum Farmasetika Dasar 

…………..(Judul Percobaan)…………… 
 

Hari/Tanggal : 

Nama : 

NIM : 

Kelompok : 

Kelas : 

Asisten : 
 

LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN KOMPUTASI FAKULTAS 

FARMASI 

UNIVERSITAS HALU OLEO 2019 

 

Isi 

a. Pendahuluan 

b. Tujuan praktikum 

c. Diagram alir/skema kerja 

3. Halaman sampul laporan 
Halaman Awal (sama seperti format jurnal) Isi : 

a. Tujuan praktikum 

b. Landasan teori 

c. Alat dan bahan 

d. Diagram alir/skema kerja 

e. Hasil pengamatan 

f. Lembar   pengamatan   (laporan   sementara yang telah disetujui oleh 
asisten)(lampiran) 

g. Pembahasan yang berisi hasil diskusi dan responsi 

h. Kesimpulan 

i. Daftar pustaka, yang berisi referensi primer dan sekunder (jurnal dan Publikasi 
ilmiah yang dijadikan acuan, minimal 3) 
Cara penulisan Pustaka: 
Nama penulis, (tahun penerbitan), Judul buku/jurnal, Jilid, Edisi, Penerbit, Kota 

penerbit, Halaman yang diacu 



 

EVALUASI PRAKTIKUM 

 
Evaluasi praktikum dinilai dengan parameter sebagai berikut: 

1. Nilai harian yang diperoleh dari : 

a. Tugas Pendahuluan (bobot = 10%) 

b. Responsi sebelum dilaksanakan praktikum (bobot =10%) 

c. Kehadiran dan keaktifan praktikan saat melaksanakan praktikum (bobot 

=20%) 

d. Laporan praktikum (bobot = 10%) 

2. Nilai ujian aktif yang diperoleh dari pelaksanaan pada minggu terakhir dari jadwal 

perkuliahan dengan syarat praktikan mengumpulkan laporan lengkap dan kartu 

kontrol praktikum. (bobot = 25%) 

3. Nilai ujian pasif yang diperoleh dari pelaksanaansepekan setelah ujian aktif dan 

praktikan yang mengikuti ujian pasif bila telah mengikuti ujian aktif.(bobot = 25%) 

 

 
PANDUAN PENILAIAN 

 
Penilaian dilakukan oleh asisten dosen pembimbing praktikum terhadap kinerja praktikan 

selama berada di laboratorium. Komponen penilaian praktikum meliputi 

: 

1. Nilai harian dinilai dengan cara sebagai berikut: 

a. Tugas pendahuluan diberikan paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan 

praktikum. Tugas pendahuluan merupakan syarat mengikuti praktikum dan dinilai 

dengan range 0-100. 

b. Responsi diberikan sebelum mengikuti praktikum dan diberi nilai 0-100. Hanya 

mahasiswa yang memperoleh nilai minimal 60 yang diperbolehkan mengikuti 

praktikum. 

c. Kehadiran dan keaktifan yang dinilai saat pelaksanaan praktikum. Kehadiran diberi 

nilai 20. Keaktifan dinilai berdasarkan teknik, pengetahuan dasar teori, kerjasama 

kelompok, kecakapan bekerja dengan petunjuk keselamatan, dan kemampuan 

mengatasi kegagalan dalam percobaan. Keaktifan diberi nilai 0-80. 

d. Laporan diserahkan kepada asisten dosen pembimbing praktikum dua hari setelah 

pelaksanaan praktikum dan disetujui sehari sebelum pelaksanaan praktikum 

sebelumnya. Laporan praktikum diberi nilai 0-100. 

2. Ujian aktif dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. 

3. Ujian pasif  dilaksanakan sesuai jadwal ditetapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PERCOBAAN 1 

PULVIS  

R/ Acid  Salicylic 

Bals peruv 

Adeps Lanae 

Magnesii oxydi 

Talc. 

m.f.pulv. 

S.u.e  

Pro : Yayuk 

 

 

A. Tujuan Percobasan  

1. Membaca resep 

2. Meracik sediaan pulvis 

3. Menghitung dosis 

4. Menghitung bahan 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian pulvis. 

2. Alasan pemilihan sediaan pulvis. 

3. Alasan penggunaan bahan. 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat: timbangan, sendok tanduk, pipet tetes, mortar, stamper, dan sudip 

2. Bahan: asam salisilat, balsam Peru, adeps lanae, magnesium oksida, zink oksida, 

talk, alkohol, kertas timbang, plastik klip. 

D. Prosedur Kerja: 

1. Talk ditimbang 

2. Adeps lanae ditimbang, dimasukkan ke dalam mortar, ditambah alkohol, ditambah 

talk, diaduk hingga homogen. 

3. Asam salisilat ditimbang, dimasukkan ke dalam mortar, ditambah alkohol, ditambah 

talk, diaduk hingga homogen. 

4. Balsam ditimbang, dimasukkan ke dalam mortar, ditambah alkohol, ditambah talk, 

diaduk hingga homogen. 

5. Massa padat (2) + (3) + (4) dicampur. 



 

6. Magnesii oxydi diayak, ditimbang, dimasukkan ke dalam mortar sedikit demi 

sedikti, sambil diadukhingga homogen. 

7. Zinci oxydi diayak B₄₀, ditimbang, dimasukkan ke dalam motar sedikit demi sedikit 

sambil diadukhingga homogen. 

8. Terakhir, sisa talk dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk, masukkan ke dalam 

pot, dan diberi etiket. 

E. Lembar Kerja: 
 

No. Baha
n 

Kegunaa
n 

Bobot per 

bungkus 
(mg) 

Bobot per 

resep 
(mg) 

     

     

     

 
F. Tugas Pendahuluan 

1. Tujuan pengobatan dengan kombinasi yang tertulis pada resep. 

2. Pengaruh bentuk sediaan terhadap efek obat. 



 

R/ Aminofilin 

CTM 

Extr. Belladonamg 

Lactosum 

m.f.pulv.dtd.no X 

S.t.d.d.p.I 

mg 

mg 

200 

2 

10 

q.s. 

Pro : Didik 

PERCOBAAN II 

PULVERES 

 

 
 

A. Tujuan Percobaan: 

1. Meracik sediaan pulveres 

2. Menghitung dosis 

3. Menghitung bahan 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian pulveres. 

2. Kelebihan sediaan pulveres dibandingkan sediaan padat oral lainnya. 

3. Masalalah yang mungkin timbul dalam peracikan sediaan pulveres. 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat: timbangan, sendok tanduk, pipet tetes, mortar, stamper, dan sudip 

2. Bahan: aminofilin, CTM, ekstrak belladona, laktosa, spiritus dilitus, kertas timbang, 

kertas puyer, plastik klip. 

D. Prosedur Kerja: 

1. CTM ditimbang dengan pengenceran (menggunakan laktosum) 1 : 10, dari 

pengenceran tersebut diambil 2x10x10=200 mg, dimasukkan ke dalam mortar, sisa 

pengenceran diberi etiket. 

2. Ekstrak belladona ditimbang, dimasukkan ke dalam mortar, ditetesi spritus dilitus, 

diaduk, lalu ditambah laktosum, dan diaduk hingga homogen. 

3. Massa padat (1) + (2) dicampur. 



 

4. Aminofilin ditimbang, dimasukkan ke dalam mortar sedikit demi sedikit sambil diaduk 

hingga homogen. 

5. Serbuk dibagi, dibungkus, dimasukkan ke dalam wadah, dan diberi etiket. 

E. Lembar Kerja: 
 

No. Baha
n 

Kegunaa
n 

Bobot per 

kapsul 
(mg) 

Bobot per 

resep 
(mg) 

     

     

     

 
F. Tugas Pendahuluan 

Situasional 



 

R/ Caps. C. doxyxyclin 100 mg No. X 

S. 1 d. d. I 

 
 

Pro : Bp. Sutarto 

PERCOBAAN III 

CAPSULAE 

 

 
 

A. Tujuan Percobaan: 

1. Meracik sediaan kapsul 

2. Menghitung dosis 

3. Menghitungbahan 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian kapsul 

2. Kelebihan sediaan kapsul dibandingkan sediaan padat oral lainnya 

3. Masalah yang mungkin timbul pada peracikan sediaan kapsul 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat: timbangan, sendok tanduk, mortar, stamper, dan sudip 

2. Bahan: doksisiklin, talk, kertas timbang, cangkang kapsul, plastik klip. 

D. Prosedur Kerja: 

1. Semua bahan ditimbang. 

2. Doksisiklin digerus dalam mortir, ditambahkan talk jika perlu. 

3. Massa serbuk dibagi sama banyak sesuai resep (seperti pada pulveres) dan masing-

masing dimasukkan kedalam cangkang kapsul lalu ditutup. 

4. Kapsul dibersihkan dengan lap kering dan bersih. 

5. Kapsul dimasukkan kedalam wadah plastik dan diberi etiket. 



 

E. Lembar Kerja 
 

No. Baha
n 

Kegunaa
n 

Bobot per 

kapsul 
(mg) 

Bobot per 

resep 
(mg) 

     

     

     

 

F. Tugas Pendahuluan : 

1. Dosis doksisiklin. 

2. Efek samping doksisiklin. 

3. Lama pengobatan. 

4. Aturan pakai. 

5. Cara lain penulisan resep. 

6. Sediaan bermerek yang beredar di pasaran. 

7. Dan lain-lain (situasional) 



 

R/ Kalii iodide 0,100 

m. f. pil. D. t. d. No. XXX 

S. t.d.d.pil. I 

Pro : Dewiyani 

PERCOBAAN IV 

PILULAE 

 

 

 

A. Tujuan Percobaan: 

1. Meracik sediaan pil 

2. Mengetahui perhitungan dosis 

3. Mengetahui perhitungan bahan 

B. Dasar Teori 
: 

1. Definisi pil 

2. Perbedaan granul, pil, dan boli 

3. Alasan pembuatan sediaan pil 

4. Prinsip pembuatan pil dengan bahan higroskopis 

C. Alat dan Bahan: 

1. Alat: timbangan, sendok tanduk, pipet tetes, mortar, stamper, sudip, papan pil, 

pemotong pil. 

2. Bahan: kalium iodida, air suling, pulvis pro pilulis, talk, kertas timbang, wadah pot plastik. 

D. Cara pembuatan : 

1. Kalium iodida ditimbang, dimasukkan ke dalam mortar, digerus, ditetesi air suling 

hingga jenuh. 

2. Bahan penolong pulvis pro pilulis (PPP) ditambahkan sedikit demi sedikit 

sehingga diperoleh massa pil. 

3. Massa pil digulung-gulung dengan alat hingga berupa batang. 

4. Panjang batang diseuaikan dengan panjang jumlah pil yang akan dibuat. 

5. Batang pil dipotong dengan alat pemotong pil. 

6. Pil dibulatkan dengan cara diputar-putar pada alat dan diberi talcum supaya tidak lengket. 



 

6. Pil yang sudah bulat dihitung dan dimasukkan dalam pot dan dieri etiket. 

E. Lembar Kerja 
 

No. Baha
n 

Kegunaa
n 

Bobot per 

pil (mg) 

Bobot per 

resep 
(mg) 

     

     

     

F. Tugas Pendahuluan: 

1. Resep standar pil kalium iodide 

2. Contoh yang ada dalam perdagangan. 

3. Dan lain-lain (situasional) 



 

R/ Ungt. 2 – 4 

S. u. e. 

20 

Pro : Hartati 

PERCOBAAN V UNGUENTUM 

 

 

 

A. Tujuan Percobaan: 

1. Membaca resep 

2. Meracik sediaan salep 

3. Menghitung dosis 

4. Menghitung bahan 

B. Dasar Teori : 

1. Definisi salep 

2. Alasan pembuatan sediaan salep 

C. Alat dan Bahan: 

1. Alat: timbangan, sendok tanduk, pipet tetes, mortar, stamper, sudip. 

2. Bahan: Asam salisilat, belerang endap, vaselin album, balsam peru, kertas 

timbang, wadah pot plastik. 

D. Metode Kerja : 

1. Semua bahan ditimbang. 

2. Asam salisilatdigerus di dalam mortar halus. 

3. Sulfur dimasukkan kedalam mortar sedikit demi sedikit sambil diaduk. 

4. Vaselin album ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam mortar, digerus dan 

diaduk hinggamembentuk massa salep yang homogen. 

5. Salep dimasukkan ke dalam pot salep dan beri etiket. 



 

E. Lembar Kerja 
 

No. Baha
n 

Kegunaa
n 

Bobot per 
pot 

salep (mg) 

Bobot per 

resep (mg) 

     

     

     

 

F. Tugas Pendahuluan: 

1. Resep standar untuk unguentum 2-4 

2. Tujuan pengobatan. 

3. Paten dalam perdagangan yang kegunaannya sama. 

4. Dan lain-lain (situasional) 



 

R/ Ungt. Liniens Ph. Ned. V 20 

S. u. e 

 
 

Pro : Toni 

PERCOBAAN VI CREAM 

 

 

 

A. Tujuan Percobaan: 

1. Membaca resep 

2. Meracik sediaan salep 

3. Menghitung dosis 

4. Menghitung bahan 

B. Dasar Teori: 

1. Definisi pil 

2. Perbedaan granul, pil, dan boli 

3. Alasan pembuatan sediaan pil 

4. Prinsip pembuatan pil dengan bahan higroskopis 

C. Alat dan Bahan: 

1. Alat: timbangan, sendok tanduk, pipet tetes, mortar, stamper, sudip. 

2. Bahan: air suling, tingtur benzoat, kertas timbang, wadah pot plastik. 

D. Prosedur Kerja: 

1. Semua bahan ditimbang. 

2. Bahan-bahan yang berbentuk padat dilebur di atas cawan porselin, diaduk hingga 

homogen, dan didinginkan. 

3. Air ditambahkan ke dalam massa krim dan diaduk sampai homogen. 

4. Terakhir tingtur benzoat ditambahkan, diaduk hingga homogen, dimasukkan ke 

dalam pot,dan diberi etiket. 



 

E. Lembar Kerja 
 

No. Baha
n 

Kegunaa
n 

Bobot per 
pot 

krim (mg) 

Bobot per 

resep (mg) 

     

     

     

 

F. Tugas Pendahuluan: 

1. Tujuan pengobatan. 

2. Dan lain-lain (situasional) 



 

R/ Pasta Zinci ph. Ned V 30 

S. t.d.d.u.e. 

d.i.d 

 
 

Pro : Yanto 

PERCOBAAN VIII PASTA 

 

 
 

A. Tujuan Percobaan: 

1. Membaca resep 

2. Meracik sediaan pasta 

3. Menghitung dosis 

4. Menghitung bahan 

B. Dasar Teori: 

1. Definisi pasta 

2. Perbedaan pasta dengan salep 

C. Alat dan Bahan: 

1. Alat: timbangan, sendok tanduk, pipet tetes, mortar, stamper, sudip, papan pil, 

pemotong pil. 

2. Bahan: Zink oksida, vaselin, kertas timbang, wadah pot plastik. 

D. Prosedur Kerja: 

1. Zink oksida diayak B₄₀, ditimbang, langsung dimasukkan ke dalam mortar, dan 

digerus. 

2. Vaselin ditimbang, dimasukkan ke dalam cawan porselin, lalu dilebur di atas water 

bath. 

3. Leburan vaselin dimasukkan kedalam mortar sedikit demi sedikit dan diaduk hingga 

homogen. 

4. Massa pasta dimasukkan ke dalam pot dan beri etiket. 



 

E. Lembar Kerja 
 

No. Baha
n 

Kegunaa
n 

Bobot per 
pot 

pasta (mg) 

Bobot per 

resep (mg) 

     

     

     

 

F. Tugas Pendahuluan: 

1. Fungsi masing-masing bahan 

2. Dan lain-lain (situasional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCOBAAN IX SUPPOSITORIA 



 

 
 

A. Tujuan Percobaan: 

2. Membaca resep 

1. Meracik sediaan suppositoria 

2. Menghitung dosis 

3. Menghitung bahan 

B. Dasar Teori: 

1. Definisi suppositoria 

2. Tujuan penggunaan suppositoria 

C. Alat dan Bahan: 

1. Alat: timbangan, sendok tanduk, cetakan, water bath, pipet tetes, mortar, 

stamper, sudip, papan pil, pemotong pil. 

2. Bahan: Parafin cair, oleum cacao, cera flava, balsam peru, asam borat, seng 

oksida, bismut subnitrat, ultramarin, kertas timbang 

D. Prosedur kerja: 

1. Cetakan suppositoria dibersihkan dan diolesi paraffin cair. 

2. Bahan ditimbang. 

3. Oleum cacao dan cera flava dilebur didalam cawan porselin diatas water bath 

sampai kira-kira 1/3 bagiannya meleleh. 

R/ Bals. Peruv. 

Acid Boric 

Zinci Oxyd. Aa 

Bismuth Subnitrat 

Ultramaryn 

Ol. Cacao 

Cera Flav. 

M.F.Suppos.Pond. 

S.P.R.N. Supp. I 

3,0 

8,6 

1,8 

0,1 

38,0 

2,4 

2,6 G 

Da Ii Supp 

Pro : Tn. Ahmad 



 

4. Bahan-bahan lainnya digerus di dalam mortar, diaduk hingga homogen dan 

dituangkan lelehan oleum cacao dan cera flava kedalam mortar. Tambahkan sisa 

oleum cacao dan diaduk homogen. 

5. Massa cair dituangkan kedalam cetakan, didiamkan sebentar, dimasukkan ke 

dalam lemari es hingga beku. 

6. Suppositoria dilepas dari cetakan dan ditimbang satu persatu sesuai bobot yang 

dikendaki. 

7. Suppositoria dibungkus, dimasukkan ke dalam wadah, dan diberi etiket. 

D. Lembar Kerja 
 

No. Baha
n 

Kegunaa
n 

Bobot per 

suppsositoria 
(mg) 

Bobot 
per 

resep 
(mg) 

     

     

     

G. Tugas Pendahuluan: 

3. Fungsi masing-masing bahan 

4. Dan lain-lain (situasional) 



 

R/ Sol. Lugoli 25 

S.t.d.d.gtt.V 

 
Pro : Tn. Herman 

PERCOBAAN X SOLUTIO 

 

 
A. Problema resep : 

1. Mencari resep standar. 

2. Penimbangan bahan yang diperlukan. 

3. Cara pemakaian. 

4. Etiket yang digunakan. 

B. Cara Pembuatan : 

1. Kalii iodide ditimbang, dimasukkan ke dalam mortar, digerus, dan 

dilarutkan dalam air yang tersedia hingga jenuh. 

2. Iodium ditimbang dalam gelas arloji atau botol timbang dengan sendok dari 

porselin, dimasukkan ke dalam mortar yang sudah ada dengan larutan KI jenuh, 

digerus pelan-pelan. 

3. Dimasukkan ke dalam botol, ditambahkan air, digojok, dan diberi etiket. 

C. Permasalahan : 

1. Indikasi pengobatan dengan sol. Lugoli. 

2. Warna botol yang digunakan. 



 

R/ Sol. Amm. Spir. Anis. 

Ammonii Chlorid. 

Succ. Liquiritiae 

Aquae 

m.f.mixt. 

S.t.d.d. C.I 

3 

1 

5 

135 

Pro : Tini 

PERCOBAAN XI. MIXTURA 

 

 

 

A. Problema resep : 

1. Bentuk sediaan obat. 

2. Nama dalam perdagangan. 

3. Bahan-bahan yang diperlukan dan jumlahnya. 

4. Etiket yang digunakan. 

5. Cara penggunaan obat dan aturan pakai. 

B. Cara pembuatan : 

1. Bahan-bahan ditimbang 

2. Succus liq. Digerus di dalam mortar dengan tambahan air hangat, 

masukkan ke dalam botol. 

3. Ammonium klorida dengan aquadest, masukkan ke dalam botol. 

4. Terakhir tambahkan SASA ke dalam botol. 

5. Tutup dan beri etiket. 

C. Permasalahan : 

1. Tujuan pengobatan dengan potio nigra c. tussim. 

2. Sediaan paten dalam perdagangan. 



 

PERCOBAAN XII INFUSA 

 

A. Pengertian infusa. 

1. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam infuse beserta jumlahnya. 

2. Peruraian hexamine. 

3. Etiket yang digunakan. 

B. Cara Pembuatan : 

1. Timbangan bahan-bahannya. 

2. Folio Orthosiphon dipotong-potong, lalu dimasukkan ke dalam panci infuse dan 

ditambah aqua yang dibutuhkan, dikurangkan untuk melarutkan hexamine. Panci 

infuse dipanaskan, setelah suhu mencapai 90⁰C dibiarkan selama 30 menit. 

Kemudian didinginkan , massa disaring dengan kain kasa sampai mendapatkan 

infuse seberat yang diminta, masukkan botol. 

3. Larutkan hexamine dengan aqua, masukkan botol. 

4. Botol ditutup dan diberi etiket. 

C. Permasalahan : 

Tujuan pengobatan dengan kombinasi obat yang tertulis dalam resep. 



 

R/ Sulf Praecip. 

Camphor 

PGA 

Sol. Calc. Hydroxyd. 

10 

1 

2 

Aquae 

m.f. 

S.b.d.d.u.e. 

aa 50 

Pro : Didiet 

PERCOBAAN XIII. SUSPENSIONES 

 

 
 

A. Problema resep : 

1. Pembuatan Sol. Calcii Hydroxydi. 

2. Bentuk sediaan obat, bahan tambahan yang diperlukan. 

3. Cara penggunaan obat oleh pasien. 

4. Etiket yang digunakan. 

B. Cara pembuatan : 

1. Timbang Camphor, dimasukkan ke dalam mortar, ditetesi spiritus, digerus. 

2. Timbang sulfur praecipitatum yang sudah diayak B₅₀, masukkan kedalam mortar 

sedikit demi sedikit sambil diaduk homogeny. 

3. Tambahkan Sol. Calc. Hydroxydi sedikit demi sedikit sambil diaduk. 

4. Tambahkan aqua sedikit demi sedikit dan diaduk samapai homogeny. 

5. Suspensi dimasukkan ke dalam botol lalu botol ditutup dan diberi etiket. 

C. Permasalahan : 

1. Tujuan pengobatan dengan kombinasi obat yang tertulis dalam resep. 

2. Pemilihan bentuk sediaan. 

3. Sediaan paten yang beredar. 



 

R/ ol. Iecoris Aselli 

Pulv. Gummi arabici 

Glycerol 

Aquae 

Ol. Cinnamomi 

m.f.emuls. 

S.t.d.d. Cth. I 

gtt 

2,5 

7,5 

2,5 

18,75 

2 

Pro : Daniek (5 tahun) 

PERCOBAAN XIV. EMULSA 

 

 
A. Problema resep : 

1. Apa beda emulsi dan suspensi. 

2. Cara penggunaan obat oleh pasien. 

3. Etiket yang digunakan. 

B. Cara pembuatan : 

1. Timbang bahan-bahannya. 

2. Oleum lecoris Aselli dimasukkan kedalam mortar, tambahkan PGA dan tambahkan 

aqua sebanyak 1,5 x PGA, diaduk kuat dengan gerakan dari luar kedalam dan 

sebaliknya, sehingga terbentuk korpus emulsi. Tambahkan gilserol, aduk 

homogeny. 

3. Tambahkan sedikit aqua, lalu masukkan kedalam botol. 

4. Sisa aqua untuk membersihkan yang masih ada dimortir, masukkan kedalam botol. 

5. Terakhir teteskan oleum cinnamomi, lalu botol ditutup dan beri etiket. 

C. Permasalahan : 

1. Tujuan pengobatan dengan kombinasi obat yang tertulis dalam resep. 

2. Pemilihan bentuk sediaan. 

3. Obat paten dalam perdagangan 



 

PERCOBAAN XV SATURATIONES 

 

A. Problema resep : 

1. Bentuk sediaan obat. 

2. Bahan-bahan yang diperlukan. 

3. Etiket yang digunakan. 

4. Cara penggunaan obat. 

B. Cara pembuatan : 

1. Timbang bahan-bahannya. 

2. Masukkan natrii subcarbonas dalam mortir, digerus dan ditambah aqua sedikit demi 

sedikit. Natrii subcarbonas yang sudah larut masukkan botol, yang belum larut 

tambahkan lagi air sedikit demi sedikit. Begitu seterusnya sampai semua natrii 

subcarbonas habis terlarut. Tutup dan beri etiket. 

3. Dilarutkan asam sitrat dengan aqua. 

4. Tambahkan ke dalam larutan asam sitrat sirupus simplek dan spiritus citri, 

kemudian campuran tersebut dimasukkan sekaligus dan dengan cepat ke dalam 

botol. Segera tutup botol dengan tutup champagne. 

C. Permasalahan : 

Tujuan pengobatan dengan bentuk sediaan saturations. 
 


