
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATAKULIAH 

MANAJEMEN FARMASI KOMUNITAS (FAR71001) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 
 

Dr.rer.nat. Adryan Fristiohady Lubis, S.Farm., M.Sc., Apt 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAKULTAS FARMASI 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER 

UNIVERSITAS HALUOLEO 
2019



 

 
 
 

UNIVERSITAS HALU OLEO 
FAKULTAS FARMASI 

PRODI PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER 

 
Kode Dokumen 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tgl Penyusunan 

Manajemen Farmasi Komunitas FAR71001 Wajib 2 (2-0) I 30 Januari 2019 

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI 

Dr.rer.nat. Adryan Fristiohady, 
S.Farm, M.Sc., Apt. 

 
TTD 

Dr.rer.nat. Adryan Fristiohady, 
S.Farm, M.Sc., Apt. 

 
TTD 

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

TTD 

Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI  

1. Sikap: 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;  
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 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;  
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;  
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 
k.  Memiliki karakter UHO BISA JAGAD KITA yaitu Bersih Indah Sejuk Aman, Jujur Adil Gotong-royong Adaptif 

 Disiplin, Kreatif Inovatif Toleran dan Amanah 
 
 
 
 



 
 

2. Pengetahuan:  
a. Mampu mengimplementasikan ilmu kefarmasian, metode dan teknologi farmasi, konsep farmakoterapi, 

pharmaceutical care, pharmacy practice, serta prinsip epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, 
pharmacovigillance dan farmakoekonomi, untuk menjaga mutu sediaan farmasi dan melindungi keamanan 
pasien 

b. Mampu mengaplikasikan pengetahuan manajemen farmasi, sosio-farmasi, hukum dan etik farmasi, teknik 
komunikasi, serta keselamatan kerja secara komprehensif 

c. Mampu menerapkan ilmu kefarmasian dalam perancangan, pembuatan/produksi dan evaluasi mutu 
sediaan farmasi sesuai dengan standar CPOB, CPOTB dan aturan perundang-undangan 

d. Mampu mengaplikasikan pengetahuan di bidang farmasi khususnya fitoterapi dalam melakukan pelayanan 
kefarmasian berbasis riset berdasarkan pola ilmiah pokok UHO yaitu unggul dalam pengelolaan wilayah 
pesisir kelautan dan pedesaan 

e. Mampu menerapkan ilmu manajemen dan sosial farmasi untuk menjamin ketersediaan produk farmasi dan 
meningkatkan efisiensi pelayanan kefarmasian 

f. Mampu mensintesiskan pengetahuan ilmiah dan pengetahuan tradisional dalam pengembangan obat dan 
pengambilan keputusan terapi terutama dalam pemanfaatan obat tradisional dan bahan alam lokal. 

 
3. Keterampilan Umum: 
a. Mampu mengkomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan 

profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada 
masyarakat terutama masyarakat profesinya. 

b. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja 
yang minimal setara dengan standar profesi kerja profesinya. 

c. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. 
d. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan 

pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif.  
e. Mampu bekerjasama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang 

profesinya. 
f. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya.  
g. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam 

melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat. 
h. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. 



 
 

i. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang khusus melalui pelatihan dan pengalaman 
kerja. 

j. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi. 
k. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan 

mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya 
 

4. Keterampilan khusus: 
a. Mampu melakukan upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
b. Mampu melakukan pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan secara tepat, akurat dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
c. Mampu memberikan penilaian dan pemilihan obat dan sediaan farmasi lainnya secara rasional 

berdasarkan pedoman, pertimbangan ilmiah, dan berbasis bukti. 
d. Mampu melakukan penyiapan (Compounding) sediaan farmasi sesuai pedoman.  
e. Mampu melakukan penyerahan (dispensing) sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai pedoman. 
f. Mampu melakukan pelayanan informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan kepada pasien. 
g. Mampu melakukan pemantauan terapi obat dan sediaan farmasi lainnya untuk memastikan keamanan 

penggunaannya. 
h. Mampu melakukan konsultasi dan konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhan serta 

pemahaman pasien. 
i. Mampu mengelola keuangan. 
j. Mampu mengelola sumber daya manusia (SDM). 
k. Mampu melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kefarmasian. 
l. Mampu mengelola perencanaan, pengadaan dan penerimaan bahan baku, sediaan farmasi dan alat 

kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien. 
m. Mampu mengelola penyimpanan, penyaluran (distribusi), penarikan dan pemusnahan bahan baku, sediaan 

farmasi dan lata kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien. 
n. Mampu mengelola tempat kerja. 
o. Memiliki keterampilan komunikasi efektif secara verbal maupun non verbal untuk membangun hubungan 

interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. 
p. Mampu mawas diri dan mengevaluasi upaya pengembangan diri secara berkelanjutan (CPD) untuk 

meningkatkan mutu praktik kefarmasian. 
q. Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal dan etik untuk menjamin keamanan 



 
 

individu, komunitas dan masyarakat. 
r. Mampu melakukan penjaminan mutu dan riset di tempat kerja. 
s. Memiliki keterampilan manajemen diri. 

CPMK  

(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. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

d. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri 

e. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang farmasi 

 

(2)  Keterampilan Umum 

 Menguasai pengetahuan mengenai konsep manajemen farmasi di apotek 

 Menguasai dan memahami standar pelayanan kefarmasian di Apotek 

 Menguasai pengetahuan tentang strategi p-engembangan apotek 

 Menguasai pengetahuan pembuatan studi kelayakan 
 
(3) Keterampilan Khusus 

a. Mampu mengetahui tentang definisi apoteker, apotek, SIA, SIPA, STRA 

b. Mampu mengetahui tentang proses perijinan apotek 

c. Mampu mengetahui tentang SDM dan administrasi di Apotek 

d. Mampu mengetahui tentang pengelolaan persediaan kefarmasian di Apotek 

e. Mampu mengetahui tentang pengelolaan narkotika, psikotropika, obat rusak dan ED di Apotek 

f. Mampu mengetahui tentang cara penetapan harga obat dan pajak apotek 

g. Mampu mengetahui tentang manajemen keuangan di apotek 

h. Mampu mengetahui tentang jaminan mutu pelayanan di apotek 

i. Mampu mengetahui tentang manajemen strategi pengembangan apotek 



 
 

j. Mampu mengetahui tentang pengukuran kinerja menggunakan instrumen Balanced score card 

(4)  Pengetahuan 
 Menguasai pengetahuan tentang manajemen pelayanan kefarmasian di Apotek komunitas dan studi 

kelayakan pendirian Apotek 

DeskripsiSingkat 
MK 

Secara keseluruhan dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai manajemen kefarmasian di Apotek meliputi 
pengelolaan sumber daya manusia, perbekalan kefarmasian dan manajemen keuangan yang pada akhirnya 
dapat membuat studi kelayakan pendirian apotek 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

Materi Pembelajaran: 
1. Pengantar Manajemen farmasi Komunitas 
2. Pendirian apotek 
3. Pengelolaan Apotek 
4. Drug Managing Cycle 
5. Pengelolaan resep dan obat khusus 
6. Standar pelayanan kefarmasian di APotek 
7. Penetapan harga dan perpajakan 
8. Pengendalian apotek 
9. Manajemen keuangan apotek 
10. Jaminan mutu pelayanan apotek 
11. Strategi pengembangan apotek 
12. Balanced score card 
 

Pustaka Utama : 
 

 

1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Thn 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek  
 

Pendukung :  

2. Rutter, P, Community Pharmacy, 1 th edition, Churcill Livingstone, UK, 2005 4. AHFS Drugs Informations 
 2008 5. BNF, 56 editions, 2008 

3. Barber N (ed),Clinical Pharmacy, 2 th edition, Churcill Livingstone, UK, 2007 
4. Wiffen, P, et all, Oxford Handbook of Clinical Pharmacy, 1 th edition,University Press, UK, 2007 



 
 

Dosen Pengampu 1. Dr.rer.nat. Adryan Fristiohady, S.Farm, M.Sc., Apt. 
2. Dra. Hj. Harmawati Kadir, M.Kes, Apt. 
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 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 
Nilai 
(%) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Mahasiswa mampu 
menjelaskan definisi 
manejemen, konsep 
ilmu manajemen,  
definisi apoteker, 
apotek, SIA, SIPA 
dan STRA 
 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang pengertian 
apoteker, apotek, 
SIA, SIPA dan 
STRA 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
 
Bentuk non-test 
 

 Tulisan makalah 

 Presentasi 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 
 
 

Pengertian 
Apoteker, apotek, 
SIA, SIPA dan 
STRA 
 

5 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
Pendirian apotek 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang persyaratan 
pendirian apotek 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan alur 
proses perijinan 

Kriteria: 
Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 
 

 Tulisan makalah 

 presentasi  

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 

persyaratan 
pendirian apotek 
 
alur proses perijinan 
apotek 

5 
 



 
 

apotek  
2x50 menit 

3, 4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pengelolaan 
persediaan 
kefarmasian 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan  
proses dan metode 
perencanaan, 
pengadaan, 
distribusi dan 
penggunaan obat di 
apotek 

 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 
 

 Tulisan makalah 

 Presentasi 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 
 

Metode 
perencanaan obat 
menggunakan VEN 
dan analisis pareto 
 
Metode Pengadaan 
obat 
 
Metode distribusi 
obat di Apotek 
 

10 

5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pengelolaan resep 
dan obat khusus 
 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
pengeloaan resep 
narkotika, 
psikotropika dan 
obat rusak serta ED  

 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 

 Presentasi 
kelompok 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 

Pengeloaan resep 
narkotika dan 
psiktropika 
 
Pengelolaan obat 
rusak dan ED 
 

5 

6, 7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
standar pelayanan 
kefarmasian di 
APotek 
 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang standar 
pelayanan 
kefarmasian untuk 
meningkatkan mutu 
dan efisiensi 
pelayanan 
kefarmasian yang 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 

 Presentasi 
kelompok 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 

Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 73 
Thn 2016 tentang 
Standar Pelayanan 
Kefarmasian di 
Apotek 

5 



 
 

berazaskan 
pharmaceutical 

 Menjelaskan tujuan 
standar pelayanan 
kefarmasian di 
apotek  

 

 
 
 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester  

9 Mahasiswa mampu 
menjelaskan cara 
penetapan harga dan 
perpajakan 
 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang cara 
penetapan harga 
obat dan alat 
kesehatan di 
apotek  

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang cara 
penghitungan pajak 
di Apotek 
 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi 
kelompok 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
 
2x50 menit 
 

cara penetapan 
harga obat dan alat 
kesehatan di apotek 
 
cara penghitungan 
pajak di Apotek 

5 

10 Mahasiswa mampu  
menjelaskan 
mengenai 
pengendalian apotek 
 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan 
tentang 
pengendalian 
harga, keuangan 
dan pelayanan 

 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 

Pengendalian harga 
obat di apotek, 
keuangan dan 
pelayanan 

5 

11 Mahasiswa mampu   Ketepatan dalam Kriteria: ketepatan interaktif, Pembuatan laporan 10 



 
 

menjelaskan tentang 
manajemen 
keuangan di Apotek 

menjelaskan 
tentang 
penyusunan 
laporan keuangan 
di Apotek, 
penghitungan ROI, 
BEP dan PBP 

 

dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 

neraca laba rugi 
 
Penghitungan ROI, 
PBP, BEP apotek 

12 Mahasiswa mampu  
menjelaskan 
mengenai jaminan 
mutu pelayanan di 
Apotek 
 
 

 Ketepatan 
menjelaskan 
tentang pembuatan 
standar operasional 
prosedur pelayanan 
di Apotek  

 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 

Penyusunan SOP 
pelayanan di Apotek 

10 

13 Mahasiswa mampu  
menjelaskan 
mengenai strategi 
pengembangan 
apotek 
 

 Ketepatan 
menjelaskan 
tentang manajemen 
strategi 
pengembangan 
apotek 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 

manajemen strategi 
pengembangan 
apotek 

5 

14 Mahasiswa mampu  
menjelaskan 
mengenai konsep 

 Ketepatan 
menjelaskan 
tentang pengukuran 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 

Metode Balanced 
score card 
 

5 



 
 

balanced score card kinerja berbasis 
balanced score 
card 

 
Presentasi  

tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 

15 Mahasiswa mampu  
menjelaskan 
mengenai studi 
kelayakan 

 Ketepatan 
menjelaskan 
tentang pembuatan 
studi kelayakan 
pendirian apotek 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
Bentuk non-test: 
 
Presentasi  

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 

Studi Kelayakan 
pendirian apotek 
 

10 

16 Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 UNIVERSITAS HALU OLEO 

Fakultas Farmasi 
Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker 

SILABUS SINGKAT 

MATA KULIAH 

Nama               Manajemen Farmasi Komunitas 

Kode                 FAR71001 

Kredit               2 (2-0) 

Semester  I 
DESKRIPSI MATA KULIAH 

Secara keseluruhan dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai manajemen 
kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sumber daya manusia, perbekalan 
kefarmasian dan manajemen keuangan yang pada akhirnya dapat membuat studi 
kelayakan pendirian apotek 
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

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. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
d. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara 

mandiri 
e. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di 

bidang farmasi 
 

2 Keterampilan Umum, 
a. Menguasai pengetahuan mengenai konsep manajemen farmasi di apotek 
b. Menguasai dan memahami standar pelayanan kefarmasian di Apotek 
c. Menguasai pengetahuan tentang strategi p-engembangan apotek 
d. Menguasai pengetahuan pembuatan studi kelayakan 
 



 
 

3 Keterampilan Khusus, 
a. Mampu mengetahui tentang definisi apoteker, apotek, SIA, SIPA, STRA 
b. Mampu mengetahui tentang proses perijinan apotek 
c. Mampu mengetahui tentang SDM dan administrasi di Apotek 
d. Mampu mengetahui tentang pengelolaan persediaan kefarmasian di Apotek 
e. Mampu mengetahui tentang pengelolaan narkotika, psikotropika, obat rusak 

dan ED di Apotek 
f. Mampu mengetahui tentang cara penetapan harga obat dan pajak apotek 
g. Mampu mengetahui tentang manajemen keuangan di apotek 
h. Mampu mengetahui tentang jaminan mutu pelayanan di apotek 
i. Mampu mengetahui tentang manajemen strategi pengembangan apotek 
j. Mampu mengetahui tentang pengukuran kinerja menggunakan instrumen 

Balanced score card 

4 Pengetahuan 
Menguasai pengetahuan tentang manajemen pelayanan kefarmasian di Apotek 
komunitas dan studi kelayakan pendirian Apotek 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK) 

1 Mahasiswa mampu menjelaskan definisi apoteker, apotek, SIA, SIPA dan STRA 

2 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pendirian apotek 

3 Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan persediaan kefarmasian 

4 Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan resep dan obat khusus 

5 
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang standar pelayanan kefarmasian di 
Apotek 

6 
Mahasiswa mampu menjelaskan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1779 Th. 2011 
tentang industri Farmasi 

7 Mahasiswa mampu menjelaskan cara penetapan harga dan perpajakan 

8 Mahasiswa mampu  menjelaskan mengenai pengendalian apotek 

9 Mahasiswa mampu  menjelaskan tentang manajemen keuangan di Apotek 

10 Mahasiswa mampu  menjelaskan mengenai jaminan mutu pelayanan di Apotek 

11 Mahasiswa mampu  menjelaskan mengenai strategi pengembangan apotek 

12 Mahasiswa mampu  menjelaskan mengenai konsep balanced score card 

13 Mahasiswa mampu  menjelaskan mengenai studi kelayakan  



 
 

MATERI PEMBELAJARAN 

1 Pengantar Manajemen farmasi Komunitas 

2 Pendirian apotek 

3 Pengelolaan Apotek 

4 Drug Managing Cycle 

5 Pengelolaan resep dan obat khusus 

6 Standar pelayanan kefarmasian di Apotek 
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