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Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI  

Sikap: 
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas kefarmasian berdasarkan agama, moral, dan 

etika 
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila 
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggungjawab pada negara dan bangsa 
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan 

orisinal orang lain, terutama di bidang farmasi 
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, terutama di bidang farmasi 
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan kefarmasian secara mandiri 
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan di bidang farmasi 
 
Pengetahuan:  
1. Mampu menjalankan pelayanan kefarmasian dengan penuh tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai 

agama,budaya, etika, moral dan undang-undang yang berlaku 
2. Mampu berkontribusi dalam pengembangan program startegis organisasi profesi apoteker khususnya 

program pengembangan obat herbal/tradisional 
3. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi produksi, compounding dispensing, fungsi manajerial pada 

industri dan komunitas serta pelayanan farmasi klinik pada komunitas  



 
 

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

Keterampilan Umum: 
1. Memiliki kompetensi kerja dalam pelayanan kefarmasian  terutama di bidang fitoterapi termasuk pemanfaatan 

obat tradisional yang berasal dari tumbuhan alam lokal dan bahan alam kelautan Sulawesi Tenggara 
2. Mampu mengkomunikasikan pemikiran atau argumen dan karya inovasi bagi pengembangan profesi dan 

kewirausahaan khususnya dalam menyelesaikan dan mengidentifikasi masalah terkait obat termasuk obat 
herbal berbasis bukti (evidence based medicine) mulai dari perancangan, pembuatan, distribusi, pengelolaan 
dan pelayanan sediaan farmasi untuk optimalisasi keberhasilan terapi 

3. Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil keputusan dan kinerja pelayanan kefarmasian termasuk 
penggunaan obat herbal, dan mampu mengkomunikasikan hasil evaluasi tesebut kepada profesi kesehatan 
lain dan masyarakat dalam berbagai bentuk media 

4. Mampu memimpin dan bertanggungjawab dalam memecahkan masalah di bidang farmasi atas pekerjaan 
kefarmasian yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang dan kode etik keprofesian  

5. Mampu bekerja sama dengan profesi kesehatan lain seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi untuk 
keberhasilan terapi pasien dalam meningkatkan kualitas hidup mencakup masyarakat pesisir dan pulau-pulau 
terluar 
 

Keterampilan khusus: 
1. Mampu menelusur, menganalisis secara kritis, mengorganisasikan informasi tentang sediaan farmasi dan  
 mengkomunikasikan secara efektif  pada individu dan masyarakat 
2.  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. 

3. 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. 

4. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan 
perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. 

5. Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain terkait  pekerjaan kefarmasian, 
6. Mampu mengelola pekerjaan  kefarmasian  secara mandiri disupervisi apoteker, memimpin dan mengelola 

pekerjaan kelompok, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. 
7. Mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan 



 
 

pekerjaan teknis kefarmasian 
8. Mampu melakukan praktik kefarmasian disupervisi oleh apoteker   secara bertanggungjawab sesuai ketentuan 

perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. 
9. Mampu melakukan praktek kefarmasian melalui pemanfaatan produk fitoterapi yang berasal dari pemanfaatan 

bahan alam lokal yang ada di Sulawesi Tenggara. 
CPMK  

a. Memahami konsep farmasi industri 
b. Mampu menerapkan prinsip dan metode-metode yang ada dalam industri farmasi seperti Cara Pembuatan 

Obat yang baik, persyaratan ruangan produksi, sistem tata udara, manajemen mutu, proses-proses validasi, 
pembuatan sediaan-sediaan, standardisasi, penanganan produk komplain dan pengelolaan limbah 

DeskripsiSingkat 
MK 

Mata kuliah Farmasi Industri berisi tentang pentingnya Cara Pembuatan Obat yang Baik, premises, persyaratan 
klas ruangan produksi, alur proses pembuatan sediaan cair, padat, semipadat, IPC dan kontrol kualitasnya, 
sistem manajemen mutu dan validasi di industri farmasi, peran dari PPIC, penanganan produk komplain, inspeksi 
diri dan penanganan limbah, penyusunan formula dan standardisasi untuk produk dari tanaman-tanaman obat 
serta studi kelayakan produksi dan pengembangan formulasi. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pengantar farmasi industri, pengertian CPOB, pentingnya CPOB danperubahan-perubahan CPOB. 

2. Premises, Persyaratan klas ruangan produksi di industri farmasi dan sistem tata udara (Air Handling System)  

3. Alur proses pembuatan sediaan cair, padat, semipadat, IPC dan kontrol kualitasnya. 

4. Sistem manajemen mutu dan validasi di industri farmasi, peran dan fungsi PPIC, pemilihan supplier 

5. Mekanisme penanganan complain produk, inspeksi diri dan audit mutu 

6. Penyusunan formula, merancang proses produksi dan IPC serta standardisasi untuk produk dari tanaman 

jambu biji, pegagan, kunyit, temulawak, teh hijau. 

7. Penyusunan formula, merancang proses produksi dan IPC serta standardisasi untuk produk dari tanaman 

pasak bumi, pare, jinten, rosella dan jahe 

8. Pengelolaan limbah industri farmasi, baku mutu lingkungan, dokumen pengelolaan lingkungan, pengelolaan 

limbah padat, pengelolaan limbah udara/gas, pengelolaan limbah suara dan getaran, pengelolaan limbah cair 

Pustaka Utama :  

1. Pembuatan Obat Yang Baik 
2. Peraturan Kepala Bpom RI Nomor HK.04.1.33.02.12.0883 Tahun 2012 Tentang Dokumen Induk Industri 

Farmasi Dan Industri Obat Tradisional 
3. Pedoman Cara Pembuatan Bahan Baku Aktif Obat Yang Baik BPOMTahun 2009 

Pendukung :  



 
 

b. Petunjuk Operasional Penerapan Pedoman CPOB 2012 Jilid I Dan II BPOM RITahun 2013 
c. Priyambodo, B. 2007. Manajemen Farmasi Industri. Global Pustaka Utama. Yogyakarta 

Dosen Pengampu Suryani, S.Farm., M.Sc.,Apt. 

Matakuliahsyarat  
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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) 

1,2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
perkembangan 
industri farmasi, 
peran CPOB dan 
pentingnya cara 
Pembuatan Obat 
yang Baik dalam 
membuat obat yang 
berkualitas 
 

 Ketepatan 
menjelaskan 
perkembangan 
industri farmasi, 
peran 
CPOB,pentingnya 
CPOB, pengertian 
CPOB, prinsip 
pelaksanaan 
CPOB, latar 
belakang CPOB, 
perubahan-
perubahan CPOB 
dan parameter 
kualitas obat. 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 

 Ringkasan hasil 
rujukan 

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

 Perkembangan 
Industri Farmasi 
dulu, sekarang 
dan masa depan 
serta potret 
industri farmasi di 
Indonesia. 

 Pengertian Cara 
Pembuatan Obat 
yang Baik 
(CPOB), peran 
CPOB, latar 
belakang CPOB, 
perubahan-
perubahan CPOB 
dan paramenetr 
kualitas obat   

10 

3 Mahasiswa dapat 
memahami tentang 
Premises, 
persyaratan klas 
ruangan produksi 

Ketepatan dalam 
menjelaskan tentang 
Premises, ruang klas 
A, B,C,D,E,F,G dan 
persyaratan masing-
masing  ruang  klas, 
Jumlah 
partikel viable& nonvia
ble, temperatur, 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 

 Ringkasan hasil 
rujukan 

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

Premises, ruang kl
as A, B,C,D,E,F,G 
dan persyaratan 
masing-masing 
 ruang  klas,partikel
 viable& nonviable, 
temperatur, 
kelembaban, 
air  change, 
tekanan udara, sist

10 



 
 

kelembaban, 
air  change, 
tekanan udara, sistem
 airlock. 

2x50 menit 
 
 
 

em airlock 

4,5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan alur 
proses pembuatan 
sediaan cair, padat, 
semipadat, IPC dan 
kontrol kualitasnya 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan alur 
proses pembuatan 
sediaan sirup, tablet, 
kapsul, salep dan 
krim, IPC dan kontrol 
kualitasnya 
 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan  
Bentuk non-test 
 

 Tulisan 
makalah 

 Presentasi 

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

 Alur proses 
produksi sediaan 
sirup, IPC dan 
kontrol kualitasnya 

 Alur proses 
produksisediaan 
tablet dengan cara 
granulasi basah, 
IPC dan kontrol 
kualitasnya 

 Alur proses 
produksi sediaan 
tablet dengan cara 
kempa langsung, 
IPC dan kontrol 
kualitasnya 

 Alur proses 
produksi sediaan 
kapsul, IPC dan 
kontrol kualitasnya 

 Alur proses 
produksi sediaan 
salep dan krim, 
IPC dan kontrol 
kualitasnya 

 

20 

6,7 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sistem 
manajemen mutu 
dan validasi di 

 Ketepatan dalam 
menjelaskan sistem 
manajemen mutu 
danjenis-jenis 

Kriteria: ketepatan 
menjelaskan jenis-
jenis validasi 
Bentuk non-test : 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 

 Pengertian sistem 
manajemen mutu, 
Jenis-jenis 
validasi proses 

10 



 
 

industri farmasi validasi  

 Ketepatan 
menyusun protokol 
validasi proses 
produksi 

 Ketepatan 
menentukan 
parameter kritis, 
pengambilan 
sampel, pengujian 
interpretasi hasil dan 
kriteria penerimaan, 
analisa data dan 
laporan validasi. 

 Ketepatan 
menjelaskan tujuan 
validasi proses 
pengemasan, 
membuat protokol 
validasi dan laporan 
validasi 

 Ketepatan 
menjelaskan tujuan 
validasi 
pembersihan, 
pembuatan protokol 
dan laporan validasi 

 Ketepatan 
menjelaskan proses 
revalidasi 

Ringkasan hasil 
rujukan 

kolaboratif, dan 
berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 
 
 

produksi, 
pembuatan 
protokol validasi 
proses produksi, 
parameter kritis, 
pengambilan 
sampel, pengujian 
interpretasi hasil 
dan kriteria 
penerimaan, 
analisa data dan 
laporan validasi. 

 Tujuan Validasi 
proses 
pengemasan, 
pembuatan 
protokol validasi 
proses 
pengemasan, 
pengambilan 
sampel, pengujian 
dan laporan 
validasi 

 Tujuan validasi 
pembersihan, 
pembuatan 
protokol, metode-
metode 
pengambilan 
sampel, 
penentuan total 
residu, pengujian, 
interpretasi hasil, 
Prosedur tetap 



 
 

proses revalidasi. 
 

8 Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester 

 
9 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan peran 
dan fungsi PPIC, 
manajemen gudang 
dan pemilihan 
supplier 

 Ketepatan 
menjelaskanperan 
dan fungsi PPIC, 
manajemen gudang 
dan pemilihan 
supplier 
 

Kriteria: ketepatan 
meringkas dan 
menjelaskan 
 
Bentuk non test: 
ringkasan hasil 
rujukan 

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

 Pengertian PPIC, 
tugas dan 
tanggungjawab 
PPIC, peran PIC 
di industri farmasi, 
hubungan PPIC 
dengan berbagai 
departemen dalam 
industri farmasi, 
syarat-syarat 
pemilihan supplier, 
sistem manajemen 
gudang, kapasitas 
gudang. 

 

10 

10 Mahasiswa mampu  
menjelaskan tentang 
penanganan produk 
komplain, inspeksi 
diri dan audit mutu 

 Ketepatan 
menjelaskan 
tentang 
penanganan 
produk komplain, 
inspeksi diri dan 
audit mutu 
 

Kriteria: ketepatan 
meringkas dan 
menjelaskan 
 
Bentuk non-test: 
Presentasi 
kelompok 

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

 Pengertian produk 
komplain, 
mekanisme 
penanganan 
produk komplain, 

 Mekansime 
inspeksi diri dan 
audit mutu dalam 
industri farmasi 

10 

11,1
2 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
penyusunan formula, 
merancang proses 
produksi dan IPC, 

 Ketepatan 
menjelaskan dan 
menyusun formula, 
merancang proses 
produksi dan IPC, 

Kriteria: ketepatan 
dan penguasaan 
 
Bentuk non-test: 
Presentasi 

interaktif, 
holistic,integratif, 
saintifik, kontekstual, 
tematik, efektif, 
kolaboratif, dan 

 Menyusun 
formula, 
merancang proses 
produksi dan IPC 

 Standardisasi ntuk 

10 



 
 

serta standardisasi 
untuk produk dari 
jambu buji, pegagan, 
kunyit, temulawak 
dan teh hijau. 

serta standardisasi 
untuk produk dari 
jambu buji, pegagan, 
kunyit, temulawak 
dan teh hijau 

 

kelompok berpusat pada 
mahasiswa 
 
2x50 menit 
 
 
 

produk dari 
tanaman jambu 
biji, pegagang, 
kunyit, temulawak 
dan teh hijau 

13,1
4 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
penyusunan formula, 
merancang proses 
produksi dan IPC, 
serta standardisasi 
untuk produk dari 
pasak bumi, pare, 
jinten, rosella dan 
jahe. 

 Ketepatan 
menjelaskan dan 
menyusun formula, 
merancang proses 
produksi dan IPC, 
serta standardisasi 
untuk produk dari 
pasak bumi, pare, 
jinten, rosella dan 
jahe. 

 

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

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

 Menyusun 
formula, 
merancang proses 
produksi dan IPC 

 Standardisasi 
untuk produk dari 
pasak bumi, pare, 
jinten, rosella dan 
jahe . 

10 

15 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sistem 
pengelolaan limbah 
industri farmasi 

 Ketepatan 
menyusun 
dokumen 
pengelolaan 
lingkungan, 
kegunaan dan 
manfaat AMDAL, 

 Ketepatan 
menjelaskan 
metode 
pengelolaan limbah 
udara, pengelolaan 
limbah padat, 
pengelolaan limbah 
suara dan atau 

Kriteria: ketepatan 
meringkas dan 
menjelaskan sistem 
pengelolaan limbah 
 
Bentuk non test: 
Ringkasan hasil 
rujukan 

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

Pengelolaan limbah 
industri farmasi, 
baku mutu 
lingkungan, 
dokumen 
pengelolaan 
lingkungan, 
pengelolaan limbah 
padat, pengelolaan 
limbah udara/gas, 
pengelolaan limbah 
suara dan getaran, 
pengelolaan limbah 
cair. 
 

10 



 
 

getaran, 
pengelolaan limbah 
cair. 

 

16 Ujian Akhir Semester (UAS)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


