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SILABUS MATA KULIAH 

Revisi  : 1 
Tanggal Berlaku : 1 Februari 2014 

 

A. Identitas 

1. Nama Mata Kuliah : Fitoterapi 

2. Program Studi : Profesi Apoteker 

3. Fakultas : Farmasi 

4. Bobot : 2 sks 

5. Elemen Kompetensi : Penguasaan ilmu dan kemampuan berkarya 

6. Jenis Kompetensi : Utama 

7. Alokasi Waktu Total : 14 x 2 x 50 menit 

 

B. Unsur-unsur silabus 

Kompetensi dasar Indikator Materi Pokok Strategi 
Pembelajaran 

Alokasi 
waktu 

Referensi/ 
acuan 

Evaluasi 

Mahasiswa dapat mengetahui 
Definisi istilah-istilah, latar belakang 
dan perkembangan herbal medicine 
dan peraturan perundangan yang 
terkait dengan fitoterapi 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan: definisi dan istilah-istilah dalam 
fitoterapi. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang dan perkembangan 
herbal medicine 

3. Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan perundangan yang terkait 
fitoterapi 

Definisi, latar 
belakang, 
perkembangan 
herbal medicine dan 
peratuan yang terkait 
fitoterapi 

Ceramah, 
diskusi 

2 x 50 
menit 

1 - 8 UTS, 
UAS, 
tugas,  

Mahasiswa mampu menyebutkan, 
memilih, dan menggolongkan 
tumbuhan obat berdasarkan 
khasiat dan kandungannya  

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat antihipertensi 
dan diuretik 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat obat jantung. 
3.  Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat sebagai 

imunomodulator 
4. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat sbg 

antiobesitas 

Penggolongan 
tumbuhan obat 
berdasarkan 
khasiatnya. 

Ceramah, 
diskusi 

4 x 50 
menit 

1 - 8 UTS, 
UAS, 
Tugas 
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5. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat sebagai 
antidiabetes 

6. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat sbg 
antiinflamasi 

7. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat sbg 
antikanker 

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan serta menerapkan 
pedoman praktis terapi herbal 
secara sistematik 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pemakaian fitoterapi dengan tepat 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan EBM untuk fitomedicine 
3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan merancang formula OHT dan 

fitofarmaka. 
4. Mahasiswa mampu menerapkan konsep fitoterapi untuk obesitas, 

dislipidemia dan hipertensi. 

Pedoman praktis 
terapi herbal. 

Ceramah, 
diskusi 

4x 50 
menit 

1 - 8 UTS, 
UAS, 
Tugas 

Mahasiswa mampu memahami dan 
menjelaskan tentang ketoksikan, 
kontraindikasi, dan inkompatibilitas 
herbal medicine berdasar EBM 

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ketoksikan, kontra 
indikasi dan inkompatibilitas herbal medicine dengan obat sintetik. 

2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ketoksikan, kontra 
indikasi dan inkompatibilitas herbal medicine dengan makanan. 

3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ketoksikan, kontra 
indikasi dan inkompatibilitas herbal medicine dengan herbal medicine 
yang lain. 

Ketoksikan, 
kontraindikasi, dan 
inkompatibilitas 
herbal medicine 
berdasar EBM 

Ceramah, 
diskusi 

4x 50 
menit 

1 - 8 UTS, 
UAS, 
Tugas 

Mahasiswa memahami dan 
menjelaskan khasiat, sifat fisika 
kimia senyawa aktif, mekanisme 
zat aktif berkhasiat dan 
interaksinya. 

1.  Mahasiswa dapat menjelaskan khasiat dan sifat fisika kimia zat aktif. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme zat aktif berkhasiat dan 
interaksinya. 

Khasiat, senyawa 
yang aktif, sifat fisika 
kimia senyawa aktif, 
mekanisme zat aktif 
dan interaksinya.  

Diskusi 6 x 50 
menit 

Jurnal 
Ilmiah di 
internet 

UAS, 
tugas, 
pretes 
dan 
postes 

Mahasiswa memahami dan 
menjelaskan khasiat, sifat fisika 
kimia senyawa aktif, mekanisme 
zat aktif berkhasiat dan 
interaksinya. 

1.  Mahasiswa dapat menjelaskan khasiat dan sifat fisika kimia zat aktif. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme zat aktif berkhasiat dan 
interaksinya. 

Khasiat, senyawa 
yang aktif, sifat fisika 
kimia senyawa aktif, 
mekanisme zat aktif 
dan interaksinya. 

Diskusi 6 x 50 
menit 

Jurnal 
Ilmiah di 
internet 

UAS, 
tugas, 
pretes 
dan 
postes 

Mahasiswa mampu menilai dan 
mengevaluasi rasionalitas 
komposisi produk bahan herbal 
untuk terapi suatu penyakit   

Mahasiswa dapat membuat penilaian dan evaluasi tentang rasionalitas 
komposisi produk bahan herbal untuk terapi suatu penyakit   

Penilaian dan 
evaluasi tentang 
rasionalitas 
komposisi produk 
bahan herbal untuk 
terapi suatu penyakit   

Diskusi 2 x 50 
menit 

Jurnal 
Ilmiah di 
Internet. 

UAS, 
tugas, 
pretes 
dan 
postes 
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Disiapkan oleh : 

Dosen Pengampu 

Diperiksa oleh : 

Ketua Program Studi 

Disahkan oleh : 

Dekan 

 

 

 

 

Dr. Laela Hayu Nurani, M.Si., Apt 

 

 

 

 

Moch Saiful Bachri, M.Si., Ph.D., Apt. 
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Satuan Acara Perkuliahan 

Kode/Nama Mata Kuliah : 6210720 / FITOTERAPI Revisi ke : 1 
Satuan Kredit Semester : 2 Tanggal Revisi : 13 Januari 2014 
Jumlah Jam kuliah dalam 
seminggu 

: 2x50 Tanggal mulai berlaku : 1 Februari 2014 

   Penyusun : Zainab, M.Si., Apt 
Dr. Laela Hayu Nurani, M.Si, Apt. 

Jumlah Jam kegiatan laboratorium : - Penanggungjawab keilmuan : Dr. Laela Hayu Nurani, M.Si, Apt. 
 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang tumbuhan obat atau herbal sebagai fitoterapi dan aspek interaksinya dalam 

pengobatan serta pemeliharaan kesehatan berdasarkan bukti ilmiah. 

Standar Kompetensi : Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan tumbuhan obat atau herbal sebagai fitoterapi 

dan aspek interaksinya dalam pengobatan serta pemeliharaan kesehatan  berdasarkan  bukti ilmiah. 

Perte-
muan 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator Pokok Bahasan / Materi Aktivitas 
Pembelajaran 

Rujukan 

1 Mahasiswa dapat 
mengetahui Definisi istilah-
istilah, latar belakang dan 
perkembangan herbal 
medicine dan peraturan 
perundangan yang terkait 
dengan fitoterapi 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan: definisi dan istilah-istilah 
dalam fitoterapi. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang dan 
perkembangan herbal medicine 

3. Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan perundangan yang 
terkait fitoterapi 

Definisi, latar belakang, 
perkembangan herbal 
medicine dan peraturan 
yang terkait fitoterapi 

1. Menjelaskan 
Definisi, latar 
belakang, 
perkembangan 
herbal medicine dan 
peraturan yang 
terkait fitoterapi  

2. Tanya jawab 

1 - 8 

2-3 Mahasiswa mampu 
menyebutkan, memilih, dan 
menggolongkan tumbuhan 
obat berdasarkan khasiat dan 
kandungannya 

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat 
antihipertensi dan diuretik 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat 
obat jantung. 

3.  Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat 
sebagai imunomodulator 

4. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat 

Penggolongan tumbuhan 
obat berdasarkan 
khasiatnya. 

1. Menjelaskan 
Penggolongan 
tumbuhan obat 
berdasarkan 
khasiatnya 

2. Tanya jawab 

1 - 8 
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sbg antiobesitas 
5. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat 

sebagai antidiabetes 
6. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat 

sbg antiinflamasi 
7. Mahasiswa dapat menjelaskan tumbuhan obat berkhasiat 

sbg antikanker 

4-5 Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
serta menerapkan pedoman 
praktis terapi herbal secara 
sistematik 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pemakaian fitoterapi 
dengan tepat 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan EBM untuk fitomedicine 
3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan merancang formula 

OHT dan fitofarmaka. 
4. Mahasiswa mampu menerapkan konsep fitoterapi untuk 

obesitas, dislipidemia dan hipertensi. 

Pedoman praktis terapi 
herbal. 

1. Menjelaskan 
pedoman praktis 
terapi herbal 

2. Tanya jawab 

1 - 8 

6-7 Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
tentang ketoksikan, 
kontraindikasi, dan 
inkompatibilitas herbal 
medicine berdasar EBM 

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
ketoksikan, kontra indikasi dan inkompatibilitas herbal 
medicine dengan obat sintetik. 

2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
ketoksikan, kontra indikasi dan inkompatibilitas herbal 
medicine dengan makanan. 

3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan 
ketoksikan, kontra indikasi dan inkompatibilitas herbal 
medicine dengan herbal medicine yang lain. 

Ketoksikan, kontraindikasi, 
dan inkompatibilitas herbal 
medicine berdasar EBM 

1. Menjelaskan 
ketoksikan, 
kontraindikasi, dan 
inkompatibilitas 
herbal medicine 
berdasar EBM  

2. Tanya jawab 

 

8-10 Mahasiswa memahami dan 
menjelaskan khasiat, sifat 
fisika kimia senyawa aktif, 
mekanisme zat aktif 
berkhasiat dan interaksinya. 

1.  Mahasiswa dapat menjelaskan khasiat dan sifat fisika kimia 
zat aktif. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme zat aktif 
berkhasiat dan interaksinya. 

Khasiat, senyawa yang 
aktif, sifat fisika kimia 
senyawa aktif, mekanisme 
zat aktif dan interaksinya.  

1. Menganalisis kasus 

2. Mencari 
penyelesaian atau 
jawaban  

3. Mendiskusikan hasil 

1 - 8 

11-13 Mahasiswa memahami dan 
menjelaskan khasiat, sifat 
fisika kimia senyawa aktif, 
mekanisme zat aktif 
berkhasiat dan interaksinya. 

1.  Mahasiswa dapat menjelaskan khasiat dan sifat fisika kimia 
zat aktif. 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan mekanisme zat aktif 
berkhasiat dan interaksinya. 

Khasiat, senyawa yang 
aktif, sifat fisika kimia 
senyawa aktif, mekanisme 
zat aktif dan interaksinya.  

1. Menganalisis kasus 

2. Mencari 
penyelesaian kasus 

3. Mendiskusikan hasil 
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14 Mahasiswa mampu menilai 
dan mengevaluasi 
rasionalitas komposisi produk 
bahan herbal untuk terapi 
suatu penyakit   

Mahasiswa dapat membuat penilaian dan evaluasi tentang 
rasionalitas komposisi produk bahan herbal untuk terapi suatu 
penyakit   

Penilaian dan evaluasi 
tentang rasionalitas 
komposisi produk bahan 
herbal untuk terapi suatu 
penyakit   

1. Penugasan 

2. Presentasi hasil  

1 - 8 

 

Komposisi Penilaian                                  : Aspek Penilaian Prosentase 

Ujian Akhir Semester 40% 

Ujian Tengah Semester 40% 

Tugas Mandiri 20% 

Keaktifan Mahasiswa  

Komponen lain (jika ada)  

Total 100 % 

 

Daftar Referensi   : 

Wajib : 1. Ebadi, M., 2002, Pharmacodynamic Basis of Herbal Medicine, CRC Press, Boca Raton, Florida. 

2. Mill, S and Bone, K., 2000, Principles and Practise of Phytotheraphy – Modern Herbal Medicine, Churchill Livingstone, 
Edinburg – Toronto 

3. Anonim, 1994, Persyaratan Obat Tradisional, www.pom.go.id/public/hukum_ perundangan/pdf 

4. Bisset, N.G., 1994, Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals 

5. Philp,R.B., 2004, Herbal – Drug Interactions and Advers Effects – An Evidence based Quick Reference Guide, McGraw – Hill 
Medical Publishing Division, New York – Toronto. 

6. Ross, I. A., 1999, Medicinal Plant of theWorld, Human Press, Totowa New Jersey 

7. Schule, V., Hansel, R., Tyler, V.E., 1997, Rational Phytotheraphy, Springer, Berlin. 
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8. DepKes, 2000, Acuan Sediaan Herbal  

 

Anjuran : 1. Anonim, 1994, Persyaratan Obat Tradisional, www.pom.go.id/public/hukum_ perundangan/pdf 

2. Anonim, 2005, Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka, 
www.pom.go.id/public/hukum_ 

3. DepKes, 2000, Parameter Standarisasi Simplisia dan Ekstrak 

4. DepKes, 2000, Pedoman Pelaksanaan Uji Klinik Obat Tradisional 
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