
FM-UAD-PBM-08-04/R0 

SILABUS MATA KULIAH 

Revisi: 
Tanggal Berlaku : 1 Februari 2014 

 
 

A. Identitas 

1. Nama Mata Kuliah : Packaging 

2. Program Studi : Profesi Apoteker  

3. Fakultas : Farmasi 

4. Bobot : 1 sks 

5. Elemen Kompetensi : Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan  

6. Jenis Kompetensi : Utama  

7. Alokasi Waktu Total : 14 x  1 x 50 menit 

B. Unsur-unsur silabus 

Kompetensi dasar Indikator Materi Pokok Strategi 
Pembelajaran 

Alokasi 
waktu 

Referensi Evaluasi 

Mahasiswa memahami dan dapat 
menjelaskan maksud dan tujuan 
pengemasa 

1. Dapat menjelaskan istilah-istilah dalam 
pengemas 

2. Dapat menjelaskan maksud dan tujuan 
pengemas 

3. Dapat menjelaskan macam-macam bahan 
pengemas 

menjelaskan isitlah dalam 
pengemas dan tutup, 
menjelaskan maksud dan 
tujuan dari berbagai 
pengemas, serta 
menjelaskan macam-
macam bahan pengemas 

ceramah, 
review, tanya 
jawab 

1 x 50 
menit 

1-4 UTS 
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mahasiswa memahami dan dapat 
menjelaskan tentang persyaratan 
bahan pengemas dan pemilihan 
bahan pengemas   

1. Dapat menjelaskan syarat-syarat bahan 
pengemas farmasi 

2. Dapat merancang bahan pengemas 
berdasarkan : bahan yang dikemas, cara 
pemberian, bahan pengemas yang tersedia 

3. Dapat memilih bahan pengemas yang baik 

menjelaskan syarat-syarat 
bahan pengemas farmasi, 
menjelaskan rancangan 
bahan pengemas 
berdasarkan : bahan yang 
dikemas, cara pemberian, 
bahan pengemas yang 
tersedia, menjelaskan 
bagaimana memilih bahan 
pengemas yang baik 

ceramah, 
review, tanya 
jawab 

1  x  50 
menit 

1-4 UTS 

mahasiswa memahami dan mengerti 
dan dapat menjelaskan tentang 
adanya interaksi bahan pengemas 
dengan produk   

1. Dapat menjelaskan proses sorpsi 

2. Dapat menjelaskan bagaimana cara 
mengetahui adanya sorpsi 

3. Dapat memberikan beberapa contoh interaksi 
obat-wadah 

menjelaskan proses 
sorpsi, menjelaskan 
bagaimana cara 
mengetahui adanya 
sorpsi, menjelaskan 
bagaimana cara 
memberikan beberapa 
contoh interaksi obat-
wadah 

ceramah, 
review, tanya 
jawab 

1 x 50 
menit 

1-3 UTS 

mahasiswa memahani dan dapat 
menjelaskan komponen pengemas 
gelas, tipe/jenis gelas dan cara 
control kualitasnya 

1. Dapat menjelaskan componen pengemas 
gelas 

2. Dapat menjelaskan struktur pengemas gelas 

3. Dapat menjelaskan jenis-jenis pengemas 
gelas 

4. Dapat mengkalsifikasikan gelas menurut FI 
IV/USP XXVIII 

5. Dapat melakukan uji terhadap pengemas 
gelas 

6. Dapat menjelaskan kesalahan ukuran 

7. Dapat menjelaskan cacat pengemas gelas 

menjelaskan componen 
pengemas gelas, 
menjelaskan struktur 
pengemas gelas, 
menjelaskan jenis-jenis 
pengemas gelas, 
menjelaskan 
pengkalsifikasikan gelas 
menurut FI IV/USP 
XXVIII, menjelaskan 
bagaimana melakukan uji 
terhadap pengemas 
gelas, menjelaskan 
kesalahan ukuran, 
menjelaskan cacat 

ceramah, 
review, tanya 
jawab 

2 x 50 
menit 

1-4 UTS 
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 pengemas gelas 

 

Mahasiswa dapat mengerti dan 
menjelaskan macam-macam 
komponen bahan pengemas plastik, 
jenis plastik, keuntungan pastik. 

1. Dapat menjelaskan componen dalam 
pengemas plastik 

2. Dapat menjelaskan jenis pengemas plastik 
termoset dan termoplastik 

3. Dapat menjelaskan keuntungan penggunaan 
pengemas plastik 

menjelaskan componen 
dalam pengemas plastik, 
menjelaskan jenis 
pengemas plastik 
termoset dan 
termoplastik, menjelaskan 
keuntungan penggunaan 
pengemas plastik 

ceramah, 
review, tanya 
jawab 

2 x 50 
menit 

1-5 UTS 

Mahasiswa dapat mengerti dan 
menjelaskan leachables dan 
extractables, masalah pengemas 
plastik, kontrol kualitas plastik. 

1. Dapat menjelaskan reaksi leachability dan 
extractability pengemas plastik 

2. Dapat menjelaskan masalah potensial 
pengemas plastik 

3. Dapat menjelaskan pengemas plastik 
parenteral 

4. Dapat melakukan kontrol kualitas pengemas 
plastik sediaan parenteral 

5. Dapat melakukan uji permeabilitas pengemas 
plastik 

menjelaskan reaksi 
leachability dan 
extractability pengemas 
plastik, menjelaskan 
masalah potensial 
pengemas plastik, 
menjelaskan pengemas 
plastik parenteral, 
menjelaskan bagaimana  
melakukan kontrol 
kualitas pengemas plastik 
sediaan parenteral, 
menjelaskan bagaimana 
melakukan uji 
permeabilitas pengemas 
plastik 

 

ceramah, 
review, tanya 
jawab 

2 x 50 
menit 

1-5 UAS 

Mahasiswa dapat mengerti dan 
menjelaskan penggunaan bahan 
pengemas elastomer, sifat-sifat 
penutup ideal, macam-macam 

1. Dapat menjelaskan penggunaan pengemas 
dari bahan elastomer 

2. Dapat menjelaskan sifat-sifat penutup atau 

menjelaskan penggunaan 
pengemas dari bahan 
elastomer, menjelaskan 
sifat-sifat penutup atau 

ceramah, 
review, tanya 
jawab 

3 x 50 
menit 

1-3 UAS 
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komponen bahan pengemas 
elastomer, jenis elastomer, uji 
terhadap elastomer sediaan 
parenteral, pemilihan tutup 
elastomer. 

elastomer yang ideal 

3. Dapat menjelaskan macam-macam komposisi 
bahan pembuat elasomer 

4. Dapat menjelaskan jenis elastomer alam dan 
sintetik 

5. Dapat melakukan uji elastomer sediaan 
parenteral 

6. Dapat memilih tutup elastomer yang sesuai 

elastomer yang ideal, 
menjelaskan macam-
macam komposisi bahan 
pembuat elasomer, 
menjelaskan jenis 
elastomer alam dan 
sintetik, menjelaskan 
bagaimana melakukan uji 
elastomer sediaan 
parenteral, menjelaskan 
bagaiman memilih tutup 
elastomer yang sesuai 

 

Mahasiswa dapat mengerti dan 
menjelaskan trend pengemas dan 
model  pembuatannya 

1. Dapat menjelaskan trend pengemas terkini, 
flexible packaging dan edible film 

2. Dapat menjelaskan alasan maksud dan tujuan 
pengembangan  kemasan 

3. Dapat merancang pengembangan kemasan 

4. Dapat menjelaskan dasar-dasar 
pengembangan kemasan 

5. Dapat menjelaskan proses  pengembangan 
kemasan 

6. Dapat menjelaskan arah perkembangan 
kemasan untuk masa mendatang 

menjelaskan trend 
pengemas terkini, flexible 
packaging dan edible film, 
menjelaskan alasan 
maksud dan tujuan 
pengembangan  kemasan, 
menjelaskan perancangan 
pengembangan kemasan, 
menjelaskan dasar-dasar 
pengembangan kemasan, 
menjelaskan proses  
pengembangan kemasan, 
menjelaskan arah 
perkembangan kemasan 
untuk masa mendatang 

ceramah, 
review, tanya 
jawab 

2 x 50 
menit 

1,2 UAS 
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Satuan Acara Perkuliahan 

Kode/Nama Mata Kuliah : 6211910 / Packaging Revisi ke : - 
Satuan Kredit Semester : 1 sks Tanggal Revisi : - 
Jumlah Jam kuliah dalam seminggu : 1 x 50 menit Tanggal mulai berlaku : 1 Februari 2014 
   Penyusun : Dr. Nining Sugihartini, M.Si., Apt 
Jumlah Jam kegiatan laboratorium : - Penanggungjawab keilmuan 

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

Deskripsi Mata Kuliah : Mempelajari tentang definisi, visi, fungsi dan tujuan packaging, pemilihan dan rancangan bahan pengemas, proses sorpsi, 

komponen dan tipe pengemas gelas, komponen pengemas plstik, reaksi leachability extractbility, pengemas elastomer, dan trend 

pengemas serta model pembuatannya 

Standar Kompetensi : Pada akhir perkuliahan ini mahasiswa mampu menjelaskan definisi, visi, fungsi dan tujuan packaging, pemilihan dan rancangan 

bahan pengemas, proses sorpsi, komponen dan tipe pengemas gelas, komponen pengemas plstik, reaksi leachability 

extractbility, pengemas elastomer, dan trend pengemas serta model pembuatannya. 

Pertemuan 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator Pokok 
Bahasan/Materi 

Aktivitas Pembelajaran 
Rujukan 

1 
Mahasiswa memahami 
dan dapat menjelaskan 
maksud dan tujuan 
pengemasan  

1. Dapat menjelaskan istilah-
istilah dalam pengemas. 

2. Dapat menjelaskan maksud 
dan tujuan pengemas 

3. Dapat menjelaskan macam-
macam bahan pengemas 

 

1. Istilah-istilah dalam 
pengemas dan 
tutup. 

2. Maksud dan tujuan 
berbagai 
pengemas.               

3. Macam-macam 
bahan pengemas 

 

1. Pendahuluan 
- menjelaskan tentang pokok pokok materi yang akan 

di bahas 
- menjelaskan kopmpetensi yang harus di capai di 

akhir kuliah 
2. Penyajian 

- Istilah-istilah dalam  pengemas menurut DEPKES, 
FDA 

- Maksud dan tujuan pengemas klasik dan masa kini 
- Macam-macam bahan pengemas 

3. Penutup 
Review, Tanya jawab 
 

1-4 

2 
Mahasiswa memahami 
dan dapat menjelaskan 
tentang persyaratan 

1. Dapat menjelaskan syarat-

syarat bahan pengemas 

1. Syarat-syarat 

bahan pengemas. 

1. Pendahuluan 
- menjelaskan tentang pokok pokok materi yang akan 

di bahas 

1-4 
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bahan  pengemas dan 
pemilihan bahan 
pengemas 

farmasi 

2. Dapat merancang bahan 

pengemas bardasarkan :  

bahan yang dikemas, cara 

pemberian, bahan pengemas 

yang tersedia. 

3. Dapat memilih bahan 

pengemas primer yang baik 

2. Rancangan bahan 
pengemas: bahan 
yang dilemas, cara 
pemberian, bahan 
yang tersedia              

3. Pemilihan bahan 
pengemas 

 

- menjelaskan kopmpetensi yang harus di capai di 
akhir kuliah 

2. Penyajian 

- Syarat-syarat bahan pengemas  
- Rancangan bahan pengemas: bahan yang dilemas, 

cara pemberian, bahan yang tersedia  
- Pemilihan bahan pengemas 

3. Penutup 
Review, Tanya jawab 
 

3 
Mahasiswa memahami 
dan mengerti dan dapat 
menjelaskan tentang 
adanya interaksi bahan 
pengemas dengan 
produk. 

1. Dapat menjelaskan proses 
sorpsi 

2. Dapat menjelaskan 
bagaimana cara mengetahui 
adanya sorpsi 

3. Dapat memberikan 
beberapa contoh interaksi 
obat-wadah 

1. Proses sorpsi: 

absorpsi, adsorpsi, 

desorpsi 

2. Cara mengetahui 
adanya sorpsi              

3. Beberapa contoh 
interaksi obat-
wadah 

 

1. Pendahuluan 
- menjelaskan tentang pokok pokok materi yang akan 

di bahas 
- menjelaskan kopmpetensi yang harus di capai di 

akhir kuliah 
2. Penyajian 

- Proses sorpsi; absorpsi, adsorbsi, desorpsi 
- Cara mengetahui adanya sorpsi 
- Beberapa contoh interaksi obat-wadah 

3. Penutup 
Review, Tanya jawab 
 

1-3 

4 dan 5 
Mahasiswa memahami 
dan dapat menjelaskan 
komponen pengemas 
gelas, tipe/jenis gelas 
dan cara kontrol 
kualitasnya. 

1. Dapat menjelaskan 
componen pengemas gelas 

2. Dapat menjelaskan struktur 
pengemas gelas 

3. Dapat menjelaskan jenis-
jenis pengemas gelas 

4. Dapat mengkalsifikasikan 
gelas menurut FI IV/USP 
XXVIII 

5. Dapat melakukan uji 

1. Komponen 
pengemas gelas 

2. Struktur pengemas 
gelas 

3. Jenis-jenis 
pengemas gelas 

4. Klasifikasi gelas 
menurut FI/USP 

5. Uji terhadap 
pengemas gelas 

6. Kesalahan ukuran 
7. Cacat pengemas 

1. Pendahuluan 
- menjelaskan tentang pokok pokok materi yang akan 

di bahas 
- menjelaskan kopmpetensi yang harus di capai di 

akhir kuliah 
2. Penyajian 

- Komponen pengemas gelas 
- Struktur pengemas gelas 
- Jenis-jenis pengemas gelas 
- Klasifikasi gelas menurut FI/USP 
- Uji terhadap pengemas gelas 
- Kesalahan ukuran 

1-4 
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terhadap pengemas gelas 

6. Dapat menjelaskan 
kesalahan ukuran 

7. Dapat menjelaskan cacat 
pengemas gelas 

 

gelas - Cacat pengemas gelas 
 

3. Penutup 
Review, Tanya jawab 
 

6 dan 7 
Mahasiswa dapat 

mengerti dan 

menjelaskan macam-

macam komponen 

bahan pengemas 

plastik, jenis plastik, 

keuntungan pastik. 

 

1. Dapat menjelaskan 
componen dalam 
pengemas plastik 

2. Dapat menjelaskan jenis 
pengemas plastik termoset 
dan termoplastik 

3. Dapat menjelaskan 
keuntungan penggunaan 
pengemas plastik 

1. Komponen dalam 
pengemas plastik 

2. Jenis pengemas 
plastik termoset 
dan termoplastik. 

3. Keuntungan 
penggunaan 
pengemas plastik 

 

1. Pendahuluan 
- menjelaskan tentang pokok pokok materi yang akan 

di bahas 
- menjelaskan kopmpetensi yang harus di capai di 

akhir kuliah 
2. Penyajian 

- Komponen dalam pengemas plastik 
- Jenis pengemas plastik termoset dan temoplastik 
- Keuntungan penggunaan pengemas plastik 

3. Penutup 
Review, Tanya jawab 
 

1-5 

8 dan 9 
Mahasiswa dapat 
mengerti dan 
menjelaskan leachables 
dan extractables, 
masalah pengemas 
plastik, kontrol kualitas 
plastik. 

1. Dapat menjelaskan reaksi 
leachability dan 
extractability pengemas 
plastik 

2. Dapat menjelaskan masalah 
potensial pengemas plastik 

3. Dapat menjelaskan 
pengemas plastik parenteral 

4. Dapat melakukan kontrol 
kualitas pengemas plastik 
sediaan parenteral 

5. Dapat melakukan uji 
permeabilitas pengemas 
plastik 

1. Reaksi leachability 
dan extractability 
pengemas plastik. 

2. Masalah potensial 
pengemas plastik 

3. Pengemas plastik 
sediaan parenteral 

4. Kontrol kualitas 
pengemas plastik 
sediaan 
parenteral. 

5. Uji permeabilitas 
pengemas plastik 

 

1. Pendahuluan 
- menjelaskan tentang pokok pokok materi yang akan 

di bahas 
- menjelaskan kopmpetensi yang harus di capai di 

akhir kuliah 
2. Penyajian 

- Reaksi leachability dan extractability pengemas 

plastik 

- Masalah potensial pengemas plastik 

- Pengemas plastik sediaan parenteral 

- Kontrol kualitas pengemas plastik sediaan parenteral 

- Uji permeabilitas pengemas plastik 

3. Penutup 
Review, Tanya jawab 

 

1-5 
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10, 11, 12 
Mahasiswa dapat 
mengerti dan 
menjelaskan 
penggunaan bahan 
pengemas elastomer, 
sifat-sifat penutup ideal, 
macam-macam 
komponen bahan 
pengemas elastomer, 
jenis elastomer, uji 
terhadap elastomer 
sediaan parenteral, 
pemilihan tutup 
elastomer. 

1. Dapat menjelaskan 
penggunaan pengemas dari 
bahan elastomer 

2. Dapat menjelaskan sifat-
sifat penutup atau elastomer 
yang ideal 

3. Dapat menjelaskan macam-
macam komposisi bahan 
pembuat elasomer 

4. Dapat menjelaskan jenis 
elastomer alam dan sintetik 

5. Dapat melakukan uji 
elastomer sediaan 
parenteral 

6. Dapat memilih tutup 
elastomer yang sesuai 

1. Penggunaan 
pengemas dari 
bahan elastomer 

2. Sifat-sifat penutup 
atau elastomer 
yang ideal. 

3. Macam-macam 
komposisi bahan 
pembuat 
elastomer  

4. Jenis elastomer 
alam dan sintetik 

5. Uji elastomer 
sediaan parenteral 

6. pemilihan 
terhadap tutup 
elastomer. 

 

1. Pendahuluan 
- menjelaskan tentang pokok pokok materi yang akan 

di bahas 
- menjelaskan kopmpetensi yang harus di capai di 

akhir kuliah 
2. Penyajian 

- penggunaan pengemas dari bahan elastomer 
- sifat-sifat penutup atau elastomer yang ideal 
- macam-macam komposisi bahan pembuat elastomer 
- jenis elastomer alam dan sintetik 
- uji elastomer sediaan parenteral 
- pemilihan terhadap tutup elastomer 

3. Penutup 
Review, Tanya jawab 

 

1-3 

13 dan 14 
Mahasiswa dapat 
mengerti dan 
menjelaskan trend 
pengemas dan model  
pembuatannya.   

1. Dapat menjelaskan trend 
pengemas terkini, flexible 
packaging dan edible film 

2. Dapat menjelaskan alasan 
maksud dan tujuan 
pengembangan  kemasan 

3. Dapat merancang 
pengembangan kemasan 

4. Dapat menjelaskan dasar-
dasar pengembangan 
kemasan 

5. Dapat menjelaskan proses  
pengembangan kemasan 

6. Dapat menjelaskan arah 
perkembangan kemasan 

1. Trend pengemas 
terkini, flexible 
packaging dan 
edible film 

2. maksud dan tujuan 
pengembangan  
kemasan 

3. Design 
pengembangan 
kemasan 

4. Dasar-dasar 
pengembangan 
kemasan 

5. Proses  
pengembangan 
kemasan 

6. Perkembangan 
kemasan untuk 

1. Pendahuluan 
- menjelaskan tentang pokok pokok materi yang akan 

di bahas 
- menjelaskan kopmpetensi yang harus di capai di 

akhir kuliah 
2. Penyajian 

- trend pengemas terkini, flexible packaging dan edible 
film  

- maksud dan tujuan pengembangan  kemasan 
- design pengembangan kemasan 
- dasar-dasar pengembangan kemasan 
- proses  pengembangan kemasan 
- perkembangan kemasan untuk masa mendatang 

3. Penutup 
Review, Tanya jawab 
 

1,2 
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untuk masa mendatang masa mendatang. 
 

 

Komposisi Penilaian                                  : Aspek Penilaian Prosentase 

Ujian Midterm 40 

Ujian Akhir 40 

Tugas/kuis 20 

Lain-lain - 

Total 100 % 

Daftar Referensi   : 

 1. Anonim, 2007, Kemasan Fleksibel, Dirjen Industri kecil dan menengah, Depperin Jakarta, 2007 
2. Rawlins, EA., 2005, Bentley’s Textbook of Pharmaceutics, 8th  ed., Bailliere Tindall, UK. 
3. Swarbrick, J., and Boylan, J.C., 1994, Packaging in Encyclopadia of Pharmaceutical Technology,  Marcel 

Dekker. Inc. 270 Madison Avenue, New York. 
4. Voigt R., 1984, Buku Pelajaran Teknologi Farmasi, alih bahasa Soendani Noerono S, Gadjah Mada University 

Press, Jogjakarta. 
5. Anonim, 1994, Farmakope Indonesia, ed. IV, DEPKES RI Jakarta 
 

Disusun oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh : 

Dosen Pengampu 

 

 

Dr. Nining Sugihartini, M.Si., Apt 

Penanggungjawab Keilmuan 

 

 

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

Ketua Program Studi 

 

 

Moch Saiful Bachri, Ph.D., Apt. 

Dekan 

 

 

Dr. Dyah Aryani Perwitasari, Ph.D., Apt. 

 


