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SILABUS MATA KULIAH 
Revisi   : 1 
Tanggal Berlaku  : 1 Februari 2014 

A. Identitas 

1. Nama Mata Kuliah : Pengembangan Produk  

2. Program Studi : Profesi Apoteker 

3. Fakultas : Farmasi 

4. Bobot : 2 sks 

5. Elemen Kompetensi :  Mahasiswa dapat memahami Pengembangan Produk obat alam, dan obat sintesis cara penemuaan isolasi, (drug discovery), 

pengembangan struktur baru, pengujian sifat farmakologi, preklinis, sifat kimia-fisika, metode analisis, preformulasi, produksi, dan 

pengembangannya, uji klinis, packaging dan Pendaftaran obat jadi maupun senyawa baru. Dan mencari izin edar obat   

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 

Mhasiswa: 

mengetahui, dan mengerti 
serta memahami, arti 
pengembangan produksi obat 
serta cakupannya 

Mhs Mengerti dan mampu mejelaskan tentang   

1,Arti pengembangan produk obat.   

2.Sikap pemerintah dan pengarahan pemerintah 
dalam produk obat. 

3.Tahapan pengembangan produk, dan 
pengembangan prduk unggulan yang menjadi 
target pemerintah, 

Pendahuluan Pengembangan produk 
obat. 

1.  Arah dan tujuan pemerintah dalam 
memacu perkembangan produk obat. 

2.  Tahapan dalam mencapai target 
pengembanagn produk obat 

3.  Pembeyaan dalam penemuan dan 
pengembangan produk obat. 

4.  Berbagai isue traget (5 isue) yang 
akan dicapai 

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

2 x 50 
menit 

2,3,7 UTS / 
UAS 
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Mahasisa mengetahui, 
mengerti dan memahami 
tentang pengembangan 
produk obat herbal   

 Mhs Mengerti, dan dapat menjelaskan 

1. Cara pengembangan obat herbal 

2. Tentang jamu dan pengembang annya 

3. Pengembangan produk fitofarmaka dan 
masalahnya. 

4. Tentang penmuan senyawa aktif dalam herbal. 

5. Tentang persyratan herbal untuk produk obat.   

Produk Herbal. 

1.Arti produk herbal dan 
pengembangannya 

2.. Pengembangan jamu dan 
pengembangannya menjadi produk 
yang terstandar. 

3. Produk fitofarmaka dan 
pengembangan dengan beberapa 
contohnya. 

4. Berbagai cara isolasi senyawa aktif 
dan aktivitas haytinya dari herbal. 

5. Persyaratan bahan herbal untuk 
produk obat ( kandungan logam 
toksik, cemaran mikroba). 

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

2 x 50 
menit 

7,10,11,12 UTS / 
UAS 

Mhs. Mengerti, memahami 
tentang percobaan pre klinik 
pendahuluan. 

Mhs. Mengerti dan dapat menjelaskan  

1.Kegunaan percobaan preklinis dan percobaan 
klinis tahap pertama 

2.   Berbagai percobaan preklnis  dan contohnya. 

3.   Tentang Percobaan preklinis  untuk 
mengetahui berbagai sisi aktif obat maupun 
jenis receptornya. 

4. Tentang  percobaan preklinis dengan berbagai 
jenis struktur berberapa obat. Dengan    

Percobaan Praklinis 

1.Cara melakukan percobaan preklinis 
dan contohnya. 

2.Percobaan klinis tahap awal 

3.Berbagai contoh struktur obat alam 
dengan struktur kimia dan jenis 
reseptornya. 

4.Hubungan percobaan klinis senyawa 
obat dan pengembanagn strukturnya. 

5.Hubungan percobaan preklinis dan 
mutu sediaan farmasi. 

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

2 x 50 
menit 

1, 10,11, 
13, 

UTS / 
UAS 

Mhs mengerti dan memahami 
tentang pengembangan obat 
sintetik secara struktural. 

Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan  

1.  Hubungan struktur obat dan aktivitas 
farmakologi obat (farmkokinetik dan farmako 
dinamik obat). 

2..Hhubungan struktur obat dan aktivitas yang 
selektif tehadap suatu reseptor. 

Pengembangan obat sintetik secara 
struktural 

1. Pengembangan obat struktur senyawa 
aktif maupun sintetik untuk 
meningkatkan aksi farmakologisnya. 

2. Pengubahan struktur kimia obat dan 
aktivitas hayati agar lebih selektif pada 

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

2 x 50 
menit 

7,10,12, UTS / 
UAS 
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3.  Pengubahan struktur turunan morfin dan 
tujuan pengubahannnya. 

4.Pengubahan struktur turunan atropin tujuan dan 
kegunaanya. 

5.  Pengembangan struktur turunan penisilin, 
turunan adrenergi BA.dan lain-lain. 

reseptornya.  
3. Contoh pengubahan struktur turunan 
morfin agar tidak menjadi addiktif. 

4. Pengubahan turunan atropin agar tidak 
bersifat neurotrpik tetapi muskulotrpik 
sehingga menurunkan efek samping. 

5. Pengubahan struktur adrenergik BA , 
penisilin agar aktivitasnya lebih 
selektif. 

Mhs. mema hami dan me 
ngerti Pentingnya analisis 
kualitatif obat baru 

Mhasiswa mengerti dan dapat menjelaskan 
hubungan analisis kualitatif untuk: 
a. Preformulasi 
b. Formulasi obat 
c. Dan anlisis kuantitatif. 
2.Mhs mengerti dan dapat menjelaskan 
hubungan kelarutan dan formulasi obat. 

3  Mhs.  mengerti menjelaskan pemgubahan 
kelarutan obat secara structural: 

 a. Dengan esterivikasi 
 b. Eterifikasi 
 c. Penggaraman. (dengan contoh-nya) 
4. Analisis kuantitatif untuk menguji kelarutan dll.  

Pentingnya cara analisis kualitatif obat 
baru untuk: 

     a. Preformulasi /bahan alam 
     b. Preformulasi obat baru 
     c. Untuk kepentingan analisis 
kuantitatif. 

1. Hubungan kelarutan dan formulasi 
sediaan obat 

2. Pengubahan formulasi sediaan untuk 
memperbesar kelarutan obat. 

3. Pengubahan struktur kimia atau jadi 
senyawa baru untuk menambah 
kelarutan. 

4. Analisi kuantitatif untuk mengetahu 
tingkat kelarutan obat. 

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

2 x 50 
menit 

9,11,14 UTS / 
UAS 

Mhs. mengerti dan memahmi 
pentingnya pengujian 
stabilitas obat dan 
kegunaannya. 

  Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan  

1.Pentingnya stabilitas obat baik dalam bentuk 
sediaan ataupun bahan bakunya. 

2.  Faktor- faktor yang berpengaruh pada 
stabilitas obat. 

3. Tentang cara penyimpanan dan pengaturan 
suhu penyimpanan yang telah 
diharmonisasikan secara regional maupun 
global. 

4.   Cara analisis kuantitatif untuk uji stabilitas 
obat. Dan pemilihan metode analisis yang 

Stabilitas obat dan kegunaannya 

1. Stabilitas obat, maupun bahan baku 
obat baru 

2. Faktor yang berpengaruh pada pada 
stabilitas obat. 

3. Cara Antisipasi pencegahan peruraian 
obat sesuai sifat kimia fisika obat. 

4. Harmonisasi stabilitas obat secara 
regional maupun internasional 

. 5. Cara analisis hasil peruraian obat, 
pemilihan metode dll.  

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

2 x 50 
menit 

8, 9,11,12 UTS / 
UAS 
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tepat. 

Mhs. Mengerti dan memahami 
cara optimalisasi formulasi 
obat baru 

Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan tentang: 

1. Pentingnya optimalisasi formulasi untuk: 

a.Ketersediaan obat secara farmasetik 

b. Ketersedian hayati obat  

c. Stabilitas obat dalam sediaan 

d. Proses pembuatan sediaan 

e. Pemilihan bahan pengisi/pendukung formulasi 

    2.Metode kontrol kualitas sediaan obat 

    3. Efesiensi  dalam penggunaan 

    4.. Keslamatan dalam penggunaan obat  

Optimalisasi formulasi obat baru  

1. Pentingnya optimalisasi formulasi 
untuk: 

a.Ketersediaan obat secara farmasetik 

b. Ketersedian hayati obat  

c. Stabilitas obat dalam sediaan 

d. Proses pembuatan sediaan 

e. Pemilihan bahan pengisi/pendukung 
formulasi 

  2.Metode kontrol kualitas sediaan obat 

  3. Efesiensi  dalam penggunaan 

  4.. Keselamatan dalam penggunaan obat  

  

     

 9,11,14,15 UTS / 
UAS 

Mhs. mengerti dan dapat 
menjelaskan tentang Validasi 
analisis kuantitatif  obat baru, 
dan berbagai analis in proces 
control. 

1. Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan arti  
validasi obat baru 

2. Mhs. dapat mengerti dan dapat menjelaskan 
tentang sampling untuk kontrol kualitas obat 
dalam proses [embuatan sediaan. 

3. Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan tahapan 
analisis bagian-formula selama proses 
pembuatan sediaan obat. 

4. Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan tentang 
keunggulan alat analisis dalam melakukakan 
kontrol kualitas. 

5. Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan  tentang 
posedure cara validasi beberapa contoh obat..  

1.Validasi Analisis kuantitatif obat baru 

2. Validasi Sampling untuk kontrol 
kualitas obat dalam proses  
pembuatan sediaan .   

3. Validasi Tahapan analisis kuantitatif 
bagian-formula selama proses 
pembuatan sediaan obat. 

4. Keunggulan metode analisis kuantitatif 
yang telah tervalidasi dalam 
melakukakan kontrol kualitas. 

5. Beberapa contoh cara validasi obat. 

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

2 x 50 
menit 

10.14. UTS / 
UAS 

 Mhs. Memahami dan dapat 
mengerti tentang berbagai 
jenis validasi alat produksi 
sesiaan farmasi, 

1. Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan 
pentingnya berbagai jenis validasi dalam 
produksi sediaan  farmasi. 

2. Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan Validasi 

1. Pendahuluan tentang pentingnya    
validasi alat produksi sediaan farmasi 

2. Validasi alat produksi sediaan farmasi 

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

2 x 50 
menit 

9.11,14,15 UTS / 
UAS 



5 

 

5 

 

peralatan produksi sediaan farmasi 

3. Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan Validasi 
metode produksi sediaan farmasi 

4. Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan Validasi 
SDM  perangkat lunak.dalam bagian sediaan 
farmasi 

3. Metode produksi sediaan farmasi 

4. Validasi SDM dan perangkat 
lunaknnya dalam bagian produksi 
sediaan farmasi. 

Mhs. Mengerti memahami dan 
menjelaskan tentang CPOB 
untuk obat baru 

1. MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang pentingnya  CPOB untuk obat baru 
dan lama.  

2. Mhs. Mengerti dan dapat menjelas kan   
tentang Peraturan yang mengikat bagi setiap 
produksi dengan CPOBnya masing-masing. 

3. MHs,Mengerti dan dapat menjelas kan     
tentang, hubungan CPOB di Indonesia aturan 
yang ada di WHO/FDA 

4. MHs.Mengerti dan dapat menjelas kan 
Pendahuluan tentang Cara mendesign CPOB 
obat baru 

1. Pendahuluan CPOB (obat baru) 

2. Peraturan yang mengikat tentang 
CPOB. 

3. Peraturan CPOB dan hubungannya 
dengan regulasi WHO atu FDA. 

4. Cara mendesign CPOB untuk setiap 
jenis obat. 

 

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

2 x 50 
menit 

2,3,4,7,8 UTS / 
UAS 

Mhs.Mengerti dan memahami 
dan dapat menjelaskan 
tentang pentingnya percobaan 
klinis bagi obat baru dan 
tahapannya, serta cara 
merancangnya. 

1.MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang, percobaan klinis. 

2. Mhs.Mengerti dan dapat menjelas kan   
tentang Persyaratan obat baru maupun 
sediaan farmasi yang akan dilakukan 
percobaan klinis. 

3. Mhs.Mengerti dan dapat menjelas kan   
tentang Berbagai persyaratan percobaan klinis  

4. Mhs.Mengerti dan dapat menjelas kan   
tentang tahapan dalam percobaan klinis. 

5. Mhs.Mengerti dan dapat menjelas kan   
tentang cara mendesign percobaan klinis  

1. Pendahuluan tentang percobaan klinis 
. 
2. Persyaratan obat atau sediaan akan  
dilakukan percobaan klinis 
3. Berbagai persyaratan dalam 
melakukan percobaan klinis 
4. Tahapan yang harus dilakukan dalam 
percobaan klinis. 
5. Cara mendesign untuk percobaan 
klinis baik produk lama maupun obat 
baru. 

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

2 x 50 
menit 

 1, 7,12, UTS / 
UAS 

Mhs  memahami dan mengerti     
tentang teknologi 
pengemasan, design, maupun 
membuat leaflate-nya. 

1. MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang pentingnya kemasan dengan 
teknologinya untuk setiap produk. 

2. MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang jenis pengemas dan tujuan  

1. Pentingnya teknologi kemasan produk 
2. Tujuan pengemasan 
3. Persyatan kemasan 
4. Mendesign kemasan dan 
pengembangannya  

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

2 x 50 
menit 

 8,9,12,15 UTS / 
UAS 
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pengemasan 
3. MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang Persyatan kemasan 

4. MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang Mendesign kemasan 

5. MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang Membuat leaflate 

5. Membuat leaflate 

 Mhs. memahami,  mengerti 
dan dapat menjelaskan 
pentingnya pendaftaran obat 
atau produk baru untuk izin 
edar. 

 

1. MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang pentingnya  pendaftaran (registrasi) 
nasional maupun internasional  obat dan 
produk baru. 

2. MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang Persyaratan yang diperlukan dalam 
registrasi obat dan produk baru 

3. MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang Tahapan yang harus di lakukan dalam 
registrasi obat dan produks baru. 

4. MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang Mendesign registrasi obat herbal 
maupun produk herball lain    

5. MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan  
tentang Monitoring obat baik penggunaan 
lewat RS maupun apotik 

1. Pendahuluan tentang regrestasi obat 
atau produk yang regional maupun 
internasional 

2. Persyaratan registrasi oabt atau 
produk baru regional maupun 
internasional 

3. Tahapan registrasi obat produk baru 
4. Cara mendasign regristasi dengan 

segala persyaratannya. 
5. Mendasign formulir untik drugs 

monitoring. 
 

Ceramah Clasikal 
dan diskusi.  

4 x 50 
menit 

 5,7.12, 
13. 

 

 

 

 

UTS / 
UAS 
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Satuan Acara Perkulihan 
 

Kode/Nama Mata Kuliah                     : 6211120 / Pengembangan Produk Revisi ke                         : 1 

Satuan Kredit Semester                      : 2 SKS Tanggal Revisi                   : 

  Tanggal mulai berlaku  : 1 Februari 2014 

Jumlah Jam Kuliah dalam seminggu  : 2x50 menit Penyusun : Drs. Sumarno, M.Sc.,Apt 

  Hari Susanti, M.Si., Apt 

Jumlah Jam Kegiatan laboratorium : - Penanggung Jawab Keilmuan : Dr. Laela Hayu Nurani, M.Si., Apt 

 
                                                      
Deskripsi Mata kuliah : Membahas  tentang pengembangan produk, mulai dari  penemuan obat baru dari tanaman, isolasi, identifikasi senyawa - senyawa obat, secara farmakologis 

(aktivitas hayati) maupun kimia fisika, dan pengembangan struktur kimia dengan validasi cara analisis baik bahan murni. Percobaan praklinis, sampai percobaan 
klinis sehingga produk obat diformulasi secara optimal menjadi sediaan farmasi dengan cara produksi yang baik, kemasan produk dan regrestasi sampai 
pemasaran produk.        

 
Standar kompentensi : Mahasiswa mampu menjelaskan proses penemuan obat baru,  dari tanaman ataupun herbal, cara isolasi, karakterisasi struktur kimia, pengembangan struktur kimia, 

yang berkaitan dengan aktivitas farmakologis, sifat kimia fisika Cara analisis, percobaan praklinis senyawa obat baru, produksi sediaan farmasi dan percobban 
klinis, sampai cara produksi produksi (preformulasi  maupun optimalisasi formulasi sdiaan farmasi), pengepakan, cara regrestasi sampai dipasarkan. 

 

Perte-
muan 
ke 

Kompetensi dasar Indikator 
Pokok 

Bahasan Materi 
Aktivitas Pembelajaran 

Referen
si / 

Rujuka
nn 

1 
Mahasiswa mengetahui, dan 
mengerti serta memahami, arti 
pengembangan produksi obat serta 
cakupannya 

Mengerti dan mampu mejelaskan tentang:   
1.Arti pengembangan produk obat. 
2 Sikap pemerintah dan pengarahan pemerintah 
dalam produk obat. 

3. Tahapan pengembangan produk, dan 
pengembangan produk unggulan yang 
menjadi target pemerintah, 

Pendahuluan 
Pengembangan produk obat. 

Menjelaskan tentang : 
1. Arah dan tujuan pemerintah dalam 
memacu perkembangan produk 
obat. 

2. Tahapan dalam mencapai target 
pengembanagn produk obat 

3 Pembeyaan dalam penemuan dan 
pengembangan produk obat. 

4. Berbagai isue traget (5 isue) yang 
akan dicapai 

2,3,7, 

2 
Mahasisa mengetahui, mengerti dan 
memahami tentang pengembangan 

 Mengerti, dan dapat menjelaskan : 
1. Cara pengembangan obat herbal 

Produk Herbal. 
 

Diskusi dan Menjelaskan tentang  
1.Arti produk herbal dan 

7,10,11,
12 
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produk obat herbal   2. Tentang jamu dan pengembangannya 
3. Tentang pengembangan produk fitofarmaka 
dan masalahnya. 

4. Tentang penmuan senyawa aktif dalam 
herbal. 

5.Tentang persyratan herbal untuk produk obat.   

 
 

pengembangannya 
2.. Pengembangan jamu dan 
pengembangannya menjadi produk 
yang terstandar. 

3. Produk fitofarmaka dan 
pengembangan dengan beberapa 
contohnya. 

. Berbagai cara isolasi senyawa aktif 
dan aktivitas haytinya dari herbal. 

5. Persyaratan bahan herbal untuk 
produk obat (kandungan logam 
toksik, cemaran mikroba). 

3. Mhs. Mengerti, memahami tentang 
percobaan praklinik  

Mhs. Mengerti dan dapat menjelaskan :  
1.kegunaan percobaan preklinis dan percobaan 
klinis tahap pertama 
2  dalam berbagai percobaan praklnis bagi 
peneliti,  . 

3.   Percobaan preklinis  untuk mengetahui 
berbagai sisi aktif obat maupun jenis 
receptornya. 

4.  Percobaan preklinis dengan berbagai jenis 
struktur berberapa obat. Dengan contohnya. 

5. Arti percobaan klinis dan mutu produksi, baik 
bahan aktifnya maupun bahan pengisi yang 
digunakan dalam produk sediaan faramasi. 

Percobaan Praklinis 
 
 

Diskusi dan Menjelaskan tentang : 
1.Cara melakukan percobaan preklinis 
dan contohnya. 

2.Percobaan klinis tahap awal 
3.Berbagai contoh struktur obat alam 
dengan struktur kimia dan jenis 
reseptornya. 

4.Hubungan percobaan klinis senyawa 
obat dan pengembanagn 
strukturnya. 

5.Hubungan percobaan klinis dan mutu 
sediaan farmasi.  

1, 
10,11,1
3, 

4 Mhs mengerti dan memahami 
tentang pengembangan obat sintetik 
secara struktural. 

Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan tentang : 
1.hubungan struktur obat dan aktivitas 

farmakologi obat (farmkokinetik dan farmako 
dinamik obat). 

2..Mhs. Mengerti dan dapat menjelaskan 
hubungan struktur obat dan aktivitas yang 
selektif tehadap suatu reseptor. 

3. Mhs. Mengerti dan dapat menjelaskan 
tentang mengubahan struktur turunan morfin 
dan tujuan pengubahannnya. 

4.Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan tentang 
mengubahan struktur turunan atropin tujuan 
dan kegunaanya. 

5. Mhs.mengerti dan dapat menjelaskan 
pengembangan struktur turunan penisilin, 

Pengembangan Hubungan 
Struktur 
Dan aktivitas obat  
 
 

Diskusi dan Menjelaskan tentang :  
1. Pengembangan obat struktur 
senyawa aktif maupun sintetik untuk 
meningkatkan aksi farmakologisnya. 

2. Pengubahan struktur kimia obat dan 
aktivitas hayati agar lebih selektif 
pada reseptornya.  

3. Contoh pengubahan struktur turunan 
morfin agar tidak menjadi addiktif. 

4. Pengubahan turunan atropin agar 
tidak bersifat neurotrpik tetapi 
muskulotrpik sehingga menurunkan 
efek samping. 

5. Pengubahan struktur adrenergik BA , 
penisilin agar aktivitasnya lebih 

7,10,12, 



9 

 

9 

 

turunan adrenergi BA.dan lain-lain. selektif 

5 
Mhs. memahami dan me ngerti 
Pentingnya analisis kualitatif obat 
baru 

Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan 
hubungan analisis kualitatif untuk: 

a. Preformulasi 
b. Formulasi obat 
c. Dan anlisis kuantitatif. 
2.Mhs mengerti dan dapat menjelaskan 
hubungan kelarutan dan formulasi obat. 

3  Mhs.  mengerti menjelaskan pemgubahan 
kelarutan obat secara structural: 

 a. Dengan esterivikasi 
b. Eterifikasi 
c. Penggaraman. (dengan contoh-nya) 
4. Analisis kuantitatif untuk menguji kelarutan 
dll.  

Pentingnya sifat kimia fisika 
untuk formulasi obat bartu 

Diskusi dan Menjelaskan tentang : 
1. Pentingnya cara analisis kualitatif 
obat baru untuk: 

     a. Preformulasi /bahan alam 
     b. Preformulasi obat baru 
     c. Untuk kepentingan analisis 
         kuantitatif. 
2.Hubungan kelarutan dan formulasi 
sediaan obat 

3.Pengubahan formulasi sediaan untuk 
memperbesar kelarutan obat. 

4.Pengubahan struktur kimia atau jadi 
senyawa baru untuk menambah 
kelarutan. 

5..Analisi kuantitatif untuk mengetahu 
tingkat kelarutan obat. 

9,11,14 

6 Mhs. mengerti dan memahmi 
pentingnya pengujian stabilitas obat 
dan kegunaannya. 

Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan : 
1.Pentingnya stabilitas obat baik dalam bentuk 
sediaan ataupun bahan bakunya. 
2.  Faktor yang berpengaruh pada stabilitas 

obat. 
3. Tentang cara penyimpanan dan pengaturan 

suhu penyimpanan yang telah 
diharmonisasikan secara regional maupun 
global. 

4. Analisis kuantitatif untuk uji stabilitas obat. 
Dan pemilihan metode analisis yang tepat. 

Stabilitas obat, maupun 
bahan baku obat baru 
 
  

Diskusi dan Menjelaskan tentang : 
1. Faktor yang berpengaruh pada pada 
stabilitas obat. 

3. Cara Antisipasi pencegahan 
peruraian obat sesuai sifat kimia fisika 
obat. 

4. Harmonisasi stabilitas obat secara 
regional maupun internasional 

 5. Cara analisis hasil peruraian obat, 
pemilihan metode dll.   

8, 
9,11,12 

7 Mhs. Mengerti dan memahami cara 
optimalisasi formulasi obat baru 

Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan tentang: 
2. Pentingnya optimalisasi formulasi untuk: 

a.Ketersediaan obat secara farmasetik 
b. Ketersedian hayati obat  
c. Stabilitas obat dalam sediaan 
d. Proses pembuatan sediaan 
e. Pemilihan bahan pengisi/pendukung 
formulasi 

    2.Metode kontrol kualitas sediaan obat 
    3. Efesiensi  dalam penggunaan 
    4.. Keslamatan dalam penggunaan obat  
    5. Documentasi hasil dan prosedure nya 

Optimalisasi formulasi obat 
baru 

Diskusi dan Menjelaskan tentang : 
2. Pentingnya optimalisasi formulasi 

untuk: 
a.Ketersediaan obat secara farmasetik 
b. Ketersedian hayati obat  
c. Stabilitas obat dalam sediaan 
d. Proses pembuatan sediaan 
e. Pemilihan bahan pengisi/pendukung 

formulasi 
    2.Metode kontrol kualitas sediaan obat 
    3. Efesiensi  dalam penggunaan 
    4.. Keslamatan dalam penggunaan 

9,11,14,
15 
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obat  
    5. Sistem dokumentasinya. 

8 Mhs. mengerti dan dapat 
menjelaskan tentang Validasi analisis 
kuantitatif  obat baru, dan berbagai 
analis in proces control. 

Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan  
1. Arti  validasi obat baru 
2. Tentang sampling untuk kontrol kualitas obat 

dalam proses pembuatan sediaan. (IPC) 
3.  Ttahapan analisis bagian-formula selama 

proses pembuatan sediaan obat.(IPC) 
4.  Tentang  keunggulan alat analisis dalam 

melakukakan kontrol kualitas. 
5, tentang posedure cara validasi beberapa 

contoh obat..  

Validasi analisis kuantitatif  
obat baru, dan berbagai 
analis in proces control 

   

Diskusi dan Menjelaskan tentang : 
1.Validasi Analisis kuantitatif obat baru 
2. Validasi Sampling untuk kontrol 
kualitas obat dalam proses  
pembuatan sediaan .   

3. Validasi Tahapan analisis kuantitatif 
bagian-formula selama proses 
pembuatan sediaan obat. 

     4. Keunggulan metode analisis 
kuantitatif yang telah tervalidasi 
dalam melakukakan kontrol kualitas. 

5. Beberapa contoh cara validasi obat 

10.14. 

9. Mhs. Memahami dan dapat mengerti 
tentang berbagai jenis validasi alat 
produksi sediaan farmasi, 

Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan  
1.pentingnya berbagai jenis validasi dalam 
produksi sediaan  farmasi. 
2. Validasi peralatan produksi sediaan farmasi 
3. Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan 

Validasi metode produksi sediaan farmasi 
4. Validasi SDM  perangkat lunak.dalam bagian 

sediaan farmasi 

Berbagai jenis validasi alat 
produksi sediaan farmasi, 

Diskusi dan Menjelaskan tentang  
1. Pendahuluan tentang pentingnya    
validasi alat produksi sediaan 
farmasi 

2. Validasi alat produksi sediaan 
farmasi 

3. Metode produksi sediaan farmasi 
4. Validasi SDM dan perangkat 
lunaknnya dalam bagian produksi 
sediaan farmasi. 

9.11,14,
15 

10. Mhs. Mengerti memahami dan 
menjelaskan tentang CPOB untuk 
obat baru 

Mhs. mengerti dan dapat menjelaskan : 
1.    Tentang pentingnya  CPOB untuk obat baru 

dan lama.  
2.   Peraturan yang mengikat bagi setiap 

produksi dengan CPOBnya masing-masing. 
3.  Hhubungan CPOB di Indonesia aturan yang 

ada di WHO/FDA 
4. Pendahuluan tentang Cara mendesign CPOB 

obat baru 
 

 Diskusi dan Menjelaskan tentang : 
1. Pendahuluan CPOB (obat baru) 
2. Peraturan yang mengikat tentang 
CPOB. 
3. Peraturan CPOB dan hubungannya 
dengan regulasi WHO atu FDA. 
4. Cara mendesign CPOB untuk setiap 
jenis obat. 

2,3,4,7,
8 

11. Mhs.Mengerti dan memahami dan 
dapat menjelaskan tentang 
pentingnya percobaan klinis bagi 
obat baru dan tahapannya, serta cara 
merancangnya. 

MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan   
1. Tentang, percobaan klinia : 
2.  Tentang Persyaratan obat baru maupun 
sediaan farmasi yang akan dilakukan 
percobaan klinis. 

3. Tentang Berbagai persyaratan percobaan 

 
 

 Diskusi dan Menjelaskan tentang : 
1. Pendahuluan tentang percobaan 
klinis . 
2. Persyaratan obat atau sediaan akan  
dilakukan percobaan klinis 
3. Berbagai persyaratan dalam 

1, 7,12, 
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klinis  
4. Tentang tahapan dalam percobaan klinis. 
5. Tentang cara mendesign percobaan klinis  

melakukan percobaan klinis 
4. Tahapan yang harus dilakukan dalam 
percobaan klinis. 
5. Cara mendesign untuk percobaan 
klinis baik produk lama maupun obat 
baru. 

12 Mhs  memahami dan mengerti     
tentang teknologi pengemasan, 
design, maupun membuat leaflate-
nya. 

MHs. Mengerti dan dapat menjelas kan : 
1. Tentang pentingnya kemasan dengan 

teknologinya untuk setiap produk. 
2. Tentang jenis pengemas dan tujuan  

pengemasan 
3. Tentang Persyatan kemasan 
4.   Tentang Mendesign kemasan 
5.  Tentang Membuat leaflate-Brosour promosi 

Teknologi penge masan, 
design, maupun membuat 
leaflate- dan promosinya 
nya. 
 

Diskusi dan Menjelaskan tentang : 
1. Pentingnya teknologi kemasan 
produk 
2. Tujuan pengemasan 
3. Persyatan kemasan 
4. Mendesign kemasan dan 
pengembangannya  
5. Membuat leaflate 

8,9,12,1
5 

13-.14 Mhs. memahami,  mengerti dan 
dapat menjelaskan pentingnya 
pendaftaran obat atau produk baru 
untuk izin edar. 
 

MHs. Mengerti dan dapat menjelaskan : 
1. Pendahuluan tentang regrestasi obat atau 

produk yang regional maupun internasional 
 2.Tentang Persyaratan yang diperlukan dalam 

registrasi obat dan produk baru 
3.  tentang Tahapan yang harus di lakukan 

dalam registrasi obat dan produks baru. 
4..Tentang Mendesign registrasi obat herbal 

maupun produk herball lain    
5..Monitoring obat baik penggunaan lewat RS 

maupun apotik 

Pentingnya pendaftaran obat 
atau produk baru untuk izin 
edar. 
 

Diskusi dan Menjelaskan tentang : 
1.Pendahuluan tentang regrestasi obat 
atau produk yang regional maupun 
internasional 
2.Persyaratan registrasi oabt atau 
produk baru regional maupun 
internasional 
3.Tahapan registrasi obat produk 
baruCara mendasign 
4.regristasi dengan segala 
persyaratannya. 
5.Mendasign formulir untik drugs 
monitoring. 

5,7.12, 
13. 

 
 
 
 

Level taksonomi Pengetahuan 10 

Pemahaman 30 

Penerapan 20 

Analisis 20 

Sintesis 10 

Evaluasi 10 

Total 100 % 
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Komposisi Penilaian                                  : Aspek Penilaian Prosentase 

Kehadiran  10 

Tugas  20 

Ujian Tengah Semester  35 

Ujian Akhir Semester 35 

Total 100 % 
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