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SILABUS MATA KULIAH 

Revisi  : 1 
Tanggal Berlaku : 1 Februari 2014 
 

 
A. Identitas 

1. Nama Mata Kuliah : Praktikum Komputer kefarmasian  

2. Program Studi : Profesi Apoteker  

3. Fakultas : Farmasi 

4. Bobot : 1 sks 

5. Elemen Kompetensi : Penguasaan Pengetahuan dan Ketrampilan  

6. Jenis Kompetensi : Pendukung 

7. Alokasi Waktu Total : 14 x 3 x 50 menit 

B. Unsur-unsur silabus 

Kompetensi dasar Indikator Materi Pokok Strategi 
Pembelajaran 

Alokasi 
waktu 

Referensi Evaluasi 

Mahasiswa menggunakan 
dan memahami serta 
melakukan isi data base 
program apotek  

Melakukan dan menjelaskan hal-
hal 

 yang berkaitan dengan 
pengisian data base obat  

Melakukan Input Data 
Base 

Praktek dan 
diskusi 

3 x 50 
menit 

 Responsi 

Mahasiswa menggunakan 
dan memahami langkah-
langkah proses pembelian 
perbekalan kefarmasian  

Melakukan dan menjelaskan hal-
hal yang berkaitan dengan 
proses pembelian perbekalan 
kefarmasian  

Pembelian perbekalan 
farmasi 

Praktek dan 
diskusi 

3  x  50 
menit 

 Responsi 
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Mahasiswa menggunakan 
dan memahami langkah-
langkah proses penjualan 
perbekalan kefarmasian 

 Melakukan dan menjelaskan 
hal-hal yang berkaitan dengan 
proses penjualan perbekalan 
kefarmasian 

 Penjualan perbekalan 
farmasi 

Praktek dan 
diskusi,  

3 x 50 
menit 

  

Mahasiswa menggunakan 
dan memahami langkah-
langkah proses retur 
pembelian dan penjualan 
perbekalan kefarmasian 

 Melakukan dan menjelaskan 
hal-hal yang berkaitan dengan 
proses retur pembelian dan 
penjualan perbekalan 
kefarmasian 

Retur pembelian dan 
penjualan  

Praktek dan 
diskusi 

3  x 50 
menit 

 Responsi 

Mahasiswa mampu 
menggunakan dan 
memahami proses 
pelayanan resep, dengan 
program computer dan 
mampu memahami system 
informasi manajemen 
apotek 

1. Melakukan dan menjelaskan 
langkah-langkah dalam 
pelayanan resep. 

2. Melakukan dan menjelaskan 
tata cara menghargai obat 
dalam resep. 

3. Melakukan dan menjelaskan 
langkah analisa rasionalitas 
obat dalam resep dengan 
metode PAM (Problem, 
Assesment, Monitoring) 

4. Menjelaskan bagaimana 
system informasi manajemen 
di apotik 

1. Memasukan cek 
data base inventori 
obat di program 
apotek 

2. Memasukkan data 
obat dalam resep 

3. Menyimpan data 
resep dalam bentuk 
program word. 

4.  Menganalisa 
problem yang ada 
dalam resep, 
assesment dan 
monitoring dari 
kasus dalam resep 

5. Menjelaskan 
bagaimana system 
informasi 
manajemen di apotik 

Praktek dan 
diskusi  

3 x 50 
menit 

 Responsi 
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Mahasiswa mampu 
menggunakan dan 
memahami proses analisa 
pembelian dan penjualan 
baik resep maupun non 
resep serta analisa 
penggunaan obat 

Melakukan analisa baik 
pembelian dan penjualan 
perbekalan farmasi baik resep, 
non resep, HV dan melakukan 
analisa penggunaan obat 
sebagai dasar dalam penentuan 
forecasting dalam pembelian 
perbekalan kefarmasian 

1. Melakukan analisa 
pembelian 
perbekalan farmasi 
baik dalam satu 
bulan maupun satu 
tahun 

2. Melakukan analisa 
penjualan baik resep 
dan non resep 
dalam satu bulan 
maupun satu tahun. 

3. Melakukan analisa 
penggunaan obat 
dalam satu tahun. 

Praktek dan 
diskusi  

3 x 50 
menit 

 Responsi 

Mahasiswa dapat 
menggunakan dan 
memahami proses MRP 
(Material Requirement 
Planning ) dalam program  
POM Win  

Melakukan dan menjelaskan 
langkah-langkah dalam 
menggunakan program POM 
Win dalam aplikasi di industri 
maupun rumah sakit  

1. Memasukkan data 
formula obat 

2. Menghitung jumlah 
kebutuhan bahan 
baku 

3. Menganalisa hasil 
MRP-nya 

Praktek dan 
diskusi 

3 x 50 
menit 

 Responsi 
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Satuan Acara Perkuliahan 

Kode/Nama Mata Kuliah : 6211311 / Prak. Komputer 
Kefarmasian 

Revisi ke : - 

Satuan Kredit Semester : 1 sks Tanggal Revisi : - 
Jumlah Jam kuliah dalam 
seminggu 

: 50 menit Tanggal mulai berlaku : 26 Agustus 2013 

   Penyusun : Hari Susanti, M.Si.,Apt 
Jumlah Jam kegiatan 
laboratorium 

:  Penanggungjawab 
keilmuan 
 

: Moch Saiful Bachri, M.Si., Ph.D., 
Apt 

 

Deskripsi Mata 

Kuliah 

: Mempelajari tentang aplikasi manajemen apotek dan material requirement planning dari proses pengisian data, proses 

pembelian, penjualan perbekalan farmasi, pelayanan resep, analisa PAM (Problem; Assesment; Monitoring) , analisa 

penjualan, pembelian serta analisa penggunaan obat serta perancangan perencanaan pengadaan barang. 

Standar 

Kompetensi 

: Pada akhir perkuliahan ini mahasiswa mampu menggunakan dan menjelaskan fungsi program manajemen komputer 

apotek maupun program manajemen khususnya MRP (Material Requirement Planning) serta analisa hasil dari program 

tersebut. 

 

Pertemuan 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator Pokok 
Bahasan/Materi 

Aktivitas Pembelajaran 
Rujukan 

1  Mahasiswa memahami 
dan mampu 
menggunakan tools yang 
ada dalam program 
manajemen komputer 
perapotekan dan industri 

Menjelaskan dan mampu 
menggunakan aplikasi 
program manajemen  
komputer perapotekan 
dan industri 

Asistensi  praktikum 
komputer perapotekan 
dan industri dengan 
program apotek dan 
POM Win 

1. Pendahuluan 

- Menjelaskan pokok materi 
yang dipelajari 

- Menjelaskankompetensi yang 
akan dicapi dalam pertemuan 
ini. 
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2. Penyajian 

- Menjelaskan fungsi dari tools 
yang ada dalam program 
apotek. 

- Menjelaskan fungsi  tools dan 
peranan program POM Win 
dalam aplikasi di industri  

3. Penutup 

2 dan 3 Mahasiswa 
menggunakan dan 
memahami serta 
melakukan isi data base 
program apotek 

1.  Menjelaskan  dan 
melakukan langkah-
langkah pengisian 
data base inventori 
dalam program 
apotek. 

2. Menjelaskan dan 
melakukan isi data 
cepat serta paham 
fungsi masing-masing 
tools. 

Mengisikan data base 
obat baik nama, isi, 
indikasi, produsen, 
jumlah dan aturan 
pakai baik secara data 
lengkap maupun isi 
data cepat. 

1. Pendahuluan 

- Menjelaskan pokok materi 
yang dipelajari 

- Menjelaskankompetensi yang 
akan dicapi dalam pertemuan 
ini. 

2. Penyajian 

- Melakukan dan menjelaskan 
fungsi data base, tata cara 
mengisi data base, dan 
peranan kelengkapan data 
base dalam analisa rasionalitas 
dan informasi pada pasien. 

3. Penutup 

 

4  Mahasiswa 
menggunakan dan 
memahami langkah-
langkah proses 
pembelian perbekalan 
kefarmasian 

 Melakukan dan 
menjelaskan hal-hal yang 
berkaitan dengan proses 
pembelian perbekalan 
kefarmasian 

Melakukan proses 
pembelian perbekalan 
kefarmasian, 
menyimpan data 
pembelian, serta 
analisanya 

1. Pendahuluan 

- Menjelaskan pokok materi 
yang dipelajari 

- Menjelaskankompetensi yang 
akan dicapai dalam pertemuan 
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ini. 

2. Penyajian 

- Melakukan proses pembelian 
perbekalan kefarmasian. 

- Melakukan penyimpanan data 
pembelian perbekalan 
kefarmasian. 

- Melakukan analisa pembelian. 

3. Penutup 

5 Mahasiswa 
menggunakan dan 
memahami langkah-
langkah proses 
penjualan perbekalan 
kefarmasian 

Melakukan dan 
menjelaskan hal-hal yang 
berkaitan dengan proses 
penjualan perbekalan 
kefarmasian 

Melakukan proses 
penjualan perbekalan 
kefarmasian, 
menyimpan data 
pembelian, serta 
analisanya 

1. Pendahuluan 

- Menjelaskan pokok materi 
yang dipelajari 

- Menjelaskan kompetensi yang 
akan dicapai dalam pertemuan 
ini. 

2. Penyajian 

- Melakukan proses penjualan 
perbekalan kefarmasian. 

- Melakukan penyimpanan data 
penjualan perbekalan 
kefarmasian. 

- Melakukan analisa penjualan. 

3. Penutup 

 

6 Mahasiswa 
menggunakan dan 
memahami langkah-

Melakukan dan 
menjelaskan hal-hal yang 
berkaitan dengan proses 

Melakukan proses 
retur perbekalan 
farmasi baik retur 

1. Pendahuluan 

- Menjelaskan pokok materi 
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langkah proses retur 
pembelian dan penjualan 
perbekalan kefarmasian 

retur pembelian dan 
penjualan perbekalan 
kefarmasian 

pembelian dari apotek 
ke distributor dan atau 
retur penjualan 

yang dipelajari 

- Menjelaskan kompetensi yang 
akan dicapai dalam pertemuan 
ini. 

2. Penyajian 

- Melakukan proses retur 
pembelian, menyimpan data 
retur. 

- Melakukan proses retur 
penjualan dan menyimpan 
data. 

- Melakukan analisa penjualan. 

3. Penutup 

 

7 dan 8 Mahasiswa mampu 
menggunakan dan 
memahami proses 
pelayanan resep, 
dengan program 
komputer 

1. Melakukan dan 
menjelaskan langkah-
langkah dalam 
pelayanan resep. 

2. Melakukan dan 
menjelaskan tata cara 
menghargai obat 
dalam resep. 

3. Melakukan dan 
menjelaskan langkah 
analisa rasionalitas 
obat dalam resep 
dengan metode PAM 
(Problem, Assesment, 

1. Melayani resep 
dengan 
memasukan data 
obat di resep 
racikan maupun 
non racikan, 
menghargai obat. 

2. Menyimpan data 
resep dalam bentuk 
Ms Word dan 
menganalisa 
rasionalitas resep 
dengan metode 
PAM (Problem, 
Assesment, 

1. Pendahuluan 

- Menjelaskan pokok materi 
yang dipelajari 

- Menjelaskan kompetensi yang 
akan dicapai dalam pertemuan 
ini. 

2. Penyajian 

- Melakukan proses penjualan 
dengan resep  baik racikan 
maupun non racikan.. 

- Melakukan proses 
penyimpanan data resep. 

- Melakukan analisa rasionalitas 
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Monitoring) Monitoring)  resep dengan metode PAM 

- Melakukan retur obat dalam 
resep. 

3. Penutup 

9 Mahasiswa mampu 
merangkum dan 
menjelaskan langkah-
langkah dari pengisian 
data base obat, 
pembelian perbekalan 
farmasi, penjualn baik 
non resep, resep 
(racikan dan non racikan 
) serta mampu 
menganalisa rasionalitas 
resep 

Melakukan dan 
menyelesaikan kasus 
yang diberikan baik kasus 
dalam resep racikan 
maupun kasus resep non 
racikan dengan metode 
PAM 

Memberikan latihan 
kasus kepada 
mahasiswa untu 
diselesaikan  

1. Pendahuluan 

- Menjelaskan pokok materi 
yang dipelajari 

- Menjelaskan kompetensi yang 
akan dicapai dalam pertemuan 
ini. 

2. Penyajian 

- Memberikan soal kasus untuk 
diselesaikan dengan metode 
PAM 

- Melakukan diskusi hasil dari 
kasus tersebut. resep. 

3. Penutup 

 

10 Mahasiswa mampu 
menggunakan dan 
memahami proses 
analisa pembelian dan 
penjualan baik resep 
maupun non resep serta 
analisa penggunaan 
obat 

Melakukan analisa baik 
pembelian dan penjualan 
perbekalan farmasi baik 
resep, non resep, HV dan 
melakukan analisa 
penggunaan obat sebagai 
dasar dalam penentuan 
forecasting dalam 
pembelian perbekalan 
kefarmasian 

1. Melakukan analisa 
pembelian 
perbekalan farmasi 
baik dalam satu 
bulan maupun satu 
tahun 

2. Melakukan analisa 
penjualan baik 
resep dan non 
resep dalam satu 
bulan maupun 

1. Pendahuluan 

- Menjelaskan pokok materi 
yang dipelajari 

- Menjelaskan kompetensi yang 
akan dicapai dalam pertemuan 
ini. 

2. Penyajian 

- Memberikan soal kasus untuk 
diselesaikan dengan metode 
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satu tahun. 

3. Melakukan analisa 
penggunaan obat 
dalam satu tahun. 

PAM 

- Melakukan diskusi hasil dari 
kasus tersebut. resep. 

3. Penutup 

11 Mahasiswa dapat 
menggunakan dan 
memahami proses MRP 
(Material Requirement 
Planning ) dalam 
program  POM Win  

 

Melakukan dan 
menjelaskan langkah-
langkah dalam 
menggunakan program 
POM Win dalam aplikasi 
di industri maupun rumah 
sakit  

1. Memasukkan data 
formula obat 

2. Menghitung jumlah 
kebutuhan bahan 
baku 

3. Menganalisa hasil 
MRP-nya 

1. Pendahuluan 

- Menjelaskan pokok materi 
yang dipelajari 

- Menjelaskan kompetensi yang 
akan dicapai dalam pertemuan 
ini. 

2. Penyajian 

- Melakukan analisa MRP 
dengan Progrm POM Win 

- Melakukan analisa hasil. 

3. Penutup 

 

12 dan13 1. Mahasiswa mampu 
merangkum dan 
menjelaskan langkah-
langkah dari 
pengisian data base 
obat, pembelian 
perbekalan farmasi, 
penjualn baik non 
resep, resep (racikan 
dan non racikan ) 
serta mampu 
menganalisa 
rasionalitas resep  

1. Melakukan dan 
menyelesaikan kasus 
yang diberikan baik 
kasus dalam resep 
racikan maupun kasus 
resep non racikan 
dengan metode PAM 

2. Melakukan dan 
menyelesaikan kasus 
yang diberikan baik 
kasus dalam 
perancangan 
kebutuhan bahan baku 

Memberikan latihan 
kasus kepada 
mahasiswa untuk 
diselesaikan  

1. Pendahuluan 

- Menjelaskan pokok materi 
yang dipelajari 

- Menjelaskan kompetensi yang 
akan dicapai dalam pertemuan 
ini. 

2. Penyajian 

- Memberikan soal kasus untuk 
diselesaikan dengan module 
MRP daalam program POM 
Win 
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2. Mahasiswa mampu 
merangkum dan 
menjelaskan langkah-
langkah dari 
pengisian program 
POM Win dengan 
module MRP. 

dalam pembuatan 
sedaiaan tablet. 

- Melakukan diskusi hasil dari 
kasus tersebut. resep. 

3. Penutup 

14 
RESPONSI 

 

 

Komposisi Penilaian                                  
: 

Aspek Penilaian Prosentase 

Praktek 30 

Ujian Responsi 70 

Kehadiran  

Lain-lain  

Total 100 % 
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