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BAGIAN I 
PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 
Strategi utama pembangunan kesehatan antara lain adalah menggerakkan dan 

memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat dan meningkatkan akses masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini mendorong terselenggaranya pembangunan di 
bidang sumberdaya tenaga kesehatan, yang bersifat multidisiplin, lintas program dan lintas 
sektoral yang melibatkan organisasi profesi maupun masyarakat. Adanya sumber daya tenaga 
kesehatan yang berkualitas merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 
Seiring dengan kemajuan teknologi di segala aspek kehidupan masyarakat, kondisi ini telah 

mengubah pola pandang masyarakat terhadap berbagai aspek termasuk terhadap pelayanan 
kesehatan yang diterimanya. Di samping itu era globalisasi atau perdagangan bebas telah 
membawa perubahan terhadap seluruh aspek kehidupan termasuk tuntutan kebutuhan dalam 
bidang kesehatan. Dengan keikutsertaan Indonesia menjadi angota AFTA (ASEAN Free Trade 
Association) yang sudah berlaku mulai dari 2010 dan NAFTA (North Atlantic Free Trade 
Association) berlaku paling lambat tahun 2020, dituntut agar tenaga kesehatan memiliki 
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai dan terus meningkatkan kualitasnya agar 
dapat bersaing dan sejajar dengan tenaga kesehatan dari mancanegara. 

 
Tuntutan peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap tenaga kesehatan tersebut tidak 

terkecuali juga ditujukan kepada tenaga Kesehatan di bidang pelayanan laboratorium. Ahli Madya 
Analis Farmasi dan Makanan sebagai individu yang bekerja di dalam laboratorium harus 
senantiasa mengembangkan diri dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya jaminan 
mutu terhadap hasil pengujian laboratorium, dan tuntutan terhadap pelayanan yang prima. Hal ini 
disebabkan laboratorium analisis farmasi dan makanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Laboratorium analisis farmasi dan makanan 
sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan, diharapkan memberikan informasi teliti dan akurat 
tentang mutu sediaan farmasi dan makanan. 

 
Tenaga Ahli Madya Analis Farmasi dan Makanan melakukan pengujian sediaan farmasi dan 

makanan dengan menggunakan pengetahuan dan metode dari disiplin ilmu yang didapat selama 
menempuh pendidikan untuk membantu agar kualitas obat dan makanan terpenuhi sehingga tidak 
membahayakan masyarakat. 

 
Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut di atas adalah 

dengan merubah dan memperbaiki sistem pendidikan secara berkelanjutan. Dimulai dengan 
perubahan orientasi kurikulum yang berbasis Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia sesuai Undang-
Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri 
Riset, Teknologi Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar 
Nasional Pendidikan Tinggi untuk memperbaiki metode, serta mengacu pada kebutuhan pengguna 
layanan laboratorium yang dapat bersaing dan menembus pasar kerja global. Pendidikan tinggi 
yang mirip dengan Analis Farmasi dan Makanan adalah Pharmaceutical and Food Science 
Technology, Durham College, Ontario Canada. 
 

1.2. LANDASAN HUKUM 
Dasar hukum dan peraturan perundangan yang melandasi penyusunan Kurikulum Inti 

Pendidikan Diploma III Analis Farmasi dan Makanan adalah: 
 

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4301); 

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5044); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 
Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24); 

 
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 831); 

 
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
1952 ); 

 
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508). 
 

1.3 DAFTAR ISTILAH 
 

1. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, 
sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres Nomor 8 Tahun 
2012 tentang KKNI). 

 
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama menstransformasikan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan 
tinggi). 

 
3. Instruktur adalah tenaga yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan 

latihan dan bimbingan, mengajar, melatih dan mengasuh. 
 

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran 
lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaran program studi. 

 
5. Kurikulum inti adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu 

program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang disepakati secara nasional antara 
Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan, dan pemangku 
kepentingan terkait. Kurikulum inti disepakati sekurang-kurangnya 80% dari jumlah SKS 
kurikulum pendidikan. 

 
6. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu 

pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup 
pengembangan kecerdasan inteletual, akhlak mulia dan keterampilan. 

7. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun 
berdasarkan beberapa pertimbangan saaat kurikulum disusun. Mata kuliah dibentuk 
berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang 
keilmuan tertentu atau unit kehalian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran 
terintegrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistim blok) dalam rangka 
pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum. 

 
8. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar (UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). 
 

9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 
program diploma, program magister, program doktor dan program profesi serta program 
spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan budaya Indonesia. 
 

10. Pendidikan Diploma III Analis Farmasi dan Makanan adalah program pendidikan yang 
menghasilkan lulusan Ahli Madya Analis Farmasi dan Makanan. 
 

11. Profil adalah bentuk gambaran kemampuan yang dimiliki oleh lulusan setelah selesai 
menempuh pendidikan Diploma III Analis Farmasi dan Makanan. 
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12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki 

kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, 
pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi (UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan 
tinggi). 
 

13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun 
untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran 
yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, 
ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok 
keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi. 
 

14. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada 
mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk 
pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti 
kegiatan kurikuler di suatu program studi. 

15. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional 
pendidikan, ditambah dengan standar nasional penelitian, dan standar nasional pengabdian 
masyarakat. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada 
jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

16. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil 
belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 
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BAGIAN II 
VISI, MISI DAN TUJUAN 

PROGRAM DIII ANALIS FARMASI DAN MAKANAN 
 
 
2.1 . Visi 

 
Mewujudkan tenaga Ahli Madya Analis Farmasi dan Makanan yang mampu 

beradaptasi dengan perkembangan IPTEK untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 
negeri akan peningkatan pelayanan analisis farmasi dan makanan pada tahun 2025. 

 
2.2 . Misi 

 
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang optimal dengan dukungan sarana prasarana 

sesuai perkembangan IPTEK dan dosen / instruktur memenuhi standar mutu Perguruan 
Tinggi. 

2. Menyediakan lingkungan pembelajaran yang dapat mendorong mahasiswa untuk aktif 
mengembangkan potensi diri menjadi lebih optimal. 

3. Mengoptimalkan mutu dan peran dosen / instruktur dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi. 

4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pemangku kepentingan 
 

2.3 .  Tujuan 
 

1. Tersedianya sarana dan lingkungan yang memadai sehingga dapat mendukung terjadinya 
proses pembelajaran dan pengembangan pribadi peserta didik melalui teori dan praktek 
yang tepat. 

2. Diterapkannya perkembangan IPTEK dalam bidang analisis Farmasi dan Makanan. 
3. Dihasilkannya lulusan yang mampu dan terampil melakukan analisis farmasi dan makanan 

sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 
4. Terbinanya kerjasama yang erat dengan institusi lain dalam bidang farmasi dan makanan. 
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BAGIAN III 
PROFIL DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN  

 
3.1. PROFIL LULUSAN 

 
1. Pelaksana Pengelolaan Laboratorium Farmasi dan Makanan 

Ahli Madya Analis Farmasi dan Makanan mempunyai kemampuan dalam melakukan 
pengelolaan bahan dan peralatan laboratorium farmasi dan makanan. 

 
2. Pelaksana Analisis Farmasi dan Makanan 

Ahli Madya Analis Farmasi dan Makanan mempunyai kemampuan dalam melakukan 
analisis sediaan farmasi dan makanan. 

 
3. Verifikator Proses Pemeriksaan Laboratorium Farmasi dan Makanan 

Ahli Madya Analis Farmasi dan Makanan mempunyai kemampuan dalam melakukan 
verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan Standard Operating Procedure 
(SOP). 

 
4. Asisten Penelitian Laboratorium Farmasi dan Makanan 

Ahli Madya Analis Farmasi dan Makanan mempunyai kemampuan dalam membantu 
proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium bidang farmasi dan 
makanan. 
 

3.2. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 
 

1. Sikap 
 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religious. 
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika. 
c. Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila. 
d. Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa. 
e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 
f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan. 
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 
h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik. 
i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri. 
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. 

 
2. Keterampilan Umum 

a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 
dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. 
c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai 

dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif 
dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. 

d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan. 

e. Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. 
f. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 
bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja 
secara mandiri. 
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h. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

 
3. Keterampilan Khusus 

a. Mampu mengelola bahan dan peralatan laboratorium analisis farmasi dan 
makanan, meliputi perencanaan kebutuhan bahan dan alat, melakukan 
pemeriksaan dan perawatan peralatan laboratorium; pengelolaan sampel dan baku 
pembanding. 

b. Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan Standard 
Operating Procedure (SOP) 

c. Mampu melakukan analisis sediaan farmasi dan makanan. 
d. Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium bidang 

farmasi dan makanan 
 

4. Pengetahuan 
a. Menguasai konsep Good Laboratory Practice (GLP). 
b. Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan. 
c. Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 
d. Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 

struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025. 
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BAGIAN IV 
KURIKULUM PROGRAM DIII ANALIS FARMASI DAN MAKANAN 

 
4.1. KELOMPOK MATAKULIAH KURIKULUM TAHUN 2017 

Kurikulum Tahun 2017 terdiri dari 5 Kelompok matakuliah yaitu Matakuliah Pengembangan dan 
Kepribadian (MPK) 8 sks, Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) 29 sks, Matakuliah Keilmuan dan 
Ketrampilan (MKK) 35 sks, Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) 26 sks, Matakuliah Berkehidupan 
dan Berkarya (MBB) dengan Rincian Matakuliahnya sebagai berikut: 
Rekapitulasi Jumlah SKS 
 Jumlah Keseluruhan SKS : 110 SKS  
 Jumlah SKS P/K/L : 59 SKS (54%) 
 Jumlah SKS S/BL : 7 SKS (6.4%) 
 Jumlah SKS Teori : 44 SKS (40%) 
 Jumlah SKS Kurikulum Institusi  : 24 SKS (20%)  
 Jumlah SKS Kurikulum Inti  : 86 SKS (78%) 

 
1) MATA KULIAH PENGEMBANGAN DAN KEPRIBADIAN (MPK) 

 
2) MATA KULIAH PERILAKU BERKARYA (MPB) 

NO 
KELOMPOK 

MK 
KODE 
BARU 

MATA KULIAH 
PERILAKU 

BERKARYA (MPB) 
STATUS 

SKS 
TOTAL 

TM S/BL P/K/L 

1 MPB ANF308 
Etika Profesi dan 
Layanan Kefarmasian 

Institusional 1 2 0 3 

2 MPB ANF402  
Kesehatan 
Keselamatan Kerja dan 
Promkes Lanjutan* 

Inti 
0 1 1 2 

3 MPB ANF301  Analisis Obat Narkoba 
Inti 

1 0 2 3 

4 MPB ANF303 
Analisis Makanan dan 
Minuman 

Inti 
1 0 2 3 

5 MPB ANF302  
Analisis Obat 
Tradisional 

Inti 
2 0 2 4 

6 MPB ANF304  
Analisis Kosmetika dan 
Alat Kesehatan 

Inti 
1 0 2 3 

7 MPB ANF304  
Analisis Kosmetika dan 
Alat Kesehatan 
Lanjutan* 

Inti 
1 0 2 3 

8 MPB ANF402  
Kesehatan 
Keselamatan Kerja dan 
Promkes 

Inti 
1 0 1 2 

9 MPB ANF303 
Analisis Makanan dan 
Minuman Lanjutan* 

Inti 
1 0 2 3 

10 MPB ANF301  
Analisis Obat Narkoba 
Lanjutan* 

Inti 
1 0 2 3 

          10 3 16 29 
 

NO 
KELOMPOK 

MK 
KODE 
BARU 

MATA KULIAH 
PENGEMBANGAN 

DAN KEPRIBADIAN 
(MPK) 

STATUS 

SKS 

TOTAL 
TM S/BL P/K/L 

1 MPK ANF101  Agama 
Inti 

1 0 1 2 

2 MPK ANF102  
Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

Inti 
2 0 0 2 

3 MPK ANF103  Bahasa Indonesia 
Inti 

1 0 1 2 

4 MPK ANF104 Bahasa Inggris 
Inti 

1 0 1 2 

  5 0 3 8 
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3) MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN (MKK) 

NO 
KELOMPOK 

MK 
KODE 
BARU 

MATA KULIAH 
KEILMUAN DAN 

KETRAMPILAN (MKK) 
STATUS 

SKS 
TOTAL 

TM S/BL P/K/L 

1 MKK ANF207 Kimia Dasar Institusional 1 0 1 2 

2 MKK ANF201  Kimia Organik 
Inti 

2 0 0 2 

3 MKK ANF202 Kimia Analitik 
Inti 

1 0 2 3 

4 MKK ANF202 Kimia Analitik Lanjutan* 
Inti 

1 0 2 3 

5 MKK ANF208 Biologi Farmasi Institusional 1 0 1 2 

6 MKK ANF203  
Metode Penelitian dan 
Statistika 

Inti 
2 0 2 4 

7 MKK ANF204  
Farmakognosi dan 
Fitokimia 

Inti 
1 0 1 2 

8 MKK ANF204  
Farmakognosi dan 
Fitokimia Lanjutan* 

Inti 
1 0 1 2 

9 MKK ANF209 Kimia Farmasi Institusional 1 0 2 3 

10 MKK ANF205  
Peraturan Perundang-
undang dan Hukum 
Kesehatan 

Inti 1 1 0 2 

11 MKK ANF210 Farmasetika Institusional 1 0 2 3 

12 MKK ANF211 Farmakologi Institusional 1 1 0 2 

13 MKK ANF206 Bentuk Sediaan Farmasi inti 2 0 0 2 
14 MKK ANF212 Kewirausahaan Institusional 1 2 0 3 

  17 4 14 35 
4) MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 

NO 
KELOMPOK 

MK 
KODE 
BARU 

MATA KULIAH 
KEAHLIAN BERKARYA 

(MKB) 
STATUS 

SKS 
TOTAL 

TM S/BL P/K/L 

1 MKB ANF401 Mikrobiologi Lanjutan  Inti 1 0 2 3 

2 MKB ANF403 Teknik Komputasi Institusional 1 0 2 3 

3 MKB ANF305 Teknologi Pemisahan 
Inti 

1 0 2 3 

4 MKB ANF305 
Teknologi Pemisahan 
Lanjutan* 

Inti 
1 0 2 3 

5 MKB ANF404 
Teknologi Analisis 
Kromatografi 

Institusional 1 0 2 3 

6 MKB ANF401 Mikrobiologi 
Inti 

1 0 2 3 

7 MKB ANF306  
Teknologi Analisis Fisika 
dan Elektrokimia 

Inti 
2 0 2 4 

8 MKB ANF307  
Teknologi Analisis 
Spektrofotometri 

Inti 
2 0 2 4 

  10 0 16 26 
5) MATA KULIAH BERKEHIDUPAN DAN BERMASYARAKAT (MBB) 

NO 
KELOMPOK 

MK 
KODE 
BARU 

MATA KULIAH 
BERKEHIDUPAN DAN 

BERMASYARAKAT (MBB) 
STATUS 

SKS 
TOTAL 

TM S/BL P/K/L 

1 MBB ANF501  
Sistem Pemastian Mutu dan 
Manajemen Laboratorium 

INTI 2 0 0 2 

2 MBB ANF503  
Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) 

INTI 0 0 6 6 

3 MBB ANF502  Laporan Tugas Akhir (LTA) INTI 0 0 4 4 

  2 0 10 12 
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4.2. KURIKULUM INTI DAN INSTITUSIONAL (LOKAL) 
 

Kurikulum Program DIII Analis Farmasi dan Makanan terdiri dari 110 SKS yang meliputi 
kurikulum inti dan kurikulum institusional. Kurikulum inti terdiri dari 86 SKS dan Kurikulum Institusional 
24 SKS dengan matakuliahnya sebagai berikut: 

 
1. KURIKULUM INTI 

NO 
KELOMPOK 

MK 
KODE 
BARU 

MATA KULIAH 
PENGEMBANGAN DAN 
KEPRIBADIAN (MPK) 

STATU
S 

SKS 
TOTAL 

TM 
S/B
L 

P/K/L 

1 MPK ANF101  Agama Inti 1 0 1 2 

2 MPK ANF102  
Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

Inti 
2 0 0 2 

3 MPK ANF103  Bahasa Indonesia 
Inti 

1 0 1 2 

4 MPK ANF104 Bahasa Inggris 
Inti 

1 0 1 2 

5 MPB ANF402  
Kesehatan Keselamatan 
Kerja dan Promkes 
Lanjutan* 

Inti 
0 1 1 2 

6 MPB ANF301  Analisis Obat Narkoba 
Inti 

1 0 2 3 

7 MPB ANF303 
Analisis Makanan dan 
Minuman 

Inti 
1 0 2 3 

8 MPB ANF302  Analisis Obat Tradisional 
Inti 

2 0 2 4 

9 MPB ANF304  
Analisis Kosmetika dan Alat 
Kesehatan 

Inti 
1 0 2 3 

10 MPB ANF304  
Analisis Kosmetika dan Alat 
Kesehatan Lanjutan* 

Inti 
1 0 2 3 

11 MPB ANF402  
Kesehatan Keselamatan 
Kerja dan Promkes 

Inti 
1 0 1 2 

12 MPB ANF303 
Analisis Makanan dan 
Minuman Lanjutan* 

Inti 
1 0 2 3 

13 MPB ANF301  
Analisis Obat Narkoba 
Lanjutan* 

Inti 
1 0 2 3 

14 MKK ANF201  Kimia Organik 
Inti 

2 0 0 2 

15 MKK ANF202 Kimia Analitik 
Inti 

1 0 2 3 

16 MKK ANF202 Kimia Analitik Lanjutan* 
Inti 

1 0 2 3 

17 MKK ANF203  
Metode Penelitian dan 
Statistika 

Inti 
2 0 2 4 

18 MKK ANF204  
Farmakognosi dan 
Fitokimia 

Inti 
1 0 1 2 

19 MKK ANF204  
Farmakognosi dan 
Fitokimia Lanjutan* 

Inti 
1 0 1 2 

20 MKK ANF205  
Peraturan Perundang-
undang dan Hukum 
Kesehatan 

Inti 
1 1 0 2 

21 MKK ANF206 Bentuk Sediaan Farmasi 
Inti 

2 0 0 2 

22 MKB ANF401 Mikrobiologi Lanjutan  
Inti 

1 0 2 3 

23 MKB ANF305 Teknologi Pemisahan 
Inti 

1 0 2 3 

24 MKB ANF305 
Teknologi Pemisahan 
Lanjutan* 

Inti 
1 0 2 3 

25 MKB ANF401 Mikrobiologi 
Inti 

1 0 2 3 
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26 MKB ANF306  
Teknologi Analisis Fisika 
dan Elektrokimia 

Inti 
2 0 2 4 

27 MKB ANF307  
Teknologi Analisis 
Spektrofotometri 

Inti 
2 0 2 4 

28 MBB ANF501  
Sistem Pemastian Mutu 
dan Manajemen 
Laboratorium 

Inti 
2 0 0 2 

29 MBB ANF503  
Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) 

Inti 
0 0 6 6 

30 MBB ANF502  Laporan Tugas Akhir (LTA) 
Inti 

0 0 4 4 

  35 2 49 86 
 

2. KURIKULUM INSTITUSIONAL (LOKAL) 
 

NO 
KELOMPOK 

MK 
KODE 
BARU 

MATA KULIAH 
PENGEMBANGAN DAN 
KEPRIBADIAN (MPK) 

STATUS 

SKS 

TOTAL T
M 

S
/
B
L 

P/K/
L 

1 MPB ANF308 
Etika Profesi dan Layanan 
Kefarmasian 

Institusional 1 2 0 3 

2 MKK ANF207 Kimia Dasar 
Institusional 

1 0 1 2 

3 MKK ANF208 Biologi Farmasi 
Institusional 

1 0 1 2 

4 MKK ANF209 Kimia Farmasi 
Institusional 

1 0 2 3 

5 MKK ANF210 Farmasetika 
Institusional 

1 0 2 3 

6 MKK ANF211 Farmakologi 
Institusional 

1 1 0 2 

7 MKK ANF212 Kewirausahaan 
Institusional 

1 2 0 3 

8 MKB ANF403 Teknik Komputasi 
Institusional 

1 0 2 3 

9 MKB ANF404 
Teknologi Analisis 
Kromatografi 

Institusional 
1 0 2 3 

  9 5 10 24 
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4.3.  SEBARAN MATAKULIAH TIAP SEMESTER 
Seberan matakuliah kurikulum program studi DIII Analis Farmasi dan Makanan terbagi dalam 

enam semester perkuliahan yaitu : 
Semester I (satu) terdiri dari 20 sks dengan tatap muka 11 sks, S/BL 0 SKS, P/K/L 9 sks, 
Semester II (Dua) terdiri dari 21 sks dengan tatap muka 10 sks, S/BL 1 SKS, P/K/L 10 sks, 
Semester III (Tiga) terdiri dari 19 sks dengan tatap muka 9 sks, S/BL 1 SKS, P/K/L 9 sks, 
Semester IV (Empat) terdiri dari 19 sks dengan tatap muka 7 sks, S/BL 2 SKS, P/K/L 10 sks, 
Semester V (Lima) terdiri dari 21 sks dengan tatap muka 7 sks, S/BL 3 SKS, P/K/L 11 sks, 
Semester VI (Enam) terdiri dari 10 sks dengan tatap muka 0 sks, S/BL 0 SKS, P/K/L 10 sks. 

Dengan sebaran matakuliahnya sebagai berikut: 
 

1) SEMESTER I 

STATUS 
KLPK 
MK 

KODE 
BARU 

MATA KULIAH KURIKULUM 
BARU 

SMTR TOTAL 
SKS 

TM S/BL P/K/L 

INTI MPK ANF101  Agama 1 2 1 0 1 

INTI MPK ANF102  
Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

1 2 2 0 0 

INTI MPK ANF103  Bahasa Indonesia 1 2 1 0 1 

INTI MPK ANF104 Bahasa Inggris 1 2 1 0 1 

INTI MKK ANF202 Kimia Analitik 1 3 1 0 2 

INTI MKK ANF201  Kimia Organik 1 2 2 0 0 

INTI MPB ANF402  
Kesehatan Keselamatan Kerja 
dan Promkes 

1 2 1 0 1 

LOKAL MKK ANF207 Kimia Dasar 1 2 1 0 1 

LOKAL MKB ANF403 Teknik Komputasi 1 3 1 0 2 

  20 11 0 9 
2) SEMESTER II 

STATUS 
KLPK 
MK 

KODE 
BARU 

MATA KULIAH KURIKULUM 
BARU 

SMTR TOTAL 
SKS 

TM S/BL P/K/L 

INTI MKK ANF202 Kimia Analitik Lanjutan* 2 3 1 0 2 

INTI MKK ANF204  Farmakognosi dan Fitokimia 2 2 1 0 1 

INTI MKK ANF205  
Peraturan Perundang-undang 
dan Hukum Kesehatan 

2 2 1 1 0 

INTI MKB ANF305 Teknologi Pemisahan 2 3 1 0 2 

INTI MKB ANF306  
Teknologi Analisis Fisika dan 
Elektrokimia 

2 4 2 0 2 

INTI MKK ANF206 Bentuk Sediaan Farmasi 2 2 2 0 0 

LOKAL MKK ANF208 Biologi Farmasi 2 2 1 0 1 

LOKAL MKK ANF209 Kimia Farmasi 2 3 1 0 2 

  21 10 1 10 
3) SEMESTER III 

STATUS 
KLPK 
MK 

KODE 
BARU 

MATA KULIAH KURIKULUM 
BARU 

SMTR TOTAL 
SKS 

TM S/BL P/K/L 

INTI MKK ANF204  
Farmakognosi dan Fitokimia 
Lanjutan* 

3 2 1 0 1 

INTI MBB ANF501  
Sistem Pemastian Mutu dan 
Manajemen Laboratorium 

3 2 2 0 0 

INTI MKB ANF305 
Teknologi Pemisahan 
Lanjutan* 

3 3 1 0 2 

INTI MKB ANF401 Mikrobiologi 3 3 1 0 2 

INTI MKB ANF307  
Teknologi Analisis 
Spektrofotometri 

3 4 2 0 2 

LOKAL MKK ANF210 Farmasetika 3 3 1 0 2 

LOKAL MKK ANF211 Farmakologi 3 2 1 1 0 

  19 9 1 9 
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4) SEMESTER IV 

STATUS 
KLPK 
MK 

KODE 
BARU 

MATA KULIAH KURIKULUM 
BARU 

SMTR TOTAL 
SKS 

TM S/BL P/K/L 

INTI MPB ANF401 Mikrobiologi Lanjutan  4 3 1 0 2 

INTI MPB ANF301  Analisis Obat Narkoba 4 3 1 0 2 

INTI MPB ANF303 
Analisis Makanan dan 
Minuman 

4 3 1 0 2 

INTI MPB ANF302  Analisis Obat Tradisional 4 4 2 0 2 

INTI MPB ANF304  
Analisis Kosmetika dan Alat 
Kesehatan 

4 3 1 0 2 

LOKAL MPB ANF308 
Etika Profesi dan Layanan 
Kefarmasian 

4 3 1 2 0 

  19 7 2 10 
5) SEMESTER V 

STATUS 
KLPK 
MK 

KODE 
BARU 

MATA KULIAH KURIKULUM 
BARU 

SMTR TOTAL 
SKS 

TM S/BL P/K/L 

INTI MKK ANF203  
Metode Penelitian dan 
Statistika 

5 4 2 0 2 

INTI MPB ANF402  
Kesehatan Keselamatan Kerja 
dan Promkes Lanjutan* 

5 2 0 1 1 

INTI MPB ANF304  
Analisis Kosmetika dan Alat 
Kesehatan Lanjutan* 

5 3 1 0 2 

INTI MPB ANF303 
Analisis Makanan dan 
Minuman Lanjutan* 

5 3 1 0 2 

INTI MPB ANF301  
Analisis Obat Narkoba 
Lanjutan* 

5 3 1 0 2 

LOKAL MKB ANF404 
Teknologi Analisis 
Kromatografi 

5 3 1 0 2 

LOKAL MKK ANF212 Kewirausahaan 5 3 1 2 0 

  21 7 3 11 
6) SEMESTER VI 

STATUS 
KLPK 
MK 

KODE 
BARU 

MATA KULIAH KURIKULUM 
BARU 

SMTR TOTAL 
SKS 

TM S/BL P/K/L 

INTI MBB ANF503  Praktek Kerja Lapangan (PKL) 6 6 0 0 6 

INTI MBB ANF502  Laporan Tugas Akhir (LTA) 6 4 0 0 4 

  10 0 0 10 
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4.4. PETA ALUR PENGAMBILAN MATAKULIAH 
 

KODE  MATA KULIAH MATA KULIAH LANJUTAN 

ANF101  Agama   

ANF102  Pancasila dan Kewarganegaraan   

ANF103  Bahasa Indonesia   

ANF104 Bahasa Inggris   

ANF201  Kimia Organik   

ANF202 Kimia Analitik Kimia Analitik Lanjutan* 

ANF203  Metode Penelitian dan Statistika   

ANF204  Farmakognosi dan Fitokimia Farmakognosi dan Fitokimia Lanjutan* 

ANF205  
Peraturan Perundang-undang dan 
Hukum Kesehatan   

ANF206 Bentuk Sediaan Farmasi   

ANF207 Kimia Dasar   

ANF208 Biologi Farmasi   

ANF209 Kimia Farmasi   

ANF210 Farmasetika   

ANF211 Farmakologi   

ANF212 Kewirausahaan   

ANF301  Analisis Obat Narkoba Analisis Obat Narkoba Lanjutan* 

ANF302  Analisis Obat Tradisional   

ANF303 Analisis Makanan dan Minuman Analisis Makanan dan Minuman Lanjutan* 

ANF304  Analisis Kosmetika dan Alat Kesehatan 
Analisis Kosmetika dan Alat Kesehatan 
Lanjutan* 

ANF305 Teknologi Pemisahan Teknologi Pemisahan Lanjutan* 

ANF306  
Teknologi Analisis Fisika dan 
Elektrokimia   

ANF307  Teknologi Analisis Spektrofotometri   

ANF308 Etika Profesi dan Layanan Kefarmasian   

ANF401 Mikrobiologi Mikrobiologi Lanjutan* 

ANF402  
Kesehatan Keselamatan Kerja dan 
Promkes 

Kesehatan Keselamatan Kerja dan 
Promkes Lanjutan* 

ANF403 Teknik Komputasi   

ANF404 Teknologi Analisis Kromatografi   

ANF501  
Sistem Pemastian Mutu dan Manajemen 
Laboratorium   

ANF502  Laporan Tugas Akhir (LTA)   

ANF503  Praktek Kerja Lapangan (PKL)   
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BAGIAN V 
KETERANGAN KHUSUS KURIKULUM 

 
5.1. Pengisian KRS 

1) Telah melakukan registrasi dan menyerahkan bukti pembayaran serta persyaratan administrasi 
sesuai dengan jadwal pada kalender akademik 

2) Mengisi KRS yang telah dikonsultasikan dengan PA sesuai dengan jadwal pada kalender 
akademik 

3) Bagi yang terlambat melakukan registrasi akan dikenakan denda Pengurangan SKS sebanyak 
2 SKS. 

 
5.2. Cuti Akademik Mahasiswa  

Cuti Akademik adalah masa istirahat dari kegiatan akdemik dan kegiatan lain di Akademi Analis 
Farmasi dan Makanan (AKAFARMA) pada waktu tertentu seizin Direktur. Cuti Akademik dapat 
berupa cuti yang direncanakan dan cuti yang tidak direncanakan. 
a. Cuti Akademik yang direncanakan adalah cuti akademik yang diberikan atas kemauan 

mahasiswa sendiri. 
b. Cuti Akademik yang tidak direncanakan adalah cuti Akademik yang diberikan karena hal-hal 

yang tidak atas kemauan mahasiswa sendiri. 
Ketentuan Cuti Akademik  
1) Cuti Akademik yang direncanakan 

a. Cuti Akademik yang direncanakan, diperhitungkan dalam masa mahasiswa yang 
bersangkutan.  

b. Cuti akademik yang diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) semester baik berurutan maupun 
tidak. 

c. Cuti akademik hanya dapat diberikan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti 
minimal 2 (dua) semester masa studinya. 

2) Cuti Akademik yang tidak direncanakan   
a. Cuti akademik yang tidak direncanakan tetap diperhitungkan dalam masa studi yang 

bersangkutan  
b. Cuti akademik yang tidak direncanakan dengan alasan kesehatan yang lebih dari 1 (satu) 

bulan harus mendapat rekomendasi dari Dokter pemerintah 
c. Cuti akademik yang tidak direncanakan dengan alasan tugas Negara dapat diberikan bila 

ada surat yang ditandatangani oleh Direktur. 
 
Prosedur Cuti Akademik :  
1) Permohonan tertulis diajukan mahasiswa yang bersangkutan dengan persetujuan pembimbing 

Akademiknya kepada Direktur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dimulainya cuti 
akademik yang diminta, dilampiri : 
a. Fotokopi KTM terakhir 
b. Surat keterangan bebas perpustakaan 
c. Fotokopi bukti pembayaran SPP (10%) pada tahun akademik yang bersangkutan 
d. Menyerahkan fotokopi KHS terakhir 

2) Direktur menerbitkan Surat keputusan cuti akademik peserta didik tersebut. 
3) Setiap mahasiswa yang bersangkutan cuti akademik yang direncanakan maupun yang tidak 

direncanakan berkewajiban melaksanakan registrasi administrasi. 
4) Setiap mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti akademiknya berkewajiban melaporkan 

kembali secara tertulis kepada Direktur. 
 

5.3. Frekuensi Perkuliahan 
Jumlah frekuensi kuliah tiap matakuliah dalam satu semester adalah 16 kali tatap muka. Mahasiswa 
diwajibkan hadir minimal 85 % dari frekuensi waktu yang telah ditentukan. 

 
5.4. Syarat Ujian 

a. Telah membayar angsuran SPP  
b. Membawa kartu ujian 
c. Persentase kehadiran minimal 85 % dari 16 kali pertemuan 
d. Mematuhi tata tertib ujian 

 
Syarat Ujian Susulan 
a. Sakit dan Opname dirumah sakit yang disertai bukti dari rumah sakit 
b. Orang Tua dan Saudara kandung meninggal dunia 
c. Menunaikan ibadah Haji 
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5.5. Range Skor Nilai 
 

Nilai Huruf Bobot Range Nilai 
A 4.00 83-100 
A- 3.75 79-82 
B+ 3.50 75-78 
B 3.00 71-74 
B- 2.75 67-70 
C+ 2.50 63-66 
C 2.00 59-62 
C- 1.75 55-58 
D 1.50 42-54 
E 0 0-42 

 
5.6. Praktek Kerja lapangan  

Syarat Praktik Kerja Lapangan : 
a. Telah menempuh minimum 100 SKS 
b. Praktik Kerja Lapangan tercantum dalam kartu rencana studi 
c. Membayar biaya Praktik Kerja Lapangan, selambat -lambatnya satu bulan sebelum PKL 

 
5.7. Kelulusan 

Mahasiswa Program DIII analis farmasi dan makanan dapat dinyatakan Lulus apabila telah melewati 
Yudisium Akhir Studi. 

 
Syarat Yudisium 
1) Mengisi Formulir Pendaftaran Yudisium 
2) Menyerahkan Seluruh KHS Yang telah dicapai 
3) Fotokopi bukti bebas administrasi keuangan 
4) Fotokopi bukti penyerahan laporan KTI ke perpustakaan  
5) Fotokopi bukti penyerahan laporan KTI ke pembimbing KTI 
6) Fotokopi bukti penyerahan Laporan KTI (hard copy dan soft copy) Ke Pelaporan PDPT 
7) Surat keterangan bebas perpustakaan 
8) Fotokopi tanda terima sumbangan perpustakaan  
9) Fotokopi STTB SMU/sederajat yang telah dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar 
10) Pas foto hitam putih, 3x4 = 3 lembar, dan 4x6 = 3 lembar laki-laki memakai dasi) 
11) Seluruh berkas dimasukkan kedalam stofmap warna biru. 

 
5.8.  Uji Kompetensi 
 

Uji kompetensi wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Program D III Analis Farmasi dan Makanan dan 
akan mendapatkan sertifikat uji kompetensi dari pihak terkait. 
Syarat : 
1) Telah lulus sidang laporan KTI 
2) Mengisi formulir pendaftaran 
3) Membayar biaya pendaftaran uji kompetensi 
4) Mengumpulkan pas foto hitam putih, 3 x 4 = 2 lembar 
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LAMPIRAN SILABUS 
  



17 Kurikulum Program Studi D3 Analis Farmasi dan Makanan  | Tahun 2017 

 

JUDUL MATA KULIAH : AGAMA 
KODE MATA KULIAH : ANF101 
BEBAN MATA KULIAH : 2 SKS (1T & 1P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER I 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan, 
kerukunan antar umat beragama dan membahas tentang agama sebagai sumber 
moral. Penerapan ajaran-ajaran tersebut dalam melaksanakan tugas sebagai 
pelaksana pelayanan analisis farmasi dan makanan. 
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 
- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 
- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 
- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
Ketrampilan Umum 

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 
pekerjaannyaMampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  

- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 
sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

 
Bahan Kajian 
- Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan 
- Kerukunan antar umat beragam 
- Agama sebagai sumber moral 

 
  



18 Kurikulum Program Studi D3 Analis Farmasi dan Makanan  | Tahun 2017 

 

JUDUL MATAKULIAH : PANCASILA & KEWARGANEGARAAN 
KODE MATA KULIAH :  ANF102 
BEBAN MATA KULIAH :  2 SKS (2T) 
PENEMPATAN : SEMESTER I 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang pancasila sebagai dasar negara dan ideologi 
negara, identitas nasional dan ketahanan nasional Indonesia dan wawasan nusantara 
sebagai geopolitik Indonesia 

 

Capaian Pembelajaran 
Sikap 
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 
- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 
- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 
- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 

Ketrampilan Umum 
- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 

pekerjaannyaMampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 
pekerjaannyaMampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  

- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 
sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

Bahan Kajian 
- Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Negara 
- Identitas nasional dan ketahanan nasional Indonesia 
- Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia 
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JUDUL MATA  : BAHASA INDONESIA 
KULIAH KODE MATA KULIAH  : ANF103 
BEBAN MATA KULIAH  : 2 SKS (1T & 1P/K/L) 
PENEMPATAN  : SEMESTER I  
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata Kuliah membahas tentang penulisan artikel ilmiah (makalah, resensi), teknik 
penulisan karya ilmiah dan teknik presentasi ilmiah. 
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 
- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 
- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 
- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 

Ketrampilan Umum 
- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 

pekerjaannyaMampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 
pekerjaannyaMampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  

- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 
sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

 

Bahan Kajian 
- Penulisan artikel ilmiah (makalah, resensi) 
- Teknik penulisan karya ilmiah 
- Teknik presentasi ilmiah 
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JUDUL MATA KULIAH : BAHASA INGGRIS 
KODE MATA KULIAH : ANF104 
BEBAN MATA KULIAH : 2 SKS (1T & 1P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER I  
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah membahas tentang listening, reading and speaking comprehension serta 
spesific vocabulary 
 

Capaian Pembelajaran 
Sikap 
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 
- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 
- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 
- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
Ketrampilan Umum 

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 
pekerjaannyaMampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 
pekerjaannyaMampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  

- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 
sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

 

Bahan Kajian 
- Listening, reading dan speaking Comprehension  
- Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris (Conversation) 
- Membuat karangan dan laporan dalam Bahasa Inggris dengan menguasai 

vocabulary 
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JUDUL MATA KULIAH   : KIMIA ORGANIK 
KODE MATA KULIAH   : ANF201 
BEBAN MATA KULIAH   : 2 SKS (2T) 
PENEMPATAN   : SEMESTER II 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah kimia organik ini membahas konsep tentang senyawa organik dan dasar-
dasar ikatan dalam kimia organik, tata nama kimia organik, stereokimia. Membahas 
juga mengenai senyawa alkana, dan sikloalkana, alkohol, eter, senyawa alkena-
alkuna, senyawa aromatik dan turunannya, meliputi tata nama, sifat-sifatnya, 
pembuatan dan reaksi. 
 

Capaian Pembelajaran 
Ketrampilan Khusus 

- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 
bidang farmasi dan makanan 

Pengetahuan 
- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  

 

Bahan Kajian 
- Senyawa karbon; hidrokarbon (alkana, alkena dan alkuna) alcohol, eter, 

aldehid dan keton, asam dan ester, amida, amina, senyawa karbohidrat, 
senyawa asam amino dan protein 

- Pengantar kimia organik 
- Ikatan dalam senyawa organik 
- Rumus Struktur 
- Radikal dan gugus fungsi 
- Tata nama senyawa kimia 
- Struktur atom 
- Ikatan kimia senyawa organik 
- Isomerisasi 
- Senyawa karbohidrat 
- Senyawa protein 
- Senyawa lipid 
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JUDUL MATA KULIAH : KIMIA ANALITIK 
KODE MATA KULIAH : ANF202 
BEBAN MATA KULIAH  : 3 SKS (1T & 2P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER I  
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang analisa secara kualitatif dan kuantitatif senyawa 
obat yang terkandung dalam sampel dengan berbagai metode pengajaran di 
laboratorium 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

 
Bahan Kajian 

- Pendahuluan kimia analitik, analisa kualitatif, kation, anion, larutan, analisa 
kuantitaif, gravimetric. 
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JUDUL MATA KULIAH : KIMIA ANALITIK LANJUTAN 
KODE MATA KULIAH : ANF202 
BEBAN MATA KULIAH  : 3 SKS (1T & 2P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER II 

 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang analisa secara kualitatif dan kuantitatif senyawa 
obat yang terkandung dalam sampel dengan berbagai metode pengajaran di 
laboratorium 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

 

Bahan Kajian 
- Analisa volumetric, asidimetri-alkalimetri, presipitimetri, titrasi reduksi-oksidasi, 

kompleksometri. 
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JUDUL MATA KULIAH : METODE PENELITIAN & STATISTIKA 
KODE MATA KULIAH : ANF203 
BEBAN MATA KULIAH : 4 SKS (2T & 2P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER V 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang kemampuan mahahsiswa memahami serta 
melakukan penelitian yang berhubungan dengan analisa farmasi dan makanan 
sebagai dasar pengembangan kemampuan untuk menyelesaikan Laporan Tugas 
Akhir. 
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika 

- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 

- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
Ketrampilan Umum 

- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 
dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 
Ketrampilan Khusus 

- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 
bidang farmasi dan makanan 

Pengetahuan 
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

 
Bahan Kajian 
- Metodelogi penelitian 
- Kode etik penelitian 
- Statistik. 
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JUDUL MATA KULIAH : FARMAKOGNOSI DAN FITOKIMIA 
KODE MATA KULIAH : ANF204 
BEBAN MATA KULIAH : 2 SKS (1T & 1P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER II 
 

Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang senyawa kimia dalam tanaman obat, cara 
mengisolasinya, ekstrasinya, ara identifikasi kandungannya, sifat-sifat, identifikasi 
dan penetapan kadar senyawa kimia dalam simplisia. 
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  

 
Bahan Kajian  
- Farmakognosi 
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JUDUL MATA KULIAH : FARMAKOGNOSI DAN FITOKIMIA LANJUTAN 
KODE MATA KULIAH : ANF204 
BEBAN MATA KULIAH : 2 SKS (1T & 1P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER III 
 

Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang senyawa kimia dalam tanaman obat, cara 
mengisolasinya, ekstrasinya, ara identifikasi kandungannya, sifat-sifat, identifikasi 
dan penetapan kadar senyawa kimia dalam simplisia. 
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  

 
Bahan Kajian 
- Fitokimia (senyawa obat dalam tumbuhan, identifikasi senyawa oabat, 

ekstrasi) 
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JUDUL MATA KULIAH : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM 
KESEHATAN 
KODE MATA KULIAH : ANF205 
BEBAN MATA KULIAH : 2 SKS (1T & 1S/BL) 
PENEMPATAN  : SEMESTER II 

 

Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang undang-undang kesehatan, peraturan perundang-
undangan kefarmasian, aspek hukum kefarmasian dan kode etik kefarmasian 

 

Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika 

- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 

- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 

- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 

Ketrampilan Umum 
- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

Bahan Kajian 
- Regulasi farmasi dan makanan 
- Etika profesi tenaga kesehatan 
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JUDUL MATA KULIAH. : BENTUK SEDIAAN FARMASI 
KODE MATA KULIAH : ANF206 
BEBAN MATA KULIAH. : 2 SKS (2T) 
PENEMPATAN : SEMESTER II 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang bentuk-bentuk sediaan farmasi, perkembangan 
bentuk sediaan termasuk keuntungan-kerugian dari masing-masing bentuk sediaan 
tersebut. 
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap:  
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

Ketrampilan Khusus :  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun  terapan di laboratorium 

Pengetahuan Sikap:  
- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 

struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan 
 
Bahan Kajian 
- Bentuk Sediaan Farmasi 
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JUDUL MATA KULIAH  : KIMIA DASAR 
KODE MATA KULIAH : ANF207 
BEBAN MATA KULIAH  : 2 SKS (IT & IP/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER I  
 

Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep kimia dasar termasuk 
penerapannya dalam analisa 
 

Capaian Pembelajaran 
Sikap 
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 
Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan pengelolaan bahan dan peralatan laboratorium, meliputi 

perencanaan kebutuhan bahan dan alat, melakukan pemeriksaan dan 
perawatan peralatan laboratorium; pengelolaan sampel dan baku pembanding 

- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 
Standard Operating Procedure (SOP).  

- Mampu melakukan analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Bahan Kajian 
- Sistem periodik 
- Atom dan Massa 
- Konfigurasi elektron dalam atom 
- Ikatan Kimia 
- Tata nama senyawa kimia 
- Stoikiometri (Bobot atom, molekul, persamaan kimia, kesetimbangan kimia) 
- Teori asam basa 
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JUDUL MATA KULIAH  : BIOLOGI FARMASI 
KODE MATA KULIAH : ANF208 
BEBAN MATA KULIAH  : 2 SKS (IT & IP/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER II 

 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini Membahas konsep dasar makhluk hidup sebagai dasar dalam 
mempelajari senyawa obat yang terdapat dalam tanaman. 

 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

Bahan Kajian 
- Asal usul kehidupan 
- Pengelompokkan makhluk hidup dan pengembangannya 
- Sel (konsep dasar sel) 
- Struktur dan fungsi 
- Marfologi tumbuhan/ hewan 
- sistematika tumbuhan/hewan 
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JUDUL MATA KULIAH  : KIMIA FARMASI 
KODE MATA KULIAH  : ANF209 
BEBAN MATA KULIAH  : 3 SKS (1T & 2P/K/L) 
PENEMPATAN  : SEMESTER II 

 

Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang senyawa kimia obat yang terdapat dalam tubuh 
(bentuk senyawa) perubahan bentuk yang terjadi akibat aktivitas tubuh 
(farmakokinetik) reaksi metabolisme serta hubungan struktur dengan efek 
(farmakodinamik). 

 

Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

Bahan Kajian 
- Kimia obat-obatan 
- Reaksi obat dalam tubuh 
- Metabolism obat 
- Hubungan struktur dan aktivitas 
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JUDUL MATA KULIAH : FARMASETIKA 
KODE MATA KULIAH : ANF210 
BEBAN MATA KULIAH : 3 SKS (1T & 2P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER III 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana membuat beberapa bentuk sedian 
sesuai dengan prinsip pembuatan obat yang baik, mengevaluasi sediaan yang dibuat 
serta mempelajarai bagaimana cara pemberian penandaan dan pengemasan 
produk. 
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

Bahan Kajian 
- Pembuatan dan evaluasi sediaan tablet, kapsul 
- Pembuatan dan evaluasi sediaan salap, krim, pasta dan gel 
- Pembuatan dan evaluasi sediaan syrup, suspense dan emulsi 
- Penandaan (nomor registrasi, nomor bets dan nomor lot, kadarluarsa) 
- Pengemasan sediaan 
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JUDUL MATA KULIAH : FARMAKOLOGI 
KODE MATA KULIAH  : ANF211 
BEBAN MATA KULIAH : 2 SKS (1T & 1S/BL) 
PENEMPATAN : SEMESTER III 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang hubungan senyawa obat dengan senyawa dalam 
tubuh manusia bagaimana cara pemberian obat, apa proses yang terjadi dan apa 
efek yang dihasilkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 

Pengetahuan 
- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 

struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

Bahan Kajian 

- Farmakologi secara umum dan istilah farmakologi 
- Konsep farmakologi; biofarmasetika, farmakokinetik, farmakodinamik 
- Rute pemberian obat 
- Reseptor dan ikatan reseptor 
- Interaksi obat: obat-obat; obat-makanan 
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- Efek obat: efek samping, efek toksik, efek terapi 
- Obat dan penyakit, saluran pencernaan 
- Obat dan penyakit saluran pernafasan 
- Obat dan penyakit kulit 
- Obat dan penyakit saluran rectum 
- Golongan obat berdasarkan efek/farmakologis 

- Analgesik 
- Antipiretik 
- Antiinflamasi 
- Antibiotika 
- vitamin 
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JUDUL MATAKULIAH  : KEWIRAUSAHAAN 
KODE MATA KULIAH  : ANF212 
 BEBAN MATA KULIAH  : 3 SKS ( 1 T & 2 S/B/L) 
PENEMPATAN  : SEMESTER V 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa dasar-dasar kewirausahaan dalam 
bidang usaha kesehatan makanan dan minuman yang  kreatif dan inovatif. 
Memahami organisasai dan manajemen serta strategi pemasaran usaha. 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 
- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 
- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 
- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 

Ketrampilan Umum 
- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

Bahan Kajian 
- Konsep dasar kewirausahaan 
- Sikap dan jiwa wirausaha 
- Ide dan peluang usaha 
- Proses kewirausahaan 
- Organisasi dan manajemen usaha 
- Strategi Pemasaran Usaha 
- Manajemen keuangan 
- Analisis bisnis dan studi kelayakan usaha Laboratorium 
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JUDUL MATA KULIAH. : ANALISIS OBAT DAN NARKOBA 
KODE MATA KULIAH : ANF301  
BEBAN MATA KULIAH. : 3 SKS (1T& 2 P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER IV 
 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membahas analisa sediaan obat dan narkoba melalui berbagai 
metode analisa untuk mencapai mtu oba sebagi implementasi penerapan CP, trmsuk 
pengunan obat kadarluasa dan kembalian. 

 

Capaian Pembelajaran 

Sikap:  

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Khusus :  

- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 
Standard Operating Procedure (SOP). 

- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 
bidang farmasi dan makanan 

Pengetahuan Sikap:  

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan 
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

Bahan Kajian 

- Mutu Obat 
- Metode Analisis 
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JUDUL MATA KULIAH. : ANALISIS OBAT DAN NARKOBA LANJUTAN 
KODE MATA KULIAH : ANF301  
BEBAN MATA KULIAH. : 3 SKS (1T& 2 P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER V 
 
Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membahas analisa sediaan obat dan narkoba melalui berbagai 
metode analisa untuk mencapai mtu oba sebagi implementasi penerapan CP, trmsuk 
pengunan obat kadarluasa dan kembalian. 

 

Capaian Pembelajaran 

Sikap:  

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Khusus :  

- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 
Standard Operating Procedure (SOP). 

- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 
bidang farmasi dan makanan 

Pengetahuan Sikap:  

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan 
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

 

Bahan Kajian 

- Obat Kadarluarsa dan Kembalian 
- CPOB 
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JUDUL MATA KULIAH : ANALISIS OBAT TRADISIONAL 
KODE MATA KULIAH : ANF302 
BEBAN MATA KULIAH : 4 SKS (2T & 2 P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER IV  
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang pengujian obat tradisional sesuai dengan standar 
mutu obat tradisional, membahas tentang cara-cara sampling obat tradisional serta 
zat kimia sintetik serta ketentuan lain dalam obat tradisional 
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religious 
Ketrampilan Khusus 

- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 
Standard Operating Procedure (SOP).  

- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 
bidang farmasi dan makanan 

Pengetahuan 
- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 

struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

Bahan Kajian 
- Pengelompokkan obat tradisional 
- Mutu obat tradisional 
- Zat kimia sintetik dalam obat tradisional  
- Bahan alam dan simplisia 
- Ekstrak dan sediaan galenik 
- CPOTB 
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JUDUL MATA KULIAH : ANALISA MAKANAN & MINUMAN 
KODE MATA KULIAH : ANF303 
BEBAN MATA KULIAH : 3 SKS (1T& 2P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER IV  
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar mutu makanan dan minuman, 
menguasai konsep dan teknik analisis bahan tambahan pangan, mendeskripsikan 
kandungan nutrisi pada bahan makanan (proksimat) serta CPPB-IRT. 
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 

Pengetahuan 
- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 

struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

Garis Besar Mata Kuliah 
- Mutu Makanan dan Minuman 
- Bahan Tambahan Pangan 
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JUDUL MATA KULIAH : ANALISA MAKANAN & MINUMAN LANJUTAN 
KODE MATA KULIAH : ANF303 
BEBAN MATA KULIAH : 3 SKS (1T& 2P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER V 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar mutu makanan dan minuman, 
menguasai konsep dan teknik analisis bahan tambahan pangan, mendeskripsikan 
kandungan nutrisi pada bahan makanan (proksimat) serta CPPB-IRT. 
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 

Pengetahuan 
- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 

struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

 
Bahan Kajian 

- Proksimat 
- CPPB-IRT 
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JUDUL MATA KULIAH : ANALISIS KOSMETIKA & ALAT KESEHATAN 
KODE MATA KULIAH : ANF304  
BEBAN MATA KULIAH : 3 SKS (1T&2P/K/L)  
PENEMPATAN : SEMESTER IV  
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang senyawa aktif yang terdapat dalam sediaan 
kosmetik melalui analisa di laboratorium termasuk cara pembuatan kosmetika. 
Pemahaman tentang mutu sediaan kosmetika dan alat kesehatan sesuai dengan 
persyaratan perundang-undangan. 
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

Bahan Kajian 
- Kosmetik dan alat kesehatan 
- Bahan aktif pada kosmetik 
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JUDUL MATA KULIAH :  ANALISIS KOSMETIKA & ALAT KESEHATAN 
LANJUTAN 

KODE MATA KULIAH :  ANF304  
BEBAN MATA KULIAH :  3 SKS (1T&2P/K/L)  
PENEMPATAN :  SEMESTER V 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang senyawa aktif yang terdapat dalam sediaan 
kosmetik melalui analisa di laboratorium termasuk cara pembuatan kosmetika. 
Pemahaman tentang mutu sediaan kosmetika dan alat kesehatan sesuai dengan 
persyaratan perundang-undangan. 
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

 
Bahan Kajian 

- Cara pembuatan kosmetik  
- Mutu kosmetik dan alat kesehatan 
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JUDUL MATA KULIAH : TEKNOLOGI PEMISAHAN 
KODE MATA KULIAH : ANF305 
BEBAN MATA KULIAH : 3 SKS ( 1T & 2P/K/L)  
PENEMPATAN : SEMESTER II  
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang cara-cara pemisahan komponen dari campuran, 
mata kuliah ini diberikan dalam bentuk ceramah dan praktek 
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

 
Bahan Kajian 
- Destilasi 
- Ekstraksi 
- Kromatografi. 
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JUDUL MATA KULIAH : TEKNOLOGI PEMISAHAN LANJUTAN 
KODE MATA KULIAH : ANF305 
BEBAN MATA KULIAH : 3 SKS ( 1T & 2P/K/L)  
PENEMPATAN : SEMESTER III 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang cara-cara pemisahan komponen dari campuran, 
mata kuliah ini diberikan dalam bentuk ceramah dan praktek 
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

 
Bahan Kajian 
- Filtrasi 
- Pengendapan 
- Senrifuge 
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JUDUL MATA KULIAH : TEKNOLOGI ANALISA FISIKA & ELEKTROKIMIA 
KODE MATA KULIAH : ANF306 
BEBAN MATA KULIAH : 4 SKS (2T & 2P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER II 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas karakteristik zat mencakup indeks bias, jarak lebur, 
viskositas, jarak didih yang diperlukan dalam analisa senyawa pada sediaan farmasi 
dan makanan. 
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 

serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  
- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 

- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 
Standard Operating Procedure (SOP).  

- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 
bidang farmasi dan makanan 

Pengetahuan 
- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan 
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif 

 
Bahan Kajian 
- Gas  
- Indeks bias: sifat larutan  
- Koloid 
- Elekrokimia : prinsip dasar, jenis-jenis elektroda, metodenya 
- Jarak lebur 
- Jarak didih  
- Viskositas 
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JUDUL MATA KULIAH : TEKNIK ANALISIS SPEKTROFOTOMETRI 
KODE MATA KULIAH : ANF307 
BEBAN MATA KULIAH : 4 SKS (T2/P2) 
PENEMPATAN : SEMESTER III 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang analisis sediaan obat, obat tradisional, kosmetik 
dan alat kesehatan, makanan dan minuman dengan menggunakan spektrofotometri  
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

Bahan Kajian 
- Pengantar spektrofotometri 
- Spektrofotometri UV-Vis 
- Spektrofotometri Infa Merah 
- Spektrofotometri resonansi 
- Spektrofotometri massa 
- Spektrofotometri Serapan Atom 
- Spektrofotometri emisi atom 
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JUDUL MATA KULIAH : ETIKA PROFESI DAN LAYANAN KEFARMASIAN 
KODE MATA KULIAH : ANF308 
BEBAN MATA KULIAH : 3 SKS (1T & 2S/BL) 
PENETAPAN : SEMESTER IV 
 
Deskripsi Mata Ajaran : 
Mata kuliah ini mengkaji hubungan yang baik profesi tenaga kesehatan dalam 
kehidupan di masyarakat dan pemberian pelayanan kesehatan kefarmasian di sarana 
apotek sesuai kompetensi sebagai TTK. Memahami tentang resep, DAGASIBU dan 
manajemen peropotekan. 
 
Capaian Pembelajaran 

Sikap 
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 
- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 
- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 
- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 

Ketrampilan Umum 
- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja 
secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

Bahan Kajian: 
- Norma dan moralitas: hubungan antara manusia, nilai, moral, hukum, sainstek 

etika profesi tenaga kesehatan 
- Profesi dan konsumen: hak dan kewajiban antara profesi dan konsumen 
- Manajemen apotek: perencanaan, pengadaan, distribusi penyimpanan 

obat/psikotropika/narkotika 
- Komunikasi informasi, edukasi (KIE): metode komunikasi sesama profesi, 

sejawat dan konsumen 
- Resep: konsep dalam peresepan, copy resep, resep rasional dan irrasional 
- DAGASIBU 
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JUDUL MATA KULIAH : MIKROBIOLOGI  
KODE MATA KULIAH : ANF401 
BEBAN MATA KULIAH : 3 SKS (1T & 2P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER Ill  
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang perkembangan mikrobiologi, kelompok mikroba, 
teknik bekerja secara aseptis, sterilisasi, teknik-teknik inkubasi, identifikasi dan 
analisa mikroba dalam makanan dan minuman. 
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religious 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

Garis Besar Mata Kuliah 
Teori 

- Identifikasi Bakteri 
- Media Pembenihan 
- Sterilisasi 
- ALTB/AKK 
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JUDUL MATA KULIAH : MIKROBIOLOGI LANJUTAN 
KODE MATA KULIAH : ANF401 
BEBAN MATA KULIAH : 3 SKS (1T & 2P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER IV 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang perkembangan mikrobiologi, kelompok mikroba, 
teknik bekerja secara aseptis, sterilisasi, teknik-teknik inkubasi, identifikasi dan 
analisa mikroba dalam makanan dan minuman. 
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religious 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

 
Bahan Kajian 

- Uji Pirogen 
- Uji Sensitifitas 
- Uji Biokimia 
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JUDUL MATA KULIAH : KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA (K3) DAN 
PROMOSI KESEHATAN 

KODE MATA KULIAH : ANF402 
BEBAN MATA KULIAH : 2 SKS (1T& 1P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER I  

 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja dan promosi 
kesehatan, peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerja, faktor dan resiko 
lingkungan kerja dan dampaknya pada kesehaan dan produktivitasnya kerja, 
keselamatan dan kecelakaan kerja dan alat pelindung diri 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika 

- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 

- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 

- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 

Ketrampilan Umum 
- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

 
Bahan Kajian 
- Kesehatan dan keselamatan kerja 
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JUDUL MATA KULIAH : KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA (K3) 
  DAN PROMOSI KESEHATAN LANJUTAN 
KODE MATA KULIAH : ANF402 
BEBAN MATA KULIAH : 2 SKS (1S/BL & 1P/K/L) 
PENEMPATAN : SEMESTER V 

 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja dan promosi 
kesehatan, peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerja, faktor dan resiko 
lingkungan kerja dan dampaknya pada kesehaan dan produktivitasnya kerja, 
keselamatan dan kecelakaan kerja dan alat pelindung diri 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika 

- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 

- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 

- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 

Ketrampilan Umum 
- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

 
Bahan Kajian 
- Promosi kesehatan 
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JUDUL MATA KULIAH : TEKNIK KOMPUTASI  
KODE MATA KULIAH : ANF403 
BEBAN MATA KULIAH  : 3 SKS (1T & 2P) 
PENEM PATAN : SEMESTER I 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar personal mikrosoft office (MS Word , 
MS excel dan powerpoint) komputer dan aplikasinya untuk instrument di 
Laboratorium yang diberikan dalam bentuk praktek 

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 
- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 

agama, moral, dan etika 
- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 
- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 

serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 
- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan 
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 

Ketrampilan Umum 
- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

 
Bahan Kajian 
Pengoperasian mikrosoft office ; MS Word MS excel dan powerpoint, Pembuatan 
dan Pengeditan dokumen / laporan, Pemakaian rumus dan fungsi untuk pengolahan 
data, penyajian data dalam bentuk grafik. 
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JUDUL MATA KULIAH  : TEKNIK ANALISIS KROMATOGRAFI 
KODE MATA KULIAH  : ANF404 
BEBAN MATA KULIAH  : 3 SKS (1T & 2P/K/L) 
PENEMPATAN  : SEMESTER V 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang pemisahan senyawa kimia dalam komponen 
campuran dengan cara kromatografi.  

 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO 17025 

- Menguasai konsep dan teknik analisis sediaan farmasi dan makanan  
- Mengusai prinsip-prinsip pengumpulan dan pengolahan data secara deskritif. 

 
Bahan Kajian 
- Kromatografi secara umum 
- Kromatografi kolom 
- Kromatografi kertas 
- Kromatografi lapis tipis (termasuk dua dimensi dan densitometri) 
- Kromatografi gas (padat dan cair) 
- Kromatografi cair kinerja tinggi 
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JUDUL MATA KULIAH : SISTEM PEMASTIAN MUTU & MANAJEMEN 
LABORATORIUM 

KODE MATA KULIAH : ANF501 
BEBAN MATA  : 2 SKS (2T) 
KULIAH PENEMPATAN : SEMESTER III 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas pengelolaan laboratorium termasuk caraberlaboratorium 
yang baik,pengawasan selama proses berlaboratorium mencapai kualitas/mutu hasil 
uji terhadap sampel. 
 
Capaian Pembelajaran 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religious 
 

Ketrampilan Umum 
- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah 
baku. 

- Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur  
- Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, 
inovatif dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

- Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan shahih 
serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak yang membutuhkan  

- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

- Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 
di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi 
kerja secara mandiri 

- Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

Ketrampilan Khusus 
- Mampu melakukan verifikasi kesesuaian proses pemeriksaan dengan 

Standard Operating Procedure (SOP).  
- Mampu membantu proses penelitian dasar maupun terapan di laboratorium 

bidang farmasi dan makanan 
Pengetahuan 

- Menguasai konsep dasar mutu, pengendalian mutu, pemastian mutu; konsep 
struktur organisasi laboratorium, fungsi laboratorium, ketenagaan, administrasi 
laboratorium; mengetahui sistem mutu dan konsep ISO/IEC 17025 

 
Bahan Kajian 
- Manajemen mutu dan laboratorium 
- Pengawasan mutu dan laboratorium  
- Teknik sampling 
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JUDUL MATA KULIAH : LAPORAN TUGAS AKHIR  
KODE MATA KULIAH : ANF502 
BEBAN MATA KULIAH  : 4 SKS ( P) 
PENEMPATAN : SEMESTER VI 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah ini membahas tentang etika penelitian, pembuatan laporan tertulis dari 
hasil pengujian bidang analisis farmasi dan makanan, dan pemaparan hasil 
pengujian yang telah dilakukan 
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika 

- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 

- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 

- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 

Ketrampilan Umum 
- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

 
Garis Besar Mata Kuliah 
Bahan Kajian 
- Etika penelitian 
- Pembuatan laporan tertulis dari hasil pengujian bidang analisis farmasi dan 

makanan 
- Pemaparan hasil pengujian yang telah dilakukan 
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JUDUL MATA KULIAH : PRAKTEK KERJA LAPANGAN 
KODE MATA KULIAH : ANF503 
BEBAN MATA KULIAH : 6 SKS ( P6 ) 
PENEMPATAN : SEMESTER VI 
 
Deskripsi Mata Kuliah 
Mata kuliah menjalin kerjasama, kepekaan social, kepedulian terhadap masyarakat 
dan lingkungan di laboratorium, membahas tentang Good Labotary Practice (GPL), 
melaksanakan prosedur analisis sediaan farmai sesuai dengan protap dan menguji 
keragaman bobot sediaan farmasi, penetapan farmasetika meliputi: uji keseragaman 
sediaan, ukuran, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, disolusi dan volume 
terpindahkan. 
 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 
Sikap 

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 
religius 

- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan 
agama, moral, dan etika 

- Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa bernegara, dan kemampuan peradaban berdasarkan Pancasila 

- Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa 

- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, 
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain 

- Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 
masyarakat dan lingkungan 

- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
- Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
- Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya 

secara mandiri 
- Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan 

Ketrampilan Umum 
- Mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 
- Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

 
Garis Besar Mata Kuliah 
Bahan Kajian 

- Menjalin kerjasama, kepekaan social, kepedulian terhadap masyarakat 
dan lingkungan di laboratorium 

- Membahas tentang Good Labotary Practice (GPL 
- Melaksanakan prosedur analisis sediaan farmai sesuai dengan protap dan 

menguji keragaman bobot sediaan farmasi  
- Penetapan farmasetika meliputi: uji keseragaman sediaan, ukuran, 

kekerasan, kerapuhan, waktu hancur, disolusi dan volume terpindahkan 

 
 


