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CAPAIAN PEMBELAJARAN CPL PRODI KK1 Mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya. 

KK9 Menunjukkan penguasaan IPTEK, kemampuan riset, dan kemampuan pengembangan diri. 

P1 Mampu menguasai masalah terkait obat dan alternatif solusinya secara mendalam. 

P9 Mampu menguasai IPTEK, kemampuan riset, dan kemampuan pengembangan diri. 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious. 

S2   Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan 

etika. 

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa 

tanggung jawab pada negara dan menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, 

serta pendapat atau atau temuan orisinal orang lain 

S5 Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 

S6 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

S7 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S8 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 



  

S9 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang keahliannya 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara 

dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni  

KU4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 

dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya 

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam 

maupun di luar lembaganya 

KU7 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya 

KU8 Mampu melakukan evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

KU9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

 

CPMK Melalui pengalaman pembelajaran dalam praktikum ini dan didukung modul praktikum dan buku referensi, 

kegiatan serta bahan pengayaan lainnya, mahasiswa diharapkan menguasai standar kompetensi : 

a) Menguasai konsep teoritis farmasetika, farmakologi, farmakoterapi, farmasi klinik, toksikologi, 

farmakoekonomi, farmakovigilance, DRP (Drug Related Problems), Interaksi obat, EBM (Evidence-

based Medicine), POR (Pengobatan Obat Rasional), Undang-Undang kefarmasian, Kode etik profesi 

farmasi. 

b) Mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya untuk mengoptimalkan terapi;  

c) Menguasai konsep teoritis Compounding (non sterile & sterile), Dispensing, farmasetika, Farmasi 

komunitas/Farmasi praktis, GPP (Good Pharmacy Practice), komunikasi, Undang-Undang kefarmasian, 

Kode etik profesi farmasi  

 

DESKRIPSI SINGKAT MK Mata kuliah praktikum farmakokinetika ini sebagai sarana untuk membantu mahasiswa dalam menunjang tercapainya kompetensi 

S1 Farmasi di bidang pelayanan farmasi klinik dan komunitas dengan mengaplikasikan teori farmakokinetik dalam praktikum 

Farmakokinetik terutama konsep farmakokinetik pada manusia yang diujikan pada hewan uji. Mahasiswa diharapkan dapat 

membaca dan memahami materi sebelum pelaksanaan praktikum agar berjalan lancar dan tertib.  

Pada akhir pelaksanaan praktikum ini mahasiswa mampu memahami konsep absorpsi, distribusi, metabolisme dan eskresi obat 



  

beserta parameter farmakokinetika. 

 

BAHAN KAJIAN/ 

MATERI PEMBELAJARAN 

Penentuan beberapa parameter farmakokinetika, penentuan volume distribusi, pengaruh faktor formulasi terhadap bioavaibilitas 

sediaan oral, pengaruh bentuk kimiawi obat terhadap bioavaibilitas, pengaruh cara pemberian obat terhadap bioavabilitas secara 

in-vivo, studi induksi dan inhibisi biotransformasiobat secara in-vivo, uji toksistas akut, penetapan parameter farmakokinetika 

model 1 kompartemen terbuka data darah,  penetapan parameter farmakokinetika model 1 kompartemen terbuka data urin, 

akumulasi obat pemberian infuse intravena, penghentian infus setelah kondisi tunak,  penghentian infus sebelum kondisi tunak, 

pemberian dosis muatan dan maintenance pada pemberian ekstravaskular 
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MINGGU KE Sub-CPMK 

(Kemampuan akhir tiap 

tahapan belajar) 

Indikator Penilaian Kriteria dan bentuk  

penilaian 

Bentuk , metode 

pembelajaran dan 

penugasan 

Materi Pembelajaran 

(pustaka) 

Bobot Penilaian 



  

(media & sumber 

belajar) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 • Mampu menetapkan 

laju eliminasi (K); 

waktu paruh (t½),  

tetapan laju absorpsi 

(Ka) darisuatu obat 

dengan menggunakan data 

sampel darah setelah 

pemberian dosis tunggal. 

 

• Mampu menentukan 

luas daerah di bawah 

kurva (AUC). 

• Ketepatan dalam 

menetapkan laju 

eliminasi (K); 

waktu paruh (t½),  

tetapan laju 

absorpsi (Ka) 

darisuatu obat 

dengan 

menggunakan data 

sampel darah setelah 

pemberian dosis 

tunggal  

• Ketepatan dalam 

menentukan luas 

daerah di bawah 

kurva (AUC) 

 

Observasi, keaktifan 

dalam partisipasi 

praktikum, laporan 

praktikum, quiz dan 

diskusi 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan 

data  

PENENTUAN BEBERAPA 

PARAMETER 

FARMAKOKINETIK :  

a) Menetapkan laju 

eliminasi (K); 

waktu paruh (t½),  

tetapan laju 

absorpsi (Ka) 

darisuatu obatdengan 

menggunakan data 

sampel darah setelah 

pemberian dosis 

tunggal.  

b) Menentukan luas 

daerah di bawah 

kurva (AUC) 

5% 

2 Mampu menentukan 

distribusi obat dalam tubuh 

dari obat yang diberikan 

secara I.V maupun oral. 

Kelengkapan dan 

kebenaran dalam 

menentukan  

distribusi obat  dalam 

tubuh dari obat yang 

diberikan secara I.V 

maupun oral. 

Observasi, keaktifan 

dalam partisipasi 

praktikum, jurnal, 

laporan praktikum, 

quiz dan diskusi 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan 

data dan 

Pembahasan 

PENENTUAN VOLUME 

DISTRIBUSI : 

Mempelajari distribusi obat 

dalam tubuh dari obat yang 

diberikan secara I.V 

maupun oral. 

 

5% 

3 Mampu mengamati dan 

menentukan pengaruh 

formulasi sediaan terhadap 

ketersediaan hayati 

berdasarkan waktu onset of 

action (mulai kerja) dan 

durasi (lama kerja) obat yang 

Ketepatan dalam 

mengamati dan 

menentukan  pengaruh 

formulasi sediaan 

terhadap ketersediaan 

hayati berdasarkan 

waktu onset of action 

Observasi, keaktifan 

dalam partisipasi 

praktikum, jurnal, 

laporan praktikum, 

quiz dan diskusi 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan 

data dan 

Pembahasan 

PENGARUH  FAKTOR 

FORMULASI 

TERHADAP 

BIOAVAIBILITAS 

SEDIAAN OBAT : 

Mengamati dan 

menentukan pengaruh 

5% 



  

diberikan secara oral. 

 

(mulai kerja) dan 

durasi (lama kerja) 

obat yang diberikan 

secara oral. 

formulasi sediaan terhadap 

ketersediaan hayati 

berdasarkan waktu onset of 

action (mulai kerja) dan 

durasi (lama kerja) obat 

yang diberikan secara oral. 

 

4 Mampu membandingkan 

AUC, tinggi puncak (Ctp) 

dan waktu mencapai puncak 

(tp) suatu obat dalam bentuk 

kimia yang berbeda yang 

diberikan secara oral. 

Ketepatan dalam 

membandingkan  

AUC, tinggi puncak 

(Ctp) dan waktu 

mencapai puncak (tp) 

suatu obat dalam 

bentuk kimia yang 

berbeda yang diberikan 

secara oral. 

Observasi, keaktifan 

dalam partisipasi 

praktikum, jurnal, 

laporan praktikum, 

quiz dan diskusi 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan 

data dan 

Pembahasan 

PENGARUH BENTUK 

KIMIAWI OBAT 

TERHADAP 

BIOAVAIBILITAS : 

Membandingkan AUC, 

tinggi puncak (Ctp) dan 

waktu mencapai puncak 

(tp) suatu obat dalam 

bentuk kimia yang berbeda 

yang diberikan secara oral. 

 

5% 

5 Mampu membandingkan luas 

daerah dibawah kurva dan 

konstanta absorbs obat 

(natrium sulfadiazine) pada 

berbagai cara pemberian. 

 

Ketepatan dalam 

membandingkan  

membandingkan luas 

daerah dibawah kurva 

dan konstanta absorbs 

obat (natrium 

sulfadiazine) pada 

berbagai cara 

pemberian 

Observasi, keaktifan 

dalam partisipasi 

praktikum, jurnal, 

laporan praktikum, 

quiz dan diskusi 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan 

data dan 

Pembahasan 

PENGARUH CARA 

PEMBERIAN OBAT 

TERHADAP 

BIOAVAIBILITAS 

SECARA IN-VIVO : 

Membandingkan luas 

daerah dibawah kurva dan 

konstanta absorbs obat 

(natrium sulfadiazine) pada 

berbagai cara pemberian. 

5% 

6 Mampu mempelajari 

pengaruh pemberian suatu 

obat terhadap biotransformasi 

obat lain secara in vivo 

 

Ketepatan dalam 

menentukan pengaruh 

pemberian suatu obat 

terhadap 

biotransformasi obat 

lain secara in vivo 

 

Observasi, keaktifan 

dalam partisipasi 

praktikum, jurnal, 

laporan praktikum, 

quiz dan diskusi 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan data 

dan Pembahasan 

STUDI INDUKSI DAN 

INHIBISI 

BIOTRANSFORMASI 

OBAT SECARA IN-VIVO : 

Menentukan pengaruh 

pemberian suatu obat 

terhadap biotransformasi 

5% 



  

obat lain secara in vivo 

7 Mampu menentukan potensi 

ketoksikan akut dari suatu 

senyawa dan untuk 

menentukan gejala yang 

timbul padahewan coba. Data 

yang dikumpulkan pada uji 

toksisitas akut ini adalah data 

kuantitatif yang berupa 

kisaran letal atau toksik dan 

data kualitatif berupa gejala 

klinis. 

Ketepatan dalam 

menentukan potensi 

ketoksikan akut dari 

suatu senyawa dan 

untuk menentukan 

gejala yang timbul 

padahewan coba. Data 

yang dikumpulkan 

pada uji toksisitas akut 

ini adalah data 

kuantitatif yang berupa 

kisaran letal atau toksik 

dan data kualitatif 

berupa gejala klinis. 

Observasi, keaktifan 

dalam partisipasi 

praktikum, jurnal, 

laporan praktikum, 

quiz dan diskusi 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan data 

dan Pembahasan 

UJI TOKSISTAS AKUT : 

Mampu menentukan 

potensi ketoksikan akut 

dari suatu senyawa dan 

untuk menentukan gejala 

yang timbul padahewan 

coba. Data yang 

dikumpulkan pada uji 

toksisitas akut ini adalah 

data kuantitatif yang berupa 

kisaran letal atau toksik dan 

data kualitatif berupa gejala 

klinis. 

 

8 UTS (Ujian Tengah Semester) 15% 

9 • Mampu menguasai model 

dan rumus model 1 

kompartemen terbuka 

pada pemberian 

intravaskular dan 

ekstravaskular 

 

 

 
• Mampu menggunakan 

rumus model 1 

kompartemen terbuka 

pada data darah  

 

 

• Ketepatan dalam  

menguasai model 

dan rumus model 1 

kompartemen 

terbuka pada 

pemberian 

intravaskular dan 

ekstravaskular 

• Ketepatan dalam 

menggunakan 

rumus model 1 

kompartemen 

terbuka pada data 

darah  

 

Observasi, 

keaktifan dalam 

partisipasi 

praktikum, 

jurnal, laporan 

praktikum, quiz 

dan diskusi 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan data 

dan Pembahasan 

PENETAPAN PARAMETER 

FARMAKOKINETIK 

MODEL 1 KOMPARTEMEN 

TERBUKA DATA DARAH : 

• Mahasiswa mampu 

menguasai model dan 

rumus model 1 

kompartemen terbuka 

pada pemberian 

intravaskular dan 

ekstravaskular  

• Mahasiswa mampu 

menggunakan rumus 

model 1 kompartemen 

terbuka pada data darah  

 

5% 

10 • Mampu menguasai model 

dan rumus model 1 

kompartemen terbuka 

pada pemberian 

intravaskular dan 

• Ketepatan dalam  

menguasai model 

dan rumus model 1 

kompartemen 

terbuka pada 

Observasi, 

keaktifan dalam 

partisipasi 

praktikum, 

jurnal, laporan 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan data 

dan Pembahasan 

PENETAPAN PARAMETER 

FARMAKOKINETIK 

MODEL 1 KOMPARTEMEN 

TERBUKA DATA URIN : 

• Mampu menguasai 

5% 



  

ekstravaskular 

• Mampu menggunakan 

rumus model 1 

kompartemen terbuka 

pada data urin  

 

pemberian 

intravaskular dan 

ekstravaskular 

• Ketepatan dalam 

menggunakan 

rumus model 1 

kompartemen 

terbuka pada data 

darah  

 

praktikum, quiz 

dan diskusi 

model dan rumus model 

1 kompartemen terbuka 

pada pemberian 

intravaskular dan 

ekstravaskular  

• Mampu menggunakan 

rumus model 1 

kompartemen terbuka 

pada data urin  

11 • Mampu mengetahui cara 

menggunakan rumus model 

1 kompartemen terbuka 

dari data darah dan urin 

pada pemberian berulang 

secara intravena  

• Mampu mengetahui cara 

menghitung dosis muatan 

dan maintenance untuk 

pemberian intravena  

 
 

• Ketepatan dalam  

kompartemen 

terbuka dari data 

darah dan urin pada 

pemberian berulang 

secara intravena  

• Ketepatan dalam 

menghitung dosis 

muatan dan 

maintenance untuk 

pemberian intravena  

Observasi, 

keaktifan dalam 

partisipasi 

praktikum, 

jurnal, laporan 

praktikum, quiz 

dan diskusi 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan data 

dan Pembahasan  

AKUMULASI OBAT 

PEMBERIAN INFUS 

INTRAVENA : 

• Mengetahui cara 

menggunakan rumus 

model 1 kompartemen 

terbuka dari data darah 

dan urin pada pemberian 

berulang secara intravena  

• Mengetahui cara 

menghitung dosis muatan 

dan maintenance untuk 

pemberian intravena  

5% 

12 • Mampu mengetahui cara 

menggunakan rumus model 

1 kompartemen terbuka 

dari data darah dan urin 

pada pemberian berulang 

secara intravena  

•  Mampu mengetahui cara 

menghitung dosis muatan 

dan maintenance untuk 

pemberian intravena  

 

• Ketepatan dalam 

menggunakan rumus 

model 1 

kompartemen 

terbuka dari data 

darah dan urin pada 

pemberian berulang 

secara intravena 

• Ketepatan dalam 

menghitung dosis 

muatan dan 

maintenance untuk 

pemberian intravena 

Observasi, 

keaktifan dalam 

partisipasi 

praktikum, 

jurnal, laporan 

praktikum, quiz 

dan diskusi 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan data 

dan Pembahasan 

PENGHENTIAN INFUS 

SETELAH KONDISI TUNAK 

: 

• Mengetahui cara 

menggunakan rumus model 

1 kompartemen terbuka 

dari data darah dan urin 

pada pemberian berulang 

secara intravena  

• Mengetahui cara 

menghitung dosis muatan 

dan maintenance untuk 

pemberian intravena  

 

5% 

13 • Mampu mengetahui cara 

menggunakan rumus model 

• Ketepatan dalam 

menggunakan rumus 

Observasi, 

keaktifan dalam 

Praktikum, 

Responsi, 

PENGHENTIAN INFUS 

SEBELUM KONDISI 
5% 



  

 

1 kompartemen terbuka 

dari data darah dan urin 

pada pemberian berulang 

secara intravena  

•  Mampu mengetahui cara 

menghitung dosis muatan 

dan maintenance untuk 

pemberian intravena  

 

model 1 

kompartemen 

terbuka dari data 

darah dan urin pada 

pemberian berulang 

secara intravena 

• Ketepatan dalam 

Mmenghitung dosis 

muatan dan 

maintenance untuk 

pemberian intravena 

partisipasi 

praktikum, 

jurnal, laporan 

praktikum, quiz 

dan diskusi 

Pengolahan data 

dan Pembahasan 

TUNAK : 

• Mengetahui cara 

menggunakan rumus model 

1 kompartemen terbuka 

dari data darah dan urin 

pada pemberian berulang 

secara intravena  

• Mengetahui cara 

menghitung dosis muatan 

dan maintenance untuk 

pemberian intravena  

14 • Mampu mengetahui cara 

menggunakan rumus model 

1 kompartemen terbuka 

dari data darah dan urin 

pada pemberian berulang 

secara intravena  

•  Mampu mengetahui cara 

menghitung dosis muatan 

dan maintenance untuk 

pemberian intravena  

 

• Ketepatan dalam 

menggunakan rumus 

model 1 

kompartemen 

terbuka dari data 

darah dan urin pada 

pemberian berulang 

secara intravena 

• Ketepatan dalam 

Mmenghitung dosis 

muatan dan 

maintenance untuk 

pemberian intravena 

Observasi, 

keaktifan dalam 

partisipasi 

praktikum, 

jurnal, laporan 

praktikum, quiz 

dan diskusi 

Praktikum, 

Responsi, 

Pengolahan data 

dan Pembahasan 

PEMBERIAN DOSIS 

MUATAN DAN 

MAINTENANCE PADA 

PEMBERIAN 

EKSTRAVASKULAR : 
• Mengetahui cara 

menggunakan rumus model 

1 kompartemen terbuka 

dari data darah dan urin 

pada pemberian berulang 

secara intravena  

• Mengetahui cara 

menghitung dosis muatan 

dan maintenance untuk 

pemberian intravena  

5% 

15 UAS (Ujian Akhir Semester) 15% 


