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Kredit: 2 – 1 SKS

Prasyarat: Mikrobiologi Farmasi & TSF

Deskripsi MK:  Mata kuliah ini berisikan tentang 
pengertian kondisi steril; bentuk-bentuk sediaan steril, 
yang mencakup injeksi volume kecil, injeksi volume 
besar, total parenteral nutrition (TPN), ointments, 
larutan/cairan, sediaan biologis; ruangan steril, yang 
meliputi persyaratan-persyaratannya, cara
sterilisasinya, evaluasi dan validasinya; kondisi aseptik
dan persiapannya, yang meliputi persyaratan-
persyaratannya; sistem LAF; prosedur penyiapan dan
pengemasan; peralatan steril dan miscellanous; 
handling cytotoxic
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1. Kehadiran minimal 75%

2. Pakaian sopan dan rapi: 

boleh pakai kaos tapi harus berkerah (T-shirt), 
harus pakai sepatu.

3. HP (Hand Phone) harus dalam keadaan 
nonaktif/silent/getar  tidak boleh menerima 
telepon dan ber-SMS-an

4. Tidak boleh makan dan minum

5. Mahasiswa harus aktif selama perkuliahan 
berlangsung (bertanya/diskusi)  masuk 
penilaian
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PENILAIAN....

 Ujian Tengah Semester 30%

 Ujian Akhir Semester 30%

 Tugas 40%
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PUSTAKA

 Farmakope Indonesia edisi IV

 Aulton, M.E.Ed., 1994, The Science of Dosage 
Form Design, ELBS, Hongkong

 Banker, G.S. and Roberts, C.T.Ed., 1996,
Modern Pharmaceutics, 3rd ed., Marcel 
Dekker Inc., New York.

 Ansel, H.C., 2005, Pengantar Bentuk Sediaan 
Farmasi (terjemahan), UI Press, Jakarta.

 Trissels and Trissels, 2002, Handbook of 
Injectable Drugs, Gadjah Mada University 
Press, Jogjakarta

 Dan lain-lain pustaka yang relevan
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WHAT IS STERIL???

 Dalam pengertian absolut, steril berarti 

bebas dari mikroorganisme baik bentuk 

vegetatif, nonvegetatif (spora), patogen, 

maupun nonpatogen.

 Apabila pada kemasan obat terdapat kata 

“steril”, berarti dalam satu batch tersebut, 

telah diambil cuplikannya dan telah 

dinyatakan memenuhi syarat (dinyatakan 

lulus) dari uji sterilitas, menurut buku resmi 

(farmakope)
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WHAT IS STERIL???

 Hal yang menarik adalah yang diuji hanyalah sejumlah 

cuplikan dari populasi satu batch. Maka dapat 

dikatakan bahwa hasil uji tersebut hanyalah kelayakan 

sediaan steril dengan tingkat kepercayaan tertentu

 Ini penting dipahami bahwa kemungkinan sediaan 

farmasi yang digunakan terhadap pasien dapat saja 

tidak steril karena yang diuji hanya cuplikan.

 Oleh karena itu, dalam bekerja untuk sediaan-sediaan 

farmasi yang harus steril harus dilakukan sehati-hati 

mungkin sehingga dapat mencegah masuknya 

cemaran mikroba ke dalam sediaan tersebut.
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Sediaan parenteral 
 Merupakan sediaan steril.

 Sediaan ini diberikan melalui beberapa rute 

pemberian yaitu intravena, intraspinal, 

intramuskuler, subkutis dan intradermal.

 Parenteral berasal dari kata Yunani para dan 

enteron yang berari disamping atau lain dari 

usus.

 Harus steril, tidak boleh mengandung partikel 

yang memberikan reaksi pada pemberian, 

diusahakan tidak mengandung bahan 

pirogenik.
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TUGAS TERSTRUKTUR

1. Artikel tentang sediaan SVP 

2. Artikel tentang sediaan LVP 

3. Artikel tentang TPN

4. Artikel tentang sediaan mata 

5. Artikel tentang cara sterilisasi (terkini) 

6. Artikel sediaan farmasi steril terkini 

(implan, liposom, dll.)

07/10/2013 11


