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PHARMACY (FARMASI)
Pharmacy (Farmasi)
Berasal dari bahasa Yunani Pharmakon, berarti
medicine atau drug (obat).

Pharmacist (Farmasis)
Orang yang ahli mengenai obat.
Hanya Farmasis yang ahli mengenai obat. Untuk 
keahlian mengenai obat dibutuhkan pengetahuan 
yang mendalam dari segala aspek farmasi 



Dokter, Dokter Gigi, dan Dokter Hewan
Menuliskan resep dan terutama tertarik 
mengenai efek obat pada pasien, nilai 
terapeutik, dan toksikologinya. 



PHARMACY CAREER
1. Community Pharmacy

(Farmasi Komunitas)
Apotek
- Businessman
- Profesional

2. Institutional Pharmacy
(Farmasi Institusi)

- Pemeritah
- Swasta 



3. Wholesale Pharmacy
(Pedagang Besar Farmasi)

4. Industrial Pharmacy
(Farmasi Industri)
- Marketting
- Detailman
- Sales
- Research and Development
- Production and Quality Control
- Management and Administration



5. Government Services
(Dinas Pemerintahan)
- Angkatan Darat/Udara/Laut/Kepolisian
- Departemen Kesehatan
- Balai POM, dll.

6. Pharmaceutical Education
(Farmasi Pendidikan)



COMPOUNDING AND 
DISPENSING

Compounding : Pemaduan
Meracik

Dispense vb dispensed; dispensing : To 
prepare and distribute (medication)



Compounding melibatkan pembuatan 
(preparation), pencampuran (mixing), 
pemasangan (asembling), pembungkusan 
(packaging), dan pemberian label (labelling) 
dari obat atau alat sesuai dengan resep 
dokter yang berlisensi atas inisiatip yang 
didasarkan atas hubungan dokter/pasien/ 
farmasis/compounder dalam praktek 
profesional (USP, 2004)



TERMASUK COMPOUNDING
a. Pembuatan obat dan alat dalam antisipasi permintaan 

obat resep berdasarkan kebiasaan, pola peresepan 
yang diamati secara reguler. 

b. Rekonstitusi produk komersial yang mungkin 
membutuhkan penambahan satu atau dua bahan 
peramu (ingredient) sebagai akibat dari permintaan 
resep dokter.

c.    Manipulasi produk komersial yang mungkin 
membutuhkan penambahan satu atau lebih bahan 
peramu (ingredient) sebagai akibat dari permintaan 
resep dokter.

d.   Pembuatan obat atau alat untuk tujuan, atau 
yang ada hubungannya dengan, penelitian, 
pengajaran, atau analisis kimia.



LEVELS OF COMPOUNDING
(USP 2004)

Level 1     Nonsteril (topikal)
Mencampur satu atau dua krim
Mencampur krim dengan alkohol,
air, dll. (sesuai dengan instruksi
label pabrik). 

Level 2     Nonsteril (topikal)
Pembuatan krim, salep topikal nonsterll 
Pembuatan dengan tidak ada batasan dosis
(jumlah banyak).   

Level 3.    Nonsteril (reconstituting atau flavoring)
Rekonstitusi berdasarkan instruksi label pabrik
Penambahan penambah citra rasa (flavoring).

Level 4     Steril (injeksi sederhana, misalnya, rekonstitusi untuk
pemakaian yang segera)
Pembuatan injeksi untuk pemakaian yang segera



Level 5 Nonsteril (bentuk sediaan)
Pembuatan bentuk sediaan padat (tablet, kapsul)
Pembuatan bentuk sediaan cair (emulsi, larutan, suspensi, dll)
Pembuatan supositoria, lozengs (tablet hisap)

Level 6     Steril (optalmik/otik)
Pembuatan larutan optalmik dan suspensi otik

Level 7     Steril (injeksi kompleks)
Pembuatan injeksi untuk banyak pasien
Pembuatan injeksi tidak untuk pemberian yang segera
Pembuatan total parenteral nutritions (TPNs)
Pembuatan injeksi multikomponen

Level 8    Injeksi steril yang lain dan sediaan tempel (patch)
Pembuatan injeksi kemoterapeutik atau implan
Pembuatan trandermal medication

Level 9    Steril (radiopharmaceuticals)
Pembuatan radiopharmaceuticals



CATEGORIES OF COMPOUNDING
(USP 2006)

Kategori 1     Nonsteril - Simpel
Biasanya, mencampur dua atau lebih produk komersial

Kategori 2     Nonsteril – kompleks
Biasanya, compounding dengan jumlah banyak obat atau bila
dibutuhkan perhitungan

Kategori 3     Steril – Risk level I
(Lihat Low Risk Level  dalam USP general chapter (797)

Kategori 4     Steril – Risl level II
(Lihat Medium – Risk Level dalam USP general chapter (797)

Kategori 5     Steril – Risk Level III
Lihat High – Risk Level dalam USP general Chapter (797)

Kategori 6     Radiopharmaceuticals (Radiofarmaseutik
Pembuatan radiofarmaseutik

Kategori 7     Veterinary (Kedokteran Hewan)
Pembuatan veterinary pharmaceuticals (farmaseutik kedokteran hewan)



RESPONSIBILITIES OF THE COMPOUNDER
(TANGGUNG JAWAB PERACIK)

a. Compounder (peracik) yang diperkerjakan dalam peracikan obat atau 
peracikan makanan (nutriceutical) harus ahli dalam peracikan dan harus 
terus mengembangkan ilmunya dengan mengikuti seminar dan/atau 
mempelajari literatur yang cocok.

b. Seorang compounder harus tidak asing secara detail dengan semua 
Pharmaceutical Compounding – Nonsterile Preparations (795), 
Pharmaceutical Compounding – Sterile Preparations (797). 
Sebagai tambahan, compounder harus bertanggung jawab untuk berikut :
- Mengesahkan semua pesanan resep;
- Menyetujui atau menolak semua komponen, pengemas produk

obat, penutup, material dalam proses, dan pelabelan;
- Membuat dan mengkaji ulang semua catatan compounding untuk

menjamin bahwa tidak terjadi kesalahan dalam proses compounding;
- Menjamin pemeliharaan yang cocok, kebersihan, dan pemakaian

semua peralatan yang dipakai dalam praktek peracikan obat;



- Menjamin bahwa hanya personil yang diberi wewenang oleh 
supervisor compounding akan dekat daerah operasi peracikan obat; 

- Menjamin bahwa produk obat dan komponen produk obat adalah
tidak termasuk daftar produk obat yang telah ditarik dari peredaran
untuk alasan kesehatan masyarakat;

c. Compounder harus menjamin bahwa personil yang diperkerjakan dalam 
peracikan memakai pakaian yang bersih sesuai dengan tipe sepatu atau 
item lain yang diperlukan untuk melindungi personil dari kena bahan  
kimia dan mencegah kontaminasi obat.

d. Compounder harus melaksanakan prosedur untuk mencegah 
kontaminasi silang bila meracik dengan obat (misalnya penisilin) yang 
membutuhkan perhatian khusus untuk mencegah kontaminasi silang.



PHARMACEUTICAL COMPOUNDING – NONSTERIL 
PREPARATIONS

• Compounder (peracik) : Farmasis atau tenaga kesehatan lain yang 
mempunyai lisensi yang bertanggung jawab untuk pembuatan compounded 
preparation (sediaan yang diracik)

• Compounding (peracikan)  berbeda dengan manufacturing. Beberapa 
karakteristik atau kriteria yang membedakan compounding dari 
manufacturing termasuk :
- hubungan dokter-pasien-compounder; 
- jumlah obat yang dibuat dalam antisipasi resep yang diterima atau

permintaan melalui resep; dan
- kondisi penjualan yang terbatas untuk permintaan resep spesifik.

• Tanggung jawab farmasis dalam    compounding sediaan obat adalah  
memberikan sediaan akhir berdasarkan resep atau permintaan penulis 
resep atau 

• Compounder bertanggung jawab untuk compounding (peracikan) sediaan 
yang dapat diterima kekuatan, kualitas, dan pengotoran dengan kemasan 
dan pelabelan yang sesuai berdasarkan cara peracikan yang baik (good 
compounding practices). 



Compounded Preparations 

Istilah compounded preparations (sediaan 
racikan) termasuk istilah compounded 
dosage forms (bentuk sediaan racikan), 
compounded drugs (obat racikan), dan 
berarti bentuk sediaan akhir yang 
disiapkan oleh atau dibawah pengawasan 
langsung compounder (peracik) yang 
berlisensi.  



Persyaratan sediaan racikan

Kalu tidak dikatakan lain, sediaan racikan 
yang akan dibuat menjamin tiap sediaan 
mengandung zat aktif tidak kurang 90,0 
persen dan tidak lebih dari 110 persen  
perhitungan secara teori dari yang tertera 
pada label per unit berat atau volume 
sediaan.  



Kapsul, serbuk, tablet hisap, dan 
tablet

Dalam meracik sediaan ini perlu perhatian:
1. Kurangi ukuran partikel bahan-bahan menjadi ukuran partikel 

terkecil yang layak.
2. Lakukan pemeriksaan untuk menjamin bahwa semua bahan-

bahan tercampur homogen.
3. Monitor kelembaban jika uap air dapat menyebabkan hidrolisis, 

sediaan teradhesi ke pada bahan wadah, atau melunakkan atau 
disolusi sebahagian dari cangkang kapsul.

4. Lakukan penimbangan secara teliti untuk menjamin bahwa tiap 
unit akan tidak kurang dan tidak lebih dari 110% dari berat secara 
teori untuk tiap unit.

5. Kemas unit sediaan berdasarkan spesifikasi wadah untuk kapsul 
dan tablet dari bahan aktif.  



Emulsi, Larutan, dan Suspensi
Apabila meracik sediaan ini, peracik menyiapkan 2% sampai 3% 
jumlah berlebih dari jumlah total. Dalam  meracik sediaan ini 
diperhatikan:  

1. Untuk wadah unit-tunggal, berat dari tiap wadah yang terisi, periksa 
berat, tidak kurang dari 100% dan tidak lebih dari 110% dari volume 
pada label.

2. Suspensi air disiapkan dengan menghaluskan campuran serbuk 
menjadi pasta halus dengan bahan pembasah yang tepat. Pasta ini 
diubah menjadi cairan free-flowing dengan menambahkan 
pembawa secukupnya. Bagian pembawa dipakai untuk mencuci 
mortir, atau bejana lain, untuk mentransfer suspensi secara 
kuantitatif ke dalam botol yang sudah dikalibrasi.  Sediaan dapat 
dihomogenkan untuk menjamin kehomogenan sediaan akhir. 

3. Kurangi ukuran partikel menjadi ukuran terkecil yang layak
4. Larutan tidak mengandung bahan-bahan tidak larut yang tampak.
5. Emulsi dan suspensi diberi label “Kocok sebelum dipakai”         



Supositoria
Dalam meracik sediaan ini diperhatikan:
1. Tidak memakai bahan-bahan yang pedas atau 

mengiritasi, yang bersifat mengikis membran mukosa.
2. Pilih dasar yang membolehkan bahan aktif 

memberikan efek terapetik secara lokal atau sistemik.
3. Kurangi ukuran partikel menjadi ukuran terkecil yang 

layak.
4. Timbang sejumlah supositoria untuk menjamin bahwa 

masing-masing tidak kurang 90% dan tidak lebih dari 
90% dari berat rata-rata dari semua supositoria dalam 
batch.    



Krim, gel topikal, salap, dan Pasta
Bila meracik sediaan semisolid, peracik 
menyiapkan jumlah berlebih dari jumlah total
sediaan. Dalam meracik sediaan ini
diperhatikan : 
1. Tidak memakai bahan-bahan yang pedas, mengiritasi,

alergenik terhadap kulit atau tapak pemakaian lain kecuali kalau 
perlu untuk pengobatan. 

2. Pilih dasar atau pembawa yang membolehkan bahan aktif 
memberikan efek terapetik lokal atau sistemik.

3. Kurangi ukuran partikel menjadi terkecil yang layak.
4. Gabungkan bahan aktif dengan bahan-bahan yang ditambahkan 

untuk mendapatkan cairan yang uniform atau dispersi padat 
dalam sediaan.

5.      Amati keseragaman (uniformityI dispersi dengan menyebarkan 
lapisan tipis sediaan akhir pada permukaan datar transparan. 



Proses meracik (compounding 
process)

Peracik mengingat langkah-langkah berkut untuk meminimalkan
kesalahan dan memaksimalkan tujuan papenulis resep.
1. Pertimbangkan kecocokan resep yang akan diracik dengan 

syarat-syarat keamanan dan tujuan pemakaian. 
2. Kerjakan perhitungan yang yang penting untuk mendapatkan 

jumlah bahan-bahan yang diperlukan.
3. Identifikasi alat-alat yang diperlukan
4. Pakai pakaian yang tepat dan cuci tangan
5. Bersihkan daerah peracikan dan alat yang diperlukan
6. Hanya satu resep yang harus diracik pada satu waktu dalam 

suatu peracikan yang ditentukan.
7. Kumpulkan semua bahan-bahan untuk meracik resep
8. Racik sediaan dengan mengikuti catatan formulasi (formulation 

record)



Proses meracik (lanjutan)
9.    Nilai variasi berat, kecukupan pencampuran, 

kejernihan, bau, warna, konsistensi, dan pH 
setepatnya.

10.  Bubuhi keterangan catatan racikan dan jelaskan  rupa 
sediaan

11.  Beri label wadah resep dengan memasukkan item 
berikut: a) nama sedaan, b) nomor identifikasi internal, 
c) initial compounder, d) penyimpanan yang 
diperlukan, dan pernyataan yang diperlukan 
berdasarkan undang-undang.

12.  Tandatangani dan beri tanggal resep yang 
menegaskan bahwa semua prosedur telah dikerjakan 
untuk menjamin keseragaman, identitas, kekuatan, 
kuantitas, dan kemurnian.

13.  Bersihkan semua peralatan dan simpan dengan tepat   



Paediatric Preparations
(Sediaan Pediatrik)

• Menghususkan pada sediaan pediatik sering dibutuhkan oleh 
karena masalah yang dihadapi dalam pengobatan anak-anak.

• Anak-anak membutuhkan obat yang enak dan dalam bentuk yang 
mereka  dengan mudah menerima.

• Terdapat pertimbangan farmakokinetik: anak-anak terutama yang 
baru lahir, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat  
lajunya yang berbeda dan dengan jalan yang berbeda dari orang 
dewasa. Dosis obat yang dibutuhkan oleh anak-anak dapat 
bervariasi dalam range yang luas.

• Bagian ini akan memberikan arahan terhadap masalah khusus yang 
berkaitan dengan formulasi obat untuk anak-anak. 



Bentuk sediaan yang dibutuhkan dalam obat 
pediatrik
• Obat-obat dapat diberikan kepada anak-anak umumnya 

memakai bentuk sediaan yang dipakai untuk terapi 
dewasa.

• Pemilihan bentuk sediaan tergantung umur, dan besar 
anak, dan juga faktor farmaseutik.

• Cairan oral adalah bentuk sediaan paling umum dipakai 
dalam pediatrik oleh karena keenakan dan pemberian 
mudah.

• Bentuk sediaan padat dapat diterima oleh beberapa 
anak-anak, terutama jika tablet digerus atau kapsul 
dibuka, dan dicampurkan dengan makanan rasa sedap 
atau minuman. Jem, madu, saus apel, es krim, dan jus 
buah juga telah dipakai dengan sukses.

• Tablet pelepasan-dimodifikasi (modified-release tablets) 
tidak boleh digerus. 



Formulasi
• Formulasi sediaan  pemakaian pediatrik  adalah rumit 

karena dibutuhkan dosis rendah dan karena keperluan 
lebih besar untuk aseptibilitas. 

• Sebagai tambahan, perhatian tentang pemasukan bahan 
tambahan dalam obat memaksakan ketidakleluasaan 
pada pengembangan formulasi.

• Untuk diskusi yang detil dari formulasi bentuk sediaan 
tertentu lihat berikut ini.



Eksipien
• Bertambahnya kesadaran diantara anggota-

anggota medis dan perkumpulan profesional 
dan publik umum dari sifat-sifat yang tidak 
diinginkan dari eksipien tertentu menyebabkan 
pengurangan pemakaiannya dalam obat 
pediatrik.

• Zat warna azo, benzil alkohol, kloroform, etanol, 
laktosa, propilen glikol, sakarin, sukrosa, dan 
sulfit telah menjadi subjek dari banyak kritik. 

• The American Academy of Pediatrics telah 
mempertimbangkan keamanan eksipien dalam 
obat



Zat Pewarna

• Walaupun korelasi dari pemasukan zat 
warna azo dalam sediaan dengan 
serangan hiperaktivitas pada anak-anak 
adalah tidak terbukti, zat-zat ini harus 
dihindari jika mungkin. 



Etanol
• Diinginkan mengurangi pemberian etanol kepada anak-

anak menjadi minimum. 
• Setiap alkohol yang tidak dibutuhkan untuk 

mempertahankan stabilitas kimia dan fisik dari produk 
harus dihilangkan.

• Tidak perlu memasukkan alkohol sebagai pengawet 
dalam setiap sistem, selama pengawet yang lebih dapat 
diterima dan  efektif pengawet tersedia. 

• Phenobarbitone Elixir BP, etanol dimasukkan karena 
kelarutan phenobarbitone kurang dalam air . Banyak 
farmasi rumah sakit membuat mixtura phenobarbiton 
bebas alkohol tetapi stabilitas jangka panjang produk ini 
kurang. 



Kloroform

• SII1979 No.382 memutuskan pembatasan 
penjualan dan penyediaan produk obat 
(untuk manusia) yang mengandung 
kloroform pada konsentrasi lebih besar 
darpada 0,5%. Kloroform mungkin 
karsinogenik.



Gula
• Sirup BP, mengandung sukrosa, salah satu dari diluen untuk 

formulasi cairan yang paling banyak digunakan; dipakai untuk 
menambah kelezatan, membantu formulasi, dan mengurangi 
kontaminasi mikroba. Tetapi, gula dalam obat telah disangkutkan 
sebagay faktor yang menyebabkan karies gigi. 

• Preparat pediatrik harus mengandung gula sesedikit mungkin; ini 
terutama penting untuk obat yang dipakai selama periode lama.

• Alternatif untuk sukrosa ada tetapi mempunyai kelemahan. Glukosa, 
fruktosa, dan laktosa dapat difermentasi dan juga menyebabkan 
karies gigi. Sorbitol dan manitol mahal dan dapat  menyebabkan 
diare.

• Sakarin kadang-kadang dipakai tetapi meninggalkan rasa pahit dan 
perhatian ditujukan pada keamanannya setelah laporan 
karsinogenitas pada pada hewan uji.

• Aspartam mendapat penerimaan oleh industri makanan, tetapi 
informasi pemakaiannya dalam farmasi tidak mudah tersedia.



Gula (lanjutan)
• Pemanis lain yang telah dicoba tetapi ditolak  karena berbagai 

alasan adalah siklamat, dulsin, pemanis protein, dan amonium 
gliserizinate.

• Percobaan klinik bahan alam xylitol telah menunjukkan bahwa 
pemberian relatif jumlah kecil (7 sampai 1 g) dalam gom kunyah, 
mengurangi insiden karies gigi pada anak-anak. Xylitol menghambat 
pertumbuhan  Streptococcus mutans, salah satu organisme utama 
yang menyebabkan serangan asam. Xylitol tidak difermentasi oleh 
mikroorganisme dan tidak meningkatkan pembentukan asam. Xylitol 
juga mengurangi jumlah plaque terbentuk dan dikira membantu 
remineralisasi gigi dengan menambah produksi air liur. Keuntungan 
penuh dari efek protektif xylitol hanya dapat diperoleh apabila xylitol 
berkontak dengan gigi dalam waktu lama; ini tidak terjadi jika xylitol 
dimasukkan sebagai bahan pemanis dalam sediaan pediatrik. 
Walaupun xylitol suatu pemanis yang efektif tetapi harganya mahal. 
Setidak-tidaknya untuk masa datang menjadi alternatif untuk 
sukrosa.



Laktosa

• Laktosa dipakai sebagai pengencer atau 
pengisi dalam tablet dan kapsul dan 
sebagai bulking agent untuk serbuk. 
Laktosa harus dikeluarkan dari tiap 
formulasi yang ditujukan untuk pemberian 
kepada anak-anak dengan defisiensi 
laktase.



Formulasi untuk neonatus
• Eksipien harus dipakai dengan hati-hati dalam 

obat untuk neonatus, terutama untuk bayi 
prematur. Idealnya, sediaan harus bebas bahan 
pengawet; ini terutama penting bila banyak atau 
sering diberikan. Penting dibuat obat sebagai 
unit dosis yang disterilkan. 

• Bahan penambah cita-rasa tidak perlu, oleh 
karena alat (panca indra) rasa belum 
berkembang penuh saat lahir, dan bahan 
pewarna mempunyai pengaruh kecil pada 
neonatus dan harus dikeluarkan.



Osmolalitas preparat pediatrik
• Oral hipertonik dan sediaan injeksi dapat menyebabkan 

efek samping pada anak-anak kecil. Telah dilaporkan 
bahwa bayi mengalmi nekrotis enterokolitis setelah 
pemberian kalsium suplemen oral dengan osmolalitas 
2000 mosmol/kg. Rasa sakit dan flebilitis setelah injeksi 
produk dengan osmolalitas lebih besar daripada 600 
mosmol/kg telah dilaporkan.

• Mixtura oral untuk pemberian kepada bayi yang baru 
lahir harus mempunyai osmolalitas tidak lebih dari 460 
mosmol/kg dan sediaan injeksi harus tidak melebihi 600 
mosmol/kg. 

• Sediaan dengan osmolalitas tinggi harus diencerkan 
sebelum diberikan kepada neonatus.  



Pembuatan obat pediatrik
• Sering, sumber obat hanya sediaan untuk tujuan orang dewasa. 

Hal-hal yang harus dipertimbangkan apabila memakai sediaan ini 
untuk membuat obat pediatrik termasuk berikut ini:

- Dengan tidak adanya data kelarutan dan
stabilitas, terdapat resiko apabila 
sediaan padat komersial dipakai untuk
formulasi obat cairan.

- Konsentarsi bahan aktif dalam kapsul berisi cairan
tidak dapat diprediksi, oleh karena migrasi pembawa
atau bahan aktif melalui cangkang kapsul.  

- Umumnya injeksi serbuk kering diformulasi sedemikian
yang pada rekonstitusi terkandung dosis dewasa dalam vial.
Kesalahan dapat terjadi ketika menghitung volume pengencer yang
ditambahkan waktu menyiapkan dosis pediatrik.   




