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A. Definisi 

Ujian komprehensif adalah ujian yang harus diikuti oleh mahasiswa setelah lulus seluruh 

mata kuliah, termasuk sidang skripsi. Ujian ini dilaksanakan setelah sidang skripsi 

menggunakan metode Computer Based Test (CBT). Ujian Komprehensif meliputi 

matakuliah yang mendukung keprofesionalan di bidang farmasi dengan menggunakan 

soal yang sudah disesuaikan seperti Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI). 

Materi ujian meliputi matakuliah pokok program studi S1 farmasi yang perinciannya 

diatur lebih lanjut dalam buku panduan ini. 

 

B. Tujuan 

Ujian komprehensif dimaksudkan untuk mengevaluasi penguasaan mahasiswa terhadap 

ilmu farmasi yang telah didapat selama menempuh studi di Program Studi S1 Sekolah 

Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang. Ujian komprehensif diselenggarakan agar 

ada standar keilmuan yang dikuasai oleh mahasiswa setelah lulus dari Sekolah Tinggi 

Farmasi Muhammadiyah Tangerang. 

 

C. Pihak-pihak yang terkait:  

1. Mahasiswa  

2. Wakil Ketua I 

3. Ketua Program Studi  

4. Bagian Administrasi Akademik 

5. Bagian ICT 

 

D. Dokumen yang harus disiapkan: 

1. Form Pengajuan Ujian Komprehensif 

2. Daftar hadir Ujian Komprehensif 

3. Daftar Nilai Ujian Komprehensif 

 

E. Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif 

Mahasiswa yang dapat mendaftar ujian komprehensif apabila memenuhi persyaratan 

berikut: 

1. Persyaratan Akademik : 

 Telah lulus matakuliah kefarmasian termasuk praktikum, magang dan sidang AIK 



2 
 

 Sudah melaksanakan sidang skripsi 

 Telah menempuh sekurang–kurangnya 120 sks dengan IPK minimal 2,75, tidak 

ada nilai E dan jumlah nilai D maksimal 2 matakuliah dari seluruh matakuliah 

yang telah ditempuh 

2. Persyaratan Administrasi : 

 Terdaftar sebagai mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah 

Tangerang dengan mengumpulkan fotokopi Kartu Mahasiswa dan bukti 

pembayaran SPP semester tersebut. 

 Mengisi form pendaftaran ujian komprehensif di BAAK 

 

F. Prosedur Pelaksanaan Ujian Komprehensif 

1. Ujian Komprehensif diikuti oleh mahasiswa yang sudah terdaftar dengan kelengkapan 

administratif. 

2. Peserta ujian komprehensif diwajibkan datang 15 menit sebelum waktu pelaksanaan 

ujian. Apabila peserta datang terlambat, maka tidak ada penambahan waktu. Jika 

peserta tidak dapat hadir pada waktu yang telah ditentukan tersebut, maka harus 

melampirkan keterangan yang jelas kepada Ketua Program Studi S1. 

3. Pada saat ujian komprehensif mahasiswa diwajibkan memakai pakaian sopan dan 

rapi, atas putih bawah hitam dan memakai jas almamater. 

4. Ujian komprehensif dilaksanakan dengan metode CBT dengan waktu lebih kurang 

120 menit untuk 200 soal di Laboratorium Komputer STF Muhammadiyah 

Tangerang. 

5. Soal terdiri dari clinical science, pharmaceutical science dan social behaviour 

administration. 

6. Nilai Akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 

Huruf Nilai 

A 80 – 100 

B 68 – 79 

C 56 – 67 

D 44 – 55 

E 0 – 45 

7. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif apabila sekurang–kurangnya 

memperoleh nilai C. 
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G. Materi Ujian Komprehensif 

Materi ujian komprehensif terdiri dari 6 (enam) tinjauan. Masing-masing tinjauan berisi 

beberapa aspek penting yang menggambarkan fokus penilaian kemampuan kefarmasian. 

1. Tinjauan 1 : Area Kompetensi 

1.1 Landasan ilmiah 

Fokus penilaian: kemampuan untuk menerapkan 

 ilmu dasar (matematika, fisika dan kimia),  

 ilmu biomedik dasar (biologi molekular-genetik, anatomi, fisiologi, biokimia, 

mikrobiologi, imunologi, biostatistik),  

 ilmu farmasi (kimia farmasi dan medisinal, farmakognosi, farmakologi, 

biofarmasetika, farmakokinetika, farmasetika)  

 ilmu sosial-perlaku-administrasi farmasi, dan  

 ilmu klinik-farmasi dalam praktik kefarmasian 

1.2 Keterampilan personal 

Fokus penilaian: 

Kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan, kerjasama tim, komunikasi, 

organisasi, hubungan inter-personal, kolaborasi interpersonal dan interprofesional 

1.3 Keterampilan manajemen & organisasi:  

Fokus penilaian: 

 pengelolaan tempat praktik,  

 pengelolaan sumber daya manusia,  

 pengelolaan sumber daya finansial,  

 pengelolaan perbekalan farmasi, dan  

 penjaminan mutu 

1.4 Keterampilan kefarmasian:  

Fokuspenilaian: 

 perancangan, pembuatan, 

 pendistribusian, penyiapan, peracikan, 

 pencampuran sediaan steril,  

 penyerahan sediaan farmasi,  

 pemberian informasi terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan,  
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 identifikasi, penetapan dan pengelolaan masalah penggunaan dan keamanan 

penggunaan obat,  

 pencegahan penyakit dan promosi kesehatan masyarakat 

1.5 Praktik profesional, legal dan etik 

Fokus penilaian : 

 kemampuan praktik yang berfokus pada pasien, 

 bersikap jujur,  

 menunjukkan integritas,  

 akuntabilitas,  

 tanggungjawab dan komitmen,  

 kepatuhan pada aspek legal praktik kefarmasian, standar praktik profesi, 

pedoman praktik dan kode etik profesi apoteker.  

1.6 Komunikasi, informasi dan edukasi 

Fokus penilaian: 

Keterampilan penyiapan informasi, komunikasi, edukasi, dan diseminasi 

informasi secara akurat dan efektif kepada individu, komunitas dan masyarakat 

untuk menjamin ketepatgunaan sediaan farmasi. 

1.7 Mawas diri dan pengembangan diri 

Fokus penilaian : 

Kesadaran diri, kemampuan inovasi, jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), 

evaluasi diri dan komitmen pada upaya pengembangan diri dan profesi secara 

berkelanjutan. 

 

2. Tinjauan 2 : Domain Kompetensi 

a. Kognitif 

Fokus penilaian : pengetahuan dan pengembangan kemampuan intelektual untuk 

membangun kemampuan praktik kefarmasian. 

b. Pengetahuan prosedural 

Fokus penilaian: pengetahuan tentang prosedur yang berlaku dalam melakukan 

tindakan kefarmasian. 

c. Konatif 

Fokus penilaian: cara bersikap dengan melibatkan empati dalam menerapkan 

nilai-nilai profesional pada praktik kefarmasian. 
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3. Tinjauan 3 : Reasoning Ability 

a. Reasoning ability 

Fokus penilaian : kemampuan untuk memberikan landasan ilmiah sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan/tindakan profesi. 

b. Pharmaceutical Calculation 

Fokus penilaian: kemampuan melakukan perhitungan yang dibutuhkan pada 

pembuatan, penyiapan, peracikan, penyerahan, penggunaan, dan pengelolaan obat 

c. Recall of Knowledge 

Fokus penilaian: kemampuan mengingat item-item spesifik dalam pengambilan 

keputusan/tindakan profesi. 

 

4. Tinjauan 4 : Praktek Kefarmasian 

4.1. Pembuatan dan pengembangan sediaan farmasi 

Fokus penilaian:  

 kemampuan dalam perancangan, pengembangan, pembuatan,  

 pengujian mutu dan penjaminan mutu sediaan farmasi (dosage form) serta  

 peracikan dan penyiapan sediaan extemporer 

dengan mempertimbangkan sifat fisikokimia bahan aktif dan bahan tambahan, 

aspek biofarmasetik, farmakokinetik, farmakodinamik, bentuk sediaan, rute 

pemakaian, regulasi, persyaratan standar, teknik pembuatan, sarana-prasarana, 

pengemasan, pelabelan, penyediaan informasi penggunaannya. 

4.2. Pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan 

Fokus penilaian: 

Kemampuan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan mulai : 

 pemilihan,  

 perencanaan,  

 pengadaan,  

 penyimpanan,  

 pengamanan,  

 penyaluran,  

 penjaminan mutu sediaan.  
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4.3. Pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan 

Fokus penilaian: 

 kemampuan melakukan pelayanan obat yang mencakup:  

 verifikasi administrasi, farmasetik dan klinik,  

 identifikasi dan penyelesaian masalah terkait obat,  

 rekomendasi pemilihan obat dan pengaturan pendosisan,  

 penyerahan dan pemberian informasi & edukasi  

terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk menjamin efikasi dan keamanan 

penggunaannya. 

4.4. Pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehata 

Fokus penilaian: 

Kemampuan penelusuran informasi, analisis, evaluasi, pengorganisasian 

informasi, komunikasi dan diseminasi informasi tentang sediaan farmasi dan alat 

kesehatan secara akurat dan efektif. 

 Kepada individu dan masyarakat  

 Untuk menjamin ketepatgunaannya, identifikasi masalah, perancangan 

strategi intervensi/edukasi, dan implementasi upaya pengelolaan penyakit dan 

peningkatan kesehatan masyarakat.  

 

5. Tinjauan 5 : Farmakoterapi 

Fokus penilaian:  

 Memahami dan menginterpretasikan kondisi patofisiologi sebagai dasar pemilihan 

obat yang rasional &menjamin keberhasilan terapi.  

 Memahami pengaturan dosis, pertimbangan pemilihan bentuk sediaan dan rute 

pemberian obat, serta pertimbangan farmakoekonomi sebagai dasar penggunaan 

obat yang rasional.  

 Mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi informasi terkait obat, kondisi 

&berbagai faktor spesifik pasien dalam menentukan pilihan terapi, regimen dosis, 

serta pemberian informasi yang tepat & akurat untuk meningkatkan keberhasilan 

terapi. 

 Mengidentifikasi gejala adanya gangguan ringan (minor illness), menilai 

kebutuhan pasien, menetapkan tindakan (merujuk atau memberikan terapi), dan 
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rekomendasi pilihan obat-obat sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan 

regulasi.  

 Mengevaluasi dan mengelola regimen obat melalui pemantauan kondisi pasien, 

komunikasi efektif dengan pasien, serta kolaborasi dengan profesi kesehatan lain 

untuk memastikan efikasi dan keamanan penggunaan obat. 

No. Kelompok Farmakoterapi Jenis Terapi 

1. Gangguan Sistem 

Kardiovaskuler 

 Hipertensi esensial 

 Ischemicheart diseases-angina 

 Acutecoronary syndrome 

 Stroke ishemik-transient ischemic attack 

 Dislipidemia 

2. Gangguan Infeksi  Upper respiratory tract infection 

(Otitismedia, Pharingitis) 

 Lower respiratory tract infection 

(bronkhitis, pneumoniae) 

 Influenza 

 Tuberkulosis 

 Urinary tract disease 

 Gastrointestinal infection 

 Parasitic diseases 

 Sexual trannmission disease 

 Superficial fungal infection 

 HIV-AIDS 

 Vaksin dan Toxoid 

3. Gangguan Sistem Endokrin 

dan Metabolik 

 Diabetes Melitus 

 Thyroid disorder 

4. Gangguan Sistem Pernafasan  Asma 

 Chronic obstructive pulmonary disease 

 Cough and cold 

 Rhinitis 

5. Gangguan Sistem 

Gastrointestinal 

 Gastro esophageal reflux disease 

 Diare 

 Konstipasi 

 Nausea and vomiting (nonpostoperative 

nausea vomiting, noncancer) 

 Pepticulcer 

 Sirosis hepatik 

 Viral hepatitis (A, B) 
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6. Gangguan Sistem Renal, 

Saluran Kemih, Obstetri-

Ginekologi 

 Chronic renal failure 

 Drug induced renal disease 

 Benign prostate hyperthropy (BPH) 

 Contraceptive 

 Menstruation-related disorder 

7. Gangguan Sistem Saraf dan 

Kesehatan jiwa 

 Depression 

 Generalised Anxiety disease 

 Epilepsi 

 Pain management 

 Headache 

 Migraine 

 Insomnia 

 Kejang–demam 

8. Gangguan Sistem Tulang dan 

Persendian 

 Gout 

 Rheumatoid arthritis  

 Osteoarthritis 

 Osteoporosis 

9. Gangguan Kulit  Dermatologic drug reaction and self-

treatable skin disorder (dermatitis, 

cutaneous drug reaction, 

hyperpigmentation) 

 Acne vulgaris 

 Sun care 

 Hair treatment 

 Insectbites 

10. Gangguan Mata, Hidung, 

Telinga, dan Tenggorokan 

 Glaukoma 

 Allergic rhinitis 

 Conjunctivitis 

 Tinnitus 

 Dryeyes 

 Motion sickness 

11. Onkologi, imunologi, nutrisi, 

dan gawat darurat 

 Cancer treatment and chemotherapy 

 Assesment of nutrition state and nutrition 

requirements 

 Obesitas 

 Anemia 

 Coagulation disorder 

 Allergic and pseudoallergic 

 Poisoning 

 Kegawatdaruratan-tatalaksana 
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6. Tinjauan 6 : Siklus Penyelesaian Masalah 

 Penilaian terhadap 5 (lima) aspek utama dalam penyelesaian masalah kefarmasian 

untuk memastikan tersedianya sediaan farmasi yang bermutu, penggunaan obat 

yang rasional, aman dan efektif, serta mampu melakukan dokumentasi & 

pelaporan praktek kefarmasian.  

 Fokus penilaian: Strategi penggalian data & informasi, analisis & ketepatan 

penetapan masalah, penetapan solusi & implementasi, monitoring & evaluasi 

efektivitas dan keamanan penggunaan sediaan farmasi, serta kemampuan dalam 

menerapkan dan mematuhi ketentuan perundang-undangan, kode etik profesi & 

standar praktik sebagai wujud tanggung jawab profesi. 

 

H. Efektif Berlaku 

Buku panduan Ujian Komprehensif ini mulai berlaku untuk mahasiswa yang akan 

mengikuti ujian komprehensif untuk periode tahun akademik 2018/2019. 

 


