
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. PENGANTAR MANAJEMEN INDUSTRI  (2  SKS) 
 

Tujuan :   1.  Mengetahui konsep manajemen suatu industri 
2.   Mengetahui  peranan siap lini dalam industri  
 

URAIAN UMUM: 
Industrialisasi adalah upaya sistemik menggerakan pembangunan ekonomi 
negara dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 
yang tersusun atas faktor-faktor seperti sejarah, seni dan desain, ekonomi 
pemasaran, teknologi geografi dan dampak sosial. Dalam realitanya, 
industrialisasi diwujudkan dalam pengertian seperti skala (kecil-besar), hulu-
hilir terpadu, aplikasi teknologi tertentu beserta penciptaan nilai tambah 
yang mengandung keunggulan secara komparatif, kompetitif dan kombinasi 
komparatif-kompetitif yang mampu menjamin kemampuan tumbuh dan 
berkembang atas kekuatan sendiri untuk meningkatkan kegiatan produksi 
dan memperkuat sektor ekonomi lainnya. 
 
Implementasi manajemen dalam industri.  
Kemampuan manajemen dalam pengembangan industri atas berbagai 
pengertiannya dengan prinsip perencanaan hingga kontrol (Planning, 
Organizing, Actuating dan Controlling atau POAC), pemenuhan fungsi-fungsi 
manajerial untuk mencapai tujuan usaha, tingkatan manajemen dengan 
dukungan keterampilan yang diperlukan menurut sarana penggerak usaha 
seperti : 
sumber daya manusia (SDM) 
pasar (6 M : Men, Materials, Methods, Machines, Money dan Markets). 
 
 Hal tersebut sesuai dengan ruang lingkup dan pendefinisian manajemen 
sebagai fungsi determinan terhadap keberhasilan operasional dari industri 
yang dijalankan. Secara konkrit dapat diterjemahkan atas pemahaman 
golongan manajemen (tingkat pertama hingga puncak), karakter manajer 
(inovator hingga analytical), rentang manajemen dan bidang atau fungsinya 
(pemasaran hingga penelitian dan pengembangan atau litbang) yang secara 
manajerial dinyatakan sebagai keterampilan konsepsional dan kegiatan 
beserta bentuk pengorganisasian, termasuk rencana strategik (renstra) dan 
rencana operasional (renop) yang dimulai dari pengembangan master plan 
hingga program pengelolaan lingkungan industri. 

MK. MENGGAMBAR TEKNIK  (3 SKS) 
 
Tujuan :   1.  Mengetahui konsep Menggambar Teknik & aplikasi pd industri 

2.   Mengetahui & mengoperasikan software Mengggambar teknik  
(seperti AutoCad, 3d max) 

 
URAIAN UMUM: 
Standar Gambar Internasional 
 ISO adalah standar gambar yang diakui secara internasional  
 JIS standar gambar yang digunakan di Jepang  
 DIN standar gambar yang digunakan di Jerman  
 NEN standar gambar yang digunakan di Belanda  

 
PENYAJIAN GAMBAR 3 DIMENSI, Gambar Proyeksi PERSPEKTIF 
 

  
 
AutoCAD diproduksi oleh Computer Aided Design (CAD) 

www.autodesk.com.Tujuan CAD dibuat adalah sebagai alat bantu merancang 
menggunakan komputer dengan tujuan untuk menghasilkan output rancangan 
yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan dirancang dalam waktu singkat. 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK.  PENGETAHUAN BAHAN AGROINDUSTRI (2 SKS) 
 

Tujuan :   1.  Mengetahui pengetahuan bahan agro industri, sifat& karakter 
2.   Mengetahui komposisi, kimia penyusun bahan, & proses 
 

URAIAN UMUM: 

 Tingkat kematangan dan teknik pemanenan 

 Jenis kerusakan bahan pangan 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi laju respirasi 

 Reaksi kimia & biokimia  

 Faktor Yang Mempengaruhi Penanganan Pasca Panen 
 

 
 

Pengetahuan  kimia bahan pangan: 

Karbohidrat, Protein, Lemak & minyak 

Susu, daging, Telur,  Padi, Jagung, Serealia & leguminosa, 

 

 

MK. DASAR TEKNIK PROSES  (3 SKS) 

Tujuan :   1.  Mengetahui Konsep dasar teknik proses 
     2.   Mengetahui Rumusan, perhitungan,&penyelesaian proses   

URAIAN UMUM: 
Teknik industri adalah cabang dari ilmu teknik yang berkenaan dengan 
pengembangan, perbaikan, implementasi, dan evaluasi sistem integral dari 
manusia, pengetahuan, peralatan, energi, materi, dan proses. 
 
Perhitungan teknik proses: 

 STOIKIOMETRI 

 Massa, Berat jenis, densitas, mol, normalitas, 
tekanan,  

 Air, Udara, gas, 

 Konversi 

 Neraca Massa 

 Neraca Energi 

  
  

 

FULL RUMUS & LOGIKA….  ^_^ 

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
http://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Materi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. ANALISIS BAHAN & PRODUK  PERTANIAN  (3 SKS) 

 
Tujuan :   1.  Mengetahui fungsi  analisis bahan pertanian 

     2.   Mengetahui  metode-metode analisis bahan  

URAIAN UMUM: 
Peralatan laboratorium  Analisis bahan pertanian 
Analisis:  

 Kadar Air 

 Kadar Abu 

 Kadar Minyak & Lemak 

 Kadar Protein 

 Kadar Karbohidrat, Gula Perduksi , Amilosa, 

 Kadar Klorofil & Karotenoid 
 
Spektrofotometer :adalah alat yang terdiri dari spectrometer dan fotometer. 
Spektrometer menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang 
tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang di 
transmisikan atau yang di absorpsi. 
 
Filter Sinars 

λ (nm)  <400 400-450 450-500 500-570 570-590 590-620 620-750 >750 

warna UV Violet Biru Hijau Kuning Jingga Merah Infra Merah 
 

  
 

 

MK. KEWIRAUSAHAAN (2 SKS) 

Tujuan :   1.  Mengetahui konsep Kewiausahaan  
     2.   Mengetahui proses pengembangan JIWA kewirausahaan 

URAIAN UMUM: 

Secara sederhana arti wirausahawan (entrepreneur) adalah orang 
yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam 
berbagai kesempatan Berjiwa berani mengambil resiko artinya 
bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut 
atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. (Kasmir, 2007 : 18). 
 
Ciri-ciri dan watak kewirausahaan: 
1 Percaya diri :Keyakinan, ketidaktergantungan, individualistis, dan 

optimism  
2 Berorientasi pada tugas dan hasil: Kebutuhan untuk berprestasi, 

berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, 
mempunyai dorongan kuat, energetik dan inisiatif  

3 Pengambilan resiko: Kemampuan untuk mengambil resiko yang 
wajar dan suka tantangan 

4 Kepemimpinan :Perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang 
lain, menanggapi saran-saran dan kritik  

5 Keorisinilan : Inovatif dan kreatif serta fleksibel 
6 Berorientasi ke masa depan : Pandangan ke depan, perspektif 

 
Wirausahawan yang berhasil mempunyai standar prestasi (n Ach) 
tinggi. Potensi kewirausahaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 
(Masykur, Winardi): 
 
1. Kemampuan inovatif 
2. Toleransi terhadap kemenduaan (ambiguity) 
3. Keinginan untuk berprestasi 
4. Kemampuan perencanaan realistis 
5. Kepemimpinan berorientasi pada tujuan 
6. Obyektivitas 
7. Tanggung jawab pribadi 
8. Kemampuan beradaptasi (Flexibility) 
9. Kemampuan sebagai pengorganisator dan administrator 

10. Tingkat komitmen tinggi (survival) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK.   PENGANTAR ILMU LINGKUNGAN  (2 SKS) 

 
Tujuan :   1.  Mengetahui konsep Ilmu Lingkungan 

     2.   Mengetahui komponen & penerapan ilmu lingkungan 

 

URAIAN UMUM: 

Sampah adalah material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu 
proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses 
alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tidak bergerak. 
(Organik & anorganik 
STUDI KASUS TPA (IPO-OBI CONCEPT) 
Input, Proses 
Output: Pupuk kompos ,Sampah plastik yang sudah dipres 
Outcame :Dengan adanya pengolahan limbah di kota Martapura membuat 
lapangan kerja bagi masyarakat.  
Benefit :Pupuk kompos dan hasil pengolahan yang dikirim ke pusat 
pengumpulan memberikan nilai tambah bagi ekonomi kota.  
Impact :Lingkungan kota menjadi bersih, Hasil pengolahan tersebut 
mengurangi pengambilan bahan baku langsung dari alam. 
 

  

 

 

MK. PENGETAHUAN DASAR KOMPUTER (3 SKS) 
 
Tujuan :   1.  Mengetahui konsep DASAR KOMPUTER 

     2.   Mengetahui & mengoperasikan software KOMPUTER 

 

URAIAN UMUM: 
Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang 
terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, 
serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini 
kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan 
secara otomatis, berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan 
kepadanya. 
 
4 komponen yaitu: 
- Input device 
- Storage unit 
- CPU (Central Processing Unit) 
- Output device 
 
FUNGSI 
Pengolahan Data,Penyimpanan Data, Pemindahan Data, Kontrol 

Materi: 

 Microsoft Office Word 

 Microsoft Office Excel 

 Microsoft Office Power Point 

 Pengantar Teknologi Informasi 

 Printer, Monitor, 

 Software Gambar & Video 

 Artikel Ilmiah. 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK.  STATISTIKA (3 SKS) 

 
Tujuan :   1.  Mengetahui konsep Statistika, peluang, hipotesis 

     2.   Mengetahui aplikasi statistic pada pertaniaN, SPSS 

URAIAN UMUM: 

Statistika ialah ilmu tentang pengolahan dan analisis suatu data hingga 
penarikan kesimpulan dari data itu. Sedangkan statistik adalah hasil 
pengolahan dan analisis dari data itu. 

 Populasi dan Sampel. 

 Median dan Modus. 

 Jangkauan dan kuartil. 

 Menggambar grafik. 

 Teknik Mengelompokkan Data. 

 

Hipotesis Statistik : pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih 
populasi. Pengujian hipotesis  berhubungan dengan penerimaan atau 
penolakan suatu hipotesis. 
 

 
 
APLIKASI STATISTIK dengan SPSS 

 

� Pengaruh Tabloid Soccer terhadap minat khalayak pada sepak bola 

khususnya siswa SMA 1 BANJARBARU (Data Primer). 

� Pengolahan Data: 

� Aktifkan aplikasi SPSS 

� Input Data yang akan diolah 

� Pilih Analyze – Rregresi – Linier 

� Tambahkan grapik dengan memilih Graph 

 

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) 
 
PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf 
pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains 
dan teknologi serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka 
mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang cendekiawan, 
wirausahawan serta berjiwa mandiri dan arif, mahasiswa diberi peluang 
untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggung 
jawab, membangun kerjasama tim maupun mengembangkan 
kemandirian melalui kegiatan yang kreatif dalam bidang ilmu yang 
ditekuni. 
 
PKM 4 BIDANG 
1. PKM-Penelitian (PKM-P) 
2. PKM-Penerapan Teknologi (PKM-T) 
3. PKM-Kewirausahaan (PKM-K) 
4. PKM-Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) 

 

WAKTU:  SEPTEMBER 
*ALOKASI DANA DIKTI (PKM 4 Bidang):  maksimal Rp 10.000.000 
 
PKM KARYA TULIS 
1. PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI) 
2. PKM-Gagasan Tertulis (PKM-GT) 

 

WAKTU:  MARET 
*HIBAH KARYA TULIS Rp 3.000.000 

 

*JOIN US.. 

HIMATEKIN 

 


