
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK.  MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  (2  SKS) 
 

Tujuan :  1.   Mengetahui konsep sumber daya manusia 
                 2.   Mengetahui  peran MSDM pada Industri 

URAIAN UMUM: 
Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara 
bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang 
dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara 
maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan 
masyarakat menjadi maksimal. 
 
Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem 
perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, 
evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. 
 
Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem 
perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan karyawan, pengelolaan karier, 
evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. 
Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik 
manajemen yang memengaruhi secara langsung sumber daya manusianya.[ 

 

Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Sumber Daya 

Manusia 

 Analisa jabatan (job analysis)  

 Uraian pekerjaan (job description) organisasi & menetapkan uraian 
pekerjaan, spesifikasi pekerjaan serta evaluasi pekerjaan. 

 Spesifikasi pekerjaan (job specification) 

 Perencanaan: Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja  

 Rekrutmen & Seleksi 

 Pelatihan, Pengembangan & Penilaian Prestasi 

 Promosi, Pemindahan dan Pemisahan 

 Sistem kompensasi  

 pengintegrasian  

MK. SATUAN OPERASI  (3 SKS) 

Tujuan :  1.  Mengetahui Konsep & peran Satuan Operasi Industri 
                 2.   Mengetahui  Perhitungan  Satuan Operasi, 

URAIAN UMUM: 
Pengeringan, Pemanasan, Entalpi, 
Proses Kontak Kesetimbangan (ekstraksi),:  

1. Difusi (Diffusion) 
2. Kelarutan (Solubility) 
3. Kesetimbangan (Equilibrium) 

Mixing (Pencampuran): adalah usaha untuk penyebaran komponen, yaitu 
satu dari komponen yang lain.  
Indeks pencampuran (mixing) : s 2 = 1/n [Σ(x1 2 )]-(x) 2  
 
Refrigeration: 

• Refrigeration cycle 
• Refrigerants 
• Psychrometric charts 
• Refrigeration load 

Freezing: 
• Hampir sama dengan pendinginan  
• Suhu yang ingin dicapai lebih rendah daripada pendinginan, di bawah 

0 oC  
• Pembekuan cepat pada pengolahan nugget 
• Pembekuan es krim  
• Penyimpanan produk berkadar protein tinggi 

 
Mechanical Separation: 
adalah pemisahan partikel dalam bahan menggunakan gaya gravitasi, 
kombinasi gaya gravitasi dan gaya lain, gaya sentrifugal, gaya tekan, dan 
tahanan terhadap partikel padat. 
 
Size Reduction: 
2 jenis operasi pengecilan ukuran: 

1. Terhadap material padatan (grinding&cutting) 
2. Terhadap material cairan (emulsification/atomization) 

 
CANGKAL LAH, HITUNG-HITUNG ….!! 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya
http://id.wikipedia.org/wiki/Individu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. REKAYASA PROSES  (3 SKS) 
 

Tujuan :  1.   Mengetahui prinsip-prinsip  rekayasa proses 
                 2.   Mengetahui   metode rekayasa proses dalam INDUSTRI 

URAIAN UMUM: 

 Rekayasa proses adalah kumpulan konsep, pendekatan dan 

metodologi, serta alat-alat bantu (tools) untuk merancang dan 

menginstalasi sebuah kompleks sistem dengan menggunakan cara 

bio dan non bio 

Fitoremediasi adalah proses bioremediasi yang menggunakan berbagai 

tanaman untuk menghilangkan, memindahkan, dan atau menghancurkan 

kontaminan dalam tanah dan air bawah tanah. Konsep penggunaan tanaman 

untuk penanganan limbah dan sebagai indikator pencemaran udara dan air 

sudah lama ada, yaitu fitoremediasi dengan sistem lahan basah, lahan alang-

alang dan tanaman apung. 

 

 Food Grade & Non-food grade 

 Melting Point 

 Aktifitas Enzim 

 Pembuatan Sabun 

 Bikatein : Pellet.. 

 Briket  

 PCR (Polimerase Chain Reaction): alat yang berfungsi untuk 

mengetahui genetika (gen), kelainan metabolik, penyakit bawaan, 

hingga mendeteksi penyebaran virus. 

 Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu kromatografi yang 
berdasarkan proses adsorpsi. Sebagai fase diam dapat digunakan silika atau 
alumina yang dilapiskan pada lempeng kaca atau aluminium. Fase bergerak 
atau larutan pengembang biasanya digunakan pelarut campuran organik atau 
bisa juga campuran pelarut organik-anorganik 

  

MK. MIKROBIOLOGI INDUSTRI  (3 SKS) 

Tujuan :  1.   Mengetahui sifat, perhitungan & peran mikrobio dalam industri 
                 2.   Mengetahui  proses & metode mikroorganisme industri 

URAIAN UMUM: 
Mikrobiologi Industri merupakan ilmu yang mempelajari tentang peranan  
mikrobia yang menguntungkan dalam industri yang mempunyai nilai  
Ekonomi tinggi dalam menghasilkan produknya. 
Kajian: 

 Pertumbuhan mikrobia  

 Isolasi dan peningkatan mutu mikrobia, PEWARNAAN,  

 Rancang bangun bioreaktor  

 Pengunduhan dan purifikasi produk  

 Produksi metabolit sekunder dan primer 

 Biokonversi steroid 

 Protein sel tunggal  

 Penanganan limbah 

 Perhitungan jumlah mikroba (Hemasitometer), 

 Fermentasi asam asetat 

 Fermentasi Asam Glutamat 

 Fermentasi Alkohol 
Secara prinsip, alkohol diperoleh dari fermentasi gula/sukrosa, dengan 
Reaksi :  
C6H12O6 2                      C2H5OH + 2 HCO2 

Jika digunakan sukrosa, reaksinya 
C12H22O11 + H2O                         2 C6H12O6 
              C6H12O6 2                         C2H5OH + 2 HCO2 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. TEK. PENGEMASAN & PENYIMPANAN  (2 SKS) 

 
Tujuan :  1.   Mengetahui TEK.PENGEMASAN PENYIMPANAN BAHAN 
                 2.   Mengetahui   metode & REKAYASA PENGEMASAN, 

URAIAN UMUM: 
kemasan adalah suatu benda yang digunakan untuk wadah atau tempat 
yang dikemas dan dapat memberikan perlindungan sesuai dengan 
tujuannya. Kemasan sebagai alat pelindung produk yang dikemas serta 
memudahkan pemindahan sekaligus sebagai alat promosi, 
 
Pengemasan adalah suatu cara atau usaha untuk melindungi dan 
mempermudah penanganan produk. Pengemasan dapat juga diartikan 
sebagai suatu usaha menempatkan komoditas ke dalam suatu wadah yang 
memenuhi syarat agar mutunya atau jika mengalami penurunan, hanya 
mengalaminya sedikit pada saat diterima oleh konsumennya 
 

Kemasan Plastik 

 
 

 Identifikasi Kemasan 

 Kemasan Gelas 

 Kemasan Kertas 

 Label kemasan (LOGO) 

 Teknik Pergudangan 
Warehouse atau pergudangan berfungsi menyimpan barang untuk produksi 
atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu yang kemudian 
didistribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan permintaan. 

 Penentuan Umur simpan 

 Penyimpangan Mutu 
Penyimpangan mutu adalah penyusutan kualitatif dimana bahan mangalami 
penurunan mutu sehingga menjadi tidak layak dikonsumsi manusia. Bahan 
pangan yang rusak mengalami perubahan cita rasa, penurunan nilai gizi atau tidak 
aman lagi untuk dimakan karena dapat mengganggu kesehatan. 

 

MK. PR. TEK. PENGEMASAN &  PENYIMPANAN (1 SKS) 

Tujuan :  1.   Mengetahui Identifikasi Kemasan, kerusakan, penyimpanan 
                  2.   Mengetahui   metode pengemasan & penyimpanan. 

URAIAN UMUM: 

 Identifikasi Kemasan 

 Kemasan Plastik 

 Kemasan Gelas 

 Kemasan Kertas  

 Edible film 

 Desain Kemasan 

 Chilling Injury 

 Penyimpangan Mutu 

 Umur Simpan metode Akselerasi 

 

FULL PRAKTIKUM…….. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK.  MANAJEMEN  LINGKUNGAN INDUSTRI  (3 SKS) 

 
Tujuan :  1.   Mengetahui Konsep Manajemen Lingkungan Industri 
                  2.   Mengetahui  Konsep  K3, Cleaner production, AMDAL 
 
URAIAN UMUM: 
Manajeman Lingkungan adalah bagian dari manajemen keseluruhan yang 
meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, 
prosedur, proses dan sumberdaya untuk mengembangkan, menerapkan, 
mencapai, mengkaji dan memelihara kebijakan lingkungan. Sistem yang 
mengatur bagaimana kegiatan bisnis dan industri menata lingkungan agar 
tetap sehat dan aman dari resiko pencemaran 
 
Kesehatan & Keselamatan kerja (K3) 
instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan ma-
syarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut 
merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, 
mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident). 
Cleaner Production (CP) 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 
adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan 
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL 
ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan 
pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup 
di sini adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan 
masyarakat. 
Dokumen AMDAL: 

 Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) 
 Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 
 Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 
 Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) 

AMDAL digunakan untuk: Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, 
 Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan 

hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan 
 Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana 

usaha dan/atau kegiatan 
 Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan hidup 

 

MK. PERC. & PENGENDALIAN PRODUKSI (3 SKS) 

Tujuan :  1.   Mengetahui Identifikasi Kemasan, kerusakan, penyimpanan 
                  2.   Mengetahui   metode pengemasan & penyimpanan. 
 
URAIAN UMUM: 
P3 : merencanakan kegiatan-kegiatan produksi, agar apa yang telah 
direncanakan dapat terlaksana dengan baik.  
• Perencanaan produksi : aktivitas untuk menetapkan produk yang 

diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, kapan produk tersebut harus selesai 
dan sumber-sumber yang dibutuhkan.  

• Pengendalian produksi : aktivitas yang menetapkan kemampuan sumber-
sumber yang digunakan dalam memenuhi rencana, kemampuan produksi 
berjalan sesuai rencana, melakukan perbaikan rencana.  
 
Tujuan: 
• Memaksimumkan pelayanan bagi konsumen 
• Meminimumkan investasi pada persediaan 
• Perencanaan kapasitas 
• Pengesahan produksi dan pengendalian produksi 
• Persediaan dan kapasitas 
• Penyimpanan dan pergerakan material 
• Peralatan, routing dan proses planning 

 
Materi:  
Hierarki Produk 
Peramalan ( forecasting) 
Manajemen Persedian, PPIC, 
Manajemen assembling 
BOM:  Bill of Material 
Manajemen Aggregate 
Material requirements planning (MRP) 

 
 

Hitungan 

lumayan… 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan_masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan_masyarakat
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan_masyarakat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. TATA LETAK & PENANGANAN BAHAN (3 SKS) 

 
Tujuan :  1.   Mengetahui teknik tata letak pabrik & penanganan bahan 
                 2.   Mengetahui   Perhitungan Ekonomi tata latak. 

URAIAN UMUM: 
PLANT BUILDING PLAN: KEUNTUNGAN DESAIN DANM PLANNING YANG BAIK 
AKAN DAPAT MENURUNKAN MANUCTURING COST 
PERTIMBANGAN DALAM BUILDING DESIGN 
 
PLANT LAY OUT: PENYUSUNAN MESIN-MESIN DAN PERALATAN PRODUKSI 
BERPENGARUH TERHADAP 

1. EFISIENSI PERUSAHAAN 
2. PEMBENTUKAN LABA PERUSAHAAN 
3. KELANGSUNGAN 

TUJUAN PLANT LAY OUT: MEMPERKEMBANGKAN SISTEM PRODUKSI 
SEHINGGA DAPAT MENCAPAI KEBUTUHAN KAPASITAS DAN KUALITAS 
DENGAN RENCANA YANG PALING EKONOMIS   
 
MATERI: 

1. PERANAN PERENCANAAN TATA LETAK FASILITAS PABRIK  
2. PERENCANAAN LOKASI PABRIK  
3. PERENCANAAN BANGUNAN PABRIK  
4. PERENCANAAN PLANT LAY OUT  
5. PENGATURAN  IKLIM PABRIK  
6. ARTI DAN PERANAN MATERIAL HANDLING FAKTOR-FAKTOR MATERIAL 

HANDLING DALAM PENYUSUNAN PLANT LAY OUT  
7. BIAYA DAN EFISIENSI MATERIAL HANDLING  
8. PENENTUAN JENIS DAN JUMLAH MESIN  
9. PENENTUAN KEBUTUHAN RUANG DALAM PENYUSUNAN TATA LETAK 

MESIN  
10. TEKNIK EVALUASI TATA LETAK MESIN  
11. PENGERTIAN DAN PERANAN MAINTENANCE MESIN/PERALATAN  
12. MONTE CARLO ANALYSIS DALAM MAINTENANCE PROBLEM  

 

 

 
 
 

AKADEMIK 

*PERHATIKAN MATA KULIAH PRASYARAT DI TIAP SEMESTER 
 
SYARAT   PKL: 
MIN.   90 SKS 
MAX.NILAI   D , 10% TOTAL SKS 
 
MATA KULIAH WAJIB PRASYARAT PKL: 

 PENGETAHUAN BAHAN AGROINDUSTRI ( MIN. C+) 

 DASAR TEKNIK PROSES (MIN. C+) 

 PERENCANAAN & PENGENDALIAN PRODUKSI ( MIN. C+) 

 MANAJEMEN LINGKUNGAN INDUSTRI (MIN. C+) 
 

 MATA KULIAH PILIHAN YG BERHUBUNGAN DG TEMA PKL YG 
DIRENCANAKAN, (contoh: PKL di Pabrik Sawit,  terlebih 
dahulu mengambil MK.sawit)* 

 
SYARAT LULUS:   
TOTAL SKS = 148 SKS 
TIDAK ADA NILAI  E 
MAX.NILAI   D , 10% TOTAL SKS 
MK.PILIHAN  MIN. 24 SKS 
 
NB: 
HIMATEKIN  MENYEDIAKAN; 
1. BANK  SOAL 
2. KONSULTASI AKADEMIK 

 

PILIH LAH KOMPETENSI  YG SESUAI DG MINAT & 
BAKAT  ANDA.. AGAR LANCAR & CEPAT LULUS. 
*SUMBER INFO:  PS. TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

 

 


