
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. EKONOMI TEKNIK  (3 SKS) 
 

Tujuan :  1.   Mengetahui ekonomi teknik dalam analisis proyek. 
                2.   Mengetahui jenis Alat Ukur dalam  ekonomi teknik. 
 
URAIAN UMUM: 
ekonomi teknik : Perhitungan nilai suatu kegiatan dengan 
mempertimbangkan faktor ekonomi. 
 
Diagram arus kas: menunjukkan  keadaan arus uang yg terjadi setiap 
periode waktu yg digunakan (tahun, bulan), Bunga Modal. 
 
Analisis Proyek yaitu suatu rangkaian kegiatan yg menggunakan sejumlah 
sumber daya utk memperoleh suatu manfaat (benefit). 
Tujuan Analisis Proyek untuk membantu mengambil keputusan dalam 
menentukan pemilihan investasi di dalam suatu proyek yg tepat. 
 
Alat Ukur: 
Break even point adalah Suatu keadaan dimana dalam suatu operasi 
perusahaan tidak mendapat untung maupun rugi/ impas (penghasilan = 
total biaya). BEP amatlah penting kalau kita membuat usaha agar kita tidak 
mengalami kerugian, apa itu usaha jasa atau manufaktur . 

  
PERHITUNGAN KRITERIA INVESTASI 

1. Net Present Value (NPV) 
2. Internal Rate of Return (IRR) 
3. Net Benefit Cost Ratio (Net B/C) 
4. Gross Benefit Cost Ratio (Gross B/C) 

 

MK. PERALATAN INDUSTRI PERTANIAN  (3 SKS) 

Tujuan :  1.   Mengetahui peralatan industry pertanian &prinsip kerjanya. 
                 2.   Mengetahui mesin bakar, mesin listrik 

URAIAN UMUM: 
Kenapa Menggunakan Mesin? 
Bagaimana posisi mesin dalam industri? 
Apa yang diketahui tentang mesin/peralatan  industri pertanian? 
 
Freee drying, spray dryer, oven, microwave, vacuum rotaru evaporator, 
mesin pengemas, mesin pencampur. 
Maintenance manajemen, Maintenance check list 
 
Tipe Conveyor, Tipe Powered Truck Forklift,Tipe Boiler,Piping System 

    

Sistem kerja mesin 2 Tak dan Mesin 4 Tak 
Four stroke engine adalah sebuah mesin dimana untuk menghasilkan sebuah 
tenaga memerlukan empat proses langkah naik-turun piston, dua kali rotasi 
kruk as, dan satu putaran noken as (camshaft). 
Two  stroke engine Proses pembakaran terjadi setiap putaran poros engkol, 
sehinggan putaran poros engkol lebih halus untuk itu putaran lebih rata. 
 

  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. APLIKASI PROGRAM KOMPUTER  (3 SKS) 
 

Tujuan :   1.   Mengetahui bahasa program BASIC & PASCAL, penggunaannya.  
                2.   Mengetahui penggunaan pemprograman Visual Basic 
 
URAIAN UMUM: 
Bahasa BASIC adalah salah satu bahasa tingkat tinggi (High Level Language) yang 
berorientasi ke pemecahan masalah (problem solving). BASIC yang merupakan 
singkatan dari Beginner’s All purpose Symbolic Instruction Code, ditemukan oleh 
John G. Kemeny, profesor dari Darthmouth College dan Thomas E. Kurtz pada 
tahun 1960. Perintah-perintah dalam bahasa BASIC relatif mudah dipahami, baik 
oleh orang yang awam sekalipun. 
 
Bahasa PASCAL 
Dirancang oleh Prof. Nicklaus Wirth dari Technical University di Zurich, 

Switzerland tahun 1971. Nama Pascal berasal dari Blaise Pascal, nama ahli 

matematika dan philosopi dari Perancis (abad 17). Pengembangan dari bahasa 

Algol 60 dan Algol W (turunan Algol 60). Memiliki beberapa versi, seperti : 

Turbo Pascal, Ms Pascal (Microsoft), Apple Pascal, UCSD (University of 

California at San Diego Pascal), dll.  
Pascal merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi (high level language) 

dan terstruktur (Structured Programming language). 

Apakah itu API? Adalah Interface yang disediakan ke arah sistem 

komputer, library atau aplikasi untuk bertujuan meminta service ataupun 

pertukaran data diantaranya (Wikipedia) 

 

Aplikasi Visual Basic 6.0  

 

MK. REKAYASA BIOREAKTOR  (3 SKS) 
 
Tujuan :  1.   Mengetahui konsep aliran fluida, rheologi, viskositas 
                2.   Mengetahui kultur jaringan 
   3.   Mengetahui Rancang Bangun Bioreaktor 
 

URAIAN UMUM: 

Mekanika fluida  adalah subdisiplin dari mekanika kontinum yang 
mempelajari fluida (yang dapat berupa cairan dan gas). Mekanika fluida dapat 
dibagi menjadi fluida statik dan fluida dinamik. Fluida statis mempelajari 
fluida pada keadaan diam sementara fluida dinamis mempelajari fluida yang 
bergerak. 
Rheologi adalah ilmu yang mempelajari tentang aliran zat cair dan deformasi 
zat padat. Rheologi erat kaitannya dengan viskositas. prinsip-prinsip rheologi 
diaplikasikan dalam pembuatan krim, suspensi, emulsi, losion, pasta, penyalut 
tablet, dan lain-lain. 
Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman 
seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dengan kondisi 
aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh 
menjadi tanaman lengkap kembali. 
Tahapan yang dilakukan dalam perbanyakan tanaman dengan teknik kultur 
jaringan adalah: Pembuatan media, Inisiasi, Sterilisasi, Multiplikasi Pengakara, 
Aklimatisasi. 
 
Rancang bangun bioreaktor: 
Adalah proses kompleks, tempat berlangsungnya perubahan suatu zat akibat 
adanya reaksi kimia dg lingkungan yg terkendali.  Bentuk geometri, komponen 
dasar(pengaduk,aerasi,jaringan pipa),& modifikasi sesuai tujuan yg diinginkan. 
Penggandaan skala (scale up & scale down). 

  

You can make 

this…… 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mekanika_kontinum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Fluida
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aseptik&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. RISET OPERASI I  (3 SKS) 

 
Tujuan :  1.  Mengetahui  model  pengambilan keputusan dalam riset operasi 
               2.  Mengetahui model matematis dalam jenis-jenis riset operasi. 
 
URAIAN UMUM: 
Riset Operasi adalah metode untuk memformulasikan dan merumuskan 
permasalahan sehari-hari baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial maupun 
bidang lainnya ke dalam pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi 
yang optimal (terbaik). 
 
Pemodelan Matematis  

Bagian terpenting dari Riset Operasi adalah bagaimana menerjemahkan 
permasalahan sehari-hari ke dalam model matematis. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan dan apabila ada data yang 
kurang, kekurangan tersebut dapat diasumsikan atau diisi dengan pendekatan 
yang bersifat rasional. Dalam Riset Operasi diperlukan ketajaman berpikir dan 
logika. Untuk mendapatkan solusi yang optimal dan memudahkan kita 
mendapatkan hasil, kita dapat menggunakan komputer. Software yang dapat 
digunakan antara lain: LINDO (Linear, Interactive and Discrete Optimizer) dan 
POM For Windows. 

1. Model Pemprograman linier: metode grafik 

2. Model Pemprograman linier: metode simpleks 

3. Model Dualitas dan analisa sensitivitas 

4. Model  Penugasan (assignment) 
5. Model Transportasi 

6. Model Teori antrian 

 

MK. TEK. FLAVOR & FOOD ADDITIVE (3 SKS) 

Tujuan :   1.    Mengetahui  jenis flavor (alami&sintetik), pembentukan flavor 
& off-flavor, teknik isolasi & identifikasi, enkapsulasi flavor. 

                2.  Mengetahui Sumber food additive(FA), jenis FA, teknik 
pengambilan FA alami, Antioxidant, pemanis, pengawet,dll. 

 
URAIAN UMUM: 
Flavor  : jumlah karakteristik komponen bahan yg dibawa ke dalam mulut, 
dirasakan terutama oleh indera rasa & bau, dan diinterpretasikan ke otak. 
Isolasi  : mengambil flavor dgn mengisolasi bahan berdasar sifat-sifatnya. 
1. Maserasi 
2. Pemisahan asam & basa 
3. Distilasi 
4. Headspace  
Identifikasi  : analisis sensori, profil Gas Chromatografi, GC-MS, 
 
Enkapsulasi : Teknologi isolasi, perlindungan, pelepasan terkendali 
terhadap materi yg sensitive/reaktif dr lingkungan. (powder, granule) dg 
Prinsip Spray drying (1.pembentukan fase dispersi, 2. Homogenisasi sistem 
dispersi, 3. Atomisasi massa  pd tempat pengeringan) 
 
Food additive : (BTP) adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami 
bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam 
pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk bahan pangan. 
Sumber BTP:  Alami, Mikroorganisme, Sintetis. 
• Pewarna, Pemanis buatan , Pengawet , Antioksidan, Antikempal, Penyedap rasa 

dan aroma, Pengatur keasaman, Pemutih dan pematang tepung, Pengemulsi, 
Pengeras, Sekuestran.  

Cara pengambilan BTP : 
Ekstraksi pelarut, Pengendapan, Distilasi, Pengeringan, Pengentalan, sentrifugasi. 
Praktikum: Isolasi flavor,  Ekstraksi pektin,  ekstraksi & uji kestabilan zat warna 

alami, aplikasi food additive pd pengolahan pangan. 
 

 *struktur Pyrazine  
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK.  TEK. PENGOLAHAN KARET  (3 SKS) 

 
Tujuan :     1.     Mengetahui  teknologi Karet, pengolahan, fungsi ekonomi 
                   2.     Mengetahui  peranan Industri Karet Global 
 
URAIAN UMUM: 
Biokimia 
Karet adalah polimer dari satuan isoprena (politerpena) yang tersusun dari 
5000 hingga 10.000 satuan dalam rantai tanpa cabang. Diduga kuat, tiga 
ikatan pertama bersifat trans dan selanjutnya cis. Senyawa ini terkandung 
pada lateks pohon penghasilnya. Pada suhu normal, karet tidak berbentuk 
(amorf). Pada suhu rendah ia akan mengkristal. Dengan meningkatnya suhu, 
karet akan mengembang, searah dengan sumbu panjangnya. Penurunan suhu 
akan mengembalikan keadaan mengembang ini. Inilah alasan mengapa karet 
bersifat elastik. 
Pada akhir tahun 2009 komoditas karet di Kalimantan Selatan  telah mencapai areal 

tanam seluas 218.048 Ha. Terbagi dalam tiga pola pengusahaan: (1) Perkebunan 

rakyat sebesar 191.975 Ha (88,04%), (2) perkebunan besar negara (PBN) sebesar 

13.879 Ha (6,36%) dan (3) perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 12.194 Ha 

(5,6%).  Di Kal-Sel telah berdiri 11 buah pabrik Crumb Rubber, 3 buah pabrik Skoot 

dan 1 buah pabrik lateks pekat dengan kapasitas olah bahan baku karet setara ± 

192.700 ton karet kering/tahun (Dinas Perkebunan Provinsi Kal-Sel, 2009). 

 

    

 
Karet adalah bahan utama pembuatan Ban, beberapa Alat-alat kesehatan, alat-alat 
yang memerlukan kelenturan dan tahan goncangan.  
 

  

MK. TEK. MINYAK, EMULSI, & OLEOKIMIA (3 SKS) 

Tujuan :     1.     Mengetahui  sifat minyak dan uji minyak (fisik&kimia), faktor 
kerusakan minyak, pemurnian minyak. Analisa batu bara. 

                  2.   Mengetahui  Oleokimia Terminologi Emulsi,  tipe emulsi, 
demulsifikasi, surfaktan, 

 
URAIAN UMUM: 
Sifat :  (fisik) warna, bau, kelarutan, titik cair, titik didih, titik lunak, bobot 
jenis, indeks bias, titik asap, titik nyala,  turbidity,  (kimia) hidrolisa, oksidasi, 
hidrogenasi, esterifikasi, 
Uji :  bilangan penyabunan, bilangan iod, bilangan asam, bilangan ester. 
DOBI (Deterioration of Bleachability Index). 
Kerusakan minyak : absorpsi bau (odor), enzim, mikroba, oksidasi. 
Pengolahan minyak :  ekstraksi, pengepresan, 
Pemurnian minyak : De-gumming, Netralisasi, Bleaching, Deodorisasi, 
  
Oleokimia :  adalah bahan kimia yang dihasilkan dari minyak dan lemak, 
yaitu yang diturunkan dari trigliserida menjadi bahan oleokimia. Diantara 
produk asam lemak seperti ester asam lemak memiliki aplikasi yang penting 
sebagai pelarut, pembungkus, resin, plastik, pelapis, parfum, kosmetik, 
flavor, sabun, obat-obatan, bioenergi, dan pelumas 
Emulsi  :  fase dispersi minyak & air, (w/o dan o/w) 
Surfaktan :  Surface active Agent (tegangan permukaan)  
Surfaktan mempunyai struktur bipolar. Bagian kepala bersifat hidrofilik dan 
bagian ekor bersifat hidrofobik. Karena sifat inilah sabun mampu 
mengangkat kotoran (biasanya lemak) dari badan dan pakaian. 
Praktikum : Uji mutu minyak, uji mutu batubara, pembuatan Biodiesel, 
pembuatan sabun,  pembuatan pelembut pakaian (softener),  
 
 

     

http://id.wikipedia.org/wiki/Isomer


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. PRODUKSI BERSIH  (3 SKS)  

 
Tujuan :     1.     Mengetahui  KONSEP PRODUKSI BERSIH INDUSTRI 
                   2.     Mengetahui  METODE penanganan produksi bersih 
 
URAIAN UMUM: 
(Cleaner Production) Produksi Bersih didefinisikan sebagai :  Strategi 
pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan 
secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait 
dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi 
penggunaan sumberdaya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan 
dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga dapat 
meminimisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta 
kerusakan lingkungan (Kebijakan Nasional Produksi Bersih, KLH 2003). 
Eco-efficiency lebih ditujukan pada strategi bisnis efisien yang memberikan 
dampak positif bagi lingkungan sedangkan Produksi Bersih pada sisi 
operasional/ produksi dengan pencegahan dan pengurangan timbulan limbah 
yang berdampak positif pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. 

 
Tingkatan Produksi Bersih adalah : 
Elimination (pencegahan) adalah upaya untuk mencegah timbulan limbah 
langsung dari sumbernya, mulai dari bahan baku, proses produksi sampai 
produk. 
Reduce (pengurangan) adalah upaya untuk menurunkan atau mengurangi 
limbah yang dihasilkan dalam suatu kegiatan.  
Reuse (pakai ulang/penggunaan kembali) adalah upaya yang memungkinkan 
suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa perlakuan fisika, kimia atau 
biologi.  
Recycle (daur ulang) adalah upaya mendaur ulang limbah untuk 
memanfaatkan limbah dengan memrosesnya kembali ke proses semula 
melalui perlakuan fisika, kimia dan biologi.  
Recovery/ Reclaim (pungut ulang, ambil ulang) adalah upaya mengambil 
bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomi tinggi dari suatu limbah, 
kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa 
perlakuan fisika, kimia dan biologi 

 
 

PKL, SEMINAR, SKRIPSI 
 
 
PRAKTEK KERJA LAPANG  ( 3 SKS) 
Praktek lapang untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan 
pengalaman industri melalui praktek kerja industri dan aplikasi ilmu dan 
teknologi di industri atau di suatu kawasan. 
 
 
SEMINAR (1 SKS) 
Seminar untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam penulisan, 
penyajian dan presentasi ilmiah, mencakup penyampaian gagasan, 
visualisasi, disiplin waktu, sikap dan cara menjawab pertanyaan, serta 
ketepatan jawaban. Bahan seminar dapat berupa hasil penelitian, hasil 
parktek lapang, usulan penelitian, atau success story dari praktek 
industri. 
 
 
SKRIPSI (5 SKS) 
 

Skripsi merupakan sebuah karya tulis ilmiah mahasiswa dalam 

profesi keilmuan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan 

analisis berdasarkan pada kaidah-kaidah ilmiah. Ada dua bentuk 

pilihan bahan skripsi, yaitu hasil penelitian atau hasil kegiatan 

magang. Penelitian dilakukan untuk menghasilkan pengetahuan 

empiris, teoritis, teori, model, konsep, metodologi, rekayasa atau 

inovasi teknologi melalui kegiatan eksperimen, survei lapang, atau 

data sekunder. Kegiatan magang untuk menambah pengalaman 

kerja dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan bidang studinya, 

dilakukan di perusahaan/industri, atau lembaga penelitian dan 

pengembangan, dengan lingkup Identifikasi dan pemecahan suatu 

masalah industri. Skripsi dapat dilakukan secara individual atau 

kelompok (2-5 orang per kelompok). 


