
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. PENGAWASAN MUTU  (2 SKS) 
 

Tujuan :  1.   Mengetahui Konsep Pengawasan mutu 
                  2.   Mengetahui  Badan Pengawassan mutu dalam & luar negeri 
 
URAIAN UMUM: 
Mutu adalah gabungan dari sejumlah atribut yang dimiliki oleh bahan atau 
produk pangan yang dapat dinilai secara organoleptik. Atribut tersebut meliputi 
parameter kenampakan, warna, tekstur, rasa dan bau (Kramer dan Twigg, 
1983). 

 
Penerapan Manajemen Mutu Terpadu terdiri dari tiga komponen yang saling 
berkaitan, yaitu Good Manufacturing Practices(GMP), Standard Sanitation 
Operating Ptocedures (SSOP), dan Hazard Analysis and Critical Control Point 
(HACCP). Sebagai kelayakan dasar dari PMMT, GMP harus dilaksanakn dahulu 
secara baik sehingga akan dihasilkan pangan dengan kualitas yang sama. GMP 
adalah bagaimana cara menghasilkan bahan pangan dengan mutu relative dengan 
mutu sebelum dan setelahnya. 
 
Penentuan titik kritis dilakukan karena tidak semua titik bahaya yang dijumpai 
berpengaruh buruk terhadap mutu pangan yangdihasilkan. Alur proses yang baik 
dicirikan dengan adanya aktivitas untuk mengatasi bahaya yang mungkin timbul 
pada tahap sebelumnya. (HACCP) 
 
Standarisasi Mutu Nasional adalah standarisasi yang dibuat oleh pemerintah pusat 
dan dilaksanakan secara sektoral atau oleh departemen-departemen yang 
dikoordinasikan oleh Badan Standarisasi Nasional. 
 
ISO   9000 : SISTEM JAMINAN MUTU 
ISO 14000 : SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN 
ISO 17000 : STANDARISASI ALAT LABORATORIUM 
ISO 19000 : AUDIT SISTEM JAMINAN MUTU  & LINGKUNGAN 
ISO 22000 : SISTEM KEAMANAN PANGAN 
ISO 26000 : CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 
 
ISO, CODEX, SISTEM JAMINAN HALAL 

 

MK. METODE PENELITIAN & PENYAJIAN ILMIAH  (2 SKS) 
 
Tujuan :  1.   Mengetahui Ruang lingkup Penelitian di bidang teknologi 
                  2.   Mengetahui  pembuatan proposal serta Laporan penelitian 
 
URAIAN UMUM: 
Penelitian : Penelusuran secara sistimatik untuk memperoleh data dan fakta dari 

suatu permasalahan yang ingin diungkap , langkah: melihat Sumber masalah,  

Identifikasi dan perumusan masalah ,Kajian Pustaka (penyusunan hipotesis), 

pengumpulan data, Pengujian hipotesis (experiment), Kejujuran Ilmiah. 

 

Proses Pemecahan Masalah  

 

Bentuk Pengamatan: 
Eksperimen yaitu eksperimen laboratorium dan eksperimen alamiah, Penelitian 
Survai , Penelitian Partisipasi ,Penelitian Kepustakaan 
Validitas dan Reliabelitas 
Istilah validitas (validity) dipakai berkaitan dengan hasil pengukuran atau 
pengamatan, sedang istilah reliabilitas (reliability) dipakai berkaitan dengan alat yang 
dipakai untuk melakukan pengukuran (alat ukur atau instrumen pengumpulan data)  
 

There are a lot of interesting experience.. 
PKM (PROGRAM KRETIVITAS MAHASISWA).. 
PENELITIAN, PENERAPAN TEKNOLOGI, PENGABDIAN MASYARAKAT, 
KEWIRAUSAHAAN, GAGASAN TERTULIS, ARTIKEL ILMIAH 
 

JOIN US…   “HIMATEKIN” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. TEKNIK DAN TATA CARA KERJA  (2 SKS) 
 

Tujuan :  1.   Mengetahui teknik & tata cara kerja Industri 
                  2.   Mengetahui sistem & model cara kerja  

URAIAN UMUM: 

Teknik tata cara kerja adalah suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip 
dan teknik-teknik untuk mendapatkan suatu rancangan system kerja yang 
terbaik. Ilmu ini merupakan salah satu ilmu di dalam disiplin teknik industri. 

 Teknik Tata Cara Kerja, suatu gambaran secara keseluruhan 

 Peta-peta untuk analisa kerja secara keseluruhan, Peta-peta kerja 
untuk analisa kerja setempat 

 Manusia dan pekerjaannya, Ergonomi 

 Studi Gerakan, Ekonomi Gerakan 

 Pengukuran waktu jam henti, Penyesuaian dan kelonggaran, 
Sampling pekerjaan, Data waktu baku, Data waktu gerakan 
 

ERGONOMI: suatu cab ilmu yg sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai 
sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja 
sehingga orang dpt hidup dan bekerja pd sistem itu dg baik yaitu mencapai tuj yg 
diinginkan melalui pekerjaan itu dg efektif,aman dan nyaman . 
 
EKONOMI GERAKAN: Ekonomi gerakan berhubungan dengan studi gerakan dan 
ergonomi sehingga memungkinkan dilakukan gerakan yang ekonomis. Maka dalam 
materi ini akan dibahas tentang prinsip ekonomi gerakan yang dihubungkan 
dengan tubuh manusia dan gerakannya, pengaturan tata letak tempat kerja dan 
perancangan peralatan. 
 
PETA KERJA,  PETA PROSES OPERASI,   PETA ALIRAN PROSES 

 

 

MK. PENGANTAR ANALISIS SISTEM  (2 SKS) 

Tujuan :  1.   Mengetahui Analisis system dalam suatu operasi 
                  2.   Membuat perubahan analisis sistem 

URAIAN UMUM:  
Analisis dan rancangan sistem informasi merupakan bagian atau tahapan 
pengembangan sistem. Tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi 
berhubungan dengan yang lain untuk membentuk suatu siklus. 

Tahapan analisis sistem merupakan tahapan yang sangat penting karena kesalahan di 
dalam tahapan ini akan menyebabkan kesalahan pada tahapan selanjutnya. Proses 
analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi merupakan suatu prosedur 
yang dilakukan untuk pemeriksaan masalah dan penyusunan pemecahan masalah 
yang timbul serta membuat spesifikasi sistem yang baru (Tata Sutabri, 2004: 88). 

Probabilitas, Teori antrian, pengembangan dari sistem yang sudah ada 

menjadi sistem yang baru. 

Diharapkan akan terjadi peningkatan yg berhubungan dengan PIECES, yaitu: 

1. Performa (kinerja) sistem adalah peningkatan terhadap hasil kerja  sistem 

yang baru sehingga menjadi lebih efektif. 

2.  Information (informasi), peningkatan kualitas informasi yang disajikan. 

3. Economy (ekonomis), peningkatan terhadap manfaat atau keuntungan atau 

penurunan biaya yang terjadi. 

4. Control (pengendalian), peningkatan terhadap pengendalian untuk 

mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang ada dan akan terjadi. 

5.  Efficiency (efisiensi), peningkatan terhadap efisiensi operasi. 

6. Service (pelayanan), peningkatan terhadap  pelayanan yang diberikan oleh 

sistem (Akbar, 2011). 

 
Langkah ANALISIS SISTEM: 
a. menentukan identitas dari sistem. 
sistem apa yang diterapkan, batasannya, apa yang dilaksanakan sistem 
b. menentukan tujuan dari sistem. 
-    output yang dihasilkan dari isi sistem. 
-    fungsi dan tujuan mencoba menanggulangi lingkungan. 

c. - bagian-bagian apa saja yg terdapat dalam sistem dan apa tujuan dari 
masing-masing bagian tersebut. 
-    tujuan masing-masing bagian sistem harus jelas. 
- cara apa yang digunakan subsistem untuk berhubungan dengan 

subsistem lain. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. MANAJEMEN PEMASARAN (3 SKS) 

 
Tujuan :  1.   Mengetahui Ruang lingkup MANAJEMEN PEMASARAN 
                  2.   Mengetahui  Teknik & strategi manajemen pemasaran 
 
URAIAN UMUM: 
Manajemen Pemasaran  : Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, 
mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, 
menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai unggul kepada pelanggan.  
Pentingnya Pemasaran: 
Financial, operasi, akuntansi, dan fungsi bisnis lainnya tidak akan berarti jika tidak 
cukup permintaan akan produk dan jasa sehingga perusahaan bisa menghasilkan 
keuntungan. 
Mengembangkan Strategi & Rencana Pemasaran  
Perencanaan Strategi Unit Bisnis  

1. Misi bisnis  
2. Analisis SWOT 
3. Formulasi tujuan  
4. Formulasi Strategis  
5. Formulasi Program 
6. Implementasi  
7. Umpan balik dan kendali  

Sistem Intelejen Pemasaran :  
Kumpulan prosedur dan sumber daya yang digunakan manajer untuk mendapatkan 
informasi harian tentang berbagai perkembangan dalam lingkungan pemasaran. 
Dengan berbagai cara, seperti membaca buku, surat kabar, publikasi, pemasok , 
pelanggan, distribusi, media elektronik dll. 
Sistem Riset Pemasaran  

1. Mendefinisikan masalah, alternatif kekuatan, dan tujuan riset  
2. Mengembangkan rencana riset  
        - sumber data 

        - pendekatan riset (observasi , survei, eksperimen, dan etnografi) 

        - instrumen riset (kuesioner)  

        - Rencana Pengambilan Sampel (ukuran, metode) 

        -metode kontak (langsung, online, telp dll) 

3. Mengumpulkan Informasi  

4. Menganalisis Informasi  

5. Mempresentasikan temuan  

6. Mengambil keputusan 

 

MK. TEK. PENGOLAHAN SAWIT (3 SKS) 

Tujuan :  1.   Mengetahui TEKNOLOGI PENGOLAHAN SAWIT & TURUNANNYA 
                  2.   Mengetahui  UJI MUTU KELAPA SAWIT 
 
URAIAN UMUM: 
KELAPA SAWIT   CPO & PKO      MINYAK & TURUNANNYA (REFINERY) 

 
Parameter Mutu Minyak Sawit:  

 FFA ( Free Fatty Acid) : Asam Lemak Bebas 

 Moisture content : Penentuan kadar air 

 Impurities content : Kadar kotoran pada minyak 

 Peroxide value :hasil oksidasi pertama yang nontransient dan terbentuk  

karena bertambahnya radikal aktif molekul oksigen pada gugus metilen 

aktif pada rantai asam lemak yang terdapat dalam minyak. 

 DOBI  :  indeks daya pemucatan merupakan rasio kandungan karoten 

dan produk oksidasi sekunder pada CPO. 

 ß Carotene : suatu senyawa yang larut didalam lemak, berwarna kuning 

sampai merah di dalam CPO, sangat dipengaruhi oleh kematangan 

buah. 

 Iodine Value : suatu besaran untuk mengukur derajat ketidak jenuhan 

dalam asam lemak 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK.  TEK. ATSIRI, REMPAH & FITOFARMAKA  (3 SKS) 

 
Tujuan :  1.   Mengetahui TEKNOLOGI MINYAK ATSIRI & REMPAH, MUTU 
                  2.   Mengetahui  TEK.FITOFARMAKA (TUMBUHAN OBAT), MUTU 
 
URAIAN UMUM: 
Minyak atsiri  
merupakan minyak yang mudah menguap dan banyak digunakan dalam industri 
sebagai pemberi aroma dan rasa. 
Kualitas atau mutu minyak atsiri ditentukan oleh karakteristik alamiah dari masing-
masing minyak tersebut dan bahan-bahan asing yang tercampur di dalamnya; adanya 
bahan-bahan asing akan merusak mutu minyak atsiri. Komponen standar mutu 
minyak atsiri ditentukan oleh kualitas dari minyak itu sendiri dan kemurniannya. 
Kemurnian minyak bisa diperiksa dengan penetapan kelarutan uji lemak dan mineral. 
 

Rempah-rempah  
adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan 
dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau penambah rasa dalam 
masakan. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan tanaman lain yang 
digunakan untuk tujuan yang mirip, seperti tanaman obat, sayuran beraroma, 
dan buah kering. 
Rempah-rempah merupakan barang dagangan paling berharga pada zaman 
prakolonial. Banyak rempah-rempah dulunya digunakan dalam pengobatan, 
tetapi sekarang ini berkurang. 
 
FITOFARMAKA 
adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan, 
termasuk sayuran dan buah-buahan. Dalam penggunaan umum, fitokimia memiliki 
definisi yang lebih sempit. Fitokimia biasanya digunakan untuk merujuk pada 
senyawa yang ditemukan pada tumbuhan yang tidak dibutuhkan untuk fungsi normal 
tubuh, tapi memiliki efek yang menguntungkan bagi kesehatan atau memiliki peran 
aktif bagi pencegahan penyakit. Karenanya, zat-zat ini berbeda dengan apa yang 
diistilahkan sebagai nutrien dalam pengertian tradisional, yaitu bahwa mereka 
bukanlah suatu kebutuhan bagi metabolisme normal, dan ketiadaan zat-zat ini tidak 
akan mengakibatkan penyakit defisiensi, paling tidak, tidak dalam jangka waktu yang 
normal untuk defisiensi tersebut.  
FITOFARMAKA BERPERAN OBAT.. 

 

MK. TEK. PATI, GULA & SUKROKIMIA (3 SKS) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengawet&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Masakan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tanaman_obat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sayuran_beraroma&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah
http://id.wikipedia.org/wiki/Obat
http://id.wikipedia.org/wiki/Zat_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Nutrien
http://id.wikipedia.org/wiki/Tumbuhan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sayuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Buah-buahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Penyakit
http://id.wikipedia.org/wiki/Metabolisme
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Defisiensi&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK. TEORI KEPUTUSAN (3 SKS) 
 
Tujuan :  1.   Mengetahui KONSEP TEORI KEPUTUSAN 
                  2.   Mengetahui  METODE DECISION MAKER DALAM BERBAGAI KONDISI 
 
URAIAN UMUM: 
TEORI KEPUTUSAN Suatu prosedur logis untuk pemilihan pemecahan terbaik 
terhadap problem yang dihadapi guna mencapai suatu tujuan 

Analisa Pengambilan Keputusan merupakan seni merangkai teori analisa 
sistem, pemodelan, statistika, ekonometri, optimasi dan teknik simulasi 
untuk memilih alternatif terbaik sesuai dengan tujuan (organisasi).  
 
METODA PENGAMBILAN KEPUTUSAN : 

1. Intuisi  
2. Model-model Statistik  
3. Model-model Optimasi  
4. Ekonomi Teknik dan Cost Accounting 
5. Teori Permainan  

 
LINGKUNGAN KEPUTUSAN  
 1. Keputusan dalam keadaan ada kepastian  
     Informasi tersedia dengan pasti  
2. Keputusan dalam keadaan ada resiko  
    Informasi tak sempurna, probabilitas diketahui  
3. Keputusan dalam keadaan ketidakpastian  
    Probabilitas kejadian tak dapat diketahui  
4. Keputusan dalam keadaan ada konflik  
    Ada persaingan antar pengambil keputusan 
 

 GOAL PROGRAMING 

 MODEL GRAFIK 

 ANALISIS AHP 

 LOGIKA FUZZY 
 

 

MK. TEK. LIMBAH PADAT & B3 (3 SKS) 

Tujuan :  1.   Mengetahui TEK.LIMBAH, B3 & PENANGANANNYA 
                  2.   Mengetahui  PERSYARATAN & ADMINISTRASI LIMBAH, B3 
 
URAIAN UMUM: 
Limbah bahan berbahaya dan beracun, (B3), adalah sisa suatu usaha dan/atau 
kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat 
dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau 
dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia 
serta makhluk hidup lain;  
 
PENGKODEAN LIMBAH: 
Limbah B3 sumber yang spesifik: Berasal dari industi/kegiatan  Pupuk , Pestisida , 

Resin adhesif  (urea/melamin forlmadehid) , Polimer , Petrokimia , Pengolahan besi 

dan baja , Tinta , Tekstil , cat , Baterai basah , Baterai kering , Minyak bumi , PLTU 

(dg batubara), Farmasi , Rumah sakit ,Laboratorium, Sabun detergen ,kertas  

 

 

  

 

LOGIKA  HITUNGAN..    ^_^ 


