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CPL yang dibebankan pada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
P1 Menguasai konsep teoretis kimia secara mendalam, khususnya struktur atom, ikatan kimia, sifat kimia,

dan perubahan pada energi maupun kinetik molekul;
P2 Menguasai konsep teoretis reaksi transformasi dan sintesis molekul secara mendalam
P5 Menguasai konsep umum, prinsip, metode, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi,

cara mengoperasikan instrumen kimia yang umum;
P6 Menguasai konsep dan metode analisis data dan informasi yang dihasilkan dari percobaan (eksperimen)

kimia
P7 Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik aplikasi piranti lunak untuk analisis dan sintesis pada

bidang kimia yang umum dan minimal pada satu bidang yang lebih spesifik yaitu bidang kimia: organik,



biokimia, analitik, kimia fisik, atau an-organik;
P9 Menguasai pengetahuan faktual tentang teknologi mutakhir di bidang analisis dan sintesis molekul,

makromolekul, dan supramolekul;
KU 1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya

KU 2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU 3 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi

KU 5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi dan data;

KU 12 mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi
bidang keahlian;

KK 1 mampu melakukan percobaan (eksperimen) identifikasi, analisis, isolasi, transformasi dan sintesis
molekul kimia secara bertanggung jawab, menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari
eksperimen, dan menghasilkan simpulan yang tepat sesuai dengan standar etika ilmiah

KK2 mampu menyelesaikan masalah identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan sintesis molekul melalui
penerapan pengetahuan struktur, sifat, perubahan molekul baik energi maupun kinetikanya, metode
analisis dan sintesis pada bidang kimia spesifik, serta penerapan teknologi yang relevan

KK 3 mampu melakukan analisis terhadap berbagai alternatif solusi yang tersedia dalam penyelesaian masalah
identifikasi, analisis, isolasi, transformasi, dan sintesis bahan kimia dan menyajikan simpulan analisis
untuk pengambilan keputusan yang tepat;

KK 5 mampu menggunakan piranti lunak untuk analisis dan sintesis pada bidang kimia yang umum dan
minimal satu bidang kimia yang lebih spesifik yaitu: organik, biokimia, analitik, kimia fisik, atau an-
organik

CP-MK
M1 Mampumenjelaskan dengan tepat berbagai macam metode analisis instrumental dalam pengukuran kimia (P1,

P2, P5, P6, P9, KU 1, KU 3)
M2 Mampumenyimpulkan cara kerja instrument (P5)



M3 Mampumenginterpretasikan data hasil analisis (P7, KU1, KU2, KU5, KU 12, KK1, KK2, KK5)
M4 Mampumengolah data untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit

dengan mandiri dan bertanggung jawab (S9, P7, KU1, KU2, KU5, KU 12, KK1, KK2, KK3, KK5)

SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Memahami berbagai macam interaksi materi dengan energi dan mengkategorikan metode analisa

berdasarkan jenis interaksi yang terjadi (C2)
L2 Menghubungkan teori interaksi antara materi dengan panas dengan prinsip dasar instrument Analisa termal serta

dapat menjelaskan berbagai macam metode dan instrumentnya dengan tepat (C3, P3)

L3 Melakukan interpretasi data hasil pengukuran menggunakan metode analisa termal dan mengolahnya
untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit (C4, A4)

L4 Menghubungkan teori interaksi antara materi dengan listrik dengan prinsip dasar instrument analisa elektrokimia
serta dapat menjelaskan berbagai macam metode dan alat pada analisa elektrokimia dengan tepat (C3, P3)

L5 Melakukan pemilihan elektroda dengan tepat, menginterpretasikan data hasil pengukuran dengan
metode elektrokimia, dan mengolahnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran
suatu analit (P2, C4, A4)

L6 Menghubungkan teori interaksi antara materi dengan listrik dengan prinsip dasar instrument spektrofotometri
sertamenjelaskan berbagai macam metode spektrofotometri dengan tepat (C3, P3)

L7 Menyimpulkan cara kerja spektrofoto-meter UV-Vis dan menganalisa data hasil pengukurannya (C4,
A4)

L8 Menyimpulkan cara kerja spektrofotometer atom dan menganalisa data hasil pengukurannya (C4, A4)
L9 Menyimpulkan cara kerja spektrofoto-meter infra merah dan menganalisa data hasil pengukuran (C4,

A4)

Deskripsi Singkat Mata DESKRIPSI



Kuliah Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar metode analisis instrumental, prinsip kerja alat dalam analisa termal,
analisa elektrokimia; spektrofotometer UV-Vis; Spektrofotometer atom; dan spektrofotometer infra merah, serta
melatih mahasiswa menginterpretasikan data hasil hasil pengukuran dan cara mengolahnya untuk menyelesaikan
permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian Teori interaksi materi dengan energi, prinsip dan cara kerja instrumen Thermal Gravimetric
Analysis (TGA), Voltammetry, Spektrofotometri Serapan Atom, Spektrofotometri UV-Vis, dan
Spektrofotometri IR, cara membaca dan menginterpretasikan data dan grafik TGA,
voltammetri, spektrofotometer UV-Vis, spektofotometer serapan atom, dan spektrofotometer
IR

Topik Bahasan Teori interaksi materi dengan energi panas; Teori interaksi materi dengan energi listrik; Teori
interaksi materi dengan energi elektromagnetik; komponen penyusun instrument TGA,
voltammetri, spektrofotometer UV-Vis, spektofotometer serapan atom, dan spektrofotometer
IR; Variasi grafik TGA; Voltammogram; grafik spektrofotometer UV-Vis, AAS, ICP, AES,
dan IR; cara mengolah data masing-masing instrument untuk analisa analit

Pustaka Utama :

1 Skoog, D.A., Holler, F.J., dan Crouch, S. R. 2007. Principles of Instrumental Analysis, 6th. Ed. Connecticut :
Thomson Brooks/Cole

2 Jeffery, G.H, dkk. 1989. Vogel's Textbook of Quantitative Chemical Analysis, 5th Ed. Longman Group, Ltd

Pendukung

1. Wang, J. 2006. Analytical Electrochemistry, 3rd. Ed. John Wiley and Sons, Inc.
2. Stuart, B. 2004. Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications. John Wiley and Sons, Inc.
3. Owen, A. 2000. Fundamentals of UV-Visible Spectroscopy. Agilent Technologies
4. Brown, M. E, 2001. Introdution To Thermal Analysis Techniques And Applications 2d ed - Michael E. Brown



Media Pembelajaran Sofware Hardware :

File Power Point Buku ajar, LCD, Laptop

Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Listiyana Candra Dewi, M.Si

Assessment Tugas individu dan tugas kelompok

Mata Kuliah Syarat Kimia Analitik

Perte
-

muan
ke-

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk
dan

Metode
Pembela
-jaran

Pengala-
man

Belajar
Mahasiswa

Esti-
masi
Wak-
tu

Penilaian
Refe-
rensi

Bentuk
&

Kriteria

Indikator
Penilaian Bobot

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Memahami

berbagai macam
interaksi materi
dengan energi dan
mengkategorikan
metode analisa
berdasarkan jenis
interaksi yang
terjadi (C2)

1.1.Dapat menerangkan
jenis interaksi materi
dan energi (C2)

1.2.Dapat
mengkategorikan
beberapa metode
analisis berdasarkan
tipe interaksi antara
materi dan energi
(C2)

1.3.Dapat menjelaskan

1.1.Jenis
interaksi
materi dan
energi

1.2.Jenis
metode
analisis
berdasarka
n tipe
interaksi
antara

Ceramah
, diskusi

Tugas
tertulis

1x2x50
menit

Tes
Tulis

1.1.Kebenaran
dalam
menjelaskan
jenis
interaksi
materi dan
energy

1.2.Kebenaran
dalam
pengklasifik
asian metode

5 1,2



contoh instrument
berdasarkan jenis
interaksi yang terjadi
pada materi (C2)

materi dan
energi

1.3.Jenis
instrument
berdasarka
n jenis
interaksi
yang terjadi
pada materi

analisis dan
menyebut-
kan contoh
instrument-
nya
berdasarkan
jenis
interaksi
materi dan
energi

2 Menghubungkan
teori interaksi
antara materi
dengan panas
dengan prinsip
dasar instrument
Analisa termal
serta dapat
menjelaskan
berbagai macam
metode dan
instrumentnya
dengan tepat (C3,
P3)

2.1.Dapat menjelaskan
kembali konsep dasar
metode analisa termal
(C2)

2.2.Dapat menjelaskan
berbagai macam
instrument analisa
termal dengan tepat
(P3)

2.3.Dapat menjelaskan
perbedaan berbagai
macam metode dan
instrument termal
(C2)

2.4.Dapat menjelaskan
bagian dan fungsi alat
penyusun instrument
untuk metode Analisa
termal (C2)

2.1. Konsep
dasar
metode
analisa
termal

2.2. Macam
instrumen
t analisa
termal

2.3. Perbedaa
n antara
berbagai
macam
metode
dan
instrumen
t analisa
termal

2.4. Skema
alat dalam
analisa

Ceramah
, diskusi

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

1x2x50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen
-tasi)

2.1.Kebenaran
dalam
menjelaskan
konsep dasar
metode
analisa
termal

2.2.Ketepatan
dalam
memenjelask
an berbagai
macam
instrument
analisa
termal

2.3.Kebenaran
dalam
menjabar-
kan
perbedaan
berbagai

10 1,2,6



termal
dan cara
kerja
instrumen

macam
metode
Analisa
termal

2.4. Ketepatan
dalam
menjelaskan
bagian dan
fungsi alat
penyusun
instrument
metode
analisa
termal

2.5.Kemampuan
berkomunika
si saat
presentasi
dan
menanggapi
pertanyaan

3 Melakukan
interpretasi data
hasil pengukuran
menggunakan
metode analisa
termal dan
mengolahnya
untuk
menyelesaikan
permasalahan

3.1. Dapat membaca data
dan grafik hasil
Analisa termal dan
menginterpretasikann
ya (C1, C4)

3.2. Dapat mengolah data
hasil analisa untuk
menyelesaikan
permasalahan dalam
proses pengukuran

3.1. Data dan
grafik hasil
Analisa
termal

3.2. Contoh
soal
Analisa
termal dan
studi kasus

Ceramah
, diskusi,
pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis,

1x2x50
menit

Tes
Tulis

3.1. Ketepatan
dalam
membaca
grafik dan
menganalisis
data hasil
pengukuran

3.2. Ketepatan
dalam
melakukan

10 1,2,6



dalam proses
pengukuran suatu
analit (C4, A4)

suatu analit (A4) perhitungan
pengukuran
suatu analit

4 Menghubungkan
teori interaksi
antara materi
dengan listrik
dengan prinsip
dasar instrument
analisa
elektrokimia serta
dapat
menjelaskan
berbagai macam
metode dan alat
pada analisa
elektrokimia
dengan tepat (C3,
P3)

4.1.Dapat menjelaskan
kembali konsep dasar
mengenai metode
analisa elektrokimia
(C2)

4.2.Dapat menjelaskan
berbagai macam
metode analisa
secara elektrokimia
dengan tepat (P2)

4.3.Dapat menjelaskan
perbedaan berbagai
macam metode (C2)
elektrokimia dan
penggunaannya

4.4.Dapat menyebutkan
dan menjelaskan
fungsi alat yang
digunakan dalam
analisa elektrokimia
(C2)

4.1.Konsep
dasar
metode
analisa
elektrokimi
a

4.2.Macam
analisa
secara
elektrokimi
a

4.3.Perbedaan
antara
berbagai
macam
metode
elektrokimi
a dan
penggunaa
nnya

4.4.Skema alat
dalam
analisa
elektrokimi
a dan cara
kerja
instrumen

Ceramah
, diskusi,

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

1x2x50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen
-tasi)

4.1.Kebenaran
dalam
menjelaskan
konsep dasar
metode
analisa
elektrokimia

4.2.Ketepatan
dalam
memenjelask
an berbagai
macam
instrument
analisa
elektrokimia

4.3.Kebenaran
dalam
menjabar-
kan
perbedaan
berbagai
macam
metode
Analisa
elektrokimia

4.4. Ketepatan
dalam
menjelaskan

10 1,2,3



bagian dan
fungsi alat
penyusun
instrument
metode
analisa
elektrokimia

4.5.Kemampuan
berkomunika
si saat
presentasi
dan
menanggapi
pertanyaan

5. Melakukan
pemilihan
elektroda dengan
tepat,
menginterpretasik
an data hasil
pengukuran
dengan metode
elektrokimia, dan
mengolahnya
untuk
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
pengukuran suatu
analit (P3, C4,
A4)

1.1.Dapat menjelaskan
berbagai jenis
elektroda (C2)

1.2.Dapat menerapkan
teknik pemilihan
elektroda (P2)

1.3. Mampu menjelaskan
penggunaan metode
elektrokimia untuk
analisa kualitatif dan
kuantitatif serta
faktor yang
mempengaruhi (C2)

1.4. Dapat membaca dan
menganalisa data
hasil pengukuran
(C1, C4)

1.1.Jenis
elektroda

1.2.Metode
elektrokimi
a untuk
analisa
kualitatitf
dan
kuantitatif

1.3.Interpretasi
data berupa
voltammog
ram

1.4.Contoh
soal
Analisa
elektrokimi

Ceramah
, diskusi,
pembelaj
aran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis,

1x2x50
menit

Tes
Tulis

1.5.Ketepatan
dalam
pemilihan
elektroda
berdasarkan
kondisi
sampel dan
teknik
pengukuran.

1.6.Kebenaran
dalam
menjelaskan
penggunaan
metode
elektrokimia
untuk
Analisa

10 1,2,3



1.5. Dapat mengolah data
data hasil Analisa
untuk menyelesaikan
permasalahan dalam
proses pengukuran
analit (A4)

a dan studi
kasus

kualitatif dan
kuatitatif
serta factor
yang
mempengaru
hinya

1.7.Ketepatan
dalam
membaca
grafik dan
menganalisis
data hasil
pengukuran

1.8.Ketepatan
dalam
melakukan
perhitungan
pengukuran
suatu analit

6 Menghubungkan
teori interaksi
antara materi
dengan
gelombang
elektromagnetik
dengan prinsip
dasar instrument
spektrofotometri
serta menjelaskan
berbagai macam
metode

6.1. Dapat menjelaskan
kembali konsep dasar
mengenai metode
spektrofotometri
(C2)

6.2.Dapat menjelaskan
berbagai macam
metode
spektrofotometri
dengan tepat (P3)

6.3.Dapat menjelaskan
perbedaan berbagai

5.1.Konsep
dasar
mengenai
metode
spektrofoto
metri

5.2. Macam
metode
spektrofoto
metri

5.3.Perbedaan
berbagai

Ceramah
, diskusi,

Tugas
tertulis,

1x2x50
menit

Tes Tulis 6.1.Kebenaran
dalam
menjelaskan
konsep dasar
metode
analisa
spektrofoto
metri

6.2.Ketepatan
dalam
memenjelask
an berbagai

10 1,2,4,5



spektrofotometri
dengan tepat (C3,
P3)

macam metode
spektrofotometri dan
penggunaannya (C2)

macam
metode
spektrofoto
metri dan
penggunaan
nya

macam
instrument
analisa
spektrofoto
metri

6.3.Kebenaran
dalam
menjabar-
kan
perbedaan
berbagai
macam
metode
spektrofoto
metri

7 KUIS 1
8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

9-10 Menyimpulkan
cara kerja
spektrofoto-meter
UV-Vis dan
menganalisa data
hasil
pengukurannya
(C4, A4)

7.1.Dapat membuat
diagram susunan
komponen dalam
spektrofoto-meter
UV-Vis (C4)

7.2.Dapat menjelaskan
fungsi tiap komponen
penyusun
spektrofoto-meter
UV-Vis dan cara
kerjanya (C2)

7.3.Dapat menjelaskan
teknik kalibrasi

7.1.Komponen
penyusun
spektrofoto
meter UV-
Vis

7.2.Cara kerja
komponen
penyusun
spektrofoto
-meter UV-
Vis

7.3.Teknik
kalibrasi

Ceramah
, diskusi,
pembelaj
aran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

2x2x50
menit

Tes Tulis,
penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

7.1.Ketepatan
dalam
membuat
diagram
komponen
penyusun
spektrofoto
meter UV-
Vis

7.2.Kebenaran
dalam
menjelas-
kan cara

15 1,2,5



spektrofoto-meter
UV-Vis (C2)

7.4.Dapat menjelaskan
penggunaan
spektrofotometer
UV-Vis untuk
analisa kualitatif
(C2)

7.5.Dapat menjelaskan
penggunaan
spektrofoto-meter
UV-Vis untuk
analisa kuantitatif
(C2)

7.6.Dapat menjelaskan
berbagai macam
faktor yang
mempengaruhi hasil
pengukuran (C2)

7.7.Dapat membaca dan
menganalisa hasil
pengukuran senyawa
yang berupa
komponen tunggal,
campuran dua analit,
dan campuran
banyak analit (C4)

7.8.Dapat mengolah data
data hasil Analisa
untuk menyelesaikan
permasalahan dalam
proses pengukuran

7.4.Analisa
kualitatif
menggunak
an
spektrofoto
meter UV-
Vis

7.5.Analisa
kuantitatif
menggunak
an
spektrofoto
meter UV-
Vis

7.6.Faktor yang
mempengar
uhi hasil
pengukuran

7.7.Interpretasi
data berupa
spektrum,
panjang
gelombang,
dan
absorbansi
komponen
tunggal,
campuran
dua analit,
dan
campuran
banyak

kerja dan
fungsi tiap
komponen
penyusun
spektrofoto
meter UV-
Vis

7.3.Kebenaran
dalam
menjelaskan
teknik
kalibrasi
spektrofoto
meter UV-
vis

7.4.Kebenaran
dalam
menjelas-
kan
penggunaan
metode
spektrofoto
meter UV-
Vis untuk
analisa
kualitatif
dan
kuantitatif

7.5.Kebenaran
dalam
menjelaskan
faktor-faktor



analit (A4) analit.
7.8.Contoh soal

analisa
menggunak
an
spektrofoto
meter UV-
Vis dan
studi kasus

yang
mempengaru
hi hasil
pengukuran

7.6.Ketepatan
dalam
membaca
dan
menganalisis
data hasil
pengukuran
berupa
spektrum,
panjang
gelombang,
dan
absorbansi

7.7.Ketepatan
dalam
melakukan
perhitungan
pengukuran
suatu analit

7.8.Kemampuan
berkomunika
si saat
presentasi
dan
menanggapi
pertanyaan

11-12 Menyimpulkan
cara kerja

8.1.Dapat membuat
diagram susunan

8.1.Komponen
penyusun

Ceramah
, diskusi,

Tugas
tertulis,

2x2x50
menit

Tes Tulis,
penilaian

8.1.Ketepatan
dalam

15 1,2



spektrofotometer
serapan atom dan
menganalisa data
hasil
pengukurannya
(C4, A4)

komponen dalam
spektrofotometer
serapan atom (C4)

8.2.Dapat menjelaskan
fungsi tiap komponen
penyusun
spektrofotometer
serapan atom (C2)

8.3.Dapat menjelaskan
perbedaan antara
AES, AAS, dan ICP
dari segi
instrumentasi dan
cara kerja (C2)

8.4.Dapat menjelaskan
cara kerja lampu
katoda (C2)

8.5.Dapat menjelaskan
teknik kalibrasi
spektrofotometer
atom (C2)

8.6.Dapat menjelaskan
penggunaan
spektrofotometer
serapan atom untuk
analisa kuantitatif
(C2)

8.7.Dapat menjelaskan
berbagai macam
faktor yang
mempengaruhi hasil
pengukuran (C2)

spektrofoto
meter
serapan
atom

8.2.Cara kerja
komponen
penyusun
spektrofoto
meter
serapan
atom

8.3.AAS, AES,
dan ICP

8.4.Lampu
katoda

8.5.Teknik
Kalibrasi
spektrofoto
meter
serapan
atom

8.6.Analisa
kuantitatif
menggunak
an
spektrofoto
meter
serapan
atom

8.7.Faktor yang
mempengar
uhi hasil

pembelaj
aran
berbasis
masalah

membuat
paper,
presentasi

unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

membuat
diagram
komponen
penyusun
spektrofoto
meter
serapan
atom

8.2.Kebenaran
dalam
menjelas-
kan cara
kerja dan
fungsi tiap
komponen
penyusun
spektrofoto
meter
serapan
atom

8.3.Kebenaran
dalam
menjelaskan
teknik
kalibrasi
spektrofoto
meter
serapan
atom

8.4.Kebenaran
dalam
menjelas-



8.8.Dapat membaca dan
menganalisa hasil
pengukuran senyawa
(C4)

8.9.Dapat mengolah data
data hasil Analisa
untuk menyelesaikan
permasalahan dalam
proses pengukuran
analit (A4)

pengukuran
8.8.Interpretasi

data berupa
absorbansi.

8.9.Contoh soal
analisa
menggunak
an
spektrofoto
meter
serapan
atom dan
studi kasus

kan
penggunaan
metode
spektrofoto
meter
serapan
atom untuk
analisa
kualitatif
dan
kuantitatif

8.5.Kebenaran
dalam
menjelaskan
faktor-faktor
yang
mempengaru
hi hasil
pengukuran

8.6.Ketepatan
dalam
membaca
dan
menganalisis
data hasil
pengukuran
berupa
spektrum,
panjang
gelombang,
dan
absorbansi



8.7.Ketepatan
dalam
melakukan
perhitungan
pengukuran
suatu analit

8.8.Kemampuan
berkomunika
si saat
presentasi
dan
menanggapi
pertanyaan

13-14 Menyimpulkan
cara kerja
spektrofoto-meter
infra merah dan
menganalisa data
hasil pengukuran
(C4, A4)

9.1.Dapat membuat
diagram susunan
komponen dalam
spektrofotometer
infra merah (IR) (C4)

9.2.Dapat menjelaskan
fungsi tiap
komponen penyusun
spektrofotometer
infra merah (C2)

9.3.Dapat menjelaskan
teknik kalibrasi
spektrofoto-meter
infra merah (C2)

9.4.Dapat menjelaskan
penggunaan
spektrofoto-meter
infra merah untuk

9.1.Komponen
penyusun
spektrofoto
-meter
inframerah
(IR)

9.2.Cara kerja
komponen
penyusun
spektrofoto
-meter IR

9.3.Teknik
Kalibrasi
spektrofoto
-meter IR

9.4.Analisa
spektrofoto
-meter IR

Ceramah
, diskusi,
pembelaj
aran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

2x2x50
menit

Tes Tulis,
penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

9.1.Ketepatan
dalam
membuat
diagram
komponen
penyusun
spektrofoto
meter infra
merah

9.2.Kebenaran
dalam
menjelas-
kan cara
kerja dan
fungsi tiap
komponen
penyusun
spektrofoto

15 1,2,4



analisa (C2)
9.5.Dapat menjelaskan

berbagai macam
faktor yang
mempengaruhi hasil
pengukuran (C2)

9.6.Dapat membaca dan
menginterpretasikan
hasil analisis
senyawa berupa
spektrum (C4)

9.7.Dapat mengolah data
data hasil Analisa
untuk menyelesaikan
permasalahan dalam
proses pengukuran
analit (A4)

9.5.Faktor yang
mempengar
uhi hasil
pengukuran

9.6.Interpretasi
data berupa
spektrum
Contoh soal
analisa
menggunak
an
spektrofoto
meter
inframerah
dan studi
kasus

meter infra
merah

9.3.Kebenaran
dalam
menjelaskan
teknik
kalibrasi
spektrofoto
meter infra
merah

9.4.Kebenaran
dalam
menjelas-
kan
penggunaan
metode
spektrofoto
meter infra
merah untuk
analisa
kualitatif
dan
kuantitatif

9.5.Kebenaran
dalam
menjelaskan
faktor-faktor
yang
mempengaru
hi hasil
pengukuran

9.6.Ketepatan



dalam
membaca
dan
menganalisis
data hasil
pengukuran
berupa
spektrum,
panjang
gelombang,
dan
absorbansi

9.7.Ketepatan
dalam
melakukan
perhitungan
pengukuran
suatu analit

9.8.Kemampuan
berkomunika
si saat
presentasi
dan
menanggapi
pertanyaan

15 KUIS 2
16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Kuliah : Kimia Instrumentasi

Capaian Pembelajaran Matakuliah : Mampu menjelaskan dengan tepat berbagai macam metode analisis instrumental dalam pengukuran
kimia (P3), menyimpulkan cara kerja instrument (C4), menginterpretasikan data hasil analisis (C4)
dan mengolah data untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit
dengan mandiri dan bertanggung jawab (A4).

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Memahami berbagai macam interaksi materi dengan energi dan mengkategorikan metode
analisa berdasarkan jenis interaksi yang terjadi (C2)

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 x 50 menit)
Indikator : 1.1.Dapat menerangkan jenis interaksi materi dan energi (C2)

1.2.Dapat mengkategorikan beberapa metode analisis berdasarkan tipe interaksi antara
materi dan energi (C2)

1.3.Dapat menjelaskan contoh instrument berdasarkan jenis interaksi yang terjadi pada
materi (C2)

Materi Pokok : 1.1. Jenis interaksi materi dan energi
1.2. Jenis metode analisis berdasarkan tipe interaksi antara materi dan energi
1.3. Jenis instrument berdasarkan jenis interaksi yang terjadi pada materi

Langkah Kegiatan :

Pertemuan 1
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat
Kegiatan Pendahuluan:

1. Mengucapkan Salam
2. Perkenalan Dosen
3. Presensi kehadiran mahasiswa
4. Menjelaskan RPS perkuliahan

Ceramah 15 Menit 1. LCD
2. Laptop



5. Menjelaskan Kontrak Perkuliahan
Kegiatan Inti

1. Menjelaskan tentang interaksi materi dan energi
2. Menjelaskan tentang pengelompokan jenis metode analisis berdasarkan tipe

interaksi antara materi dan energi
3. Memberikan kesempatan mahasiswa bertanya
4. Menjelaskan tentang penggunaan metode analisis instrumental dalam berbagai

macam analisis kimia berdasarkan jenis interaksi antar materi dan energi.
5. Mahasiswa diberi kesempatan bertanya

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,

70 Menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Penutup
1. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
2. Pemberian tugas individu
3. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya
4. Mengucapkan salam penutup

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 menit 1. LCD
2. Laptop

Pasuruan, 18 November 2019
Dosen Pengampu Matakuliah

Listiyana Candra Dewi, M.Si



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Kuliah : Kimia Instrumentasi

Capaian Pembelajaran Matakuliah : Mampu menjelaskan dengan tepat berbagai macam metode analisis instrumental dalam pengukuran
kimia (P3), menyimpulkan cara kerja instrument (C4), menginterpretasikan data hasil analisis (C4)
dan mengolah data untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit
dengan mandiri dan bertanggung jawab (A4).

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Menghubungkan teori interaksi antara materi dengan panas dengan prinsip dasar instrument
Analisa termal serta dapat menjelaskan berbagai macam metode dan instrumentnya dengan
tepat (C3, P3)

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 x 50 menit)
Indikator : 2.1.Dapat menjelaskan kembali konsep dasar metode analisa termal (C2)

2.2.Dapat menjelaskan berbagai macam instrument analisa termal dengan tepat (P3)
2.3.Dapat menjelaskan perbedaan berbagai macam metode dan instrument termal (C2)
2.4.Dapat menjelaskan bagian dan fungsi alat penyusun instrument untuk metode Analisa

termal (C2)

Materi Pokok : 2.1.Konsep dasar metode analisa termal
2.2.Macam instrument analisa termal
2.3.Perbedaan antara berbagai macam metode dan instrument analisa termal
2.4.Skema alat dalam analisa termal dan cara kerja instrumen

Langkah Kegiatan :

Pertemuan 2
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat
Kegiatan Pendahuluan

1. Salam pembuka
2. Absensi

Ceramah 15 Menit 1. LCD
2. Laptop



3. Dosen mereview perkuliahan sebelumnya
4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai
5. Dosen menyampaikan pentingnya perkuliahan

Kegiatan Inti
1. Mahasiswa mempresentasikan tentang konsep dasar metode analisa termal
2. Mahasiswa mempresentasikan macam instrument analisa termal
3. Mahasiswa mempresentasikan perbedaan antara berbagai macam metode dan

instrument analisa termal
4. Mahasiswa mempresentasikan skema alat dalam analisa termal dan cara kerja

instrumen
5. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa berdiskusi
6. Menjelaskan kembali materi analisa termal yang telah dipresentasikan

mahasiswa disertai dengan perbaikan dan topik tambahan yang dibutuhkan

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,
presentasi
mahasiswa,

70 Menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Penutup
1. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
2. Pemberian tugas individu
3. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya
4. Mengucapkan salam penutup

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 menit 1. LCD
2. Laptop

Pasuruan, 18 November 2019
Dosen Pengampu Matakuliah

Listiyana Candra Dewi, M.Si



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Kuliah : Kimia Instrumentasi

Capaian Pembelajaran Matakuliah : Mampu menjelaskan dengan tepat berbagai macam metode analisis instrumental dalam pengukuran
kimia (P3), menyimpulkan cara kerja instrument (C4), menginterpretasikan data hasil analisis (C4)
dan mengolah data untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit
dengan mandiri dan bertanggung jawab (A4).

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Melakukan interpretasi data hasil pengukuran menggunakan metode analisa termal dan
mengolahnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit
(C4, A4)

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 x 50 menit)
Indikator : 3.1.Dapat membaca data dan grafik hasil analisa termal dan menginterpretasikannya

3.2.Dapat mengolah data hasil analisa untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses
pengukuran suatu analit

Materi Pokok : 3.1. Data dan grafik hasil Analisa termal
3.2.Contoh soal Analisa termal dan studi kasus

Langkah Kegiatan :

Pertemuan 3
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat
Kegiatan Pendahuluan

1. Salam pembuka
2. Absensi
3. Dosen mereview perkuliahan sebelumnya
4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai
5. Dosen menyampaikan pentingnya perkuliahan

Ceramah 15 menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Inti Ceramah, 70 Menit 1. LCD



1. Menjelaskan grafik metode Analisa termal dan cara menginterpretasikannya
2. Memberikan kesempatan mahasiswa bertanya
3. Memberikan latihan soal
4. Berdiskusi tentang jawaban dari soal latihan
5. Menjelaskan tentang cara menyelesaikan berbagai macam contoh soal analisa

termal dan studi kasus
6. Mahasiswa diberi kesempatan bertanya
7. Memberikan latihan soal
8. Berdiskusi tentang jawaban dari soal latihan

diskusi,
tanya jawab,

2. Laptop

Kegiatan Penutup
1. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
2. Pemberian tugas individu
3. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya
4. Mengucapkan salam penutup

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 menit 3. LCD
Laptop

Pasuruan, 18 November 2019
Dosen Pengampu Matakuliah

Listiyana Candra Dewi, M.Si



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Kuliah : Kimia Instrumentasi

Capaian Pembelajaran Matakuliah : Mampu menjelaskan dengan tepat berbagai macam metode analisis instrumental dalam pengukuran
kimia (P3), menyimpulkan cara kerja instrument (C4), menginterpretasikan data hasil analisis (C4)
dan mengolah data untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit
dengan mandiri dan bertanggung jawab (A4).

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Menghubungkan teori interaksi antara materi dengan listrik dengan prinsip dasar
instrument analisa elektrokimia serta dapat menjelaskan berbagai macam metode dan alat
pada analisa elektrokimia dengan tepat (C3, P3)

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 x 50 menit)
Indikator : 4.1 Dapat menjelaskan kembali konsep dasar mengenai metode analisa elektrokimia (C2)

4.2 Dapat menjelaskan berbagai macam metode analisa secara elektrokimia dengan tepat
(P2)

4.3 Dapat menjelaskan perbedaan berbagai macam metode (C2) elektrokimia dan
penggunaannya

4.4 Dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi alat yang digunakan dalam analisa
elektrokimia (C2)

Materi Pokok : 4.1.Konsep dasar metode analisa elektrokimia
4.2.Macam analisa secara elektrokimia
4.3.Perbedaan antara berbagai macam metode elektrokimia dan penggunaannya
4.4.Skema alat dalam analisa elektrokimia dan cara kerja instrumen

Langkah Kegiatan :
Pertemuan 4
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat
Kegiatan Pendahuluan

1. Salam pembuka
2. Absensi

Ceramah 15 menit 1. LCD
2. Laptop



3. Dosen mereview perkuliahan sebelumnya
4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai
5. Dosen menyampaikan pentingnya perkuliahan

Kegiatan Inti
1. Mahasiswa mempresentasikan tentang konsep dasar metode analisa elektrokimia
2. Mahasiswa mempresentasikan macam instrument analisa elektrokimia
3. Mahasiswa mempresentasikan perbedaan antara berbagai macam metode dan

instrument analisa elektrokimia
4. Mahasiswa mempresentasikan skema alat dalam analisa elektrokimia dan cara

kerja instrumen
5. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa berdiskusi
6. Menjelaskan kembali materi analisa elektrokimia yang telah dipresentasikan

mahasiswa disertai dengan perbaikan dan topik tambahan yang dibutuhkan

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,
presentasi
mahasiswa,

70 Menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Penutup
1. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
2. Pemberian tugas individu
3. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya
4. Mengucapkan salam penutup

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 Menit 1. LCD
2. Laptop

Pasuruan, 18 November 2019
Dosen Pengampu Matakuliah

Listiyana Candra Dewi, M.Si

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN



Mata Kuliah : Kimia Instrumentasi

Capaian Pembelajaran Matakuliah : Mampu menjelaskan dengan tepat berbagai macam metode analisis instrumental dalam pengukuran
kimia (P3), menyimpulkan cara kerja instrument (C4), menginterpretasikan data hasil analisis (C4)
dan mengolah data untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit
dengan mandiri dan bertanggung jawab (A4).

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Melakukan pemilihan elektroda dengan tepat, menginterpretasikan data hasil pengukuran
dengan metode elektrokimia, dan mengolahnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam
proses pengukuran suatu analit (P3, C4, A4)

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 x 50 menit)
Indikator : 5.1.Dapat menjelaskan berbagai jenis elektroda (C2)

5.2.Dapat menerapkan teknik pemilihan elektroda (P2)
5.3.Mampu menjelaskan penggunaan metode elektrokimia untuk analisa kualitatif dan

kuantitatif serta faktor yang mempengaruhi (C2)
5.4. Dapat membaca dan menganalisa data hasil pengukuran (C1, C4)
5.5. Dapat mengolah data data hasil Analisa untuk menyelesaikan permasalahan dalam

proses pengukuran analit (A4)

Materi Pokok : 5.1. Jenis elektroda
5.2.Metode elektrokimia untuk analisa kualitatitf dan kuantitatif
5.3.Interpretasi data berupa voltammogram
5.4.Contoh soal Analisa elektrokimia dan studi kasus

Langkah Kegiatan :

Pertemuan 5
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat
Kegiatan Pendahuluan

1. Salam pembuka
2. Absensi
3. Dosen mereview perkuliahan sebelumnya

Ceramah 15 menit 1. LCD
2. Laptop



4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai
5. Dosen menyampaikan pentingnya perkuliahan

Kegiatan Inti
1. Menjelaskan jenis elektroda dalam metode elektrokimia dan cara

pemilihannya.
2. Memberikan kesempatan mahasiswa bertanya
3. Menjelaskan cara Analisa kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode

elektrokimia serta faktor yang mempengaruhinya
4. Menjelaskan cara membaca voltammogram dan cara menginterpretasikannya
5. Memberikan latihan soal
6. Berdiskusi tentang jawaban dari soal latihan
7. Menjelaskan tentang cara menyelesaikan berbagai macam contoh soal analisa

metode elektrokimia dan studi kasus
8. Mahasiswa diberi kesempatan bertanya
9. Memberikan latihan soal
10. Berdiskusi tentang jawaban dari soal latihan

Ceramah,
diskusi,
tanya jawab,

70 Menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Penutup
1. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
2. Pemberian tugas individu
3. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya
4. Mengucapkan salam penutup

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 menit 1. LCD
2. Laptop

Pasuruan, 18 November 2019
Dosen Pengampu Matakuliah

Listiyana Candra Dewi, M.Si
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Kuliah : Kimia Instrumentasi



Capaian Pembelajaran Matakuliah : Mampu menjelaskan dengan tepat berbagai macam metode analisis instrumental dalam pengukuran
kimia (P3), menyimpulkan cara kerja instrument (C4), menginterpretasikan data hasil analisis (C4)
dan mengolah data untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit
dengan mandiri dan bertanggung jawab (A4).

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Menghubungkan teori interaksi antara materi dengan gelombang elektromagnetik dengan
prinsip dasar instrument spektrofotometri serta menjelaskan berbagai macam metode
spektrofotometri dengan tepat (C3, P3)

Alokasi Waktu : 1 pertemuan (2 x 50 menit)
Indikator : 6.1. Dapat menjelaskan kembali konsep dasar mengenai metode spektrofotometri (C2)

6.2.Dapat menjelaskan berbagai macam metode spektrofotometri dengan tepat (P3)
6.3.Dapat menjelaskan perbedaan berbagai macam metode spektrofotometri dan

penggunaannya (C2)

Materi Pokok : 6.1.Konsep dasar mengenai metode spektrofotometri
6.2.Macam metode spektrofotometri
6.3.Perbedaan berbagai macam metode spektrofotometri dan penggunaannya

Langkah Kegiatan :

Pertemuan 6
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat
Kegiatan Pendahuluan

1. Salam pembuka
2. Absensi
3. Dosen mereview perkuliahan sebelumnya
4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai
5. Dosen menyampaikan pentingnya perkuliahan

Ceramah 15 menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Inti Ceramah, 70 Menit 1. LCD



1. Menjelaskan tentang konsep dasar metode spektrofotometri
2. Menjelaskan tentang macam instrument spektrofotometri
3. Menjelaskan perbedaan antara berbagai macam metode dan instrument

spektrofotometri
4. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bertanya

diskusi, tanya
jawab

2. Laptop

Kegiatan Penutup
1. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
2. Pemberian tugas individu
3. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya
4. Mengucapkan salam penutup

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 Menit 1. LCD
2. Laptop

Pasuruan, 18 November 2019

Dosen Pengampu Matakuliah

Listiyana Candra Dewi, M.Si

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Kuliah : Kimia Instrumentasi



Capaian Pembelajaran Matakuliah : Mampu menjelaskan dengan tepat berbagai macam metode analisis instrumental dalam pengukuran
kimia (P3), menyimpulkan cara kerja instrument (C4), menginterpretasikan data hasil analisis (C4)
dan mengolah data untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit
dengan mandiri dan bertanggung jawab (A4).

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Menyimpulkan cara kerja spektrofoto-meter UV-Vis dan menganalisa data hasil
pengukurannya (C4, A4)

Alokasi Waktu : 2 pertemuan (2 x 2 x 50 menit)
Indikator : 7.1.Dapat membuat diagram susunan komponen dalam spektrofoto-meter UV-Vis (C4)

7.2.Dapat menjelaskan fungsi tiap komponen penyusun spektrofoto-meter UV-Vis dan cara
kerjanya (C2)

7.3.Dapat menjelaskan teknik kalibrasi spektrofoto-meter UV-Vis (C2)
7.4.Dapat menjelaskan penggunaan spektrofotometer UV-Vis untuk analisa kualitatif (C2)
7.5.Dapat menjelaskan penggunaan spektrofoto-meter UV-Vis untuk analisa kuantitatif

(C2)
7.6.Dapat menjelaskan berbagai macam faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran (C2)
7.7.Dapat membaca dan menganalisa hasil pengukuran senyawa yang berupa komponen

tunggal, campuran dua analit, dan campuran banyak analit (C4)
7.8.Dapat mengolah data data hasil Analisa untuk menyelesaikan permasalahan dalam

proses pengukuran analit (A4)

Materi Pokok : 7.1. Komponen penyusun spektrofotometer UV-Vis
7.2. Cara kerja komponen penyusun spektrofoto-meter UV-Vis
7.3. Teknik kalibrasi
7.4. Analisa kualitatif menggunakan spektrofotometer UV-Vis
7.5. Analisa kuantitatif menggunakan spektrofotometer UV-Vis
7.6. Faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran
7.7. Interpretasi data berupa spektrum, panjang gelombang, dan absorbansi komponen

tunggal, campuran dua analit, dan campuran banyak analit.
7.8. Contoh soal analisa menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan studi kasus



Langkah Kegiatan :
Pertemuan 9
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat
Kegiatan Pendahuluan

1. Salam pembuka
2. Absensi
3. Dosen mereview perkuliahan sebelumnya
4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai
5. Dosen menyampaikan pentingnya perkuliahan

Ceramah 15 menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Inti
1. Mahasiswa mempresentasikan tentang Komponen penyusun spektrofotometer

UV-Vis
2. Mahasiswa mempresentasikan fungsi tiap komponen penyusun spektrofotometer

UV-Vis dan cara kerjanya
3. Mahasiswa mempresentasikan teknik kalibrasi spektrofotometer UV-Vis
4. Mahasiswa mempresentasikan penggunaan spektrofotometer UV-Vis untuk

analisa kualitatif dan kuantitatif serta faktor yang mempengaruhinya
5. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa berdiskusi
6. Menjelaskan kembali materi spektrofotometer UV-Vis yang telah dipresentasikan

mahasiswa disertai dengan perbaikan dan topik tambahan yang dibutuhkan

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,
presentasi
mahasiswa,

70 Menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Penutup
1. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
2. Pemberian tugas individu
3. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya
4. Mengucapkan salam penutup

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 Menit 1. LCD
2. Laptop

Pertemuan 10
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat
Kegiatan Pendahuluan
1. Salam pembuka

Ceramah 15 menit 1. LCD
2. Laptop



2. Absensi
3. Dosen mereview perkuliahan sebelumnya
4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai
5. Dosen menyampaikan pentingnya perkuliahan
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan cara menginterpretasikan spektrum UV-Vis dan rumus yang

berkaitan dengan panjang gelombang, dan absorbansi
2. Memberikan kesempatan mahasiswa bertanya
3. Menjelaskan cara menganalisa data sampel yang berupa komponen tunggal,

campuran dua analit, dan campuran banyak analit
4. Memberikan latihan soal
5. Berdiskusi tentang jawaban dari soal latihan
6. Menjelaskan tentang cara menyelesaikan berbagai macam contoh soal analisa

menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan studi kasus
7. Mahasiswa diberi kesempatan bertanya
8. Memberikan latihan soal
9. Berdiskusi tentang jawaban dari soal latihan

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,

70 Menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Penutup
5. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
6. Pemberian tugas individu
7. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya
8. Mengucapkan salam penutup

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 Menit 1. LCD
2. Laptop

Pasuruan, 18 November 2019
Dosen Pengampu Matakuliah

Listiyana Candra Dewi, M.Si
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Kuliah : Kimia Instrumentasi



Capaian Pembelajaran Matakuliah : Mampu menjelaskan dengan tepat berbagai macam metode analisis instrumental dalam pengukuran
kimia (P3), menyimpulkan cara kerja instrument (C4), menginterpretasikan data hasil analisis (C4)
dan mengolah data untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit
dengan mandiri dan bertanggung jawab (A4).

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Menyimpulkan cara kerja spektrofotometer serapan atom dan menganalisa data hasil
pengukurannya (C4, A4)

Alokasi Waktu : 2 pertemuan (2 x 2 x 50 menit)

Indikator : 8.1.Dapat membuat diagram susunan komponen dalam spektrofotometer serapan atom (C4)
8.2.Dapat menjelaskan fungsi tiap komponen penyusun spektrofotometer serapan atom

(C2)
8.3.Dapat menjelaskan perbedaan antara AES, AAS, dan ICP dari segi instrumentasi dan

cara kerja (C2)
8.4.Dapat menjelaskan cara kerja lampu katoda (C2)
8.5.Dapat menjelaskan teknik kalibrasi spektrofotometer atom (C2)
8.6.Dapat menjelaskan penggunaan spektrofotometer serapan atom untuk analisa kuantitatif

(C2)
8.7.Dapat menjelaskan berbagai macam faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran (C2)
8.8.Dapat membaca dan menganalisa hasil pengukuran senyawa (C4)
8.9.Dapat mengolah data data hasil Analisa untuk menyelesaikan permasalahan dalam

proses pengukuran analit (A4)

Materi Pokok : 8.1.Komponen penyusun spektrofotometer serapan atom
8.2.Cara kerja komponen penyusun spektrofotometer serapan atom
8.3.AAS, AES, dan ICP
8.4.Lampu katoda
8.5.Teknik Kalibrasi spektrofotometer serapan atom
8.6.Analisa kuantitatif menggunakan spektrofotometer serapan atom
8.7.Faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran



8.8.Interpretasi data berupa absorbansi.
8.9.Contoh soal analisa menggunakan spektrofotometer serapan atom dan studi kasus

Langkah Kegiatan :

Pertemuan 11
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat
Kegiatan Pendahuluan
1. Salam pembuka
2. Absensi
3. Dosen mereview perkuliahan sebelumnya
4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai
5. Dosen menyampaikan pentingnya perkuliahan

Ceramah 15 menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Inti
1. Mahasiswa mempresentasikan tentang Komponen penyusun spektrofotometer

serapan atom
2. Mahasiswa mempresentasikan fungsi tiap komponen penyusun spektrofotometer

serapan atom dan cara kerjanya
3. Mahasiswa mempresentasikan tentang perbedaan dan kegunaan AAS, AES, dan

ICP,
4. Mahasiswa mempresentasikan tentang lampu katoda
5. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa berdiskusi
6. Menjelaskan kembali materi spektrofotometer serapan atom yang telah

dipresentasikan mahasiswa disertai dengan perbaikan dan topik tambahan yang
dibutuhkan

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,
presentasi
mahasiswa,

70 Menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Penutup
1. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
2. Pemberian tugas individu
3. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 Menit 3. LCD
4. Laptop



4. Mengucapkan salam penutup

Pertemuan 12
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat
Kegiatan Pendahuluan
1. Salam pembuka
2. Absensi
3. Dosen mereview perkuliahan sebelumnya
4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai
5. Dosen menyampaikan pentingnya perkuliahan

Ceramah 15 menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Inti
1. Menjelaskan tentang teknik kalibrasi spektrofotometer serapan atom
2. Menjelaskan tentang analisa kuantitatif menggunakan spektrofotometer serapan

atom serta faktor yang mempengaruhinya
3. Menjelaskan tentang cara menginterpretasikan data, rumus yang berkaitan dengan

panjang gelombang, dan absorbansi
4. Memberikan kesempatan mahasiswa bertanya
5. Menjelaskan cara menganalisa data sampel dalam berbagai kasus dan cara

menyelesaikan berbagai macam contoh soal
6. Memberikan latihan soal
7. Berdiskusi tentang jawaban dari soal latihan

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,

70 Menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Penutup
1. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
2. Pemberian tugas individu
3. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya
4. Mengucapkan salam penutup

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 Menit 1. LCD
2. Laptop



Pasuruan, 18 November 2019
Dosen Pengampu Matakuliah

Listiyana Candra Dewi, M.Si

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Kuliah : Kimia Instrumentasi

Capaian Pembelajaran Matakuliah : Mampu menjelaskan dengan tepat berbagai macam metode analisis instrumental dalam pengukuran



kimia (P3), menyimpulkan cara kerja instrument (C4), menginterpretasikan data hasil analisis (C4)
dan mengolah data untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit
dengan mandiri dan bertanggung jawab (A4).

Kemampuan Akhir yang direncanakan : Menyimpulkan cara kerja spektrofotometer infra merah dan menganalisa data hasil
pengukuran (C4, A4)

Alokasi Waktu : 2 pertemuan (2 x 2 x 50 menit)

Indikator : 9.1.Dapat membuat diagram susunan komponen dalam spektrofotometer infra merah (IR)
(C4)

9.2.Dapat menjelaskan fungsi tiap komponen penyusun spektrofotometer infra merah (C2)
9.3.Dapat menjelaskan teknik kalibrasi spektrofotometer infra merah (C2)
9.4.Dapat menjelaskan penggunaan spektrofotometer infra merah untuk analisa (C2)
9.5.Dapat menjelaskan berbagai macam faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran (C2)
9.6.Dapat membaca dan menginterpretasikan hasil analisis senyawa berupa spektrum (C4)
9.7.Dapat mengolah data data hasil Analisa untuk menyelesaikan permasalahan dalam

proses pengukuran analit (A4)

Materi Pokok : 9.1.Komponen penyusun spektrofoto-meter inframerah (IR)
9.2.Cara kerja komponen penyusun spektrofoto-meter IR
9.3.Teknik Kalibrasi spektrofoto-meter IR
9.4.Analisa spektrofoto-meter IR
9.5.Faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran
9.6.Interpretasi data berupa spektrum
9.7.Contoh soal analisa menggunakan spektrofotometer inframerah dan studi kasus

Langkah Kegiatan :

Pertemuan 13
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat



Kegiatan Pendahuluan
1. Salam pembuka
2. Absensi
3. Dosen mereview perkuliahan sebelumnya
4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai
5. Dosen menyampaikan pentingnya perkuliahan

Ceramah 15 menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Inti
1. Mahasiswa mempresentasikan tentang komponen penyusun spektrofotometer infra

merah
2. Mahasiswa mempresentasikan fungsi tiap komponen penyusun spektrofotometer

infra merah dan cara kerjanya
3. Mahasiswa mempresentasikan teknik kalibrasi spektrofotometer infra merah
4. Mahasiswa mempresentasikan penggunaan spektrofotometer infra merah untuk

analisa kualitatif dan kuantitatif serta faktor yang mempengaruhinya
5. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa berdiskusi
6. Menjelaskan kembali materi spektrofotometer inframerah yang telah dipresentasikan

mahasiswa disertai dengan perbaikan dan topik tambahan yang dibutuhkan

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,
presentasi
mahasiswa,

70 Menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Penutup
1. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
2. Pemberian tugas individu
3. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya
4. Mengucapkan salam penutup

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 Menit 1. LCD
2. Laptop

Pertemuan 14
Langkah Pembelajaran Metode Waktu Sumber/Media/Alat
Kegiatan Pendahuluan
1. Salam pembuka
2. Absensi
3. Dosen mereview perkuliahan sebelumnya
4. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang ingin dicapai

Ceramah 15 menit 1. LCD
2. Laptop



5. Dosen menyampaikan pentingnya perkuliahan
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan tentang cara membaca spektrum dan cara menginterpretasikannya
2. Memberikan kesempatan mahasiswa bertanya
3. Menjelaskan cara menganalisa data sampel dalam berbagai kasus dan cara

menyelesaikan berbagai macam contoh soal
4. Memberikan latihan soal
5. Berdiskusi tentang jawaban dari soal latihan

Ceramah,
diskusi, tanya
jawab,

70 Menit 1. LCD
2. Laptop

Kegiatan Penutup
1. Mereview materi kuliah yang selesai diajarkan
2. Pemberian tugas individu
3. Memberikan gambaran tentang materi pertemuan berikutnya
4. Mengucapkan salam penutup

Ceramah,
pemberian
tugas
individu

15 Menit 1. LCD
2. Laptop

Pasuruan, 18 November 2019

Dosen Pengampu Matakuliah

Listiyana Candra Dewi, M.Si



KONTRAK KULIAH

1. IDENTITAS MATAKULIAH

PROGRAM STUDI : S1 TEKNIK KIMIA
MATAKULIAH : KIMIA INSTRUMENTASI
KODE MATAKULIAH : 022T0106
SKS : 2
SEMESTER : 3
MATAKULIAH
PRASYARAT

: KIMIA ANALITIK

DOSEN PENGAMPU : LISTIYANA CANDRA DEWI , M.Si

2. MANFAAT MATAKULIAH
Dengan mengambil mata kuliah kimia instrumentasi ini, mahasiswa mempunyai pemahaman
tentang berbagai macam metode analisa berdasarkan jenis interaksi materi dan energi di
lingkungan, prinsip kerja instrumen yang digunakan untuk analisa kimia, fungsi dan cara
kerja masing-masing komponen penyusun instrumen, dan dapat menginterpretasikan data
hasil analisa untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran analit

3. DESKRIPSI MATAKULIAH

Mata kuliah ini mempelajari konsep dasar metode analisis instrumental, prinsip kerja alat
dalam analisa termal, analisa elektrokimia; spektrofotometer UV-Vis; Spektrofotometer
atom; dan spektrofotometer infra merah, serta melatih mahasiswa menginterpretasikan
data hasil hasil pengukuran dan cara mengolahnya untuk menyelesaikan permasalahan
dalam proses pengukuran suatu analit

4. CAPAIAN PEMBELAJARANMATAKULIH, KEMAMPUAN AKHIR YANG
DIRENCANAKAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Capaian Pembelajaran
Matakuliah (CPMK)

: Mampumenjelaskan dengan tepat berbagai macam metode
analisis instrumental dalam pengukuran kimia (P3),
menyimpulkan cara kerja instrument (C4),menginterpretasikan
data hasil analisis (C4) danmengolah data untuk menyelesaikan
permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit dengan
mandiri dan bertanggung jawab (A4).

No Kemampuan Akhir
yang direncanakan

Indikator Pencapaian Kompetensi

1 Mampu memahami
berbagai macam interaksi
materi dengan energi dan
mengkategorikan metode
analisa berdasarkan jenis
iteraksi yang terjadi (C2,
C3)

1.4. Dapat menerangkan jenis interaksi materi dan
energi (C2)

1.5. Dapat mengkategorikan beberapa metode analisis
berdasarkan tipe interaksi antara materi dan energi
(C3)

1.6. Dapat menjelaskan contoh instrument berdasarkan
jenis interaksi yang terjadi pada materi (C2)



2 Menghubungkan teori
interaksi antara materi
dengan panas dengan
prinsip dasar instrument
Analisa termal serta dapat
Mampu menjelaskan dengan
tepat berbagai macam
metode dan
instrumentnya (C3, P2)

2.1 Dapat menjelaskan kembali konsep dasar metode
analisa termal (C2)

2.2 Dapat menjelaskan dengan tepat berbagai macam
instrument analisa termal (P2)

2.3 Dapat menjelaskan perbedaan berbagai macam
metode dan instrument termal (C2)

2.4 Dapat menjelaskan bagian dan fungsi alat penyusun
instrument untuk metode Analisa termal (C2)

3 Melakukan interpretasi
data hasil pengukuran
menggunakan metode
analisa termal dan
mengolahnya untuk
menyelesaikan
permasalahan dalam
proses pengukuran suatu
analit (C4, A4)

3.1. Dapat membaca data dan grafik hasil Analisa
termal dan menginterpretasikannya (C1, C4)

3.2. Dapat mengolah data hasil analisa untuk
menyelesaikan permasalahan dalam proses
pengukuran suatu analit (A4)

4 Menghubungkan teori
interaksi antara materi
dengan listrik dengan
prinsip dasar instrument
analisaelektrokimia serta
dapat menjelaskan dengan
tepat berbagai macam
metode dan alat pada
analisa elektrokimia (C3,
P3)

4.1.Dapat menjelaskan kembali konsep dasar
mengenai metode analisa elektrokimia (C2)

4.2.Dapat menjelaskan dengan tepat berbagai macam
metode analisa secara elektrokimia (P2)

4.3.Dapat menjelaskan perbedaan berbagai macam
metode (C2) elektrokimia dan penggunaannya

4.4.Dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi alat
yang digunakan dalam analisa elektrokimia (C2)

5 Melakukan pemilihan
elektroda dengan tepat,
menginterpretasikan data
hasil pengukuran dengan
metode elektrokimia, dan
mengolahnya untuk
menyelesaikan
permasalahan dalam
proses pengukuran suatu
analit (P2, C4, A4)

5.1.Dapat menjelaskan berbagai jenis elektroda (C2)
5.2.Dapat menerapkan teknik pemilihan elektroda (P2)
5.3.Mampu menjelaskan penggunaan metode

elektrokimia untuk analisa kualitatif dan kuantitatif
serta faktor yang mempengaruhi (C2)

5.4. Dapat membaca dan menganalisa data hasil
pengukuran (C1, C4)

5.5. Dapat mengolah data data hasil Analisa untuk
menyelesaikan permasalahan dalam proses
pengukuran analit (A4)

6 Menghubungkan teori
interaksi antara materi
dengan gelombang
elektroagnetik dengan
prinsip dasar instrument
spektrofotometri serta
menjelaskan dengan tepat
berbagai macam metode
spektrofotometri (C3, P3)

6.1. Dapat menjelaskan kembali konsep dasar
mengenai metode spektrofotometri (C2)

6.2. Dapat menjelaskan dengan tepat berbagai macam
metode spektrofotometri (P3)

6.3. Dapat menjelaskan perbedaan berbagai macam
metode spektrofotometri dan penggunaannya (P2)

7 Menyimpulkan cara kerja 7.1.Dapat membuat diagram susunan komponen dalam



spektrofoto-meter UV-
Vis dan menganalisa data
hasil pengukurannya (C4,
A4)

spektrofoto-meter UV-Vis (C4)
7.2.Dapat menjelaskan fungsi tiap komponen penyusun

spektrofoto-meter UV-Vis dan cara kerjanya (C2)
7.3.Dapat menjelaskan teknik kalibrasi spektrofoto-

meter UV-Vis (C2)
7.4.Dapat menjelaskan penggunaan spektrofotometer

UV-Vis untuk analisa kualitatif (C2)
7.5.Dapat menjelaskan penggunaan spektrofoto-meter

UV-Vis untuk analisa kuantitatif (C2)
7.6.Dapat menjelaskan berbagai macam faktor yang

mempengaruhi hasil pengukuran (C2)
7.7.Dapat membaca dan menganalisa hasil pengukuran

senyawa yang berupa komponen tunggal,
campuran dua analit, dan campuran banyak analit
(C4)

7.8.Dapat mengolah data data hasil Analisa untuk
menyelesaikan permasalahan dalam proses
pengukuran analit (A4)

8 Menyimpulkan cara kerja
spektrofotometer serapan
atom dan menganalisa
data hasil pengukurannya
(C4, A4)

8.1.Dapat membuat diagram susunan komponen dalam
spektrofotometer serapan atom (C4)

8.2.Dapat menjelaskan fungsi tiap komponen penyusun
spektrofotometer serapan atom (C2)

8.3.Dapat menjelaskan perbedaan antara AES, AAS,
dan ICP dari segi instrumentasi dan cara kerja (C2)

8.4.Dapat menjelaskan cara kerja lampu katoda (C2)
8.5.Dapat menjelaskan teknik kalibrasi

spektrofotometer atom (C2)
8.6.Dapat menjelaskan penggunaan spektrofotometer

serapan atom untuk analisa kuantitatif (C2)
8.7.Dapat menjelaskan berbagai macam faktor yang

mempengaruhi hasil pengukuran (C2)
8.8.Dapat membaca dan menganalisa hasil pengukuran

senyawa (C4)
8.9.Dapat mengolah data data hasil Analisa untuk

menyelesaikan permasalahan dalam proses
pengukuran analit (A4)

9 Menyimpulkan cara kerja
spektrofoto-meter infra
merah dan menganalisa
data hasil pengukuran
(C4, A4)

9.1.Dapat membuat diagram susunan komponen dalam
spektrofotometer infra merah (IR) (C4)

9.2.Dapat menjelaskan fungsi tiap komponen penyusun
spektrofotometer infra merah (C2)

9.3.Dapat menjelaskan teknik kalibrasi spektrofoto-
meter infra merah (C2)

9.4.Dapat menjelaskan penggunaan spektrofoto-meter
infra merah untuk analisa (C2)

9.5.Dapat menjelaskan berbagai macam faktor yang
mempengaruhi hasil pengukuran (C2)

9.6.Dapat membaca dan menginterpretasikan hasil
analisis senyawa berupa spektrum (C4)



9.7.Dapat mengolah data data hasil Analisa untuk
menyelesaikan permasalahan dalam proses
pengukuran analit (A4)

5. Organisasi Materi



metode analisis instrumental dalam pengukuran kimia , cara kerja instrument, teknik interpretasi data hasil analisis, dan teknik pengolahan data untuk
menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit

teori interaksi antara materi dengan
panas , prinsip dasar instrument Analisa
termal , macam metode dan instrumentnya

teori interaksi antara materi dengan listrik ,
prinsip dasar instrument analisa elektrokimia
serta ,macam metode dan alat pada analisa
elektrokimia

pemilihan elektroda,
menginterpretasikan data hasil
pengukuran dengan metode
elektrokimia, dan teknik pengolahan
data untuk menyelesaikan
permasalahan dalam proses
pengukuran suatu analit

cara kerja
spektrofotometer UV-
Vis dan Teknik
analisa data hasil
pengukurannya

cara kerja
spektrofotometer atom
dan teknik analisa data
hasil pengukurannya

cara kerja
spektrofotometer
infra merah dan
teknik analisa data
hasil pengukuran

macam interaksi materi dengan energi dan mengkategorikan metode analisa berdasarkan
jenis interaksi yang terjadi

interpretasi data hasil pengukuran
menggunakan metode analisa
termal dan dan Teknik
pengolahan data untuk
menyelesaikan permasalahan
dalam proses pengukuran suatu
analit

teori interaksi antara materi dengan
listrik, prinsip dasar instrument
spektrofotometri,, macam metode
spektrofotometri
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7. STRATEGI PERKULIAHAN
Proses perkuliahan dilakukan dengan model pengajaran langsng seperti ceramah, diskusi, kerja
kelompok, tanya jawab, dan penugasan.

8. TUGAS-TUGAS
TUGAS KELOMPOK (Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang)
Membuat tugas porotofolio yang berisi tentang:
- Komponen penyusun instrument
- Fungsi masing-masing komponen
- Skema kerja alat
- Cara menganalisis data
Topik yang dibahas:
- Kelompok 1 membahas tentang metode Analisa termal
- Kelompok 2 membahas tentang metode elektrokimia
- Kelompok 3 membahas tentang spektrofotometer UV-Vis
- Kelompok 4 membahas tentang spektrofotometer atom,
- Kelompok 5 membahas tentang spektrofotometer IR.
Tugas dikumpulkan pada minggu ke-3 dan dipresentasikan selama 20 menit .

b. TUGAS INDIVIDU
Mengerjakan soal latihan mengenai analisis data hasil pengukuran menggunakan

metode analisa termal, elektrokimia, spektrofotometer UV-Vis, AAS/ICP/AES , dan IR.
Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya

9. PENILAIAN DAN KRITERIA PENILAIAN
a. Komponen penilaian

1. Tugas Individu yaitu menyelesaikan soal latihan analisa data hasil pengukuran

menggunakan metode elektrokimia, spektrofotometer UV-Vis, AAS/ICP/AES , dan

IR

2. Tugas Kelompok yaitu membuat tugas porotofolio yang berisi tentang komponen

penyusun instrument, Fungsi masing-masing komponen, Skema kerja alat, Cara

menganalisis data



3. UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8

4. UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16

5. Pada pertemuan ke-7 dan ke-15 dilaksanakan kuis

6. Nilai keaktifan dalam kelas, absensi dan sikap selama proses pembelajaran

berlangsung.

b. Bobot Nilai

Dalam menentukan nilai akhir, akan digunakan pembobotan sebagai berikut:

1. Ujian akhir semester (UAS) = 40 %

2. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30 %

3. Tugas

Kuis = 10%

Tugas tertulis = 10%

4. Kehadiran = 10 %

c. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai Angka Nilai Huruf Nilai Numerik Sebutan

86 - 100 A 4 Istimewa

81 - 85 A- 3.7 Sangat Baik

76 - 80 B+ 3.3 Lebih Baik

71 - 75 B 3 Baik

66 – 70 B- 2.7 Cukup Baik

61 - 65 C+ 2.3 Lebih Cukup

51 – 60 C 2 Cukup

41 – 50 D 1 Kurang

0 - 40 E 0 Kurang Sekali

10.JADWAL PERKULIAHAN
Perkuliahan dilaksanakan tiap hari Senin, Pukul 09.35 – 11.15 Mahasiswa diharapkan
hadir tepat waktu. Toleransi keterlambatan 5 menit.

Hari/Tanggal Pokok Bahasan

16 September 2019 Macam interaksi materi dengan energi dan mengkategorikan
metode analisa berdasarkan jenis iteraksi yang terjadi



23 September 2019 Hubungan teori interaksi antara materi dengan panas dengan prinsip
dasar instrument Analisa termal serta dapat menyebutkan berbagai
macam metode dan instrumentnya

30 September 2019 Teknik interpretasi data hasil pengukuran menggunakan metode
analisa termal dan cara pengolahan data untuk menyelesaikan
permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit

7 Oktober 2019 Hubungan teori interaksi antara materi dengan listrik dengan prinsip
dasar instrument analisaelektrokimia serta dapat menyebutkan
berbagai macam metode dan alat pada analisa elektrokimia

14 Oktober 2019 Teknik pemilihan elektroda, menginterpretasikan data hasil
pengukuran dengan metode elektrokimia, dan cara pengolahannya
untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu
analit

21 Oktober 2019 Hubungan teori interaksi antara materi dengan listrik dengan prinsip
dasar instrument spektrofotometri dan macam metode
spektrofotometri

28 Oktober 2019 Kuis 1

4 November 2019 UTS

11, dan 18 november
2019

Cara kerja spektrofoto-meter UV-Vis dan teknik analisa data hasil
pengukurannya

25 november dan 2
desember 2019

cara kerja spektrofoto-meter atom dan Teknik analisa data hasil
pengukurannya

9 dan 16 Desember
2019

Cara kerja spektrofoto-meter infra merah dan teknik analisa data
hasil pengukuran

23 Desember 2019 Kuis 2

30 Desember 2019 UAS

Pasuruan, 16 September 2019

Ketua Tingkat Dosen Pengampu

.................................................... Listiyana Candra Dewi, M.Si
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

Mata kuliah Kode Rumpun MK Bobot (sks) Semester Tanggal
Penyusunan

Kimia Analisa terapan 022T0801 Ilmu Dasar Kimia 2 3
Capaian
Pembelajaran (CP)

KoordinatorPengembang RPS Koordinator RMK Ketua Prodi Teknik Kimia

Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
P1 Menguasai konsep teoretis kimia secara mendalam, khususnya struktur atom, ikatan kimia, sifat kimia, dan

perubahan pada energi maupun kinetik molekul.

P3 Menguasai konsep teoretis, prinsip, metoda, dan Teknik identifikasi, karakterisasi, isolasi (pemisahan), dan

analisis kereaktifan molekul

P6 Menguasai konsep dan metode analisis data dan informasi yang dihasilkan dari percobaan (eksperimen)

kimia.

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengambangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang

sesuai dengan bidang keahliannya



KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan hasil analisis informasi dan data

KK2 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu

memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

CP-MK
M1 Menjelaskan konsep pemisahan berbagai macam jenis sampel berdasarkan wujudnya
M2 Menjelaskan konsep berbagai metode analisa kuantitatif
M3 Mampu menginterpretasikan data hasil analisis
M4 Mampu mengolah data untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit dengan

mandiri dan bertanggung jawab
SUB-CPM K (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Mampu memahami konsep dasar berbagai teknik pemisahan dan memilih metode dengan tepat untuk

menyelesaikan permasalahan dalam analisa suatu analit

L2 mampu memahami prinsip dasar kromatografi dan penggunaannya dalam analisa suatu analit

L3 Mampu memahami konsep dasar analisa gravimetri dan melakukan interpretasi data hasil pengukuran serta
mengolahnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit

L4 Mampu memahami konsep dasar analisa volumetri dan melakukan interpretasi data hasil pengukuran serta
mengolahnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit

L5 Mampu memahami konsep dasar analisa coulometri dan melakukan interpretasi data hasil pengukuran serta
mengolahnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit

L6 Mampu memahami konsep dasar analisa potensiometri dan melakukan interpretasi data hasil pengukuran
serta mengolahnya untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses pengukuran suatu analit

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang metode pemisahan suatu analit dan analisa kuantitatifnya
Materi Pembelajaran/ Bahan Kajian

Pengenalan kimia analisa kuantitatif, metode pemisahan, gravimetri, volumetri, coulometri, dan potensiometri.



Pokok Bahasan Topik Bahasan

1. Klasifikasi kimia analisa kuantitatif
2. Metode pemisahan
3. Kromatografi
4. Metode Gravimetri
5. Metode Volumetri
6. Metode coulometri
7. Metode Potensiometri

Pustaka Utama :

1. Vogel. 1985. Analisis Anorganik Kuantitatif Makro dan Semimikro I. PT. Kalman Media Pustaka: Jakarta.
2. Vogel. 1985. Analisis Anorganik Kuanitatif Makro dan Semimikro II. PT. Kalman Media Pustaka: Jakarta.

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

Powerpoint Buku Ajar, Laptop, LCD, dll
Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Listiyana Candra Dewi, S.Si, M.Si

Assessment

Mata Kuliah Syarat Kimia analitik



Perte
muan
Ke

Sub CPMK Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk&
Kriteria

Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1-2 Mampu

memahami
konsep dasar
berbagai
teknik
pemisahan
dan memilih
metode
dengan tepat
untuk
menyelesaika
n
permasalahan
dalam analisa
suatu analit

1. Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai teknik
pemisahan
berdasarkan
ukuran

2. Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai teknik
pemisahan
berdasarkan massa
atau kerapatan

3. Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai teknik
pemisahan
berdasarkan reaksi

4. Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai teknik
pemisahan
berdasarkan

1. Filtrasi
2. Dialisis
3. Kromatogr

afi ekslusi
ukuran

4. Sentrifuga
si

5. Penopenga
n

6. Destilasi
7. Sublimasi
8. Rekristalis

asi
9. Pengendap

an
10. Pertukaran

Ion
11. Elektrodep

osisi
12. Volatilisas

i
13. Ekstraksi
14. Kromatogr

afi

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Diskusi dan
penyelesaian
soal

2 x 2 x 50
menit

Tes
tertulis

1.Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
teknik
pemisahan
berdasarkan
ukuran

2. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
teknik
pemisahan
berdasarkan
massa atau
kerapatan

3. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
teknik
pemisahan

10 [1], [2]



ukuran
5. Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai teknik
pemisahan
berdasarkan
keadaan kimia

6. Dapat
menjelaskan
konsep dasar
mengenai teknik
pemisahan
berdasarkan partisi
antar fasa

berdasarkan
reaksi

4. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
teknik
pemisahan
berdasarkan
ukuran

5. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
teknik
pemisahan
berdasarkan
keadaan kimia

6. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
mengenai
teknik
pemisahan
berdasarkan
partisi antar
fasa



3-4 Mampu
memahami
konsep dasar
berbagai
teknik
pemisahan
dan memilih
metode
dengan tepat
untuk
menyelesaika
n
permasalahan
dalam analisa
suatu analit

1. Dapat
menjelaskan
konsep dan hukum
dasar mengenai
teknik ekstraksi

2. Dapat
menjelaskan jenis
metode ekstraksi

1. Prinsip
dasar
ekstraksi

2. Kegunaan
teknik
ekstraksi

3. Hukum
dasar
ekstraksi

4. Ekstraksi
Batch;

5. Ekstraksi
Kontinu; dan
6. . Ekstraksi
countercurrent
diskontinu

2x2x50
menit

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dan
hukum dasar
mengenai
teknik
ekstraksi

2. Ketepatan
dalam
menjelaskan
jenis metode
ekstraksi

10

5-7 Mampu
memahami
prinsip dasar
kromatografi
dan
penggunaann
ya dalam
analisa suatu
analit

1. Dapat memahami
konsep kromatografi
dan kegunaannya
2. Dapat
menjelaskan
Perkembangan
teknik
kromatografi
4.Dapat menjelaskan
jenis-jenis
kromatografi

1. Prinsip
dasar
kromatograf
i

2. Kegunaan
kromatograf
i

3.
Perkemban
gan teknik

kromatografi
4. Klasifikasi
kromatograf

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

2x2x50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap

1. Ketepatan
dalam
memahami
konsep
kromatografi
dan
kegunaannya

2. .Ketepatan
dalam
menjelaskan
Perkembanga
n teknik

20 [1], [2]



i
5 Hukum
kesetimban
gan
distribusi

kromatografi
6. Laju
migrasi
komponen

7. Waktu
retensi

8. Volume
retensi

9. Faktor
kapasitas

10. Faktor
selekttivitas

11. Efisiensi
kolom

12 Resolusi
kolom

13. Faktor-
faktor yang
memperleba
r pita
kromatogra
m

kromatograf

3. .Ketepatan
dalam
menjelaskan
jenis-jenis
kromatografi

8 Ujian Tengah Semester
9-10 Mampu

memahami
konsep dasar
analisa

1. Dapat
menjelaskan
konsep dasar
metode gravimetri.

1. Konsep
dasar
gravimetri

2. Analisa

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

2x2x50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar

20 [1], [2]



gravimetri
dan
melakukan
interpretasi
data hasil
pengukuran
serta
mengolahnya
untuk
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
pengukuran
suatu analit

2. Dapat membaca
dan menganalisa
hasil pengukuran
senyawa
menggunakan
metode gravimetri

3. Dapat mengolah
data data hasil
analisa untuk
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
pengukuran analit

kuantitatif
menggunak
an metode
gravimetri

3. Faktor yang
mempengar
uhi hasil
pengukuran

4. Contoh soal
analisa
menggunak
an metode
gravimetri

diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

metode
gravimetri.

2. Ketepatan
dalam
membaca dan
menganalisa
hasil
pengukuran
senyawa
menggunakan
metode
gravimetri

3. Ketepatan
dalam
mengolah data
data hasil
analisa untuk
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
pengukuran
analit

11-12 Mampu
memahami
konsep dasar
analisa
volumetri dan
melakukan
interpretasi

1. Dapat
menjelaskan
konsep dasar
metode volumetri

2. Dapat membaca
dan menganalisa
hasil pengukuran

1. Konsep
dasar
volumetri

2. Analisa
kuantitatif
menggunak
an metode

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point,
diskusi, dan

2x2x50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
metode
volumetri

2. Ketepatan

20 [1], [2]



data hasil
pengukuran
serta
mengolahnya
untuk
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
pengukuran
suatu analit

senyawa
menggunakan
metode volumetri

3. Dapat mengolah
data data hasil
analisa untuk
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
pengukuran analit

volumetri
3. Faktor yang
mempengar
uhi hasil
pengukura

4. Contoh soal
analisa
menggunak
an metode
volumetri

tugas
individu/kelom
pok

penyelesaian
soal

(presen-
tasi)

dalam
membaca dan
menganalisa
hasil
pengukuran
senyawa
menggunakan
metode
volumetri

3. Ketepatan
dalam
mengolah data
data hasil
analisa untuk
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
pengukuran
analit

13 Mampu
memahami
konsep dasar
analisa
coulometri
dan
melakukan
interpretasi
data hasil
pengukuran
serta

1. Dapat
menjelaskan
konsep dasar
metode
coulometri.

2. Dapat membaca
dan menganalisa
hasil pengukuran
senyawa
menggunakan
metode coulometri

1. Konsep
dasar
coulometri

2. Analisa
kuantitatif
menggunak
an metode
coulometri

3. Faktor yang
mempengar
uhi hasil

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

2x2x50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
metode
coulometri.

2. Ketepatan
dalam
membaca dan
menganalisa
hasil

20



mengolahnya
untuk
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
pengukuran
suatu analit

3. Dapat mengolah
data data hasil
analisa untuk
menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
pengukuran analit

pengukuran
4. Contoh soal
analisa
menggunak
an metode
coulometri

pengukuran
senyawa
menggunakan
metode
coulometri

3. Ketepatan
dalam
mengolah data
data hasil
analisa untuk
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
pengukuran
analit

14 Mampu
memahami
konsep dasar
analisa
potensiometri
dan
melakukan
interpretasi
data hasil
pengukuran
serta
mengolahnya
untuk
menyelesaika

1. Dapat
menjelaskan
konsep dasar
metode
potensiometri.

2. Dapat membaca
dan menganalisa
hasil pengukuran
senyawa
menggunakan
metode
potensiometri

3. Dapat mengolah
data data hasil
analisa untuk

1. Konsep
dasar
potensiomet
ri

2. Analisa
kuantitatif
menggunak
an metode
potensiomet
ri

3. Faktor yang
mempengar
uhi hasil
pengukuran

4. Contoh soal

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas
individu/kelom
pok

Tugas :
Diskusi, dan
penyelesaian
soal

2x2x50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

1. Ketepatan
dalam
menjelaskan
konsep dasar
metode
potensiometri.

2. Ketepatan
dalam
membaca dan
menganalisa
hasil
pengukuran
senyawa
menggunakan
metode

5



n
permasalahan
dalam proses
pengukuran
suatu analit

menyelesaikan
permasalahan
dalam proses
pengukuran analit

analisa
menggunak
an metode
potensiomet
ri

potensiomet
3. Ketepatan
dalam
mengolah data
data hasil
analisa untuk
menyelesaika
n
permasalahan
dalam proses
pengukuran
analit

15 KUIS
16 Ujian Akhir Semster
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

Mata kuliah Kode Rumpun MK Bobot (sks) Semester Tanggal
Penyusunan

Kimia Fisika 022T0101 Ilmu Dasar Kimia 2 3 04 Agustus 2019

Capaian
Pembelajaran (CP)

KoordinatorPengembang RPS Koordinator RMK Ketua Prodi Teknik Kimia

Ninik Nigusti Ayu Sunardi, M.Pd Ninik Nigusti Ayu Sunardi, M.Pd Listyana Candra Dewi, S.Si, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
P1 Menguasai konsep sains berupa pengetahuan tentang sifat-sifat gas ideal, gas sejati, larutan ideal, larutan

sejati, sifat koligatif larutan serta keseimbangan (fasa, ion, fisis, asam-basa) untuk menyelesaiakan
permasalahan dalam bidang kerekayasaan dan industri kimia

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya.

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan analisis informasi dan data
KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknik

kimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
CP-MK
M1 Memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar kimia fisika mencakup topik-topik termodinamika,



kesetimbangan kimia, laju reaksi kimia, sifat koligatif larutan, zat cair, padat dan gas serta elektrokimia
secara mandiri dan bertanggungjawab

M2 Menjelaskan pengertian tentang sifat-sifat gas ideal, gas sejati, larutan ideal, larutan sejati, sifat koligatif
larutan serta keseimbangan (fasa, ion, fisis, asam-basa) serta mampu mengaplikasikannya di bidang teknik
kimia secara mandiri dan bertanggungjawab

M3 Terampil menyelesaikan persoalan fisika secara mandiri dan bertanggungjawab
SUB-CPM K (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Memahami sifat-sifat gas, zat cair dan zat padat
L2 Memahmi konsep dan perhitungan konsentrasi larutan
L3 Memahami konsep dan perhitungan terkait sifat koligatif larutan
L4 Menjelaskan hukum thermodinamika I, II, III serta penyelesaian perhitungan
L5 Memahami persamaan laju reaksi kima, faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan ordo reaksi
L6 Menjelaskan sifat-sifat berbagai reaksi kesetimbangan dan perhitungannya
L7 Memahami sifat-sifat berbagai fasa dan mampu mengaitkan dengan hukum kesetimbangan fasa
L8 Menjelaskan Prinsip serta penerapan adsorbsi
L9 Menjelaskan konsep sistem koloid
L10 Memahami dan menyelesaika perhitungan sel elektrokimia, penentuan EMF suatu sel

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Mata kuliah inti dari program studi S1 Teknik Kimia yang diampu dalam 3 sks yang membahas tentang sifat-sifat gas
ideal, gas sejati, larutan ideal, larutan sejati, sifat koligatif larutan serta keseimbangan (fasa, ion, fisis, asam-basa) serta
mampu mengaplikasikannya di bidang teknik kimia

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian

Topik Bahasan

1. sifat-sifat gas, zat cair dan zat padat
2. perhitungan konsentrasi larutan
3. sifat koligatif larutan
4. hukum thermodinamika I, II, III
5. laju reaksi
6. reaksi kesetimbangan



7. hukum kesetimbangan fasa
8. adsorpsi
9. koloid
10. sel elektrokimia

Pustaka Utama :

1. Atkins, Levin, Marlolando. Levine, I.N. 2008. Physical Chemistry. 6th ed. McGraw-Hill.
Pendukung

2. Dogra & Dogra. 1985. Kimia Fisika dan Soal-soal. UI-Press. Jakarta.
3. Sukarjo. 1985. Kimia Fisika. Bina Aksara. Jakarta.
4. Sukardjo. 1997. Kimia Fisika. PT.Rineka Cipta. Jakarta

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

Powerpoint Buku Ajar, Laptop, LCD, dll
Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Ninik Nigusti Ayu Sunardi, S.Pd, M.Pd.

Assessment

Mata Kuliah Syarat -

Perte-
muan
Ke

Sub CPMK Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk
&

Kriteria

Indikator Penilaian Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1,2 Memahami

sifat-sifat gas,
zat cair dan zat
padat

1.1 Menjelaskan
hukum-hukum gas
ideal

1.2 menjelaskan teori
kinetika gas

1.3 menjelaskan konsep

1. Hukum-
hukum gas
ideal

2. Teori kinetika
gas

3. Keadaan kritis

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk

2 x 2 x
50 menit

Tes
Tulis

1. Ketepatan
menjelaskan hukum-
hukum gas ideal

2. Ketepatan
menjelaskan teori
kinetika gas

10 2, 3, 4



Perte-
muan
Ke

Sub CPMK Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk
&

Kriteria

Indikator Penilaian Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
keadaan kritis cairan

1.4 menjelaskan konsep
viskositas

1.5 menjelaskan konsep
tegangan permukaan

1.6 menjelaskan sifat-
sifat zat padat,
struktur kristal dan
difraksi sinar X

cairan
4. Viskositas
5. Tegangan

permukaan
6. Sifat-sifat zat

padat, struktur
kristal dan
difraksi sinar
x

jawab, dan
pemberian
tugas individu/
kelompok

power point
dan
penyelesaian
soal

3. Ketepatan
menjelaskan konsep
keadaan kritis cairan

4. Ketepatan
menjelaskan konsep
viskositas

5. Ketepatan
menjelaskan konsep
tegangan permukaan

6. Ketepatan
menjelaskan sifat-
sifat zat padat,
struktur kristal dan
difraksi sinar X

3 Memahmi
konsep dan
perhitungan
konsentrasi
larutan

2.1 menjelaskan definisi
larutan

2.2 menjelaskan konsep
konsentrasi larutan

2.3 menghitung
konsentrasi larutan

2.4 menjelaskan jenis-
jenis larutan

2.5 menjelaskan
distribusi zat terlarut
diantara dua pelarut

1. Definisi
larutan

2. Konsentrasi
larutan

3. Perhitungan
konsentrasi
larutan

4. Jenis-jenis
larutan

5. Distribusi zat
terlarut
diantara dua
pelarut

Pendekatan
pembelajaran
kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas individu/
kelompok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x
50 menit

Tes
tulis

1. Ketepatan
menjelaskan
definisi larutan

2. Ketepatan
menjelaskan
konsep konsentrasi
larutan

3. Ketepatan
menghitung
konsentrasi larutan

4. Ketepatan
menjelaskan jenis-
jenis larutan

5. Ketepatan
menjelaskan
distribusi zat

10 1,3



Perte-
muan
Ke

Sub CPMK Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk
&

Kriteria

Indikator Penilaian Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
terlarut diantara
dua pelarut

4 Memahami
konsep dan
perhitungan
terkait
sifat koligatif
larutan

3.1 Menjelaskan
pengertian sifat
koligatif larutan

3.2 Menjelaskan konsep
kenaikan titik didih

3.3 Menjelaskan konsep
penurunan tekanan
uap

3.4 Menjelaskan konsep
penurunan titik beku

3.5 Menjelaskan konsep
tekanan osmosis

3.6 Menghitung sifat
koligatif larutan

1. Pengertian
sifat koligatif
larutan

2. Kenaikan titik
didih

3. Penurunan
tekanan uap

4. Penurunan
titik beku

5. Tekanan
Osmosis

6. Perhitungan
sifat koligatif
larutan

Pendekatan
pembelajaran
kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas individu/
kelompok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x
50 menit

Tes
tulis

1. Ketepatan
menjelaskan
pengertian sifat
koligatif larutan

2. Ketepatan
menjelaskan
konsep kenaikan
titik didih

3. Ketepatan
menjelaskan
konsep penurunan
tekanan uap

4. Ketepatan
menjelaskan
konsep penurunan
titik beku

5. Ketepatan
menjelaskan
konsep tekanan
osmosis

6. Ketepatan
melakukan
perhitungan sifat
koligatif larutan

10 2,4

5,6 Menjelaskan
hukum
thermodinami
ka I, II, III

4.1 Menjelaskan konsep
dari kerja, entalpi

4.2 Menjelaskan konsep
entropi

1. Definisi kerja
2. Definisi

entalpi
3. Definisi

Pendekatan
pembelajaran
kolaboratif:
Ceramah,

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam

2 x 2 x
50 menit

Tes
tulis

1. Ketepatan
menjelaskan
konsep dari kerja,
entalpi

10 1,3



Perte-
muan
Ke

Sub CPMK Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk
&

Kriteria

Indikator Penilaian Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
serta
penyelesaian
perhitungan

4.3 Menjelaskan hukum
termodinamika I, II
dan III

4.4 Menjelaskan
penerapan hukum
termodinamika I, II
dan III

4.5 Menjelaskan konsep
energi bebas gibbs

kapasitas
panas

4. Entropi
5. Hukum

thermodinami
ka I, II dan III

6. Penerapan
hukum
termodinamik
a I, II dan III

7. Energi bebas
gibbs

diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas individu/
kelompok

bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

2. Ketepatan
menjelaskan
konsep entropi

3. Ketepatan
menjelaskan
hukum
termodinamika i, ii
dan iii

4. Ketepatan
menjelaskan
penerapan hukum
termodinamika i, ii
dan iii

5. Ketepatan
menjelaskan
konsep energi
bebas gibbs

7 Memahami
persamaan
laju reaksi
kima, faktor
yang
mempengaruh
i laju reaksi
dan ordo
reaksi

5.1 Menjelaskan
pengertian laju reaksi

5.2 Menjelaskan faktor-
faktor yang
mempengaruhi laju
reaksi

5.3 Menjelaskan cara
penentuan orde
reaksi

5.4 Menjelaskan konsep
energi aktivasi

1. Pengertian
laju reaksi

2. Faktor-faktor
yang
mempengaruh
i laju reaksi

3. Penentuan
Orde reaksi

4. Energi
aktivasi

Pendekatan
pembelajaran
kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas individu/
kelompok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x
50 menit

Tes
tulis

1. Ketepatan
menjelaskan
pengertian laju
reaksi

2. Ketepatan
menjelaskan
faktor-faktor yang
mempengaruhi laju
reaksi

3. Ketepatan
menjelaskan cara
penentuan orde
reaksi

10 2,4



Perte-
muan
Ke

Sub CPMK Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk
&

Kriteria

Indikator Penilaian Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
4. Ketepatan

menjelaskan
konsep energi
aktivasi

8 UTS
9 Menjelaskan

sifat-sifat
berbagai
reaksi
kesetimbanga
n dan
perhitunganny
a

6.1 Menjelaskan definisi
kesetimbangan kimia

6.2 menjelaskan konsep
tetapan
kesetimbangan

6.3 menjelaskan konsep
keseimbangan
elektrolit

6.4 menjelaskan faktor
yang mempengaruhi
kesetimbangan

1. Definisi
kesetimbanga
n kimia

2. Tetapan
kesetimbanga
n

3. Keseimbangan
elektrolit

4. Faktor-faktor
yang
mempengaruh
i
kesetimbanga
n

Pendekatan
pembelajaran
kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas individu/
kelompok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x
50 menit

Tes
tulis

1. Ketepatan
menjelaskan
definisi
kesetimbangan
kimia

2. Ketepatan
menjelaskan
konsep tetapan
kesetimbangan

3. Ketepatan
menjelaskan
konsep
keseimbangan
elektrolit

4. Ketepatan
menjelaskan faktor
yang
mempengaruhi
kesetimbangan

10 3,4

10 Memahami
sifat-sifat
berbagai fasa
dan mampu
mengaitkan
dengan hukum

7.1 Menjelaskan
pengertian sistem,
fasa, kesetimbangan
sejati

7.2 menjelaskan konsep
derajat kebebasan

1. Pengertian
sistem, fasa,
kesetimbanga
n sejati

2. Pengertian
derajat

Pendekatan
pembelajaran
kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk

1 x 2 x
50 menit

Tes
tulis

1. Ketepatan
menjelaskan
pengertian sistem,
fasa,
kesetimbangan
sejati

10 1,2



Perte-
muan
Ke

Sub CPMK Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk
&

Kriteria

Indikator Penilaian Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
kesetimbanga
n fasa

7.3 menjelaskan hukum
fasa gibbs

7.4 menjelaskan model
persamaan
keseimbangan uap-
cair

kebebasan
3. Hukum Fasa

Gibbs (system
satu
komponen dan
dua
komponen)

4. Model
persamaan
keseimbangan
uap - cair

jawab, dan
pemberian
tugas individu/
kelompok

power point
dan
penyelesaian
soal

2. Ketepatan
menjelaskan
konsep derajat
kebebasan

3. Ketepatan
menjelaskan
hukum fasa gibbs

4. Ketepatan
menjelaskan model
persamaan
keseimbangan uap-
cair

11,12 Menjelaskan
Prinsip serta
penerapan
adsorbsi

8.1 Menjelaskan konsep
adsorbsi

8.2 Menjelaskan jenis-
jenis adsorbsi

8.3 Menjelaskan faktor-
faktor yang
mempengaruhi
adsorbsi

8.4 Menjelaskan tentang
pengertian dan peran
adsorben

8.5 Menjelaskan hakikat
isoterm adsorbsi

8.6 Menjelaskan prinsip
dari adsorbsi gas
oleh zat padat

1. Pengertian
adsorbsi

2. Jenis adsorbsi
3. Faktor-faktor

yang
mempengaruhi
adsorbsi

4. Adsorben
5. Isoterem

adsorbsi
6. Adsorbsi gas

oleh zat padat

Pendekatan
pembelajaran
kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas individu/
kelompok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

2 x 2 x
50 menit

Tes
tulis

1. Ketepatan
menjelaskan
konsep adsorbsi

2. Ketepatan
menjelaskan jenis-
jenis adsorbsi

3. Ketepatan
menjelaskan
faktor- faktor yang
mempengaruhi
adsorbsi

4. Ketepatan
menjelaskan
tentang pengertian
dan peran adsorben

5. Ketepatan
menjelaskan
hakikat isoterm

10 1,2



Perte-
muan
Ke

Sub CPMK Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk
&

Kriteria

Indikator Penilaian Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
adsorbsi

6. Ketepatan
menjelaskan
prinsip dari
adsorbsi gas oleh
zat padat

13 Menjelaskan
konsep sistem
koloid

9.1 Menjelaskan
pengertian koloid

9.2 Menjelaskan jenis-
jenis koloid

9.3 Menjelaskan sifat-
sifat koloid

9.4 Menjelaskan koloid
liofil dan liofob

9.5 Menjelaskan
peranan koloid
dalam kehidupan
sehari-hari

1. Pengertian koloid
2. Jenis-jenis koloid
3. Sifat-sifat koloid
4. Koloid Liofil dan
Liofob

5. Peranan koloid
dalam kehidupan
sehari-hari

Pendekatan
pembelajaran
kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya
jawab, dan
pemberian
tugas individu/
kelompok

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk
power point
dan
penyelesaian
soal

1 x 2 x
50 menit

Tes
tulis

1 Ketepatan
menjelaskan
pengertian koloid

2 Ketepatan
menjelaskan jenis-
jenis koloid

3 Ketepatan
menjelaskan sifat-
sifat koloid

4 Ketepatan
menjelaskan
koloid liofil dan
liofob

5 Ketepatan
menjelaskan
peranan koloid
dalam kehidupan
sehari-hari

10 3,4

14,15 Memahami
dan
menyelesaika
perhitungan
sel
elektrokimia,

10.1Menjelaskan
potensial elektroda

10.2Menjelaskan
keaktifan elektrolit
dan kekuatan ion

10.3Menjelaskan teori

1. Potensial
elektroda

2. Keaktifan
elektrolit dan
kekuatan ion

3. Teori pembatas

Pendekatan
pembelajaran
kolaboratif:
Ceramah,
diskusi, tanya

Tugas :
Membuat
presentasi
dalam
bentuk

2 x 2 x
50 menit

Tes
tulis

1. Ketepatan
menjelaskan
potensial elektroda

2. Ketepatan
menjelaskan
keaktifan elektrolit

10 2,4



Perte-
muan
Ke

Sub CPMK Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk
&

Kriteria

Indikator Penilaian Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
penentuan
EMF suatu sel

pembatas debye –
huckel

10.4Menjelaskan cara
penentuan emf

10.5Menjelaskan
konsep elektrolisis
dan polarisasi

10.6Menjelaskan prinsip
sel bahan bakar

10.7Menjelaskan
tentang sel volta
aplikasi

10.8Menjelaskan prinsip
dari elektrokimia

10.9Menjelaskan prinsip
dari elektroplating

Debye – Huckel
4. Penentuan EMF
5. Elektrolisis dan
Polarisasi

6. Sel Bahan Bakar
7. Sel Volta
Aplikasi

8. Elektrokimia
9. Elektroplating

jawab, dan
pemberian
tugas individu/
kelompok

power point
dan
penyelesaian
soal

dan kekuatan ion
3. Ketepatan
menjelaskan teori
pembatas debye –
huckel

4. Ketepatan
menjelaskan cara
penentuan emf

5. Ketepatan
menjelaskan
konsep elektrolisis
dan polarisasi

6. Ketepatan
menjelaskan
prinsip sel bahan
bakar

7. Menjelaskan
tentang sel volta
aplikasi

8. Menjelaskan
prinsip dari
elektrokimia

9. Menjelaskan
prinsip dari
elektroplating

16 UAS
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

Manajemen Lingkungan 022T0808 MPB 2 2 4 agustus 2018
Capaian
Pembelajaran (CP)

KoordinatorPengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI TEKNIK KIMIA

Ninik Nigusti Ayu Sunardi, M.Pd Ninik Nigusti Ayu Sunardi, M.Pd Listyana Candra Dewi, S.Si, M.Si

CPL yang dibebankanpada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
P1 Menguasai konsep sains berupa pengetahuan tentang gejala alam dan ilmu manejemen untuk menyelesaiakan

permasalahan dalam bidang kerekayasaan dan industri kimia
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang
sesuai dengan bidang keahliannya.

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan analisis informasi dan data
KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknik

kimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
CP-MK
M1 Memahami pengetahuan tentang gejala alam dan ilmu manejemen di bidang kerekayasaan secara mandiri dan

bertanggungjawab
M2 Menerapkan pengetahuan tentang gejala alam dan ilmu manejemen di bidang kerekayasaan secara mandiri

dan bertanggungjawab
M3 Terampil menyelesaikan persoalan manajemen lingkungan secara mandiri dan bertanggungjawab



SUB-CPM K (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Memahami dasar pemikiran manajemen lingkungan
L2 Memahami dasar-dasar ilmu manajemen
L3 Memahami proses manajemen/proyek dan manajemen fungsional
L4 Memahami pengorganisasi-an dalam proses manajemen
L5 Memahami pengendalian proses manajemen
L6 Memahami Perencanaan strategis dan operasional proyek
L7 Memahami tentang sistem manajemen lingkungan
L8 Memahami koonsep ekonomi lingkungan
L9 Memahami tentang konsep indikator lingkungan
L10 Menghasilkan suatu dokumen dengan menerapkan penerapan ilmu ekonomi lingkungan

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar manajemen umum sebagai suplemen yang penting terhadap kemampuan
mahasiswa dalam bidang kerekayasaan teknik

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian

Topik Bahasan

1. Ruang lingkup manajemen lingkungan
2. Dasar-dasar ilmu manajemen
3. Proses manajemen/proyek dan manajemen fungsional
4. Pengorganisasian dalam manajemen
5. Pengendalian proses manajemen
6. Perencanaan strategis dan operasional proyek
7. SML
8. Dasar ekonomi lingkungan
9. Konsep indikator lingkungan



Pustaka Utama :

1. Eddy, Karden. 2009. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Djambatan
Pendukung

2. Saputra, Karsono. 2002. Indonesia Heritage: Manusia dan Lingkungan Vol:2. Jakarta: Jayakarta Agung Offset
3. Salim, Emil, 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: LP3ES
4. Zoer’aini. 2007. Prinsip-Prinsip Ekologi. Jakarta: PT. Bumi Aksara Antropologi Indonesia

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

Powerpoint Buku Ajar, Laptop, LCD, dll
Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Ninik Nigusti Ayu Sunardi, M.Pd.

Assessment

Mata Kuliah Syarat -

Perte
muan
Ke

Sub CPMK Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian Referensi
Bentuk&
Kriteria

Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Mahasiswa

mampu
memahami
dasar pemikiran
manajemen
lingkungan

1.1 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
tujuan mata kuliah
manejemen
lingkungan

1.2 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
manfaat mata kuliah
manajemen
lingkungan

Pendahuluan

 Penyampaian
kontrak kuliah
serta RPS

 Tujuan
matakuliah

 Manfaat
matakuliah

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan
pemberian tugas
individu/
kelompok

Tugas :
Mahasiswa
melakukan
kerja
individu untuk
melakukan
searching
internet
tentang ruang
lingkup
manajemen

1 x 2 x 50
menit

Tes Tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
tentang tujuan
mata kuliah
manejemen
lingkungan

2 Ketepatan
menjelaskan
tentang manfaat
mata kuliah
manajemen

10 1,2



lingkungan lingkungan

2 Memahami
dasar-dasar ilmu
manajemen

2.1 Mahasiswa mampu
menjelaskan
pengertian dasar
manajemen

2.2 Mahasiswa mampu
menjelaskan unsur-
unsur manajemen

2.3 Mahasiswa mampu
menjelaskan
tingkatan manajemen

2.4 Mahasiswa mampu
menjelaskan
perkembangan
manajemen

Siklus hidup
proyek dan
manajemen

 Pengertian
dasar
manajemen
menurut para
ahli

 Unsur-unsur
manajemen

 Tingkatan
manajemen

 Perkembangan
manajemen

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan
pemberian tugas
individu/
kelompok

Tugas :
Mahasiswa
melakukan
kerja
individu untuk
melakukan
searching
internet
tentang siklus
hidup proyek
dan manajemen

1 x 2 x 50
menit

Tes Tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
pengertian dasar
manajemen

2. Ketepatan
menjelaskan
unsur-unsur
manajemen

3. Ketepatan
menjelaskan
tingkatan
manajemen

4. Ketepatan
menjelaskan
perkembangan
manajemen

10 1,2

3,4 Memahami
proses
manajemen/pro
yek dan
manajemen
fungsional

3.1 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
konsep dan pemikiran
proyek

3.2 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
manajemen proyek

3.3 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
fungsi manajemen

3.4 Mahasiswa mampu
menjelaskan prinsip
manajemen

3.5 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
perilaku proyek dan
tuntutan manajemen

Pengantar proses
manajemen/proy
ek dan
manajemen
fungsional

 Konsep dan
pemikiran
proyek

 Manajemen
proyek

 Manajemen
klasik

 Kegiatan
operasi industri
dan fungsi
manajemen

 Prinsip
manajemen
klasik

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan
pemberian tugas
individu/
kelompok

Tugas :
Mahasiswa
melakukan
kerja
individu untuk
melakukan
searching
internet
tentang
pengantar
proses
manajemen/pro
yek dan
manajemen
fungsional

2 x 2 x 50
menit

Tes Tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
tentang konsep
dan pemikiran
proyek

2. Ketepatan
menjelaskan
tentang
manajemen
proyek

3. Ketepatan
menjelaskan
tentang fungsi
manajemen

4. Ketepatan
menjelaskan
prinsip
manajemen

5. Ketepatan
menjelaskan

10 1,2



 Perilaku proyek
dan tuntutan
manajemen

tentang perilaku
proyek dan
tuntutan
manajemen

5 Memahami
pengorganisasi-
an dalam proses
manajemen

4.1 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
konsep organisasi

4.2 Mahasiswa mampu
menjelaskan setiap
langkah
pengorganisasian
dalam proses
manajemen

4.3 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
keterampilan manajer
profesional

Pengorganisasian
dalam proses
manajemen

 Definisi
organisasi

 Bentuk
organisasi

 Perencanaan
 Pengorganisasia
n

 Pengarahan dan
implementasi

 Pengawasan
dan
pengendalian

 Keterampilan
manajer
profesional

 Prinsip
organisasi

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan
pemberian tugas
individu/
kelompok

Tugas :
Mahasiswa
melakukan
kerja
individu untuk
melakukan
searching
internet
tentang
Pengorganisasi
an dalam
proses
manajemen

1 x 2 x 50
menit

Tes Tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
tentang konsep
organisasi

2. Ketepatan
menjelaskan
setiap langkah
pengorganisasia
n dalam proses
manajemen

3. Ketepatan
menjelaskan
tentang
keterampilan
manajer
profesional

10 1,2

6 Memahami
pengendalian
proses
manajemen

5.1 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
pengarahan dalam
proses manajemen

5.2 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
pengendalian dalam
proses manajemen
evaluasi

Pengorganisasian
:
 Pengarahan
dalam proses
manajemen

 Pengendalian
dalam proses
manajemen
evaluasi

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan
pemberian tugas
individu/
kelompok

Tugas :
Mahasiswa
melakukan
kerja
individu untuk
melakukan
searching
internet
tentang
Pengorganisasi
an

1 x 2 x 50
menit

Tes Tulis 5.1 Mahasiswa
mampu
menjelaskan
tentang
pengarahan
dalam proses
manajemen

5.2 Mahasiswa
mampu
menjelaskan
tentang
pengendalian
dalam proses

10 1,2



manajemen
evaluasi

7 Memahami
Perencanaan
strategis dan
operasional
proyek

6.1 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
fungsi, Proses dan
Sistematika
Perencanaan

6.2 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
sistematika
perencanaan

6.3 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
perencanaan strategi
proyek

6.4 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
perencanaan
operasional

6.5 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
unsur-unsur
Perencanaan
Operasional Proyek

Perencanaan
strategis dan
operasional
proyek

 Fungsi, Proses
dan Sistematika
Perencanaan

 Sistematika
perencanaan

 Perencanaan
strategi proyek

 Perencanaan
operasional

 Unsur-unsur
Perencanaan
Operasional
Proyek

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan
pemberian tugas
individu/
kelompok

Tugas :
Mahasiswa
melakukan
kerja
individu untuk
melakukan
searching
internet
tentang
perencanaan
strategis dan
operasional
proyek

1 x 2 x 50
menit

Tes Tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
tentang fungsi,
Proses dan
Sistematika
Perencanaan

2. Ketepatan
menjelaskan
tentang
sistematika
perencanaan

3. Ketepatan
menjelaskan
tentang
perencanaan
strategi proyek

4. Ketepatan
menjelaskan
tentang
perencanaan
operasional

5.. Ketepatan
menjelaskan
tentang unsur-
unsur
Perencanaan
Operasional
Proyek

10 3,4

8 UTS
9,10 Memahami

tentang sistem
manajemen
lingkungan

7.1 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
pengertian dan
sejarah ISO

7.2 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
ISO dalam bisnis dan

Sistem
Manajemen
Lingkungan

 ISO
 Evolusi
Manajemen

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan
pemberian tugas
individu/

Tugas :
Mahasiswa
melakukan
kerja
individu untuk
melakukan
searching

2 x 2 x 50
menit

Tes Tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
tentang
pengertian dan
sejarah ISO

2. Ketepatan
menjelaskan

10 3,4



lingkungan
7.3 Mahasiswa mampu

menjelaskan tentang
Lembaga terkait
sertifikat ISO

7.4 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
keuntungan
penerapan ISO 14001

7.5 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
kesalahan persepsi
ISO 14001

lingkungan
 Perkembangan
standar
Manajemen
lingkungan

 Standar ISO
seri 14000

 SML ISO
14001

 ISO dalam
Bisnis dan
Lingkungan

 ISO 14001 di
Indonesia

 Lembaga terkait
Sertifikat ISO

 Keuntungan
penerapan ISO
14001

 Kesalahan
persepsi ISO
14001

kelompok internet
tentang sistem
manajemen
lingkungan

tentang ISO
dalam bisnis
dan lingkungan

3. Ketepatan
menjelaskan
tentang
Lembaga terkait
sertifikat ISO

4. Ketepatan
menjelaskan
tentang
keuntungan
penerapan ISO
14001

5. Ketepatan
menjelaskan
tentang
kesalahan
persepsi ISO
14001

11,12 Memahami
koonsep
ekonomi
lingkungan

8.1 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
definisi ekonomi
lingkungan

8.2 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
hubungan sistem
ekonomi dan
lingkungan

8.3 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
kebijakan PLH

8.4 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
ekonomi dan
pembangunan

Ekonomi
Lingkungan

 Definisi
ekonomi
lingkungan

 Hubungan
sistem ekonomi
dan lingkungan

 Pendekatan
Kebijakan PLH

 Ekonomi dan
pembangunan
berkelanjutan

 Keseimbangan
bahan

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan
pemberian tugas
individu/
kelompok

Tugas :
Mahasiswa
melakukan
kerja
individu untuk
melakukan
searching
internet
tentang
ekonomi
lingkungan

2 x 2 x 50
menit

Tes Tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
tentang definisi
ekonomi
lingkungan

2. Ketepatan
menjelaskan
tentang
hubungan
sistem ekonomi
dan lingkungan

3. Ketepatan
menjelaskan
tentang
kebijakan PLH

4. Ketepatan

10 3,4



berkelanjutan
8.5 Mahasiswa mampu

menjelaskan tentang
keseimbangan bahan
dan lingkungan

8.6 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
biaya dan manfaat
ekonomi lingkungan

8.7 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
pendekatan
penentuan nilai SDA

8.8 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
amdal

 Keseimbangan
lingkungan

 Biaya dan
manfaat

 Pendekatan
penentuan nilai
SDA

 Peranan amdal

menjelaskan
tentang
ekonomi dan
pembangunan
berkelanjutan

5. Ketepatan
menjelaskan
tentang
keseimbangan
bahan dan
lingkungan

6. Ketepatan
menjelaskan
tentang biaya
dan manfaat
ekonomi
lingkungan

7. Ketepatan
menjelaskan
tentang
pendekatan
penentuan nilai
SDA

8. Ketepatan
menjelaskan
tentang amdal

13,14 Memahami
tentang konsep
indikator
lingkungan

9.1 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
definisi polusi air,
tanah, udara, suara
beserta indikatornya

9.2 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
hubungan antara
polusi organik dan
distribusi
mikroorganisme

Indikator
Lingkungan

 Definisi polusi
air, tanah,
udara, suara
beserta
indikatornya

 Hubungan
antara polusi
organik dan
distribusi

Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan
pemberian tugas
individu/
kelompok

Tugas :
Mahasiswa
melakukan
kerja
individu untuk
melakukan
searching
internet
tentang
indikator
lingkungan

2 x 2 x 50
menit

Tes Tulis 1. Ketepatan
menjelaskan
tentang definisi
polusi air,
tanah, udara,
suara beserta
indikatornya

2. Ketepatan
menjelaskan
tentang
hubungan
antara polusi
organik dan

10 3,4



mikroorganism
e

distribusi
mikroorganisme

15 Menghasilkan
suatu dokumen
dengan
menerapkan
penerapan ilmu
ekonomi
lingkungan

10.1 Mahasiswa mampu
menerapkan
pengetahuan tentang
ekonomi lingkungan
melalui tugas akhir
yang telah
diselesaikan

Tugas Akhir Pendekatan
Pembelajaran
Kolaboratif:
Ceramah, diskusi,
tanya jawab, dan
pemberian tugas
individu/
kelompok

Tugas :
Mahasiswa
melakukan
kerja
kelompok
untuk
membuat
rancangan
dokumen
amdal

1 x 2 x 50
menit

Tes Tulis 1 Ketepatan
menerapkan
pengetahuan
tentang
ekonomi
lingkungan
melalui tugas
akhir yang telah
diselesaikan

10 3,4

16 UAS
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

PRODI TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNIK

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

Menggambar Teknik 022T0501 Mata kuliah dasar
keteknikan 2 2 3 September

2019
Capaian
Pembelajaran (CP) Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua Program Studi Teknik

Industri

Mustaqim, S.T., M.Eng. Listiyana Candra Dewi, M.Si Listiyana Candra Dewi, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengambangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora

yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

bidang teknik kimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang

dihadapi..
KK2 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu



memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
KK3 Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil

kerja organisasi
KK8 Memiliki kemampuan merancang rekayasa sistem pengolahan dan pra rencana pabrik kimia ditinjau

dari segi teknis, ekonomis maupun lingkungan

CP-MK
M1 Mampu memahami aplikasi teknologi (C2)
M2 Menguasai konsep tentang ilmu proyeksi, teknik menggambar dan membaca gambar

mengaplikasikannya ke dalam indutri kimia (A5)
M3 Menguasai konsep tentang ilmu proyeksi, teknik menggambar dan membaca gambar

mengaplikasikannya menggunakan aplikasi (A5)
SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Menjelaskan fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik
L2 Menjelaskan posisi kerja gambar kerja, alat gambar dan penggunaannya, skala gambar dan menggambar

etiket gambar
L3 Menjelaskan aturan-aturan memberi ukuran, garis dan simbol gambar dalam teknik kimia
L4 Menjelaskan fungsi toleransi, toleransi untuk lubang dan poros
L5 Memahami dan mengaplikasikan gambar proyeksi orthogonal
L6 Memahami dan mengaplikasikan gambar proyeksi (eropa dan amerika)
L7 Mengaplikasikan gambar berbasis komputer

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI
(Perkuliahan Gambar Teknik berisi tentang penguasaan teknik presentasi grafis dua dimensi dan tiga dimensi
melalui penerapan konstruksi, proyeksi orthografi, isometrik, perspektif dan penguasaan kaidah presentasi grafis
melalui penguasaan Standarisasi, Notasi, dan Norma-norma kaidah Gambar Teknik serta menerapkan dalam dunia
industri kimia..

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian Mahasiswa mampu menggambar industri kimia, perancangan alat kimia dengan skala lab
maupun skala pabrik/industri



Topik Bahasan

1. Fungsi gambar sebagai bahasa teknik
2. Skala gambar, peralatan gambar, dan etiket gambar
3. Aturan memberi ukuran gambar, aturan garis gambar, simbol gambar dalam teknik kimia
4. Toleransi gambar (lubang dan poros)
5. Proyeksi orthogonal, aksonometri
6. Proyeksi Amerika dan Eropa (sudut pandang)
7. Gambar berbasis komputer (Catia)

Pustaka Utama :

1. G. Takesi sato, 1994, Menggambar Mesin, Pradnya paramita
2. Griffiths, Brian, 2003, Engineering Drawing for Manufakture, Elsevir Science & Techhnology Books
3. Simmons, Colin H, and Maguire, Dennis E, 2004, Manual of Engineering Drawing 2nd Edition, Butterworth-

Heinemann

Pendukung

1. Bielefeld, B., (2010) Gambar Teknik. Penerbit Erlangga
Media Pembelajaran Software Hardware :

OS : Windows; Office, Catia PC & LCD Projector

Teacher/Team
Teaching/ Tim LS Mustaqim, S.T., M.Eng.

Assessment Tes Tertulis, proyek gambar

Mata Kuliah Syarat -



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajar
an

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Mahasiswa

dapat
memahami
Fungsi dan
Sifat
Gambar
Sebagai
Bahasa Teknik
(C2)

1. Mahasiswa
dapat
menjelaska
n Fungsi
dan Sifat
Gambar
Sebagai
Bahasa
Teknik
dengan
benar (C2)

1. Fungsi dan
tujuan
gambar
teknik

Pendekatan
Pembelajara
n
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya jawab,
dan
pemberian
tugas
individu

Tugas:
Mempersiapk
an peralatan
gambar

1 x 50
menit

Tes Tertulis Ketepatan
menjelaskan
Fungsi dan
Sifat Gambar
Sebagai
Bahasa Teknik
dengan benar

5 [1]

2-3 Memeahami,
Posisi
kerja gambar
kerja, Kepala
gambar, Alat
gambar dan
penggunaanny
a
dan Garis,
huruf, dan

Dapat
Memeahami,
Posisi
kerja gambar
kerja, Kepala
gambar, Alat
gambar dan
penggunaann
ya
dan Garis,

1. Fungsi
peralatan
gambar

2. Skala
gambar

3. Etiket
gambar

Pendekatan
Pembelajara
n
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya jawab,
dan
pemberian
tugas

Tugas:
Menyelesaika
n etiket
gambar

2 x 2 x 50
menit

Tes Tertulis Ketepatan
dalam
membuat
etiket gambar

10 [1], [2],
[3], [4]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajar
an

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
skala
dalam gambar
teknik (C2),
(A2)

huruf, dan
skala
dalam gambar
teknik
(C2), (A2)

individu
(membuat
etiket
gambar)

4 Memahami
aturan-aturan
memberi
ukuran,
Cara memberi
ukuran,
Membuat
arsiran (C2),
((A5)

Memahami
aturan-aturan
memberi
ukuran,
Cara memberi
ukuran,
Membuat
arsiran (C2),
((A5)

1. Ukuran
gambar

2. Arsiran
gambar

Pendekatan
Pembelajara
n
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya jawab,
dan
pemberian
tugas
individu
gambar garis
tebal dan
tipis

Tugas:
Menyelesaika
n gambar

1 x 2 x 50
menit

Tes Tertulis,
ketepatan dan
penguasaan
gambar

Ketepatan
aturan-aturan
memberi
ukuran,
Cara memberi
ukuran,
Membuat
arsiran pada
gambar teknik

15 [1], [2]

5 Memahami
memahami
Definisi dan
fungsi
toleransi,
Toleransi
untuk
lubang,
Toleransi
untuk

Dapat
memahami
Definisi dan
fungsi
toleransi,
Toleransi
untuk
lubang,
Toleransi
untuk

1. Toleransi
menggam
bar

Pendekatan
Pembelajara
n
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya jawab,

- 1 x 50
menit

Tes Tertulis Ketepatan
memahami
Definisi dan
fungsi
toleransi,
Toleransi
untuk
lubang,
Toleransi
untuk

10 [1], [2]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajar
an

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
poros (C2) poros (C2 poros (C2

6-7 Memahami
dan
mengaplikasi
kan Proyeksi
orthogonal,
aksonometri
(C2) (A5)

Dapat
Memahami
dan
mengaplikas
ikan
Proyeksi
orthogonal,
aksonometri
(C2) (A5)

1. proyeksi
orthogonal

2. proyeksi
aksonomet
ri

Pendekatan
Pembelajara
n
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya jawab,
dan
pemberian
tugas
individu
gambar
proyeksi
orthogonal
dan
aksonometri

2 x 2 x 50
menit

Tes Tertulis Ketepatan
dalam
mmahami
dan
mengaplikasi
kan Proyeksi
orthogonal,
aksonometri
(C2) (A5)

10 [1], [2],
[3], [4]

8 UTS (bobot UTS merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan)
9-10 Memahami

dan
mengaplikasi
kan Proyeksi
Amerika dan
Eropa (sudut
pandang)
(C2) (A5)

Dapat
Memahami
dan
mengaplikas
ikan
Proyeksi
Amerika dan
Eropa (sudut
pandang)
(C2) (A5)

1. proyeksi
amerika
dan eropa

Pendekatan
Pembelajara
n
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya jawab,
dan
pemberian
tugas
individu

Tugas:
Menyelesaika
n gambar
proyeksi
amerika dan
eropa

2 x 2 x 50
menit

Tes Tertulis Ketepatan
Memahami
dan
mengaplikasi
kan Proyeksi
Amerika dan
Eropa (sudut
pandang)
(C2) (A5

20 [1], [2],
[3], [4]



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajar
an

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
ReferensiBentuk &

Kriteria
Indikator
Penilaian

Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
menggambar
peralatan/ala
t kimia dan
diproyeksika
n (amerika
dan eropa)

11-15 Memahami
dan
mengaplikasik
an Gambar
berbasis
komputer
(Catia) (C2),
(A5)

1. Dapat
Memahami
dan
mengaplika
sikan
Gambar
berbasis
komputer
(Catia)
(C2), (A5)

1. Toolbar
pada catia

2. Penggunaa
n part
design

3. Membuat
ukuran

4. Penggunaa
n material
gambar

5. Assembly
6. Proyeksi

gambar
(amerika
dan eropa)

7. Exprot to
JPG &
PDF

Pendekatan
Pembelajara
n
Kolaboratif:
Ceramah,
diskusi,
tanya jawab,
dan
pemberian
tugas
individu
gambar
berbasis
komputer

Tugas:
Menyelesaika
n gambar
berbasis
komputer

5 x 2 x 50
menit

Tes Tertulis Ketepatan
dalam
memahami
dan
mengaplikasik
an Gambar
berbasis
komputer
(Catia) (C2),
(A5)

30 [1], [2],
[3], [4]

16 UAS (bobot UAS merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

PRODI TEKNIK KIMIA

FAKULTAS TEKNIK

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

Metode Numerik 022T0504

MATAKULIAH
KEILMUAN

KETERAMPILAN
(MKK)

2 3 2 September
2020

Capaian
Pembelajaran (CP)

Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua Program Studi Teknik
Kimia

Firda Hariyanti, M.Pd.
Listiyana Candra Dewi, M.Si.

Listiyana Candra Dewi, M.Si.
CPL yang dibebankan pada MK
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengambangan atau implementasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan

hasil analisis informasi dan data
KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang teknik kimia

dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
KK2 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk

dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

P5 Menguasai konsep umum, prinsip, metode, teknik, dan pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara
mengoperasikan instrumen kimia yang umum



CP-MK
M1 Memahami dan menghitung galat pada metode numerik
M2 Menerapkan dan membedakan metode tertutup dan metode terbuka, eliminasi gauss dan eliminasi gauss

Jordan
M3 Menerapkan metode differensial numerik, integrasi numerik, interpolasi dan regresi dalam menyelesaikan

persoalan tertentu dengan mandiri dan penuh tanggung jawab
SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
1 Memhami dan Menghitung galat pada metode numerik
2 Menyelesaikan persamaan Non linear menggunakan metode tertutup dan terbuka
3 Menyelsasikan persamaan linear dengan metode numerik
4 Menerapkan metode differensial numerik
5 Menerapkan Metode Integrasi numerik
6 Menerapkan Metode Interpolasi numerik
7 Menerapkan Metode Regresi

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa, meliputi galat, Persamaan non-linear metode tertutup
(tabel, biseksi, regula falsi) dan metode terbuka (secant, newton raphson, iterasi sederhana), persamaan linear
(eliminasi gauss, eliminasi gauss jordan, gauss seidel), diferensial numerik, integrasi numerik, interpolasi, dan regresi
serta penggunaan aplikasi mathlab.

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian

Mata kuliah ini mengkaji tentang galat, Persamaan non-linear metode tertutup (tabel, biseksi, regula falsi) dan
metode terbuka (secant, newton raphson, iterasi sederhana), persamaan linear (eliminasi gauss dan eliminasi gauss
jordan), diferensial numerik, integrasi numerik, interpolasi, dan regresi.
Topik Bahasan

1. Galat
2. Pers. Non-linear metode tertutup
3. Pers. Non-linear metode terbuka
4. Pers linear Eliminasi Gauss
5. Pers linear Gauss Jordan



6. Differensial numerik
7. Integrasi numerik Metode Reimann
8. Integrasi numerik Metode Trapezoida & Simpson
9. Interpolasi linear dan kuadratik
10. Regrasi linear dan regresi non linear

Pustaka Utama :

1. Bober W. & Stevens A., Numerical and Analytical Methods with MATLAB for Electrical Engineers, CRC

Press Taylor & Francis Group, 2013, London

2. Chapra S.C. & Canale R.P., Numerical Methods for Engineerings, McGraw-Hill,2012, Singapore

3. Yang W.Y., et al., Applied Numerical Methods Using Matlab, John Wiley & Sons, 2005, USA

4. W. Chaney and David K., Numerical Mathematics and Computing 6thEd., Thomson Brooks/Cole, 2004

Pendukung

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

Microsoft exel & Mathlab Laptop, LCD, dll

Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Firda Hariyanti, M.Pd.

Assessment Tes dan Praktek

Mata Kuliah Syarat -



Pertemuan
Ke

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator Pencapaian
Kompetensi Materi Pokok

Bentuk dan
Metode

Pembelajaran

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Estimasi
Waktu

Penilaian
Referensi

Bentuk &
Kriteria Indikator Penilaian Bobot

(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1-2 Memahami
dan
menghitung
galat pada
metode
numerik

1.1 Pengertian Error
1.2 Jenis-jenis Error
1.3 Perhitungan galat

• Galat/ Error
• Galat relatif

Ceramah,
diskusi, dan
penugasan

Menguasai
perhitungan
galat pada
metode
nemurik

[2(3x50’’)] Pengeta
huan,
ketera
mpilan,
dan
sikap

Ketepatan dan
penguasaan
terhadap
perhitungan
galat

10 [1,4]

3-4 Menyelesaika
n persamaan
Non linear
menggunakan
metode
tertutup dan
terbuka

2.1 Menerapkan dan
membedakan
metode tabel,
biseksi, regulasi
falsi

2.2 Menerapkan dan
membedakan
metode secant,
newton rapshon,
iterasi sederhana

• Pers. Non-
linear

• Metode
terbuka

• Metode
tertutup

Presentasi,
diskusi,
praktek
bersama, dan
penugasan

Menguasai
metode
perhitungan
pers. Non
linear
(metode
terbuka dan
tertutup)
melalui
pemograma
n komputer

[2(3x50’’)] Pengeta
huan,
ketera
mpilan,
dan
sikap

Ketepatan dan
penguasaan
terhadap
perhitungan
pers. Non linear
menggunakanm
etode terbuka
dan metode
tertutup.

15 [1,2,3,4]

5-6 Menyelsasika
n persamaan
linear dengan
metode
numerik

3.1 Menerapkan
metode eliminasi
Gauss

3.2 Menerapkan
metode Gauss
Jordan

• Pers. Linear
• Eliminasi
gauss

• Eliminasi
gauss
jordan

Presentasi,
diskusi,
praktek
bersama, dan
penugasan

Mengusai
metode
perhitungan
pers. Linear
melalui
pemograma

[2(3x50’’)] Pengeta
huan,
ketera
mpilan,
dan
sikap

Ketepatan dan
penguasaan
terhadap
perhitungan
pers. linear
menggunakanm

15 [1,2,3,4]



3.3 Membedakan
metode Gauss
Jordan dan Gauss
Seidel

• Eliminasi
gauss seidel

n komputer etode eliminasi
gauss,
EGJ&EGS

7 Menerapkan
metode
differensial
numerik

4.1 Menerapkan
metode selisih
maju

4.2 Menerapkan
metode selisih
tengahan

4.2 Menerapkan
metode selisih
mundur

• Differensial
numerik

• Metode
selisih maju

• Metode
selisih
tengahan

• Metode
mundur

Presentasi,
diskusi,
praktek
bersama, dan
penugasan

Mengusai
metode
differensial
numerik
melalui
pemograma
n komputer

[1(3x50’’)] Pengeta
huan,
ketera
mpilan,
dan
sikap

Ketepatan dan
penguasaan
terhadap
perhitungan
differensial
numerik
menggunakan
metode selisih
maju, selisih
tengahan, dan
selisih mundur

15 [1,2,3,4]

UTS
9-10 Menerapkan

Metode
Integrasi
numerik

5.1 Menerapkan
metode Integral
Reiman

5.2 Menerapkan
metode integrasi
trapezoida

5.3 Menerapkan
metode Simpson

• Metode
integral
reiman

• Metode
integral
trapezoida

• Metode
integral
simpson

Presentasi,
diskusi,
praktek
bersama, dan
penugasan

Mengusai
metode
integrasi
numerik
melalui
pemograma
n komputer

[2(3x50’’)] Pengeta
huan,
ketera
mpilan,
dan
sikap

Ketepatan dan
penguasaan
terhadap
perhitungan
Integrasi numerik
menggunakan
metode integral
reiman,
trapezoida, dan
simpson

15 [1,2,3,4]

11-12 Menerapkan
Metode
Interpolasi
numerik

6.1 Menerapkan
metode Interpolasi
Linear

6.2 Menerapkan
Metode Quadrat
dan Kubik

• Metode
interpolasi
linear

• Metode
interpolasi
kuadrat
dana kubik

Presentasi,
diskusi,
praktek
bersama, dan
penugasan

Meguasai
metode
interpolasi
linear
melalui
pemograma
n komputer

[2(3x50’’)] Pengeta
huan,
ketera
mpilan,
dan
sikap

Ketepatan dan
penguasaan
terhadap
perhitungan
interpolasi
menggunakan
metode
interpolasi linear,

15 [1,2,3,4]



interpolasi
kuadrat dan kubik

13-15 Menerapkan
Metode
Regresi

7.1 Menerapkan
metode regresi
linear

7.2 Menerapkan
metode regresi non
linear

7.3 Membedakan
regresi linear dan
non linear

• Regresi
linear

• Regresi non
linear

Presentasi,
diskusi,
praktek
bersama, dan
penugasan

Mengusai
metode
regresi
linear
melalui
pemograma
n komputer

[2(3x50’’)] Pengeta
huan,
ketera
mpilan,
dan
sikap

Ketepatan dan
penguasaan
terhadap
perhitungan
regresi linear dan
regresi non linear

15 [1,2,3,4]

UAS



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)

Mata Kuliah: Operasi Teknik Kimia I
Aulia Firda Alfiana, S.T., M.Ling.

S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

INSTITUT TEKNOLOGI DAN SAINS NAHDLATUL ULAMA PASURUAN
TAHUN 2020



Diterbitkan Oleh : S1 Teknik Kimia, 2020
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

Operasi Teknik Kimia I
022T0508 Mata kuliah dasar

keteknikan
2 3

Capaian
Pembelajaran (CP)

Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI S1 TEKNIK
KIMIA

Aulia Firda Alfiana, S.T, M.Ling. Lintang Alivia Anggerta, M.T Listiyana Candra Dewi, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri
P1 Menguasai konsep teoritis kimia secara mendalam, khususnya struktur atom, ikatan kimia, sifat kimia

dan perubahan pada energi maupun kinetik molekul
P2 Menguasai konsep teoritis reaksi transformasi dan sintesis molekul secara mendalam
P3 Menguasai konsep teoritis, prinsip, metoda dan teknik identifikasi, karakterisasi, isolasi (pemisahan) dan

analisis kereaktifan molekul
P8 Menguasai konsep umum, prinsip dan teknik komunikasi efektif secara lisan dan tulis
P10 Menguasai pengetahuan faktual dari isu kekinian dalam masalah ekonomi, sosial, ekologi secara umum

yang terkait dengan pemanfaatan bahan-bahan kimia oleh masyarakat
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau



implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya

berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah
tanggungjawabnya

KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang
teknik kimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi

KK2 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok

KK3 Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja
organisasi

KK5 Mampu mengusulkan rekayasa teknologi proses terkini baik yang berkembang secara lokal, nasional
maupun internasional pada industri kimia yang tepat untuk mencapai efisiensi maksimal

KK8 Memiliki kemampuan merancang rekayasa sistem pengolahan dan pra rencana pabrik kimia ditinjau dari
segi teknis, ekonomis maupun lingkungan

CP-MK
M1 Mampu memahami tentang aliran fluida, pengukuran aliran fluida, alat transportasi fluida, fluida mampu mampat,

aliran adiabatik dan isotermal, unggun diam dan terfluidisasi, sedimentasi, pengadukan dan pengecilan ukuran
partikel padat

M2 Mampu meyelesaikan permasalahan terkait pengukuran aliran fluida, alat transportasi fluida, fluida mampu
mampat , aliran adiabatik dan isotermal, unggun diam dan terfluidisasi, sedimentasi, pengadukan dan pengecilan
ukuran partikel padat

SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Aliran fluida (persamaan dasar aliran fluida dan persamaan Bernoulli)
L2 Pengukuran aliran fluida (tabung pitot, orificemeter dan venturimeter)

L3 Alat transportasi fluida (pompa)



L4 Fluida mampu mampat (neraca energi total dan neraca energi mekanik)
L5 Aliran adiabatik dan isotermal (kecepatan akustik, kecepatan aliran dalam nozel, pengaruh luas

penampang terhadap aliran fluida, aliran adiabatik, aliran gesekan isotermal dan aliran kalor dalam
aliran isotermal)

L6 Unggun diam dan terfluidisasi (aliran fluid melewati unggun butiran padat, gerakan dalam aliran
menembus lapis tipis hamparan benda padat, gerakan partikel dalam fluida dan fluidisasi)

L7 Pengadukan (tujuan, contoh proses dan alat pengadukan dan kecepatan pengadukan)
L8 Filtrasi (prinsip, kegunaan, jenis dan alat filtrasi, jenis filter, pencucian ampas filter (back wash)

L9 Sedimentasi/ pengendapan (kegunaan, jenis klasifikasi pengendapan, flokulasi, laju sedimentasi)
L10 Pengecilan ukuran partikel padat

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Mata kuliah ini mempelajari tentang aliran fluida, pengukuran aliran fluida, alat transportasi fluida, fluida mampu
mampat, aliran adiabatik dan isotermal, unggun diam dan terfluidisasi, pengadukan, filtrasi, sedimentasi dan
pengecilan ukuran partikel padat

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian Aliran fluida, pengukuran aliran fluida, alat transportasi fluida, fluida mampu mampat, aliran
adiabatik dan isotermal, unggun diam dan terfluidisasi, pengadukan, filtrasi, sedimentasi/
pengendapan dan pengecilan ukuran partikel padat

Topik Bahasan Aliran fluida (persamaan dasar aliran fluida dan persamaan Bernoulli), pengukuran aliran fluida
(tabung pitot, orificemeter dan venturimeter), alat transportasi fluida (pompa), fluida mampu
mampat (neraca energi total dan neraca energi mekanik), aliran adiabatik dan isotermal
(kecepatan akustik, kecepatan aliran dalam nozel, pengaruh luas penampang terhadap aliran
fluida, aliran adiabatik, aliran gesekan isotermal dan aliran kalor dalam aliran isotermal),
unggun diam dan terfluidisasi aliran fluid melewati unggun butiran padat, gerakan dalam aliran
menembus lapis tipis hamparan benda padat, gerakan partikel dalam fluida dan fluidisasi),
pengadukan (tujuan, contoh proses dan alat pengadukan dan kecepatan pengadukan), filtrasi



(prinsip, kegunaan, jenis dan alat filtrasi, jenis filter, pencucian ampas filter (back wash),
sedimentasi/ pengendapan (kegunaan, jenis klasifikasi pengendapan, flokulasi, laju
sedimentasi) dan pengecilan ukuran partikel padat

Pustaka Utama :

1 Geankoplis, C.J. 2003. Transport Process and Separation Process Principles, 4th Edition. Prentice Hall.
2 McCabe, W.L., Smith, J.C. and Harriot, P. 2001. Unit Operation of Chemical Engineering, 6th Edition.

McGraw-Hill
3 Badger and Banchero. 1985. Introduction to Chemical Engieering. McGraw-Hill
4 Brown, G.G. 1985. Unit Operation. John Willy and Tuttle Co.
5 Kunii, D. And Levenspiel, O. 1986. Gas Fluidization Technology. John Willy and Son
6 Coulson and Richardson. 2002. Chemical Engineering. Butterworth Heinemann

Pendukung

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

MSWord

MS Power Point

Buku ajar, LCD, Laptop

Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Aulia Firda Alfiana, S.T., M.Ling.

Assessment Tugas individu dan tugas kelompok

Mata Kuliah Syarat

Perte
-

Kemampuan
Akhir yang

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk
dan Pengala- Esti- Penilaian Refe-

rensi



Bentuk
&

Kriteria

Indikator
Penilaian Bobot

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Memahami

regulasi
perkuliahan dan
materi-materi
yang akan
dilaksanakan serta
penerapan konsep
tekanan dan
statika fluida

1.1.Dapat menjelaskan
fluida dab sifat-
sifatnya

1.2.Dapat menjelaskan
tentang penerapan
konsep tekanan,
keseimbangan
hidrostatik dan
penerapan statika
fluida

1.1.Fluida dan
sifat-
sifatnya

1.2.Konsep
tekanan

1.3.Keseimban
gan
hidrostatis

Ceramah
Diskusi

1x2x50
menit

1.1.Kemampuan
menjelaskan
fluida dan
sifat-sifatnya

1.2.Kemampuan
menjelaskan
tentang
penerapan
tekanan,
keseimbanga
n hidrostatik
dan
penerapan
statika fluida

5 1 – 6

2 Memahami
penggunaan
persamaan dasar
aliran fluida dan
aplikasi
penyelesaian soal
terkait aliran
fluida

2.1.Dapat menggunakan
persamaan dasar
aliran fluida

2.2.Dapat
mengaplikasiakan
persamaan dasar
aliran fluida untuk
penyelesaian soal
terkait aliran fluida

2.1. Persamaan
dasar aliran
fluida

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis

1x2x50
menit

Tes
tulis

2.1.Kemampuan
menggunaka
persamaan
dasar aliran
fluida

2.2.Kemampuan
pengaplikasi
an
persamaan
dasar aliran
fluida untuk
menyelesaika
n soal terkait

7,5 1 – 6



aliran fluida
3 Memahami

persamaan
Bernoulli dan
menjelaskan
prinsip kerja serta
penurunan
persamaan untuk
tabung pitot,
orificemeter dan
venturimeter

3.1.Dapat memahami
persamaan Bernoulli
pada aliran fluida

3.2.Dapat melakukan
penurunan persamaan
untuk tabung pitot,
orificemeter dan
venturi meter

3.3.Dapat menjelaskan
prinsip kerja
orificemeter

3.1.Persamaan
Bernoulli
pada aliran
fluida

3.2.Persamaan
untuk
tabung
pitot,
orificemete
r dan
venturimete
r

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis
Membuat
paper
Presentasi

1x2x50
menit

Tes
tulis
Penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen
-tasi)

3.1.Ketepatan
dalam
memahami
dan
menjelaskan
terkait
persamaan
Bernoulli
pada aliran
fluida

3.2.Kemampuan
menjelaskan
prinsip kerja
dan
penurunan
persamaan
untuk tabung
pitot,
orificemeter
dan
venturimeter

3.3.Kemampuan
berkomunika
si saat
presentasi
dan
menanggapi
pertanyaan

7,5 1 – 6

4 Menyelesaikan
perhitungan kerja/
daya pompa

4.1.Dapat mengerjakan
soal terkait
perhitungan

4.1.Pompa Ceramah
Diskusi
Pembela-

Tugas
tertulis

1x2x50
menit

Tes
tulis
Penilaia

4.1.Ketepatan
dalam
menjelaskan

7,5 1 – 6



kerja/daya pompa jaran
berbasis
masalah

n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen
-tasi)

sifat koligatif
larutan

4.2.Kemampuan
mengerjakan
persoalan
terkait sifat
koligatif
larutan

5 Memahami
pengertian fluida
mampu mampat
dan faktor yang
berpengaruh
terhadap fluida
mampu mampat

5.1.Dapat menjelaskan
pengertian fluida
mampu mampat

5.2.Dapat menjelaskan
faktor-faktor yang
berpengaruh pada
fluida mampu
mampat

5.1.Fluida
mampu
mampat

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis

1x2x50
menit

Tes
tulis

5.1.Ketepatan
dalam
menjelaskan
pengertian
fluida
mampu
mampat dan
faktor yang
mempengaru
hinya

7,5 1 – 6

6 Memahami
neraca energi
total dan neraca
energi mekanik

6.1.Dapat menjelaskan
neraca energi total

6.2.Dapat menjelaskan
neraca energi
mekanik

6.1.Neraca
energi
total

6.2.Neraca
energi
mekanik

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis

1x2x50
menit

Tes
tulis

6.1.Ketepatan
dalam
menjelaskan
neraca energi
total dan
neraca energi
mekanik

7,5 1 – 6

7 Memahami
kecepatan akustik
dan angka Mach,
aliran dalam
nozel dan
pengaruh luas
penampang

7.1.Dapat menjelaskan
kecepatan akustik
dan angka Mach
pada gas ideal

7.2.Dapat menjelaskan
kecepatan aliran
dalam nozel

7.1.Persamaa
n gas
ideal,
kecepatan
akustik
dan angka
Mach gas

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis

1x2x50
menit

Tes
tulis

7.1.Kemampuan
dalam
menjelaskan
kecepatan
akustik dan
angka Mach
pada gas

7,5 1 – 6



terhadap
kecepatan fluida
dan angka Mach

7.3.Dapat menjelaskan
pengaruh luas
penampang terhadap
kecepatan fluida dan
angka Mach

ideal
7.2.Kecepatan

aliran
dalam
nozel

7.3.Pengaruh
luas
penampan
g terhadap
kecepatan
fluida dan
angka
Mach

ideal
7.2.Kemampuan

menjelaskan
aliran dalam
nozel

7.3.Kemampuan
menjelaskan
pengaruh
luas
penampang
terhadap
kecepatan
fluida dan
angka Mach

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

9 Mengetahui dan
memahami aliran
adiabatik

9.1.Dapat menunjukkan
persamaan-
persamaan sifat untuk
aliran adiabatik

9.2.Dapat menjelaskan
kecepatan massa
untuk aliran adiabatik

9.3.Dapat menjelaskan
aliran gesekan
isotermal dan aliran
kalor dalam aliran
isotermal

9.1.Aliran
gesesk
adiabatik

9.2.Persamaan-
persamaan
sifat untuk
aliran
adiabatik

9.3.Kecepatan
massa

9.4.Aliran
gesekan
isotermal

9.5.Aliran
kalor
dalam

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis

1x2x50
menit

Tes
tulis

9.1.Ketepatan
dalam
menunjukka
n persamaan
sifat untuk
aliran
adiabatik

9.2.Kemampuan
menjelaskan
kecepatan
massa untuk
aliran
adiabatik

9.3.Dapat
menjelaskan
aliran

5 1 – 6



aliran
isotermal

gesekan
isotermal
dan aliran
kalora dalam
aliran
isotermal

10 Mengetahui dan
memahami aliran
fluida yang
melewati unggun
butiran padat dan
fluidisasi

10.1.Dapat menjelaskan
definisi aliran fluida
yang melewati
unggun butiran
padat

10.2.Dapat aliran fluida
lewat unggun
butiran padat

10.3.Dapat menjelaskan
gerakan dalam
aliran menembus
lapis tipis hamparan
benda padat

10.4.Dapat menjelaskan
gerakan partikel
dalam fluida

10.5.Dapat menjelaskan
tentang fluidisasi

10.1.Definisi
aliran
fluida
yang
melewati
unggun
butiran
padat

10.2. contoh
aplikasi
aliran
fluida
lewat
unggun
butiran
padat

10.3.Gerakan
dalam
aliran
menembu
s lapis
tipis
hamparan
benda
padat

10.4.Gerakan

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis

1x2x50
menit

Tes
tulis

10.1.Ketepatan
dan
penguasaan
materi
terkait
aliran fluida
yang
melewati
unggun
butiran
padat dan
fluidisasi

7,5 1 – 6



partikel
dalam
fluida

10.5.Fluidisasi
11 Mengetahui dan

memahami
tentang
pengadukan

11.1.Dapat menjelaskan
definisi
pengadukan, tujuan
dan contoh-contoh
proses dan alat
pengadukan

11.2.Dapat menghitung
kecepatan dan
kebutuhan daya
dalam bejana aduk

11.1.Definisi
pengaduk
an

11.2.Tujuan
pengaduk
an

11.3.Contoh
proses
dan alat
pengaduk
an

11.4.Kecepata
n dan
kebutuhan
daya
dalam
bejana
aduk

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis
Membuat
paper
Presentasi

1x2x50
menit

Tes
tulis
Penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen
-tasi)

11.1.Ketepatan
penguasaan
materi
terkait
definisi
pengaduka
n, tujuan
dan contoh-
contoh
proses dan
alat
pengaduka
n

11.2.Kemampua
n
menyelesai
kan
persoalan
terkait
kecepatan
dan
kebutuhan
daya dalam
bejana
aduk

11.3.Kemampua
n
berkomuni

7,5 1 – 6



kasi saat
presentasi
dan
menanggap
i
pertanyaan

12 Mengetahui dan
memahami
tentang filtrasi

12.1.Dapat menjelaskan
definisi, prinsip,
kegunaan dan jenis
alat filtrasi, jenis
filter, pencucian
ampas filter (back
wash)

12.1.Definisi
filtrasi

12.2.Prinsip
filtrasi

12.3.Kegunaan
filtrasi

12.4.Jenis alat
filtrasi

12.5.Jenis filter
12.6.Pencucian

ampas
filter
(back
wash)

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis
Membuat
paper
Presentasi

1x2x50
menit

Tes
tulis
Penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen
-tasi)

12.1.Ketepatan
penguasaan
materi
terkait
definisi,
prinsip,
kegunaan
dan jenis
alat filtrasi,
jenis filter,
pencucian
ampas filter
(back wash)

12.2.Kemampua
n
berkomunik
asi saat
presentasi
dan
menanggapi
pertanyaan

7,5 1 – 6

13 Mengetahui dan
memahami
tentang
sedimentasi

13.1.Dapat menjelaskan
terkait definisi,
kegunaan
sedimentasi

13.2.Dapat menjelaskan

13.1.Definisi
dan
kegunaan
sedimenta
si

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis

Tugas
tertulis
Membuat
paper
Presentasi

1x2x50
menit

Tes
tulis
Penilaia
n unjuk
kerja

13.1.Ketepatan
penguasaan
dan
pemahama
n materi

7,5 1 – 6



jenis alat dan
klasifikasi
pengendapan

13.3.Dapat menjelaskan
proses flokulasi
pada pengendapan

13.4.Dapat menjelaskan
laju sedimentasi

13.2.Jenis alat
dan
klasifikasi
pengenda
pan

13.3.Prinsip
pengenda
pan

13.4.Proses
flokulasi
pada
pengenda
pan

13.5.Laju
sedimenta
si

masalah dan
sikap
(presen
-tasi)

terkait
sedimentasi
meliputi
definisidan
kegunaan
sedimentasi
, jenis alat
dan
klasifikasi
pengendapa
n, proses
flokulasi
pada
pengendapa
n dan laju
sedimentasi

13.2.Kemampua
n
berkomuni
kasi saat
presentasi
dan
menanggap
i
pertanyaan

14 -
15

Mengetahui,
memahami
pengecilan ukuran
partikel padat

14.1.Dapat menjelaskan
tentang pemecahan
bahan padat

14.2.Dapat menjelaskan
penghalusan bahan
padat

14.3.Dapat menjelaskan

14.1.Pemecaha
n

14.2.Penghalus
an

14.3.Pengangk
utan

14.4.Penampu

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis
Membuat
paper
Presentasi

1x2x50
menit

Tes
tulis
Penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap

14.1.Ketepatan
penguasaan
materi
terkait
pemecahan,
penghalusa
n,

15 1 – 6



pengangkutan bahan
padat

14.4.Dapat menjelaskan
penampung bahan
padat

14.5.Dapat menjelaskan
ukuran partikel

14.6. Dapat menghitung
daya conveyor dan
elevator

ngan
14.5.Ukuran

partikel
14.6.Daya

conveyor
dan
elevator

(presen
-tasi)

pengangkut
an,
penampung
an bahan
padat serta
ukuran
partikel

14.2.Kemampua
n
menyelesai
kan
persoalan
terkait
ppenghitun
gan daya
conveyor
dan
elevator

14.3.Kemampua
n
berkomuni
kasi saat
presentasi
dan
menanggap
i
pertanyaan

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

Unit Proses
022T0802 Mata Kuliah

Keteknikan
3 3

Capaian
Pembelajaran (CP)

Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI S1 TEKNIK
KIMIA

Aulia Firda Alfiana, S.T., M.Ling. Lintang Alivia Anggerta, M.T Listiyana Candra Dewi, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
P5 Menguasai konsep umum, prinsip, metode, teknik dan pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi,

cara mengoperasikan instrumen kimia yang umum
P8 Menguasai konsep umum, prinsip dan teknik komunikasi efektif secara lisan dan tulis pada lingkup

keilmuan kimia
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau

implementasai ilmu pengetahuan dan teknologi yan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,



berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU7 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi

terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah
tanggungjawabnya

KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang
teknik kimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi

KK2 Mampu mengambil keputusab yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok

KK3 Bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja
organisasi

KK8 Memiliki kemampuan merancang rekayasa sistem pengolahan dan pra rencana pabrik kimia ditinjau dari
segi teknis, ekonomis maupun lingkungan

CP-MK
M1 Mampu menjelaskan tentang pengelolaan dan pengendalian proses kimia dengan alat pengukur dan pengatur
M2 Mampu menjelaskan tentang cara kerja dan respon berbagai alat-alat maupun pemilihan dan penyusunan model

matematis, transfer fuction dan analisis dinamik elemen dan sistem terkendali
SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
L1 Sistem pengukuran: tujuan pengukuran, konstruksi umum alat ukur, penyimpangan dan penyimpangan

pada pengukuran
L2 Alat ukur temperatur: jenis-jenis alat ukur temperatur, prinsip operasi, spesifikasi umum, kelebihan dan

kekurangan dari alat ukur temperatur (termokopel, termometer bimetal, resititive temperatur, pyrometer
dan termometer infrared

L3 Alat ukur tekanan: jenis-jenis alat ukur tekanan, prinsip operasi, spesifikasi umum, kelebihan dan
kekurangan dari alat ukur tekanan, U tube, Bourdoun tube, Mcleod gauges

L4 Pengukuran aliran: pengelompokkan flow meter, pemasangan flow meter, sifat-sifat fluida, faktor
penting dalam pemilihan flow meter, prinsip operasi, spesifikasi umum, kelebihan dan kekurangan dari
alat ukur aliran fluida (headflow meter, area meter dan positive displacement meter)

L5 Sistem pengukuran: jenis sinyal instrumen, pemilihan sinyal instrumen, pengertian, prinsip kerja dan
tipe-tipe instrumen, transmitter, converter, indicator, controller dan recorder



L6 Sistem kontrol proses: elemen-elemen sistem kontrol proses, algoritma pengontrolan dari controller,
klasifikasi aplikasi sistem kontrol proses, klasifikasi loop control process

L7 Control valve sebagai sistem pengendalian akhir: pengertian control valve, struktur/ bagian-bagian
control valve, jenis-jenis body valve (penggunaan, keuntungan dan kerugian)

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Mata kuliah ini mempelajari tentang sistem pengukuran, alat ukur temperatur, alat ukur tekanan, pengukuran aliran,
sistem pengukuran, sistem kontrol proses, control valve sebagai sistem pengendalian akhir

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian Sistem pengukuran, alat ukur temperatur, alat ukur tekanan, pengukuran aliran, sistem
pengukuran, sistem kontrol proses, control valve sebagai sistem pengendalian akhir

Topik Bahasan Sistem pengukuran (tujuan pengukuran, konstruksi umum alat ukur, penyimpangan dan
penyimpangan pada pengukuran), alat ukur temperatur (jenis-jenis alat ukur temperatur, prinsip
operasi, spesifikasi umum, kelebihan dan kekurangan dari alat ukur temperatur (termokopel,
termometer bimetal, resititive temperatur, pyrometer dan termometer infrared), alat ukur
tekanan (jenis-jenis alat ukur tekanan, prinsip operasi, spesifikasi umum, kelebihan dan
kekurangan dari alat ukur tekanan, U tube, Bourdoun tube, Mcleod gauges), pengukuran aliran
(pengelompokkan flow meter, pemasangan flow meter, sifat-sifat fluida, faktor penting dalam
pemilihan flow meter, prinsip operasi, spesifikasi umum, kelebihan dan kekurangan dari alat
ukur aliran fluida, headflow meter, area meter dan positive displacement meter), sistem
pengukuran (jenis sinyal instrumen, pemilihan sinyal instrumen, pengertian, prinsip kerja dan
tipe-tipe instrumen, transmitter, converter, indicator, controller dan recorder), sistem kontrol
proses (elemen-elemen sistem kontrol proses, algoritma pengontrolan dari controller,
klasifikasi aplikasi sistem kontrol proses, klasifikasi loop control proces), control valve sebagai
sistem pengendalian akhir (pengertian control valve, struktur/ bagian-bagian control valve,



jenis-jenis body valve, penggunaan, keuntungan dan kerugian)

Pustaka Utama :

1 Smith, C.A. and Carripio, A.B. 1985. Principles and Practice of Automatic Process Control, 2nd Edition.
John Wiley& Sons

2 Andrew, W.G and William, H.B. 1980. Applied Instrumentation In The Process Industries, Volume II
Practical Guideines, 2nd Edition. Gulfpublishing

3 Fisher. 2005. Control Valve Handbook, 5th Edition. Emerson Process Management

Pendukung

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

MSWord

MS Power Point

Buku ajar, LCD, Laptop

Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Aulia Firda Alfiana, S.T., M.Ling.

Assessment Tugas individu dan tugas kelompok

Mata Kuliah Syarat

Perte
-

Kemampuan
Akhir yang

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Materi
Pokok

Bentuk
dan Pengala- Esti- Penilaian Refe-

rensi



Bentuk
&

Kriteria

Indikator
Penilaian Bobot

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Memahami

regulasi
perkuliahan dan
materi-materi
yang akan
dilaksanakan dan
pengenalan mata
kuliah unit proses

1.1.Kontrak
kuliah dan
silabus

1.2.Pendahulua
n
pengenalan
buku-buku
panduan
yang biasa
digunakan

1.3.Pengenalan
unit proses

Ceramah
Diskusi

1x3x50
menit

5 1 ,2

2 Memahami sistem
pengukuran

2.1.Dapat menjelaskan
tujuan pengukuran,
konstruksi alat ukur,
penyimpangan dan
penyimpangan pada
pengukuran

2.1. Tujuan
pengukuran

2.2. Konstruksi
umum alat
ukur

2.3. Penyimpan
gan

2.4. Penyimpan
gan pada
pengukuran

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis

1x3x50
menit

Tes
tulis

2.1.Ketepatan
menjelaskan
tujuan
pengukuran,
konstruksi
alat ukur,
penyimpanga
n dan
penyimpanga
n pada
pengukuran

7,5 1 ,2

3 Memahami alat
ukur temperature

3.1.Dapat memahami dan
menjelaskan jenis-
jenis alat ukur
temperatur, prinsip

Jenis-jenis alat
ukur
temperatur,
prinsip operasi,

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran

Tugas
tertulis
Membuat
paper

1x3x50
menit

Tes tulis,
Penilaia
n unjuk
kerja

3.1.Ketepatan
dalam
menjelaskan
jenis-jenis

7,5 1 ,2



operasi, spesifikasi
umum, kelebihan dan
kekurangan dari
beberapa alat ukur
termometer

spesifikasi
umum,
kelebihan dan
kekurangan
dari alat ukur
temperatur
berikut:
3.1.Termokope

l
3.2.Termomete

r bimetal
3.3.Resisitive

temperatur
3.4.Pyrometer
3.5.Termomete

r infrared

berbasis
masalah

Presentasi dan
sikap
(presen
-tasi)

alat ukur
temperatur,
prinsip
operasi,
spesifikasi
umum,
kelebihan
dan
kekurangan
dari beberapa
alat ukur
termometer

3.2.Kemampuan
berkomunika
si saat
presentasi
dan
menanggapi
pertanyaan

4 Memahami dan
menjelaskan alat
ukur tekanan

4.1.Dapat menjelaskan
jenis-jenis alat ukur
tekanan, prinsip
operasi, spesifikasi
umum, kelebihan dan
kekurangan dari alat
ukur tekanan

Jenis-jenis alat
ukur tekanan,
prinsip operasi,
spesifikasi
umum,
kelebihan dan
kekurangan
dari alat ukur
tekanan
berikut:
4.1.U tube
4.2.Bourdoun

tube

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis
Membuat
paper
Presentasi

1x3x50
menit

Tes tulis,
Penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen
-tasi)

4.1.Ketepatan
dalam
menjelaskan
jenis-jenis
alat ukur
tekanan,
prinsip
operasi,
spesifikasi
umum,
kelebihan
dan
kekurangan

7,5 1 ,2



4.3.Mcleod
gauges

dari alat ukur
tekanan

4.2.Kemampuan
berkomunika
si saat
presentasi
dan
menanggapi
pertanyaan

5 Memahami
peralatan
pengukuran aliran
(flow meter)

5.1.Dapat menjelaskan
pengelompokkan dan
pemasangan flow
meter, sifat-sifat
fluida dan faktor
penting dalam
pemilihan flow meter

5.1.Pengelomp
okkan flow
meter

5.2.Pemasanga
n flow
meter

5.3.Sifat-sifat
fluida

5.4.Faktor
penting
dalam
pemilihan
flow meter

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis

1x2x50
menit

Tes
tulis

5.1.Ketepatan
dalam
menjelaskan
pengelompo
kkan dan
pemasangan
flow meter,
sifat-sifat
fluida dan
faktor
penting
dalam
pemilihan
flow meter

7,5 1 ,2

6 Memahami
peralatan
pengukuran aliran
(flow meter)

6.1.Dapat menjelaskan
prinsip operasi,
spesifikasi umum,
kelebihan dan
kekurangan dari alat
ukur fluida

Prinsip
operasi,
spesifikasi
umum,
kelebihan dan
kekurangan
dari alat ukur
fluida berikut
6.1.Headflow

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis
Membuat
paper
Presentasi

1x3x50
menit

Tes tulis,
Penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen
-tasi)

6.1.Ketepatan
dalam
menjelaskan
prinsip
operasi,
spesifikasi
umum,
kelebihan
dan

7,5 1 ,2



meter
(orifice
plates,
venture
tube, flow
nozzle,
pitot
tubes,
annubar
tubes,
elbow
taps

6.2.Area flow:
rotameter

kekurangan
dari alat ukur
fluida

7 Memahami
peralatan
pengukuran aliran
(flow meter)

7.1.Dapat menjelaskan
prinsip operasi,
spesifikasi umum,
kelebihan dan
kekurangan dari alat
ukur fluida

Prinsip
operasi,
spesifikasi
umum,
kelebihan dan
kekurangan
dari alat ukur
fluida
7.1.Positive

displacem
ent meter:
nutating
disk,
rotating
valve,
oval gear,
oscillating
piston,

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis
Membuat
paper
Presentasi

1x3x50
menit

Tes tulis,
Penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen
-tasi)

7.1.Ketepatan
dalam
menjelaskan
prinsip
operasi,
spesifikasi
umum,
kelebihan
dan
kekurangan
dari alat ukur
fluida

7,5 1 ,2



roots dan
birotor

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

9 Memahami sistem
pengukuran
dalam struktur
pengendalian
sistem pada
industri

9.1.Dapat menjelaskan
jenis sinyal
instrument dan
pemilihan sinyal
instrument

9.1.Jenis sinyal
instrument

9.2.Pemilihan
sinyal
instrument

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis

1x3x50
menit

Tes tulis 9.1.Ketepatan
dalam
menjelaskan
materi
tentang
jenis sinyal
instrument
dan
pemilihan
sinyal
instrument

5 1 ,2, 3

10 Memahami sistem
pengukuran
dalam struktur
pengendalian
sistem pada
industri

10.1.Dapat menjelaskan
pengertian, prinsip
kerja dan tipe-tipe
transmitter,
converter, indicator,
controller dan
recorder

Pengertian,
prinsip kerja
dan tipe-tipe
10.1.Transmitt

er
10.2.Converter
10.3.Indicator
10.4.Controller
10.5.Recorder

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis
Membuat
paper
Presentasi

1x3x50
menit

Tes tulis,
Penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

10.1.Ketepatan
dan
penguasaan
materi
sistem
pengukuran
dalam
struktur
pengendalia
n sistem
pada
industri

10.2.Kemampua
n
berkomunik
asi saat
presentasi

7,5 1, 2, 3



dan
menanggapi
pertanyaan

11 Memahami sistem
kontrol proses

11.1.Dapat menjelaskan
elemen sistem
kontrol proses dan
algoritma
pengontrollan dari
controller

11.1.Elemen-
elemen
sistem
kontrol
proses

11.2.Algoritma
pengontro
lan dari
controller
(on-off
control, P
control,
PID
control)

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis

1x3x50
menit

Tes tulis, 11.1.Ketepatan
penguasaan
materi
elemen
sistem
kontrol
proses dan
algoritma
pengontroll
an dari
controller

7,5 1 ,2, 3

12 Memahami sistem
kontrol proses

12.1.Dapat menjelaskan
klasifikasi aplikasi
sistem kontrol
proses dan
klasifikasi loop
control process

12.1.Klasifikas
i aplikasi
sistem
kontrol
proses

12.2.Klasifikas
i loop
control
process

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis

1x3x50
menit

Tes tulis, 12.1.Ketepatan
dalam
menjelaska
n mengenai
sistem
kontrol
proses

7,5 1 ,2, 3

13 Memahami
control valve
sebagai sistem
pengendalian
akhir

13.1.Dapat menjelaskan
pengertian, struktur
dan bagian-bagian
control valve

13.1.Pengertia
n control
valve

13.2.Struktur
atau
bagian-

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis
Membuat
paper
Presentasi

1x3x50
menit

Tes tulis,
Penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-

13.1.Ketepatan
penguasaan
materi
control
valve

13.2.Kemampua

7,5 1 ,2, 3



bagian
control
valve

tasi) n
berkomuni
kasi saat
presentasi
dan
menanggap
i
pertanyaan

14 Memahami
control valve
sebagai sistem
pengendalian
akhir

14.1.Dapat menjelaskan
mengenai control
valve sebagai sistem
pengendalian akhir

14.1.Jenis-
jenis
valve
body
(penggun
aan,
keuntunga
n dan
kerugian

Ceramah
Diskusi
Pembela-
jaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis
Membuat
paper
Presentasi

1x3x50
menit

Tes tulis,
Penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

14.1.Ketepatan
dalam
menjelaska
n control
valve
sebagai
sistem
pengendali
an akhir

14.2.Kemampua
n
berkomuni
kasi saat
presentasi
dan
menanggap
i
pertanyaan

7,5 1 ,2, 3
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Capaian
Pembelajaran (CP)

Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI S1 TEKNIK
KIMIA

Lintang Alivia Anggerta, M.T Lintang Alivia Anggerta, M.T Listiyana Candra Dewi, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
P7 Menguasai prinsip, metode, dan teknik pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan

(K3L) di laboratorium dan di lapangan, khususnya penanganan bahan kimia berbahaya.
P9 Menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi dari refrensi teknis (aturan dan standar) nasional

dan internasional, serta peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya untuk melakukan eksperimen kimia.
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,

berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang

teknik kimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.



KK2 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

KK4 Mampu mengajarkan bidang ilmu teknik kimia di tingkat SMK dengan bidang keahlian teknik kimia.
CP-MK

Mampu memahami definisi dan konsep dasar dari Thermodinamika Teknik Kimia
Mampu memahami hubungan antar property dari zat murni dan campuran
Mampu menyelesaikan problem pada unit-unit operation dengan mengintegrasikan Hukum I & II
Thermodinamika.
Mampu menggunakan equation of state (EoS) secara akurat dalam menghitung properti fluida murni
dan menyadari keterbatasan dari model-model EoS yang ada.
Mampu memahami property ekses, residual, dan model aktivitas koefisien
Mampu memahami hukum kesetimbangan fasa
Mampu mengenal peran thermodinamika dalam comercial process simulations.

SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
Mampu memahami property thermodinamika, Hukum Themodinamika I, Kapasitas panas, Hukum
Thermodinamika II, Teorema Carnot, Perubahan Entropy dari Gas Ideal dan Entropy Balance
Mampu memahami hubungan property zat murni, hubungan antar property dari fasa heterogen, property
campuran dalam larutan, konsep fugasitas dan koefisien fugasitas, serta larutan ideal
Mampu memahami unit operation, siklus Carnot, Rankine dan Siklus praktis dari mesin panas dan
mesin pendingin.
Mampu memahami kelakuan PVT senyawa murni, property kritis, persamaan keadaan, dan hukum
pencampuran
Mampu memahami property ekses dan residual, konsep aktifitas dan koefisien aktifitas, kriteria
kesetimbangan fasa, persamaan koefisien aktifitas, dan model prediksi
Mampu memahami hukum kesetimbangan fasa dan kriteria kesetimbangan fasa serta perhitungannya
Mampu mengenal aplikasi model termodinamika dalam simulasi proses (contoh HYSYS)

Deskripsi Singkat Mata DESKRIPSI



Kuliah Mata kuliah ini mempelajari tentang penyelesaian problem pada unit-unit operation dengan mengintegrasikan
Hukum I & II Thermodinamika; penggunaan equation of state (EoS) secara akurat dalam menghitung properti fluida
murni dan menyadari keterbatasan dari model-model EoS yang ada; pengaplikasian Hukum I dan II Thermodinamika
dalam mendesain maupun menganalisis unit operation seperti Throtling, pompa, heat exchanger, ejector, pompa,
kompresor dan menerapkannya pada proses siklus pembangkit tenaga, refrigerasi dan liquefaction dan pengenalan
peran thermodinamika dalam comercial process simulations.

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian Hukum I & II Thermodinamika, Properti zat murni dan campuran, Aplikasi Hukum I & II
Thermodinamika pada unit operation, Persamaan keadaan, Properti ekses, residual dan model
aktivitas koefisie, Hukum kesetimbangan fasa.

Topik Bahasan Hukum I dan II thermodinamika beserta aplikasinya pada closed dan open systems yaitu
unsteady processes dan steady state flow processes, Konsep gas ideal, gas dan liquida nyata
beserta model-model Equation of State (EoS), Efek panas karena sensible, transisi fasa, reaksi
dan perhitungan efek panas di industry, Thermodynamic network (kombinasi Hukum I dan II),
Heat effects akibat perubahan suhu, transisi fasa dan reaksi kimia, Entropy Balance dan Lost of
Work, Siklus Carnot, Pembangkit Tenaga, Refrigerasi dll, Praktikum menggunakan
commercial software (Aspen HYSYS)

Pustaka Utama :

1 Smith, J. M., Van Ness, H.C., Abbott, M. M.,”Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics” 6th ed.,
McGwaw-Hill Co-Singapore (2001).
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2. Poling, B. E., Prausnitz, J. M., O’Connell, “ The properties of gases and liquids fifth edition, McGraw-Hill,
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3. Winnick, J., “Chemical Engineering Thermodynamics”, John Wiley & Sons, Inc., USA (1997).



4. Modell, M., Reid, R. C., “Thermodynamics and its Aplications”, Prentice-Hall International, INC., USA (1974).
5. Gede Wibawa, “Pengantar Thermodinamika Untuk Aplikasi Pada Proses Industri Kimia”, ITS Press. (2017)

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

File Power Point Buku ajar, LCD, Laptop

Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Lintang Alivia Anggerta, M.T

Assessment Tugas individu dan tugas kelompok

Mata Kuliah Syarat -

Perte-
muan
ke-

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok

Bentuk
dan

Metode
Pembela-
jaran

Pengala-
man

Belajar
Mahasiswa

Esti-
masi
Wak-
tu

Penilaian
Refe-
rensiBentuk &

Kriteria

Indikator Penilaian
Bobo
t (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1-3 Mampu

memahami
definisi dan
konsep dasar dari
Thermodinamika
Teknik Kimia

1.1.Mampu
memahami
property
thermodinamika,
Hukum
Themodinamika
I, Kapasitas
panas, Hukum
Thermodinamika

1.1 Pengenalan
property
Thermodinam
ika

1.2 Hukum
Thermodinam
ika I

1.3 Kapasitas
panas

Ceramah,
diskusi

Tugas
tertulis

3x3x
50
menit

Tes
Tulis

1.1. Kemampuan
memahami
property
Thermodinamika

1.2. Kemampuan
memahami
Hukum
Thermodinamika
I

9 1,2,3,
4,5



II, Teorema
Carnot,
Perubahan
Entropy dari Gas
Ideal dan Entropy
Balance

1.4 Hukum
Thermodinam
ika II

1.5 Teorema
Carnot

1.6 Perubahan
Entropy dari
Gas Ideal

1.7 Entropy
Balance

1.3. Kemampuan
memahami
kapasitas panas

1.4. Kemampuan
memahami
Hukum
Thermodinamika
II

1.5. Kemampuan
memahami
Teorema Carnot

1.6. Kemampuan
memahami
Perubahan
Entropy dari Gas
Ideal

1.7. Kemampuan
memahami
Entropy Balance

4-5 Mampu
memahami
hubungan antar
property dari zat
murni dan
campuran

Mampu
memahami
hubungan
property zat
murni, hubungan
antar property
dari fasa
heterogen,
property
campuran dalam
larutan, konsep
fugasitas dan
koefisien

2.1. Hubungan
property zat
murni

2.2. Hubungan
antar
property dari
fasa
heterogen

2.3. Properti
campuran
dalam
larutan

2.4. Konsep

Ceramah,
diskusi

Tugas
tertulis

2x3x
50
menit

Tes
Tulis,

2.1 Kemampuan
memahami
hubungan
property zat
murni

2.2 Kemampuan
memahami
hubungan antar
property dari
fasa heterogen

2.3 Kemampuan
memahami
properti

6 1,2,3,
4,5



fugasitas, serta
larutan ideal

fugasitas dan
koefisien
fugasitas

2.5. Larutan ideal

campuran dalam
larutan

2.4 Kemampuan
memahami
konsep fugasitas
dan koefisien
fugasitas

2.5 Kemampuan
memahami
larutan ideal

6 Mampu
menyelesaikan
problem pada
unit-unit
operation dengan
mengintegrasika
n Hukum I & II
Thermodinamika
.

5.1.Mampu
memahami unit
operation, siklus
Carnot, Rankine
dan Siklus praktis
dari mesin panas
dan mesin
pendingin.

3.1 Unit
Operation

3.2 Siklus
pembangkit
tenaga

3.3 Siklus
refrigerasi dan
pencairan

3.4 Analisis
efisiensi
proses

Ceramah,
diskusi,
pembelaja
ran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis,

1x3x
50
menit

Tes
Tulis

3.1. Kemampuan
memahami unit
operation

3.2. Kemampuan
memahami siklus
pembangkit
tenaga

3.3. Kemampuan
memahami siklus
refrigerasi dan
pencairan

3.4. Kemampuan
menganalisis
efisiensi proses

3 2,3,4,
5

7 KUIS 1
8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

9 Mampu
menggunakan
equation of state
(EoS) secara

Mampu memahami
kelakuan PVT
senyawa murni,
property kritis,

5.1.Zat murni
5.2.Kelakuan

PVT senyawa
murni

Ceramah,
diskusi

Tugas
tertulis,
membuat
paper,

1x3x
50
menit

Tes Tulis,
penilaian
unjuk
kerja dan

5.1.Kemampuan
memahami zat
murni

5.2.Kemampuan

3 1,2,5



akurat dalam
menghitung
properti fluida
murni dan
menyadari
keterbatasan dari
model-model
EoS yang ada.

persamaan keadaan,
dan hukum
pencampuran

5.3.Kelakuan
property kritis

5.4.Persamaan
keadaan

5.5.Hukum
Pencampuran

presentasi sikap
(presen-
tasi)

memahami
kelakuan PVT
senyawa murni

5.3.Kemampuan
memahami
kelakuan property
kritis

5.4.Kemampuan
memahami
persamaan
keadaan
Hukum
Pencampuran

10 Mampu
memahami
property ekses,
residual, dan
model aktivitas
koefisien

6.1.Mampu
memahami
property ekses
dan residual,
konsep aktifitas
dan koefisien
aktifitas, kriteria
kesetimbangan
fasa, persamaan
koefisien
aktifitas, dan
model prediksi

6.1.Properti ekses
dan residual

6.2.Konsep
aktivitas dan
koefisien
aktifitas

6.3.Kriteria
kesetimbanga
n fasa

6.4.Persamaan
koefisien
aktifitas

6.5.Model
prediksi grup
kontribusi

Ceramah,
diskusi,

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

1x3x
50
menit

Tes Tulis,
penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

6.1. Kemampuan
memahami
properti ekses
dan residual

6.2. Kemampuan
memahami
konsep aktivitas
dan koefisien
aktifitas

6.3. Kemampuan
memahami
kriteria
kesetimbangan
fasa

6.4. Kemampuan
memahami
persamaan
koefisien aktifitas

3 1,2,3,
5



6.5. Kemampuan
memahami model
prediksi grup
kontribusi

11-13 Mampu
memahami
hukum
kesetimbangan
fasa

7.1 Mampu
memahami
hukum
kesetimbangan
fasa dan kriteria
kesetimbangan
fasa serta
perhitungannya

7.1 Hukum
kesetimbanga
n fasa

7.2 Kriteria
kesetimbanga
n

7.3 Kesetimbanga
n Uap Cair

7.4 Kesetimbanga
n Cair Cair

7.5 Fitting
parameter

7.6 Larutan
regular dan
athermal

Ceramah,
diskusi,

Tugas
tertulis,
Membuat
paper,
Presentasi

3x3x
50
menit

Tes Tulis,
penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

7.1 Kemampuan
memahami
hukum
kesetimbangan
fasa

7.2 Kemampuan
memahami
kriteria
kesetimbangan

7.3 Kemampuan
memahami
Kesetimbangan
Uap Cair

7.4 Kemampuan
memahami
kesetimbangan
cair cair

7.5 Kemampuan
memahami fitting
parameter

7.6 Kemampuan
memahami
Larutan regular
dan athermal

9 1,2,5

14 Mampu
mengenal peran
thermodinamika

Mampu mengenal
aplikasi model
termodinamika dalam

HYSYS Praktik Tugas
praktik

1x3x
50

Penilaian
unjuk
kerja

Kemampuan
menggunakan
HYSYS

3 1,2,3,
4,5



dalam comercial
process
simulations.

simulasi proses
(contoh HYSYS)

15 KUIS 2
16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

Transfer Momentum
022T0503 Mata kuliah dasar

teknik
2 3 24 Agustus

2020

Capaian
Pembelajaran (CP)

Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI S1 TEKNIK
KIMIA

Lintang Alivia Anggerta, M.T Lintang Alivia Anggerta, M.T Listiyana Candra Dewi, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
P1 Menguasai konsep teoritis kimia secara mendalam, khususnya struktur atom, ikatan kimia, sifat kimia,

dan perubahan pada energy maupun kinetic molekul
P8 Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi efektif secara lisan dan tulis, pada lingkup

keilmuan kimia
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengambangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,
berdasarkan hasil analisis informasi dan data



KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang
teknik kimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

KK2 Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

KK4 Mampu mengajarkan bidang ilmu teknik kimia di tingkat SMK dengan bidang keahlian teknik kimia.
KK5 Mampu mengusulkan rekayasa teknologi proses terkini baik yang berkembang secara lokal, nasional

maupun internasional pada industri kimia yang tepat untuk mencapai efisiensi maksimal.
CP-MK

Mampu memahami memahami konsep dasar proses perpindahan
Mampu memahami dan menganalisa fluida dan sifat-sifat transport
Mampu memahami dan menganalisa statika fluida
Memahami mekanisme proses perpindahan dan hukum kekekalan
Memahami fenomena perpindahan molekuler satu dimensi
Memahami fenomena perpindahan molekuler dengan adanya konveksi
Memahami turbulensi

SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
Memahami lingkup perkuliahan dan konsep dasar proses perpindahan
Memahami konsep dasar perpindahan pada fluida, sifat-sifat pada fluida, tipe-tipe fluida dan
menyelesaikan problem mengenai sifat-sifat fluida
Memahami statika fluida, tekanan pada fluida, hukum pascal untuk tekanan pada sebuah titik, variasi
tekanan secara vertikal dalam fluida statis, kesamaan tekanan pada ketinggian sama dalam fluida statis,
persamaan umum untuk variasi tekanan pada fluida statis dan menyelesaikan problem mengenai tekanan
dan head, gaya tekan pada permukaan serta gaya apung
Memahami mekanisme proses perpindahan, persamaam kecepatan (Bentuk analog) dalam hal
perpindahan momentum dan hukum kekekalan
Memahami fenomena perpindahan momentum molekuler satu dimensi keadaan steady, tipe-tipe aliran
fluida, distribusi kecepatan aliran laminar satu dimensi keadaan steady dan menyelesaikan problem pada
perpindahan momentum molekuler satu dimensi
Memahami persamaan perubahan pada perpindahan momentum molekuler dengan adanya konveksi,
memahami dan menyelesaikan problem mengenai persamaan gerak untuk fluida Non-Newton



Incompressible serta memahami dan menyelesaikan problem mengenai distribusi kecepatan dengan
lebih dari satu variable bebas
Memahami aliran turbulen

Deskripsi Singkat Mata
Kuliah

DESKRIPSI

Mata kuliah ini mempelajari analogi fenomena perpindahan; Fluida dan sifat-sifat transport; Statika fluida;
Mekanisme proses perpindahan dan hukum kekekalan, fenomena perpindahan molekuler satu dimensi dan dengan
adanya konveksi serta turbulensi.

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian Analogi fenomena perpindahan, Fluida dan sifat-sifat transport, Statika fluida, Mekanisme
proses perpindahan momentum, fenomena perpindahan molekuler satu dimensi, fenomena
perpindahan molekuler dengan konveksi, turbulensi

Topik Bahasan Analogi fenomena perpindahan momentum, panas dan massa, Fluida dan sifat-sifat transport,
Statika Fluida, Tekanan dan Head, Hukum Pascal untuk Tekanan pada Sebuah Titik, Variasi
tekanan secara vertikal dalam fluida statis, Kesamaan tekanan pada ketinggian sama dalam
fluida statis, Persamaan umum untuk variasi tekanan pada fluida statis, Gaya tekan pada
permukaan, Gaya apung, Pengukuran tekanan: Manometer, Mekanisme proses perpindahan
momentum, Persamaan kecepatan, Hukum kekekalan, Fenomena perpindahan momentum
molekuler satu dimensi keadaan steady, Persamaan kontinuitas, Persamaan gerak, Distribusi
kecepatan dengan lebih dari satu variable bebas, Fenomena perpindahan momentum antar fasa,
Neraca momentum makroskopis dan mikroskopis, Aliran turbulen,

Pustaka Utama :

1 Bird, R.B., Stewart, W.E., Lightfoot, E.N., (2002): Transport Phenomena, 2nd edition , John Wiley & Sons, Singapore.
2 Welty, J.R., Wicks, C.E.,Wilson, R.E dan Rorrer, G.L (2007): Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer”. John

Wiley & Sons



Pendukung

3. C.J. Geankoplis (2003): Transport Processes and Unit Operations, 4th edition, Prentice Hall,
4. Brodkey R.S. and H.C. Hershey (1989): Transport Phenomena , A Unified Approach, Int. Edition. McGraw Hill.
5. de Nevers, N. (1991): Fluid Mechanics for Chemical Engineers, 2nd Edition, McGraw Hill.

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

File Power Point Buku ajar, LCD, Laptop

Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Lintang Alivia Anggerta, M.T

Assessment Tugas individu dan tugas kelompok

Mata Kuliah Syarat Matematika

Perte-
muan
ke-

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok

Bentuk
dan

Metode
Pembela-
jaran

Pengala-
man

Belajar
Mahasiswa

Esti-
masi
Wak-
tu

Penilaian
Refe-
rensiBentuk &

Kriteria

Indikator Penilaian
Bobot
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Mampu

memahami
konsep dasar
proses
perpindahan

1.1.Dapat memahami
lingkup
perkuliahan dan
konsep dasar
proses
perpindahan

1.1 Sistem
perkuliahan
dan sistem
evaluasi

1.2 Ruang
lingkup

Ceramah,
diskusi

Tugas
tertulis

1x2x
50
menit

Tes
Tulis

1.1.Kemampuan
memahami
perkuliahan dan
memahami
konsep dasar
proses

3 1



perkuliahan
1.3 Sasaran

perkuliahan
1.4 Konsep dasar

proses
perpindahan

perpindahan

2 Memahami
dan
menganalisa
fluida dan
sifat-sifat
transport

2.1.Dapat
menjelaskan
kembali konsep
dasar perpindahan
pada fluida

2.2.Dapat
menjelaskan sifat-
sifat pada fluida

2.3.Dapat
menjelaskan tipe-
tipe fluida

2.4.Dapat
menyelesaikan
problem
mengenai sifat-
sifat fluida

2.1. Konsep
dasar
perpindahan
momentum

2.2. Sifat-sifat
fluida

2.3. Tipe fluida

Ceramah,
diskusi

Tugas
tertulis

1x2x
50
menit

Tes
Tulis,

2.1 Kemampuan
menjelaskan
konsep dasar
transfer
momentum

2.2 Kemampuan
menjelaskan
sifat-sifat pada
fluida

2.3 Kemampuan
menjelaskan
tipe-tipe fluida

2.4 Ketepatan
menyelesaikan
problem
mengenai sifat-
sifat fluida

3 1,2,3

3-5 Memahami
dan
menganalisa
statika fluida

5.1.Dapat memahami
statika fluida

5.2.Dapat memahami
mengenai tekanan
pada fluida

5.3.Dapat memahami
hukum pascal
untuk tekanan
pada sebuah titik

3.1 Statika fluida
3.2 Tekanan pada

fluida
3.3 Hukum pascal

untuk tekanan
pada sebuah
titik

3.4 Variasi
tekanan

Ceramah,
diskusi,
pembelaja
ran
berbasih
masalah

Tugas
tertulis,

3x2x
50
menit

Tes
Tulis

3.1.Kemampuan
memahami dan
menjelaskan
mengenai statika
fluida

3.2.Kemampuan
memahami
mengenai
tekanan pada

9 2,3,4,
5



5.4.Dapat memahami
variasi tekanan
secara vertikal
dalam fluida
statis

5.5.Dapat memahami
kesamaan
tekanan pada
ketinggian sama
dalam fluida
statis.

5.6.Dapat memahami
persamaan umum
untuk variasi
tekanan pada
fluida statis

5.7.Dapat memahami
dan
menyelesaikan
problem
mengenai tekanan
dan head.

5.8.Dapat memahami
dan
menyelesaikan
problem
mengenai gaya
tekan pada
permukaan.

5.9.Dapat memahami
dan
menyelesaikan

secara vertikal
dalam fluida
statis

3.5 Kesamaan
tekanan pada
ketinggian
sama dalam
fluida statis

3.6 Persamaan
umum untuk
variasi
tekanan pada
fluida statis

3.7 Contoh
penyelesaian
soal-soal
mengenai
Tekanan dan
Head

3.8 Contoh
penyelesaian
soal-soal
mengenai
gaya tekan
pada
permukaan.

3.9 Contoh
penyelesaian
soal-soal
mengenai
gaya apung

fluida
3.3.Kemampuan

memahami
hukum pascal
untuk tekanan
pada sebuah titik

3.4.Kemampuan
memahami
variasi tekanan
secara vertikal
dalam fluida
statis

3.5.Kemampuan
memahami
kesamaan
tekanan pada
ketinggian sama
dalam fluida
statis.

3.6.Kemampuan
memahami
persamaan
umum untuk
variasi tekanan
pada fluida statis

3.7.Kemampuan
memahami dan
menyelesaikan
problem
mengenai
tekanan dan
head.



mengenai gaya
apung

3.8.Kemampuan
memahami dan
menyelesaikan
problem
mengenai gaya
tekan pada
permukaan.

3.9.Kemampuan
memahami dan
menyelesaikan
mengenai gaya
apung

6 Memahami
mekanisme
proses
perpindahan
dan hukum
kekekalan

4.1.Dapat
menjelaskan
kembali
mekanisme
proses
perpindahan

4.2. Dapat
memahami
persamaam
kecepatan
(Bentuk analog)
dalam hal
perpindahan
momentum

4.3.Dapat memahami
hukum kekekalan

4.1.Mekanisme
proses
perpindahan

4.2.Persamaan
kecepatan
(Bentuk
analog)

4.3.Hukum
kekekalan

Ceramah,
diskusi,

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

1x2x
50
menit

Tes
Tulis,
penilaia
n unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

4.1.Kemampuan
menjelaskan
mekanisme
proses
perpindahan

4.2.Kemampuan
memahami dan
menjelaskan
persamaan
kecepatan

4.3.Kemampuan
memahami dan
menjelaskan
hukum kekekalan

4.4.Kemampuan
berkomunikasi
saat presentasi
dan menanggapi
pertanyaan

3 1,2,3



7 KUIS 1
8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

9-10 Memahami
fenomena
perpindahan
molekuler satu
dimensi

5.1.Dapat memahami
fenomena
perpindahan
momentum
molekuler satu
dimensi keadaan
steady

5.2. Dapat
memahami tipe-
tipe aliran fluida

5.3.Dapat memahami
distribusi
kecepatan aliran
laminar satu
dimensi keadaan
steady

5.4.Dapat
menyelesaikan
problem pada
perpindahan
momentum
molekuler satu
dimensi

5.1.Viskositas
dan fluks
perpindahan
momentum
molekuler

5.2.Tipe aliran
fluida

5.3.Distribusi
kecepatan
aliran laminar
satu dimensi
keadaan
steady

5.4.Contoh
penyelesaian
problem pada
perpindahan
momentum
molekuler satu
dimensi

Ceramah,
diskusi,
pembelaja
ran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

2x2x
50
menit

Tes Tulis,
penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

5.1.Kemampuan
memahami dan
menjelaskan
fenomena
perpindahan
momentum
molekuler satu
dimensi keadaan
steady

5.2.Kemampuan
memahami dan
menjelaskan
tipe-tipe aliran
fluida

5.3.Kemampuan
memahami dan
menjelaskan
distribusi
kecepatan aliran
laminar satu
dimensi keadaan
steady

5.4.Ketepatan
menyelesaikan
problem pada
perpindahan
momentum
molekuler satu
dimensi

6 1,2,3



5.5.Kemampuan
berkomunikasi
saat presentasi
dan menanggapi
pertanyaan

11-13 Memahami
fenomena
perpindahan
molekuler
dengan
adanya
konveksi

6.1.Dapat memahami
persamaan
perubahan pada
perpindahan
momentum
molekuler dengan
adanya konveksi

6.2.Dapat memahami
dan
menyelesaikan
problem
mengenai
persamaan gerak
untuk fluida Non-
Newton
Incompressible

6.3.Dapat memahami
dan
menyelesaikan
problem
mengenai
distribusi
kecepatan dengan
lebih dari satu
variable bebas

6.1.Persamaan
gerak
(Persamaan
Momentum)

6.2.Contoh
penyelesaian
problem pada
fenomena
perpindahan
momentum
molekuler
dengan
adanya
konveksi.

6.3. Persamaan
gerak fluida
Non-Newton
Incompressibl
e model
Bingham,
Power Law
dan Reiner-
Philippof.

6.4.Contoh soal
penyelesaian
problem
mengenai

Ceramah,
diskusi,
pembelaja
ran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

3x2x
50
menit

Tes Tulis,
penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

6.1.Kemampuan
memahami
persamaan
perubahan pada
perpindahan
momentum
molekuler
dengan adanya
konveksi

6.2.Kemampuan
memahami dan
ketepatan
menyelesaikan
problem
mengenai
persamaan gerak
untuk fluida
Non-Newton
Incompressible

6.3.Kemampuan
memahami dan
Ketepatan
menyelesaikan
problem
mengenai
distribusi
kecepatan

9 1,2,3,
5



persamaan
gerak fluida
Non-Newton
Incompressibl
e

6.5.Distribusi
kecepatan
dengan lebih
dari satu
variable bebas
untuk aliran
viskus tidak
steady dan
aliran viskus
steady dengan
dua arah
kecepatan:Stre
am Function

6.6.Contoh
penyelesaian
problem
mengenai
distribusi
kecepatan
dengan lebih
dari satu
variable bebas
untuk aliran
viskus tidak
steady dan
aliran viskus
steady.

dengan lebih
dari satu
variable bebas



14 Memahami
turbulensi

7.1 Dapat memahami
aliran turbulen

7.1 Deskripsi
turbulensi

7.2 Persamaan
Reynold Rata-
rata Waktu

7.3 Aplikasi Teori
Panjang
Pencampuran

7.4 Koefisien
Korelasi

7.5 Skala
turbulensi

7.6 Spektrum
turbulensi

7.7 Macam-
macam
distribusi
kecepatan
aliran
turbulen
dalam pipa

Ceramah,
diskusi,
pembelaja
ran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis,
Membuat
paper,
Presentasi

1x2x
50
menit

Tes Tulis,
penilaian
unjuk
kerja dan
sikap
(presen-
tasi)

7.1 Kemampuan
memahami
turbulensi

3 1,2
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
PRODI S1 TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK

MATA KULIAH KODE Rumpun MK BOBOT (sks) SEMESTER Tanggal
Penyusunan

Transfer Panas
022T0502 Ilmu dasar

keteknikan
2 3 24 Agustus

2020

Capaian
Pembelajaran (CP)

Koordinator Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI S1 TEKNIK
KIMIA

Lintang Alivia Anggerta, M.T Lintang Alivia Anggerta, M.T Listiyana Candra Dewi, M.Si

CPL yang dibebankan pada MK

S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
P1 Menguasai konsep teoritis kimia secara mendalam, khususnya struktur atom, ikatan kimia, sifat kimia,

dan perubahan pada energy maupun kinetic molekul
P8 Menguasai konsep umum, prinsip, dan teknik komunikasi efektif secara lisan dan tulis, pada lingkup

keilmuan kimia
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengambangan atau

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya,



berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KK1 Mampu mengaplikasikan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang

teknik kimia dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
KK4 Mampu mengajarkan bidang ilmu teknik kimia di tingkat SMK dengan bidang keahlian teknik kimia.
KK5 Mampu mengusulkan rekayasa teknologi proses terkini baik yang berkembang secara lokal, nasional

maupun internasional pada industri kimia yang tepat untuk mencapai efisiensi maksimal.
CP-MK

Mampu memahami mekanisme perpindahan panas dan hukum kekekalan
Mampu memahami fenomena perpindahan panas molekuler secara konduksi dan konveksi 1-D, 2-D dan unsteady
state
Mampu memahami arti dari persamaan perubahan dan persamaan energy
Mampu memahami fenomena perpindahan panas antar fasa dan definisi koefisien perpindahan panas
Mampu memahami perpindahan panas radiasi

SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan)
Mampu memahami beberapa mekanisme perpindahan panas
Mampu memahami rate law untuk perhitungan laju perpindahan panas secara konduksi dan konveksi
Mampu menyelesaikan persoalan perpindahan panas dengan menggabung rate law dan conservation law dalam
shell balance untuk 1-D
Mampu menyelesaikan persoalan perpindahan panas konduksi 2-D dan unsteady state
Mampu menyederhanakan persamaan energy untuk penyelesaian persoalan perpindahan panas secara konduksi
dan konveksi 1-D steady state
Mampu memahami arti dari persamaan perubahan dan persamaan energy
Mampu memahami arti dan definisi koefisien perpindahan panas
Mampu menentukan nilai koefisien perpindahan panas konveksi paksa dan natural tampa perubahan fasa
Mampu menentukan koefisien perpindahan panas untuk kondensasi dan untuk pendidihan
Mampu memahami mekanisme perpindahan panas radiasi dan memahami rate law untuk penentuan fluks radiasi
Mampu memahami view factor dan mampu menentukan fluks perpindahan panas radiasi antar dua benda dengan
berbagai geometri

Deskripsi Singkat Mata DESKRIPSI



Kuliah Transfer Panas merupakan salah satu mata kuliah inti di jurusan teknik kimia. Mata kuliah ini berisi tentang prinsip
prinsip perpindahan panas yang menjadi dasar untuk perhitungan satuan operasi pada alat-alat industri kimia.

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Bahan Kajian Mekanisme proses perpindahan panas dan hukum kekekalan, fenomena perpindahan panas
secara konduksi dan koveksi molekuler satu dimensi, dua dimensi dan unsteady state,
Fenomena perpindahan panas antar fasa dan definisi koefisien perpindahan panas, serta
perpindahan panas radiasi.

Topik Bahasan Mekanisme proses perpindahan panas, persamaan kecepatan, hukum kekekalan, konduksi satu
arah steady state tanpa generasi panas, konduksi satu arah steady state dengan generasi panas,
persamaan perubahan, konveksi paksa, konveksi natural, perpindahan panas antar fasa secara
konveksi disertai perubahan fasa, dan perpindahan panas radiasi.

Pustaka Utama :

1 Bird, R.B., Stewart, W.E., Lightfoot, E.N., (2002): Transport Phenomena, 2nd edition , John Wiley & Sons, Singapore.
2 Welty, J.R., Wicks, C.E.,Wilson, R.E dan Rorrer, G.L (2007): Fundamentals of Momentum, Heat and Mass Transfer”. John

Wiley & Sons

Pendukung

3. C.J. Geankoplis (2003): Transport Processes and Unit Operations, 4th edition, Prentice Hall,
4. Brodkey R.S. and H.C. Hershey (1989): Transport Phenomena , A Unified Approach, Int. Edition. McGraw Hill.
5. de Nevers, N. (1991): Fluid Mechanics for Chemical Engineers, 2nd Edition, McGraw Hill.

Media Pembelajaran Sofware Hardware :

File Power Point Buku ajar, LCD, Laptop



Teacher/Team
Teaching/ Tim LS

Lintang Alivia Anggerta, M.T

Assessment Tugas individu dan tugas kelompok

Mata Kuliah Syarat Transfer Momentum

Perte-
muan
ke-

Kemampuan
Akhir yang
direncanakan

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

Materi Pokok

Bentuk dan
Metode
Pembela-
jaran

Pengala-
man Belajar
Mahasiswa

Esti-
masi
Wak-
tu

Penilaian
Refe-
rensi

Bentuk
&

Kriteria

Indikator
Penilaian Bobot

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Mampu

memahami
mekanisme
perpindahan
panas dan
hukum
kekekalan

1.1 Mampu memahami
beberapa
mekanisme
perpindahan panas

1.2 Mampu memahami
rate law untuk
perhitungan laju
perpindahan panas
secara konduksi
dan konveksi

1.3 Mekanisme
proses
perpindahan

1.4 Persamaan
kecepatan
(Bentuk
Analog)

1.5 Hukum
kekekalan

Ceramah,
diskusi

Tugas tertulis 1x2x50
menit

Tes
Tulis

1.1.Kemampuan
memahami
mekanisme
perpindahan
panas dan
rate law
untuk
perhitungan
laju
perpindahan
panas secara
konduksi dan
konveksi

3 1.2,3,
4,5

2-3 Mampu
memahami

2.1 Mampu
menyelesaikan

2.1 Konduksi satu
arah steady

Ceramah,
diskusi,

Tugas tertulis 2x2x50
menit

Tes
Tulis

2.1 Kemampuan
menyelesaikan

6 2,3,4,
5



fenomena
perpindahan
panas
molekuler
secara konduksi
dan konveksi 1-
D, 2-D dan
unsteady state

persoalan
perpindahan panas
dengan
menggabung rate
law dan
conservation law
dalam shell balance
untuk 1-D

state tanpa
generasi panas

2.2 Konduksi satu
arah steady
state dengan
generasi panas

pembelajaran
berbasis
masalah

persoalan
perpindahan
panas dengan
menggabung
rate law dan
conservation
law dalam
shell balance
untuk 1-D

4 2.2 Mampu
menyelesaikan
persoalan
perpindahan panas
konduksi 2-D dan
unsteady state

2.3 Konduksi 2-
Dimensi

2.4 Konduksi
system
unsteady state

2.2 Kemampuan
menyelesaikan
persoalan
perpindahan
panas
konduksi 2-D
dan unsteady
state

3 1,2

5 2.5 Mampu
menyederhanakan
persamaan energy
untuk penyelesaian
persoalan
perpindahan panas
secara konduksi
dan konveksi 1-D
steady state

2.5 Energy
balance
perpindahan
panas 1-
dimensi
steady state

2.3 Kemampuan
menyederhana
kan persamaan
energy untuk
penyelesaian
persoalan
perpindahan
panas secara
konduksi dan
konveksi 1-D
steady state

3 1,2

6 Mampu
memahami arti
dari persamaan
perubahan dan
persamaan
energy

2.6Mampu memahami
arti dari persamaan
perubahan dan
persamaan energy

2.6 Persamaan
perubahan

2.4 Kemampuan
memahami
arti dari
persamaan
perubahan dan
persamaan
energy

3 1,2



7 KUIS 1
8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

9 Mampu
memahami
fenomena
perpindahan
panas antar fasa
dan definisi
koefisien
perpindahan
panas

3.1 Mampu memahami
arti dan definisi
koefisien
perpindahan panas

3.1 Perpindahan
panas antar
fasa dan
koefisien
perpindahan
panas

Ceramah,
diskusi,
pembelajaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

2x2x50
menit

Tes
Tulis,
penilaian
unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

3.1 Kemampuan
memahami
arti dan
definisi
koefisien
perpindahan
panas

3 1,2,3

10 Mampu
menentukan
nilai koefisien
perpindahan
panas konveksi
paksa dan
natural tampa
perubahan fasa

4.1 Mampu
menentukan nilai
koefisien
perpindahan panas
konveksi paksa dan
natural tanpa
perubahan fasa

4.1 Konveksi
paksa

4.2 Konveksi
natural

4.1 Kemampuan
menentukan
nilai
koefisien
perpindahan
panas
konveksi
paksa dan
natural tanpa
perubahan
fasa

3 1,3

11 4.2 Mampu
menentukan
koefisien
perpindahan panas
untuk kondensasi
dan untuk
pendidihan

4.2 Perpindahan
panas antar
fasa secara
konveksi
disertai
perubahan
fasa

Ceramah,
diskusi,
pembelajaran
berbasis
masalah

Tugas
tertulis,
membuat
paper,
presentasi

3x2x50
menit

Tes
Tulis,
penilaian
unjuk
kerja
dan
sikap
(presen-
tasi)

4.2 Kemampuan
menentukan
koefisien
perpindahan
panas untuk
kondensasi
dan untuk
pendidihan

3 1,2,3,
5

12 Mampu 5.1 Mampu memahami 5.1 Radiasi ke 5.1 Kemampuan 3 1,2



memahami
perpindahan
panas radiasi

mekanisme
perpindahan panas
radiasi dan
memahami rate law
untuk penentuan
fluks radiasi

benda kecil dari
lingkungan
5.2 Kombinasi

radiasi dan
konveksi

5.3 Spektrum
radiasi

5.4 Hukum
Planck

5.5 Hukum
Stefan-
Boltzmann

5.6 Hukum
Kirchoff

5.7 Konsep benda
kelabu

memahami
mekanisme
perpindahan
panas radiasi
dan
memahami
rate law untuk
penentuan
fluks radiasi

13-14 5.2 Mampu memahami
view factor dan
mampu
menentukan fluks
perpindahan panas
radiasi antar dua
benda dengan
berbagai geometri

5.8 View factor
dalam radiasi
dalam
berbagai
geometri

5.2 Kemampuan
memahami
view factor
dan mampu
menentukan
fluks
perpindahan
panas radiasi
antar dua
benda dengan
berbagai
geometri

6 1,3

15 KUIS 2
16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)




