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I.   DESKRIPSI MATAKULIAH  

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mempunyai pengetahuan dan pemahaman 
di bidang kimia dan kimia kosmetik, yaitu konsep unsur dan senyawa;  campuran; ikatan kimia; 
larutan dan konsentrasi; koloid; asam, basa, garam, persamaan reaksi dan pH; bahan-bahan 
kimia kosmetik; bahan-bahan kimia untuk perawatan kulit; bahan-bahan kimia untuk perawatan 
rambut; dan prinsip-prinsip pembuatan kosmetik.  

 
II. KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN  

1. Menjelaskan konsep unsur dan senyawa. 
2. Menjelaskan konsep campuran kimia. 
3. Menjelaskan konsep ikatan kimia. 
4. Menjelaskan konsep larutan kimia termasuk penentuan konsentrasi suatu larutan. 
5. Menjelaskan koloid termasuk sifat dan jenis koloid, serta emulsi. 
6. Menjelaskan konsep asam, basa, garam, dan pH. 
7. Menjelaskan bahan-bahan kimia kosmetik. 
8. Menjelaskan bahan-bahan kimia untuk perawatan kulit. 
9. Menjelaskan bahan-bahan kimia untuk perawatan rambut. 
10. Menjelaskan prinsip-prinsip pembuatan kosmetik. 
11. Menjelaskan aplikasi pembuatan kosmetik sederhana. 
12. Mempresentasikan aplikasi kimia kosmetik di bidang tata rias dan kecantikan. 
 
 

III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
A. Aspek Kognitif dan Kecakapan Berpikir 

1. Mampu menjelaskan pentingnya mempelajari kimia kosmetik di bidang tata rias dan 
kecantikan. 

2. Mampu menjelaskan konsep unsur dan senyawa. 
3. Mampu menjelaskan konsep campuran kimia. 
4. Mampu menjelaskan konsep ikatan kimia. 
5. Mampu menjelaskan konsep larutan kimia termasuk penentuan konsentrasi suatu larutan. 
6. Mampu menjelaskan koloid termasuk sifat dan jenis koloid, serta emulsi. 
7. Mampu menjelaskan konsep asam, basa, garam, dan pH. 
8. Mampu menjelaskan bahan-bahan kimia kosmetik. 
9. Mampu menjelaskan bahan-bahan kimia untuk perawatan kulit. 
10. Mampu menjelaskan bahan-bahan kimia untuk perawatan rambut. 
11. Mampu menjelaskan prinsip-prinsip pembuatan kosmetik. 
12. Mampu menjelaskan aplikasi pembuatan kosmetik sederhana. 
13. Mampu mempresentasikan aplikasi kimia kosmetik di bidang rias dan kecantikan. 
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B. Aspek Psikomotor 
1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep kimia di bidang tata rias dan 

kecantikan.  
2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep-konsep kimia kosmetik di bidang tata rias dan 

kecantikan. 
3. Mahasiswa dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip pembuatan kosmetik di bidang tata rias 

dan kecantikan. 
4. Mahasiswa dapat mempresentasikan aplikasi kimia kosmetik di bidang rias dan 

kecantikan. 
 

C. Aspek Affektif, Kecakapan Sosial dan Personal 
1. Mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan antusias, tertib dan disiplin. 
2. Mahasiswa memiliki sikap positif terhadap perkuliahan kimia kosmetik. 
3. Mahasiswa menyadari pentingnya penguasaan kimia kosmetik di bidang tata rias dan 

kecantikan bagi karir dan masa depan dirinya 
4. Mahasiswa memiliki sopan santun dalam kelas maupun di luar kelas. 
5. Mahasiswa memiliki motivasi dalam mengikuti perkuliahan kimia kosmetik. 
6. Mahasiswa memiliki kemauan dalam bekerjasama. 
7. Mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas belajarnya. 
8. Mahasiswa memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuannya. 

 
 
IV. SUMBER BACAAN 

1. http://www.physics.upenn.edu/courses/gladney/mathphys/subsubsection1_1_3_1.html 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Matter 
3. http://id.wikipedia.org/wiki/Unsur_kimia 
4. http://id.wikipedia.org/wiki/senyawa 
5. http://www.chemtutor.com 
6. http://antoine.frostburg.edu/chem 
7. http://www.fda/cfsan 
8. http://www.pom.go.id 

 
V.  PENILAIAN 

Butir-butir penilaian terdiri dari:  
1. Partisipasi dan kehadiran kuliah  

Mengikuti kuliah di kelas merupakan situasi sosial yang diciptakan oleh dosen untuk 
membantu mahasiswa mencapai tujuan belajarnya. Oleh karenanya kehadiran kuliah dan 
partisipasi dalam kuliah merupakan parameter keunggulan mahasiswa yang harus 
dikembangkan dan diberi bobot pencapaian. Persyaratan kehadiran kuliah minimal 75 % 
dari 16 kali pertemuan. Bila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka mahasiswa tidak 
boleh mengikuti ujian akhir semester. Bobot maksimum 5. 
 

2. Tugas mandiri   
Tugas berupa penyelesaian masalah-masalah dari materi kuliah, membuat 
resume/ringkasan materi kuliah. Bobot maksimum 10. 

 
3. Presentasi makalah 

Makalah yang dipresentasikan tiap mahasiswa bersumber dari jurnal atau hasil penelitian 
berbahasa Inggris tentang aplikasi kimia kosmetik di bidang tata rias dan kecantikan. 
Bobot maksimum 25. 
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4. Ujian mid semester  

Ujian mid semester dilaksanakan di pertengahan perkuliahan bertujuan untuk memantau 
perkembangan belajar mahasiswa. Bobot maksimum 30. 

 
5. Ujian akhir semester  

Ujian akhir semester dilaksanakan di akhir perkuliahan untuk mengetahui tingkat 
pencapaian kompetensi mahasiswa. Bobot maksimum 30. 

 
     Tabel Ringkasan Bobot Penilaian 
 

No. Jenis Penilaian Skor Maksimum 
1. Kehadiran dan partisipasi kuliah 5 
2. Tugas mandiri 10 
3. Presentasi makalah 25 
4. Ujian mid semester 30 
5. Ujian akhir semester 30 

Jumlah Maksimum 100 
 

  
Tabel Penguasaan Kompetensi 
 

No Nilai Syarat 

1 A sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 86 point 
2  A- sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 80 point 

3    B + sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 75 point 

4       B sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 71 point 

5  B- sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 66 point 

6    C + sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 64 point 

7 C sedikitnya mahasiswa harus mengumpulkan 56 point 
8 D mahasiswa mengumpulkan point kurang dari 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


