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Deskripsi  Mata Kuliah :  

Perkuliahan ini membahas  tentang  pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi kimia sederhana yang dapat dikembangkan menjadi produk sehari-

hari. 

Capaian Pembelajaran (Komp Mata Kuliah) :  

1. Mahasiswa mampu mendeskripsikan penggunaan bahan kimia dalam berbagai produk. 
2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan berbagai bentuk produk dan bahan-bahan penunjang tampilan produk 
3. Mahasiswa dapat mengaplikasikan cara-cara pembuatan berbagai produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari 
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1-3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
tentang jenis dan 
penggunaan bahan 
surfaktan pada 
bermacam-macam 

1. Penggunaan 
surfaktan dalam 
berbagai 
produk pangan 

2. Penggunaan 
surfaktan dalam 

Diskusi 
informasi, 
presentasi dan 
tanya jawab 
 
 

Mahasiswa memusatkan 
perhatian untuk 
memperhatikan 
penjelasan dosen melalui 
informasi, membaca 
bahan ajar dan diskusi 

1. Mahasi
swa 
memahami 
penggunaan 
surfaktan 
dalam produk 

Kuis, tes tulis  15 % 3 x 100 
menit 
(3 
pertemu
an) 
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kosmetik 
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4 Mahasiswa mampu 
memahami jenis 
dan penggunaan 
bahan kosmetik 

1. Jenis Bahan 
Aktif 
Kosmetik 

2. Penggunaan 
Bahan Aktif 
Kosmetik 
(Manfaat dan 
Bahayanya) 

Diskusi 
informasi dan 
tanya jawab 

Mahasiswa memusatkan 
perhatian untuk 
memperhatikan 
penjelasan dosen melalui 
informasi, membaca 
bahan ajar dan diskusi 
kelompok 

1. Mahasiswa 
memahami 
jenis dan 
cara 
pemakaian  
pemanis 
alam 

2. Mahasiswa 
memahami 
jenis dan 
cara 
pemakaian  
pemanis 
buatan 

 

Kuis, tes tulis  5 % 1 x 100 
menit  
(1 
Pertemu
an) 
 
 
 
 
 
 

 

5-6 Mahasiswa 
memahami 
penggunaan bahan 
pengembang dan 
bahan pengisi yang 
digunakan dalam 
produk sehari-hari 

1. Jenis-jenis 
pengembang 
yang sering 
digunakan 
dalam produk 
sehari-hari 

2. Jenis-jenis 
pengisi yang 
sering 
digunakan 
dalam 
berbagai 

Diskusi 
informasi dan 
tanya jawab 

Mahasiswa memusatkan 
perhatian untuk 
memperhatikan 
penjelasan dosen melalui 
informasi, membaca 
bahan ajar dan diskusi 
kelompok 

1. Mahasi
swa 
memahami 
jenis dan 
kegunaan 
bahan 
pengembang 

2. Mahasi
swa 
memahami 
jenis dan 
kegunaan 

Kuis, tes tulis 10 % 2 x 100 
menit 
(2 
Pertemu
an) 

 



produk bahan pengisi 

7-8 Mahasiswa 
Memahami 
berbagai jenis 
pengwet serta 
beberapa teknik 
pengawetan 

1. Jenis 
pengawet 
untuk produk 
pangan dan 
nonpangan 

2. Berbagai 
teknik 
pengawetan 
untuk berbagai 
produk  

 

Diskusi 
informasi 
presentasi dan 
tanya jawab 

Mahasiswa memusatkan 
perhatian untuk 
memperhatikan 
penjelasan dosen melalui 
informasi, membaca 
bahan ajar dan diskusi 
kelompok 

1. Mahasi
swa 
memahami 
jenis dan 
kegunaan 
bahan 
pengawet 

2. Mahasi
swa 
memahami 
teknik 
pengawetan 
sederhana 

 

Kuis, tes tulis  15 % 2 x 100 
menit 
(2 
Pertemu
an) 
 
 
 
 
 

 

9-11 Mahasiswa 
Memahami cara 
pembuatan produk 
dalam bentuk solid, 
semi solid serta 
nonsolid 

1. Pengenala
n bentuk 
produk berupa 
solid 

2. Pengenala
n bentuk 
produk berupa 
semi solid:gel 

3. Pengenala
n bentuk 
produk berupa 
nonsolid:laruta
n, emulsi 

Diskusi 
informasi dan 
diskusi 
kelompok 

Mahasiswa memusatkan 
perhatian untuk 
memperhatikan 
penjelasan dosen melalui 
informasi, membaca 
bahan ajar dan diskusi 
kelompok 

1. Mahasis
wa memahami 
sifat dan cara 
pembuatan 
produk 
berbentuk 
solid 

2. Mahasi
swa 
memahami 
sifat dan cara 
pembuatan 
produk 
berbentuk 
semi solid 

3. Mahasi
swa 
memahami 
sifat dan cara 
pembuatan 

Kuis, tes tulis 
dan  

15 % 3 x 100 
menit 
(3 
Pertemu
an) 
 
 
 
 
 

 



produk 
berbentuk 
nonsolid 

12-14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan jenis 
dan penggunaan 
bahan pewarna dan 
bahan pemberi 
aroma untuk 
menunjang 
tampilan produk 

1. Pengenalan 
berbagai 
pewarna 
makanan 

2. Jenis-jenis 
pewarna 
untuk produk 
nonpangan 

3. Pengenalan 
berbagai 
bahan 
pemberi 
aroma untuk 
makanan 

4. Berbagai 
bahan 
pemberi 
aroma dalam 
produk 
nonpangan 

Diskusi 
informasi 
presentasi dan 
tanya jawab 

Mahasiswa memusatkan 
perhatian untuk 
memperhatikan 
penjelasan dosen melalui 
informasi, membaca 
bahan ajar dan diskusi 
kelompok 

1. Mahasi
swa mampu 
memahami 
jenis dan 
kegunaan 
bahan 
pewarna 

2. Mahasi
swa mampu 
memahami 
jenis dan 
kegunaan 
bahan 

Kuis, tes tulis  15 % 2x100m
enit 
(2 
Pertemu
an) 
 

 

15-16 Mahasiswa mampu 
mengaplikasikan 
teknik pembuatan 
berbagai produk 
baik produk pangan 
maupun 
nonpangan 

1. Pembuatan 
berbagai 
produk 
pangan 
sederhana 

2. Pembuatan 
produk 
nonpangan 
sederhana 

 

Presentasi, 
praktek dan 
tanya jawab 

Dosen memberikan 
penjelasan awal tentang 
pembuatan produk 
Mahasiswa membaca 
referensi dan berdiskusi 
secara kelompok 
Mahasiswa 
mempraktekkan hasil 
diskusi berupa 
pembuatan produk. 

1. Mahasi
swa 
memahami 
dan terampil 
dalam 
pembuatan 
produk 
pangan 

2. Mahasi
swa 
memahami 
dan terampil 
dalam 

Kuis dengan 
pertanyaan 
lisan dan 
lembar 
pengamatan 

25 % 2 x 100 
menit 
(2 
Pertemu
an) 
 
 
 
 

 



pembuatan 
produk 
nonpangan 

17 Ujian akhir         

 
Penetapan Nilai Akhir:  
 
         (Bobot nilai per subkomp x 70) + (Nilai UAS x 30) 
NA = ---------------------------------------------------------------- 
                   100 
 

Catatan: aspek afektif tetap dinilai, masuk ke subkompetensi, dimunculkan dalam indikator tersendiri pada subkomp. Itu.  
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