
 
 
PROFIL FAKULTAS 

Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan-Perikanan awalnya merupakan dua Fakultas 

yang terpisah.  Fakultas Pertanian berdiri tahun 1980, dengan satu Program Studi, yaitu PS 

Budidaya Pertanian yang saat ini menjadi PS Agroteknologi. Dalam perkembangan selanjutnya, 

Fakultas Pertanian membuka 3 (tiga) PS baru, yaitu PS Sosial Ekonomi Pertanian (tahun 1984) 

yang kemudian berubah menjadi PS Agribisnis, PS Teknologi Hasil Pertanian (THP, tahun 1993) 

dan PS Budidaya Hutan (tahun 1999). Fakultas Peternakan-Perikanan berdiri tahun 1987 dengan 

satu PS yaitu PS Produksi Ternak.  Pada tahun 1993 membuka PS Teknologi Industri Peternakan 

dan pada tahun 1995 membuka PS Budidaya Perairan. Pada Tahun 2003 PS Produksi Ternak dan 

PS Teknologi Industri Peternakan bergabung menjadi PS Peternakan.  Pada tahun 2009 dengan 

SK Rektor Nomor 1 Tahun 2009 tertanggal 24 Juli 2009 tentang pengintegrasikan Fakultas 

Pertanian dan Fakultas Peternakan dan Perikanan menjadi Fakultas Pertanian-Peternakan dengan 

6 program studi. Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 206/D/T/2010; 

207/D/T/2010; 208/D/T/2010 dan Nomor: 209/D/T/2010, masing-masing tertangal 24 Maret 

2010, serta SK Nomor:  237/D/T/2010 tertanggal 1 Maret 2010, ke-enam program studi tersebut 

masing-masing bernama PS: (i) Agroteknologi, (ii) Agribisnis,  (iii) Ilmu dan Teknologi Pangan,  

(iv) Kehutanan (v) Peternakan dan (vi) Budidaya Perairan (Akuakultur). Program studi 

Agroteknologi, Agribisnis, Ilmu dan Teknologi Pangan, Budidaya Perairan dan Peternakan 

terakreditasi “A” sedangkan PS kehutanan terakreditasi “B”.   

Pada tanggal 20 Mei 2018, Program Studi Peternakan memperoleh Akreditasi AUN-QA 

tingkat ASEAN yang diselenggarakan oleh ASEAN University Network. Berdasarkan SK 

KEMENRISTEK DIKTI Nomor 5849/A4.1/HK/2018 Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan 

dan Budidaya Perairan masing-masing berganti nama menjadi  PS Teknologi Pangan dan PS 

Akuakultur. 

 

VISI  

“Pada tahun 2030 menjadi fakultas yang bereputasi di ASEAN dalam pengembangan dan 

penerapan IPTEKS di bidang pertanian-peternakan terpadu, budidaya perairan dan kehutanan, 



serta teknologi pengolahan dan pemasaran pangan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai 

islam.” 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan 

sumber daya manusia (sarjana strata 1) yang memiliki reputasi dan kompetensi yang tinggi 

baik kompetensi knowledge, skill dan attitude di bidang pertanian-peternakan terpadu, 

Budidaya Perairan, kehutanan, serta teknologi Pengolahan dan Pemasaran Pangan yang 

berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam. 

2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mengembangkan IPTEKS di bidang pertanian-

peternakan terpadu, Budidaya Perairan, kehutanan, serta teknologi Pengolahan dan Pemasaran  

Pangan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Islam.” 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menerapkan 

IPTEKS di bidang pertanian-peternakan terpadu, Budidaya Perairan, kehutanan, serta 

teknologi Pengolahan dan Pemasaran  Pangan yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai 

Islam 

Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan instansi pemerintah, 

swasta atau lembaga lain yang terkait, dalam skala regional, nasional dan internasional dalam 

rangka meningkatkan kompetensi dan reputasi lulusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI  

Profil Prodi 

Program Studi Agroteknologi selama 15 tahun terakhir terakreditasi unggul (A). Program 

Studi (Prodi) S1 Agroteknologi, FPP-UMM didirikan sejak Juli 1980 dengan SK Pendirian No. 

070/0/1985 tertanggal 18 Februari 1985, dengan SK izin operasional terakhir No. 13327/D/T/K-

VII/2012, tertanggal 22 Oktober 2012 dan berlaku sampai tanggal 08 Maret 2017, terakreditasi A 

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 032/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XII/2010 berlaku sejak 23 

Desember 2010 sampai dengan 23 Desember 2015 Selanjutnya Program studi Agroteknologi 

kembali meraih akreditasi A, berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 1011/SK/BAN-

PT/Akred/S/IX/2015 tanggal 19 September 2015 Peringkat “A”, berlaku hingga 20 September 

2025. Sejak berdiri hingga saat ini Program Studi Agroteknologi telah menunjukkan 

perkembangan yang sangat pesat, baik dari jumlah lulusan yang telah dihasilkan, perkembangan 

atmosfir akademik, perkembangan mutu dosen maupun perkembangan sarana dan prasarana. 

Hingga saat ini telah meluluskan lebih dari 15.000 sarjana yang tersebar diseluruh wilayah NKRI. 

Program studi Agroteknologi diasuh staf pengajar bergelar Guru Besar 5%, Doktor 77%, dan 

Master 18%, yang berpengalaman dalam bidang teknologi budidaya dan bioteknologi pertanian 

baik tanaman hias, sayur, buah, tanaman perkebunan, tanaman obat, tanaman serat dan lain-lain. 

Fasilitas perkuliahan didukung peralatan canggih seperti LCD, Proyektor dan Kamera CCTV 

sehingga proses pembelajaran menarik dan tidak membosankan. Sarana dan prasarana yang dapat 

dimanfatkan oleh mahasiswa untuk kegiatan praktikum, penelitian, wirausaha antara lain : kebun 

apel (0,6 ha), kebun sayur organik (2,6 ha), kebun percobaan (3 ha), 2 green house tanaman hias, 

buah dan anggrek, 2 green house untuk budidaya hidroponik dan sayur organik, rumah jamur dan 

Agro Nursery yang memproduksi tanaman hias dan anggrek. Laboratorium Bioteknologi yang 

dilengkapi dengan peralatan modern yaitu PCR, HPLC, Spektrofotometer, eletroforesis DNA dan 

protein, dll. Alat-lat tersebut digunakan untuk analisis kultur jaringan (in vitro) berbagai jenis 

tanaman dan mikrobia (jamur dan bakteri), produksi metabolit sekunder, teknologi rekayasa 

genetika tanaman, Selain itu juga dilengkapi Laboratorium Tanah, Klimatologi, Teknologi Benih 

dan Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman. Jurusan Agronomi menjalin hubungan dengan 

berbagai perusahaan dan Instansi Pemerintah untuk mendukung kegiatan Praktek Kerja Lapang 

(PKL) dan magang kerja. Selain mendapat Ijazah Akademik, lulusan Prodi Agroteknologi juga 

akan mendapatkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan Sertifikat Profesi yang 

diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dengan berbagai sertifikat tersebut 

lulusan Agroteknologi akan lebih mudah mencari dunia kerja atau menciptakan usaha secara 

mandiri dibidang pertanian. 

 

 

 



VISI 

Pada tahun 2025 menjadi program studi unggul di tingkat ASEAN dalam penyelenggaraan 

pendidikan, pengembangan IPTEKS dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Agroteknologi 

yang berkemajuan, berwawasan lingkungan dan berdasarkan nilai-nilai Islam. 

 

MISI 

a. Menyelenggarakan pendidikan bidang Agroteknologi yang berkemajuan dan sesuai dengan 

kebutuhan stakeholder serta kebutuhan pembangunan nasional dan regional, b. Menyelenggarakan 

penelitian dan pengembangan IPTEKS Agroteknologi yang berkemajuan, berwawasan lingkungan 

dan berdasarkan nilai-nilai Islam, c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan 

kerjasama dengan Institusi dalam negeri dan luar negeri untuk memperkuat penyelenggaraan 

tridharma perguruan tinggi bidang Agroteknologi yng berkemajuan, d. Menyelenggarakan 

kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional maupun regional yang terkait guna 

mendukung terselenggaranya pelaksanaan tri dharma perguruan. 

 

TUJUAN 

a. Menghasilkan sarjana profesional, berjiwa wirausaha, dan berakhlak mulia yang menguasai dan 

mampu menerapkan IPTEKS bidang Agroteknologi yang berkemajuan serta mampu bersaing di 

tingkat ASEAN. a. Menghasilkan IPTEKS bidang Agroteknologi yang berkemajuan dan 

berwawasan lingkungan dan berdasarkan nilai-nilai Islam. b. Menyebarluaskan, mendayagunakan, 

dan memasyarakatkan IPTEKS bidang Agroteknologi yang berkemajuan dan berbasis ekosistem 

setempat. c. Memperluas jejaring akademik, memperkokoh sumberdaya, dan mempercepat 

pencapaian visi program studi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No Mata 

Kuliah 

SKS Learning Outcome Topik Informasi 

Dosen 1. Hortikultura  6 Mampu memahami 

dan menerapkan 

teknologi produksi 

tanaman hortikultura 

(Buah,Sayur dan 

Tanaman Hias) 

KOMODITI BUAH-BUAHAN 

Prospek dan arti penting  Hortikultura buah 

(Pengertian,ciri komoditas,Cabang 

hortikultura,peran buah dalam diet manusia). 

Pengembangan dan peningkatan daya saing 

buah topis ( kondisis buah tropic, kendala 

dan strategi pengembangan)  

Teknologi poduksi hortikultura (Green 

House Farming, Media dan Pot, Hidroponik) 

Teknologi pembibitan (Jenis bibit dan 

pemilihan bibit dan teknik pembibitan) 

Persiapan lahan dan penanaman (Persiapan 

lahan, penentuan jarak tanam dan 

penanaman tanaman buah) 

Pemupukan (prinsip pemupukan, jenis 

pupuk ,pemupukan horti semusim dan 

tahunan). 

Irigasi dan Fertigasi ( Pengelolaan irigasi, 

Fertigasi melalui irigasi tetes ) 

Teknik pemangkasan (Dasar 

Pemangkasan,Pemangkasan bentuk, 

Pemangkasan pemeliharaan, teknik 

memangkas). 

Teknik Produksi buah tropika di luar musim 

(Ringing,Stess air,penggunaan 

ZPT,Pemangkasan,Pemupukan ) 

Panen dan Fisiologi lepas pasca 

panen(Waktu panen, teknik panen, 

perubahan produk pasca panen ,Penanganan 

produk lepas panen buah). 

 

 

Dr. Ir.Syarif 

Husen,MP. 

Dr.Ir.Fatimah 

Nursandi,MSi. 

Aulia Zakia, 

SP, MSi 



    Komoditi Sayuran 

Lingkup Hortikultura Sayur (Pengertian, ciri 

komoditas, manfaat, dan keunggulan). 

Potensi budidaya sayuran lokal-langka 

(kearifan lokal). 

Potensi budidaya sayuran sub tropis 

(introduksi). 

Sapta usaha tani dalam budidaya hortikultura 

sayur semusim (panen muda). 

Sapta usaha tani dalam budidaya hortikultura 

sayur semusim (panen semusim). 

Sapta usaha tani dalam budidaya hortikultura 

sayur semusim (panen setahun). 

Perbandingan standar operasional prosedur 

budidaya (SOPB) antara pelaku bisnis 

(petani) dan riset (Kementan). 

Modifikasi sapta usaha tani hortikultura 

sayur (aplikasi teknologi masa kini: 

pertanian presisi, budidaya tanpa tanah, 

hidroponik, aeroponik, aquaponik, integrated 

farming). 

 

    Komoditi Tanaman Hias 

 

Potensi dan nilai ekonomi tanaman hias dan 

anggrek 

Teknologi Produksi Tanaman hias dan 

anggrek (skala kecil dan industri) 

Teknik perbanyakan tanaman hias dan 

anggrek (Konvensional, non konvensional 

dan rekayasa genetik) 

Budidaya tanaman hias dan anggrek (media, 

pemeliharaan, pemanenan) 

Agribisnis tanaman hias dan anggrek (pasca 

panen, kemasan, pemasaran) 

Praktek magang di Nursery  (Mitra Anggrek 

Indonesia, Hasanudin Orchid, DD Orchid, 

Kebun tanaman hias di Batu) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

Profil Prodi 

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang 

(Prodi Agribisnis FPP UMM) terakreditasi A BAN-PT. Kompetensi utama yang harus dimiliki 

oleh lulusan Program Studi Agribisnis adalah kemampuan di bidang agribisnis yang mempunyai 

nilai islam, profesional, dan berjiwa kewirausahaan dalam menerapkan ilmu dan teknologi 

berbasis agribisnis sehingga mampu merubah cara pandang dari job-seeker menjadi pencipta kerja. 

Sebagai upaya peningkatkan mutu Program Studi Agribisnis melakukan kerjasama baik dengan 

lembaga penelitian, lembaga pendidikan dan pihak swasta lainnya. 

Selama studi mahasiswa dibekali hard skill maupun soft skill di bidang ilmu manajemen 

agribisnis, ekonomi pertanian, sosiologi dan penyuluhan pertanian. Hingga saat ini, alumni 

Program Studi Agribisnis telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Lulusan Program Studi 

Agribisnis mampu memberikan peran di berbagai bidang pekerjaan sebagai manajer, konsultan, 

pengusaha, pengusaha agribisnis, aparat pemerintah, peneliti dan pendidik, staff manajerial di 

lembaga keuangan bank dan non-bank serta bekerja di bidang yang berkaitan dengan 

pengembangan agribisnis berbasis kearifan lokal. 

Program Studi Agribisnis mempunyai visi “menjadi program studi terkemuka dan 

profesional dalam mengembangkan IPTEKS dan kewirausahaan bidang agribisnis dengan 

berlandaskan nilai-nilai Islam”. Sedangkan misinya antara lain: 1) Mengembangkan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan IPTEKS di bidang 

agribisnis, yang mampu memberdayakan masyarakat; 2) Menyelenggarakan pendidikan dan 

pembelajaran yang terkemuka dan profesional dibidang IPTEKS dan membentuk jiwa wirausaha 

berdasarkan nilai-nilai islam; 3) Mengembangkan jejaring kerjasama dengan berbagai fihak untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 4) 

Menyelenggarakan tatakelola kelembagaan secara efektif dan efisien untuk menunjang mutu 

prodi. 

 

No. Mata Kuliah SKS Learning Outcome Topik Dosen 

1. Supply Chain 

Management 

dalam 

Agribisnis 

2 Mahasiswa dapat 

mengetahui, 

memahami, 

menganalisis dan 

ngevaluasi rantai 

pasok dalam 

agribisnis 

Ruang Lingkup dan Konsep 

Dasar Pengelolaan Rantai 

Pasok dalam Agribisnis 

Strategi Pengelolaan Rantai 

Pasok dalam Agribisnis 

Konsep Rancangan Produk 

Baru dalam Rantai Pasok 

Agribisnis 

Konsep Rancangan 

Infrastruktur dan Jaringan 

dalam Pengelolaan Rantai 

Pasok 

Perencanaan Permintaan dan 

Penawaran dalam 

Pengelolaan Rantai Pasok  

Resiko dalam Pengelolaan 

Rantai Pasok Agribisnis 

Sistem Keuangan dalam 

Pengelolaan Rantai Pasok  

Pengelolaan Transportasi 

dan Distribusi dalam Rantai 

Pasok Agribisnis 

Dr. Ir. Istis 

Baroh, MP. 



Konsep Distorsi Informasi 

dan Bullwhip Effect 

Peran dan Kebijakan 

Pemerintah dalam 

Pengelolaan Rantai Pasok 

Agribisnis 

Kebijakan Internasional 

Pengelolaan Rantai Pasok 

Pengukuran Kinerja Rantai 

Pasok  

2. Analisa Proyek 

dan Study 

Kelayakan 

Agribisnis 

3 Mahasiswa dapat 

menguraikan 

pengertian proyek, 

aspek-aspek yang di 

evaluasi, 

membedakan analisis 

yang ada di dalam 

proyek, menghitung 

uang berdasarkan 

konsep time value of 

money, menganalisis 

kelayakan proyek 

dan 

mengaplikasikannya.  

Pengertian dan ruang 

lingkup proyek 

Analisis ekonomis dan 

finansial 

Time value of money 

Kriteria investasi (Cashflow 

proyek, Net Present Value, 

Gross B/C Ratio, Net B/C 

Ratio, Profitability Ratio, 

Payback Period, Internal 

Rate of Return, Revenue-

Cost Ratio (R/C Ratio), 

Least Cost dan Cost 

Effectiveness) 

Analisis alternatif proyek 

(Mutually Exclussive 

Project, Perbandingan IRR 

dengan Net B/C Ratio, 

Cross Over Discount Rate) 

Analisis sensitivitas proyek 

Analisis Biaya Sumberdaya 

Domestik 

Analisis effective Rate Of 

Protection (ERP) dan 

analisis titik impas  

Analisis resiko dan 

ketidakpastian 

Mengaplikasikan analisis 

proyek di dalam penelitian 

agribisnis 

Dr. Ir. Rahayu 

Relawati, MM. 

 

Livia 

Windiana, SP., 

M.Agr.  

3. Marketing 

Digital Produk 

Pertanian 

3 Mahasiswa dapat 

mengetahui, 

memahami, 

mengidentifikasi, 

mengaplikasikan, 

dan mengevaluasi 

pemasaran digital.  

Pemasaran digital 

Mengembangkan strategi 

dan rencana pemasaran 

digital 

Mengumpulkan informasi 

dan memadai lingkungan 

Melaksanakan riset 

pemasaran digital dan 

meramalkan permintaan 

Menciptakan nilai, kepuasan 

dan loyalitas pelanggan 

Menganalisis pasar 

konsumen 

Menganalisis pasar bisnis 

Mengidentifikasi segmen 

dan target pasar 

Membangun merek yang 

kuat 

Membentuk positioning 

merek 

Menghadapi persaingan 

Menetapkan strategi produk 

Dr. Ir. Rahayu 

Relawati, MM  

 

Livia 

Windiana, SP., 

M.Agr. 



Merancang dan mengelola 

jasa 

Mengembangkan program 

dan strategi penetapan harga 

4. Manajemen 

Produksi dan 

Operasi 

4 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

sistem operasi untuk 

produk manufaktur 

dan produk jasa 

dalam agribisnis, 

menganalisis 

peramalan 

permintaan, 

mendesain produk 

dan lay-out pabrik, 

menganalisis 

kapasitas produksi 

dan tingkat 

kebutuhan 

sumberdaya 

produksi, 

menganalisis tingkat 

persediaan dalam 

proses produksi, 

mampu menyusun 

rencana produksi, 

penjadwalan 

produksi, dan 

pengawasan kegiatan 

produksi, mampu 

menganalisis hasil 

kegiatan pengawasan 

mutu, dan 

menganalisis resiko 

usaha. 

Pendahuluan manajemen 

produksi dan operasi 

agribisnis 

Strategi produksi dan 

operasi 

Peramalan permintaan 

Desain produk 

Lokasi dan layout pabrik 

(plant and location layout) 

Pengelolaan bahan baku 

(material management) 

Manajemen persediaan 

Analisis nilai 

Just in time manufacturing 

Perencanaan dan 

pengendalian produksi 

Manajemen mutu 

Management pemeliharaan 

(maintenance management) 

Manajemen resiko 

Manajemen limbah 

 

Nur Ocvanny 

Amir, SP., 

MP. 

 

M. Zul 

Mazwan, S.P., 

M.Sc. 

5. Ekonomi 

Kelembagaan 

2 Mahasiswa mampu 

memahami teori-

teori dalam ekonomi 

kelembagaan 

agribisnis, mampu 

menganalisa isu-isu 

ekonomi 

kelembagaan 

agribisnis, dan 

mampu menganalisis 

tataniaga pertanian. 

 

Pengantar ekonomi 

kelembagaan 

Kelembagaan dalam 

agribisnis 

Model pembangunan 

pedesaan 

Perkembangan sektor 

pertanian 

Strategi kebijakan agribisnis 

Industrialisasi pedesaan dan 

pengembangan agroindustri 

Kelembagaan ekonomi 

petani 

Kelembagaan pangan dan 

ketahanan pangan 

Pembangunan sektor 

finansial pedesaan dan 

kelembagaan investasi 

Tataniaga dan kelembagaan 

pemasaran hasil pertanian 

Lembaga pemasaran, 

saluran pemasaran, dan 

fungsi-fungsi pemasaran 

hasil pertanian 

Margin pemasaran, 

distribusi margin, farmer’s 

Prof. Dr. Ir. 

Jabal Tarik 

Ibrahim, M.Si. 

 

Nur Ocvanny 

Amir, SP., 

MP. 



share, market share, dan 

elastisitas transmisi 

Efisiensi pemasaran 

Struktur dan integrasi pasar 

6. Pertanian 

Perkotaan 

2 Mahasiswa 

mampu menguasai 

dan 

mengaplikasikan 

berbagai teknologi 

budidaya dan 

produksi tanaman 

tepat guna dan 

secara presisi 

dengan 

memaksimalkan 

daya dukung 

lingkungan 

perkotaan, seperti: 

vertikultur, 

hidroponik, 

aeroponik, 

teknologi smart 

farming/presicion 

farming, dll. Serta 

memiliki 

manajemen bisnis 

dan inovasi untuk 

urban farming 

yang berkelanjutan 

 
 

Mampu menguasai dan 

menjelaskan sejarah dan 

perkembangan pertanian 

perkotaan di dunia dan 

Indonesia; definisi dan 

gambaran umum, tujuan 

dan sasaran penerapan 

model pertanian 

perkotaan 

Urgensi pengembangan 

urban farming; urban 

farming vs rural farming; 

potensi pengembangan 

urban farming di 

perkotaan; arah kebijakan 

dan strategi 

pengembangan urban 

farming 

Sistem dan budidaya 

tanaman buah, 

hortikultura dan tanaman 

hias di Indonesia untuk 

penerapan pada urban 

farming serta penanganan 

pasca panen 

Upaya peningkatan daya 

saing produk buah, 

hortikultura dan tanaman 

hias pada urban farming  

Dimensi urban farming: 

a) ekologi; b) ekonomi, 

pola manajemen, 

pembiayaan urban 

farming; c) sosial-politik-

budaya; d) kelembagaan 

dengan stakeholders 

dalam urban farming; e) 

teknologi 

Dasar-dasar vertikultur; 

aplikasi berbagai tehnik 

vertikultur; memperluas 

ruang dengan sistem 

vertikal. 

Dasar-dasar hidroponik; 

media dan wadah tanam; 

jenis media tanam untuk 

hidroponik; 

perkembangan 

hidroponik; aplikasi 

berbagai tehnik 

hidroponik.  

Dasar-dasar aeroponik; 

jenis dan metode 

pembuatan larutan stock, 

pengkabutan larutan hara; 

aplikasi berbagai tehnik 

aeroponik.  

Dr. Ir. Anas 

Tain, MM. 

 

M. Zul 

Mazwan, S.P., 

M.Sc. 



Pengertian plant factories 

design; konsep plant 

factories; pengertian roof 

garden; konsep roof 

garden  

Konsep dasar smart 

farming; perancangan 

model smart farming; 

integrasi smart farming 

dengan agribisnis global; 

aplikasi berbagai tehnik 

terintegrasi untuk smart 

farming.  

Spesifikasi model 

teknologi urban farming 

yang digunakan di 

berbagai negara di dunia. 

Keunggulan kompetitif 

masing-masing teknologi 

terapan urban farming di 

berbagai negara.  

Sinkronisasi kebutuhan 

produk, kendala 

lingkungan dan model 

teknologi terapan untuk 

inovasi urban farming 
 

7. Ekonometrika 4 Mahasiswa mampu 

memahami, 

menjelaskan, 

mengidentifkasi, dan 

mengaplikasikan 

konsep-konsep 

dalam ekonometrika 

mulai dari konsep 

dasar statistik, 

korelasi, regresi 

sederhana, regresi 

berganda, binary 

logistic regression, 

penyimpangan 

regresi, dummy 

variable dan 

persamaan simultan. 

Pendahuluan (konsep dasar 

ekonometrika) 

Metode penelitian, data 

penelitian, skala penelitian 

Statistika inferensial I 

(hipotesis penelitian, asumsi 

dan pelanggaran asumsi, 

sifat dan komponen statistik) 

Statistika inferensial II (uji 

beda rata-rata, uji beda 

berpasangan, uji beda 

proporsi, analisis varian) 

Korelasi 

Regresi sederhana 

Regresai berganda 

Penyimpangan regresi (uji 

normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji 

multikolinearitas, uji 

autokorelasi) 

Dummy variable (variabel 

bebas) 

Dummy variable (variabel 

tidak bebas) 

Persamaan simultan 

Dr. Ir. 

Bambang Yudi 

Ariadi, MM. 

 

M. Zul 

Mazwan, S.P., 

M.Sc. 

8. Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Agribisnis 

4 Mahasiswa mampu 

menyajikan data 

pertanian yang 

terintegrasi dari hulu 

hingga hilir. Baik 

berupa sarana input 

dan outputnya. 

Pendahuluan (Materi dasar) 

Pengantar Sistem Informasi 

Manajemen 

Membangun Sistem 

Informasi (Big Data) 

Pengenalan dasar Platform 

Pengembangan Platform dan 

Implementasinya dalam 

Agribisnis 

Fintech dan Penerapannya 

dalam Agribisnis 

Ary Bakhtiar,. 

M.Si  



Advertising 

Marketplace 

9. Manajemen 

Usaha Pertanian 

3 Mahasiswa mampu 

mengaplikasikan 

ilmu manajemen 

usaha pertanian 

untuk 

mengembangkan 

usaha tani sesuai 

dengan 

agroekosistem 

Ruang Lingkup dan Konsep 

Manajemen Usaha Pertanian 

Faktor-Faktor Sosiobiofisik  

Usahatani 

Keterkaitan Sub-sistem 

usahatani dalam sistem 

agribisnis 

Faktor Input dalam 

Manajemen Usaha Pertanian 

Prinsip Ekonomi dalam 

Pengelolaan Usaha 

Pertanian 

Analisis Pendapatan, 

Efisiensi Usahatani, 

pembukuan usahatani 

Perencanaan Usahatani 

untuk Pengembangan 

Usahatani 

Dr. Ir. Anas 

Tain, MM 

 

Ary Bakhtiar, 

SP., M. Si 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
 

 

Profil Prodi 
 

     Jurusan Peternakan, dengan program studi Produksi Ternak, berdiri pada tahun 1987, di 

bawah naungan Fakultas Peternakan UMM, berdasarkan SK Koordinator KOPERTIS Wilayah 

VII, Nomor : 173 / Q 1987, tanggal 22 Desember 1987. Lokasi jurusan Peternakan pada awalnya 

di Kampus II UMM, Jl. Bendungan Sutami 188A Malang. Sejak tahun 1992, lokasi jurusan 

Produksi Ternak pindah di kampus terpadu UMM (kampus III), Tegalgondo, di wilayah 

perbatasan Kotamadya dan Kabupaten Malang.  

     Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pemberian status jurusan Produksi 

Ternak tertuang dalam SK Mendikbud Nomor : 0648/O/1988, tertanggal 24 Desember 1988, 

dengan STATUS TERDAFTAR. STATUS DIAKUI untuk jurusan Produksi Ternak diberikan 

pada tanggal 26 April 1993, dengan No. SK. 177/DIKTI/Kep/1993.  

Status disamakan untuk jurusan Produksi Ternak diperoleh dengan SK. Mendikbud No. 

149/DIKTI/Kep/1995, tertanggal 5 Juni 1995. STATUS TERAKREDITASI untuk jurusan 

Peternakan Produksi Ternak didapatkan tahun 1999. 

     Pada tahun 2002, jurusan Produksi Ternak terakreditasi “A” berdasarkan SK No : 05030 / Ak 

- V- S1- 009/UMM CYT/V/2002, tanggal 20 Mei 2002. Akreditasi A diraih kembali pada tahun 

2007, berdasarkan keputusan BAN-PT No. 015/BAN-PT/Ak-X/S1/VII/2007. Berdasarkan 

keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No. 163/DIKTI/KEP/2007, maka jurusan Produksi Ternak dirubah menjadi Jurusan 

Peternakan, Program Studi Peternakan. Sejak tahun 2009, jurusan Peternakan ada di bawah 

Fakultas Pertanian-Peternakan UMM. 

     Pada Tahun 2017 Program Studi Peternakan kembali mendapatkan Akreditasi "A" 

berdasarkan SK No: 2190/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017. Berdasarkan 

keputusan Direktur kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Pada Tanggal 28 Mei  

2018 Prodi Peternakan mendapatkan sertifikat Asean University Network-Quality Assurance 

(AUN-QA).  Program Unggulan Prodi Peternakan antara lain Kelas Profesional Unggas 

kerjasama dengan PT. Jatinom Indah Agri dan PT. Charoen Pokphand, Program Praktek Usaha 

Peternakan (PUP) dan Program  Magang Perusahaan. 

 

VISI 

Pada Tahun 2026 menjadi lembag unggu di tingkat ASEAN dalam penyelenggara pendidikan, 

pengembangan  IPTEKS dan pengabdian kepada masyarakat  di bidang  peternakan  terpadu  

berbasis  nilai-nilai Islam. 

 

MISI 

Menyelenggarakan pendidikan tinggi peternakan terpadu  yang profesional. Mengembangkan 

kegiatan penelitian di bidang peternakan terpadu dan membentuk jiwa wirausaha 

Mengembangkan kegiatan   penelitian   dan   pengabdian   masyarakat dalam rangka penerapan 

IPTEKS di bidang peternakan terpadu yang mampu memberdayakan  masyarakat 

Mengembangkan  jejaring  kerja  dengan  berbagai  pihak  untuk meningkatkan  mutu  

pendidikan,  penelitian  dan  pengabdian  kepada masyarakat . 

 

TUJUAN 

Tujuan dari Program Studi Peternakan adalah: 

 

1) Menghasilkan lulusan yang professional  yang dapat mengembangkan kegiatan penelitian 

di bidang peternakan terpadu dan  membentuk jiwa wirausaha. 

2) Menghasilkan lulusan yang dapat mengembangkan kegiatan penelitian dan  pengabdian  

masyarakat  dalam  rangka  penerapan  IPTEKS  di bidang peternakan terpadu yang mampu 

memberdayakan  masyarakat 



3) Menghasilkan  lulusan  yang  mampu  mengembangkan  jejaring  kerja dengan   berbagai   

pihak   untuk      meningkatkan   mutu   pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada  

masyarakat 

 

 
No Mata Kuliah SKS Learning Outcome Topic Informasi Dosen 

1. Ekonomi 

Peternakan 

4 mampu menjelaskan arti 

dan ruang lingkup ekonomi 

peternakan 

Konsep ekonomi peternakan 

Pengertian ilmu ekonomi 

Pengertian peternakan 

Definisi dan ruang lingkup 

ekonomi peternakan 

 

Penawaran dan permintaan 

produk peternakan  

Hukum penawaran dan 

permintaan 

Faktor-faktor penentu 

penawaran dan permintaan 

Kurva penawaran dan 

permintaan individu dan  

kurva pasar 

Dampak dari perubahan 

penawaran dan permintaan 

 

Teori Produksi Peternakan 

Fungsi produksi 

Kurva produksi 

Efisiensi Produksi 

 

Biaya produksi peternakan 

Biaya produksi 

Biaya total dan Biaya 

marginal serta keuntungan 

Kurva Biaya 

 

Teori Konsumsi  

Kurva kepuasan 

Garis anggaran 

Perilaku konsumen produk 

peternakan 

Dr. Ir.Sutawi,MP. 

Dr.Ir.Adi 

Sutanto,MM. 

Septi Nur Wulan 

Mulatmi, S.Pt.,M.Sc 



    Struktur Pasar  

Struktur Pasar 

Struktur Pasar, Perilaku dan 

Kinerja Pasar Produk 

Peternakan  

Pemasaran komoditas 

peternakan: 

Arti dan fungsi pemasaran 

Margin pemasaran (biaya dan 

keuntungan) 

Rantai pemasaran dari 

lembaga-lembaga pemasaran 

Efisiensi pemasaran 

 

Perdagangan internasional 

Arti dan fungsi perdagangan 

internasional 

Perdagangan internasional 

Keunggulan absolut dan 

komparatif 

Kebijakan perdagangan 

internasional (tarif, quota, free 

trade) komoditas peternakan 

Perjanjian dan kerjasama 

internasional dalam hasil-hasil 

peternakan 

 

Pembangunan peternakan 

Visi dan Misi Pembangunan 

Peternakan 

Kebijakan-kebijakan  

pembangunan peternakan 

Program-program peternakan 

di Indonesia 

Evaluasi dari kebijakan dan 

program pembangunan 

peternakan di Indonesia 

 



2 Manajemen 

Produksi 

Ternak Unggas 

7 mengetahui, memahami, 

menjelaskan dan 

mengaplikasikan teknik 

budidaya unggas secara 

benar dalam skala usaha 

komersil 

Pendahuluan 

Sejarah Unggas 

Manfaat Prod.Unggas 

Prospek Ternak Unggas 

Makna Manajamen 

 

Karakteristik Biologi Unggas  

Anatomi Unggas  

Biologis Unggas 

Proses Pembentukan Telur 

 

Bibit Unggas  

Karakteristik Bbt Unggul 

Type-tipe Unggas 

 

Perkandangan & Peralatan  

Karakteristik 

Kandang.Unggas 

Macam Kandang 

Macam peralatan 

 

Manajemen Pakan  & Minum  

Peranan pakan & Air 

Kebutuhan pakan 

Manajemen Pemberian pakan 

& minum 

 

Manajemen Pemeliharaan 

Unggas Pedaging  

Tahap persiapan  

Tahap.Pemeliharaan Fase 

Start 

Tahap Pemeliharaan Fase 

Finisher 

 

Manajemen Pemeliharaan 

Unggas Petelur 

Tahap persiapan  

Tahap.Pemeliharaan Fase 

Starter 

Tahap Pemeliharaan Fase 

Grower 

Tahap Pemeliharaan Fase 

Layer 

Dr. Ir. Abdul Malik, 

MP 

Prof. Dr. drh. Lili 

Zalizar, MS 

Dr. Ir. Sutawi,MP 

Apriliana Devi 

Anggraini, S.Pt.,M.Sc 

    Manajemen Biosecurity  

Manj. Disinvektas 

Manj. Vaksinasi 

Isolasi 

 

Manaj. Peremajaan,Force 

Moulhting & Potong Paruh  

Manj. Peremajaan 

Manj. Force Moulthing 

Potong Paruh 

 

Analisis Ekonomi 

Analisis Ekonomi. Unggas. 

Pedaging 

Anlisis ekonomi. Unggas. 

petelur 

 



3 Bioteknologi 

Peternakan 

3 Menjelaskan pengertian, 

cakupan, manfaat dan 

berbagai disiplin ilmu yang 

mendasari bioteknologi 

Mendeskripsikan dan 

mengaplikasikan teknologi 

bioproses  

Mendeskripsikan 

bioteknologi tanaman dan 

hewan 

Mendeskripsikan 

bioteknologi lingkungan 

Mendeskripsikan berbagai 

teknik analisa genetik 

Mendeskripsikan 

bioteknologi kesehatan 

 

Pendahuluan 

Sejarah bioteknologi     

Para ilmuwan yang berperan 

dalam perkembangan 

bioteknologi  

Definisi, cakupan, dan 

berbagai disiplin ilmu yang 

mendasari Bioteknologi  

Peran Bioteknologi dalam 

perkembangan dunia  

  

StStruktur dan Ekspresi Gen 

Struktur DNA   

Struktur Gen 

Transkripsi 

Translasi 

Dr. Ir. Aris Winaya, 

MM,M.Si 

Dr. Ir. Ahmad 

Wahyudi, M.Kes 

   Mengaplikasikan konsep 

etik bioteknologi  

Teknik Analisis Genetika 

Molekuler  

Teknik Isolasi DNA Mikroba, 

Hewan dan Tumbuhan 

Polimerase Chain Reaction 

(PCR) 

DNA Sequencing 

Microsatelite, RFLP, RAPD 

 

Teknologi Bioproses 

Prinsip kultur mikroba  dan 

hewan 

Disain media proses 

fermentasi (bioproses) 

Teknologi kultur sel tanaman 

Prinsip Bioreaktor  

Teknologi Biofuel  

 

Rekayasa Genetika  

Rekayasa Genetik Mikroba  

(Kloning DNA dan 

Transformasi Genetik) 

Rekayasa Genetik Pada 

Hewan (Kloning DNA dan 

Sel dan Transformasi Genetik) 

Rekayasa Genetik Pada 

Tanaman (Kloning DNA, Fusi 

Protoplas, dan Transformasi 

Genetik) 

 Manipulasi Genetik Untuk 

Produksi Hormon dan Vaksin  

 

Metabolit Sekunder  

Jenis-jenis Metabolit 

Sekunder (Tanaman) 

Aplikasi Metabolit Sekunder 

Untuk Pakan dan Pangan 

 

Bioteknologi Kesehatan 

Antibiotik 

Antibodi monoclonal 

Terapi gen 

Stem cell 

 

B 

 



    Bioteknologi Lingkungan 

Konsep dan Pengertian 

Bioremediasi 

Aplikasi Rekayasa Bioproses 

Untuk Bioremediasi 

 

Etika Bioteknologi 

Prinsip-Prinsip Bioetika 

(Otonomi, Keadilan, Non-

Malficience, Manfaat dan 

Mudhlarat) 

Produk Rekayasa Genetik 

(PRG) / Genetic Modified 

Organism (GMO) dan 

Keamanan Hayati 

Aplikasi penelitian genetik 

molekuler pada manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN 
 

Profil Prodi 

Program Studi  Teknologi Pangan (TP) dikembangkan berbasis ilmu dan teknologi di 

bidang pengolahan pangan, penanganan hasil pertanian, perbaikan gizi dan kewirausahaan. 

Mahasiswa TP diarahkan mampu menguasai pengetahuan tentang analisa pangan, pengendalian 

proses, keamanan pangan, sifat fisik dan kimia pangan, selama penanganan bahan mentah, proses 

pengolahan, pengawetan, penyimpanan dan pemasaran sehingga menjadi produksi yang 

berkualitas  (bergizi, sehat, aman dan halal). Mahasiswa juga dibekali pengetahuan tentang 

pengembangan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, seperti produk kaya antioksidan, 

berserat tinggi, pangan fungsional dan lain-lain yang bernilai ekonomi tinggi. 

Dalam rangka memperkuat sistem pembelajaran mahasiswa Teknologi Pangan, prodi telah 

mendirikan  Pusat Kajian Makanan Aman dan Halal (PKMAH) dan unit pengolahan yang diberi 

nama UMM bakery. ‘UMM Bakery’ didirikan selain berorientasi bisnis juga sebagai  media 

pembelajaran mahasiswa teknologi pangan. Keberadaan UMM Bakery ini akan  memberikan 

tambahan fasilitas bagi para mahasiswa untuk praktik secara langsung bagaimana cara membuat 

roti dengan baik dan benar sedangkan PKMAH merupakan wadah kegiatan keilmuan yang 

berperan dalam membantu masyarakat untuk memberikan penyuluhan, pelatihan tentang 

mengelola dan membuat makanan yang aman dan halal. Pusat kajian ini menjadi wadah bagi dosen 

dan mahasiswa untuk  mengejawantahkan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Malang yaitu 

”Menjadi Universitas terkemuka dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

(IPTEKS) berdasarkan nilai-nilai Islam”.  

     Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 7667/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020, menyatakan 

bahwa Program Studi Teknologi Pangan, pada Program Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Malang, Kota Malang memenuhi syarat Akreditasi A. Sertifikat akreditasi 

program studi berlaku sejak tanggal 21 November 2020 sampai 21 November 2025. 

Untuk memfasilitas publikasi dosen dan mahasiswa, prodi teknologi pangan mengelola Jurnal 

FTHS (Food Technology and Halal Science) yang terbit setahun dua kali yaitu pada bulan  Januari 

dan Juni. Naskah yang masuk ke jurnal kami akan di review oleh reviewer yang sudah kompeten 

diantaranya adalah Meta Mahendradatta, dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Departemen 

Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Satrijo Saloko adalah dosen dari 

Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas 

Mataram, wrasiati Program Studi Teknologi Industri Pertanian, FTP Universitas Udayana, prof. 

Noor Harini serta Prof Elfi Anis Saati keduanya dari Prodi Teknologi Pangan UMM.  

VISI 

Pada tahun 2030 menjadi program studi yang unggul di Indonesia dalam pengembangan 

dan penerapan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam di bidang Ilmu dan Teknologi Pangan yang 

aman, sehat, dan halal. 

  

MISI 

1.     Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka menghasilkan Sarjana 

di bidang Teknologi Pangan yang Islami, profesional dan mandiri. 

2.     Menyelenggarakan penelitian dibidang Ilmu dan Teknologi Pangan yang aman, sehat dan 

halal guna mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. 

3.     Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyebarluaskan 

Ilmu dan Teknologi Pangan yang aman, sehat dan halal. 



4.     Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik ditingkat regional 

maupun internasional. 

 

Mata Kuliah yang ditawarkan untuk semester Genap  

No Mata Kuliah SKS Learning Outcome Topik Informasi 

Dosen 

1. Fisiologi dan 

Teknologi Pasca 

Panen 

2 Mampu mengetahui, 

menjelaskan dan 

mendeskripsikan proses 

fisiologi pasca panen 

pada produk 

Hortikultura (terutama 

buah dan sayur) baik 

secara fisik, kimia, 

fisiologis, komputatif 

sebagai penentuan saat 

panen sampai dengan 

pengangkutan dan 

pemasaran 

1. Sifat produk pasca 

panen: 

-Very perishable 

-Moderately perishable 

-Slighly perishable 

2. Perbedaan buah dan 

sayur berdasarkan : 

-Penggolongan 

-Tempat tumbuh (iklim) 

-Sifat hidup (fisiologis) 

Ko MK = 

Prof.Dr.Ir. 

Noor 

Harini, 

MS. 

Tim 

Teaching =  

Rista 

Anggriani, 

STP., MP., 

M.Sc. 1. Susunan seluler: 

- Sel 

- Organel 

- Kandungan senyawa 

kimia 

2. Faktor turgiditas: 

- Konsentrasi bahan 

osmotik 

- Permeabilitas 

- Elastisitas jaringan 

Indikator mutu produk 

pasca panen berdasarkan: 

- sifat visual 

- sifat fisik 

- sifat kimia 

- sifat komputasi  

- sifat fisiologi 

1. Fase pasca panen yaitu: 

- fase development 

- fase maturation 

- fase ripening  

- fase senescence  

2. Hubungan antara 4 fase 

pasca panen 

3. Perubahan sifat fisik 

(warna, tekstur) 

senyawa kimia (pati, 

pektin, asam organik, 

Volatile Compound, 

protein, lemak, pigmen, 

asam amino, enzim)  

1. Faktor internal 

(budidaya) yang 

berpengaruh terhadap 

pasca panen: 

-Pupuk 

-Penyemprotan bahan 

kimia 

-Penjarangan/ 

perompesan/ 

pemangkasan 

-Air irigasi 



2. Faktor eksternal 

(lingkungan) yang 

berpengaruh terhadap 

pasca panen: 

- Suhu udara  

-Cahaya 

- Air (hujan) 

-Tanah 

Penanganan produk pasca 

panen berdasarkan 

1. Faktor biologi 

(respirasi, produksi etilen, 

perubahan komposisi, 

pertumbuhan dan 

perkembangan, 

transpirasi, kerusakan 

fisiologis, kerusakan fisik 

dan kerusakan patologis)  

2. Faktor lingkungan 

(suhu, kelembaban udara, 

komposisi udara, etilen 

dan cahaya)  

1.Proses respirasi : 

- Glikolisis 

- Siklus Kreb’s (LAT, 

SAS) 

- Fosforilasi oksidatif 

- Fermentasi 

2. Senyawa dari metabolit 

primer dan sekunder 

3. Energi yang dihasilkan 

pada respirasi dalam 

bentuk ATP dan Organel 

tempat produksinya 

4. Respiration Quotient 

(RQ) dan sumber 

energinya 

5. Kondisi klimaterik dan 

non klimakterik pada 

buah serta produksi 

hormon etilen 

6. Kondisi pada sayuran 

1. Penghambatan respirasi 

- Hormon penghambat 

respirasi 

- Senyawa penghambat 

pertumbuhan 

- Senyawa penyerap etilen 

2. Zat/senyawa 

mempercepat respirasi 

3. Zat kimia yang dapat 

mempercepat dan 

menunda (berfungsi 

ganda) 

1. Teknik pendinginan 

untuk produk pasca panen 

:  

- Pendinginan Hembusan 

Udara Dingin 

- Ruang pendingin 

- Pendinginan kriogenik 

- Hydro cooling 



- Pendinginan vakum  

2. Perubahan selama 

pendinginan 

- Senyawa kimiawi 

- Mikrobiologis 

3.Gangguan fisiologis 

selama proses 

pendinginan: 

- Gejala kerusakan 

fisiologi suatu produk 

pasca panen oleh 

pendinginan  

- Faktor yang 

mempengaruhi kerusakan 

oleh pendinginan 

(cooling/chilling injury, 

dan lain-lain) 

- Pengendalian kerusakan 

oleh pendinginan 

1. Teknologi pengeringan  

- Jenis-jenis alat 

pengering 

- Metode pengeringan 

- Dasar pemilihan 

pengeringan 

- Tujuan pengeringan 

- Faktor yang 

mempengaruhi 

pengeringan 

2. Aspek/pengaruh 

fisiologi suatu produk 

pasca panen oleh 

pengeringan  

3. Aplikasi pada produk 

pasca panen (buah dan 

sayur) 

1. 1. Penerapan teknologi 

irradiasi suatu produk 

pangan, labelisasi, dosis 

(rendah, sedang, tinggi), 

keamanan makanan, 

kelebihan dan kelemahan, 

regulasi 

2. Aspek fisiologi suatu 

produk pangan oleh 

irradiasi, perubahan sifat 

fisik dan senyawa kimi 

oleh perlakuan irradiasi 

1. Perbedaan antara CAS 

dan MAS 

2. Pengaruh metabolik : 

- Penghambatan respirasi 

- Penimbunan asam 

- Pembentukan 

asetaldehid 

- Peningkatan jumlah gula 

- Penurunan Zat yang 

larut dalam alkohol dan 

N-protein  

- Perubahan pektin 

- Perombakan khlorofil 



3. Aspek fisiologi dan 

praktis: 

- Efek Evaux 

- Perubahan akibat 

konsentrasi CO2 yang 

tinggi 

- Perubahan akibat 

konsentrasi O2 yang 

rendah 

1. - Hal-hal yang 

menjadi 

pertimbangan 

pada pemilihan 

teknologi MAS 

1. Jenis alat pengemas 

yang dapat 

mempertahankan kualitas 

produk pasca panen 

(plastik, Al-foil, kaleng, 

karton, kertas, dan-lain) 

2. Penyimpanan 

berdasarkan : 

-Sifatnya (jangka 

sementara, jangka 

menengah, jangka 

panjang) 

-Cara penyimpanan 

(alami dan buatan) 

1. Jenis alat pengangkut 

yang dapat 

mempertahankan kualitas 

produk pasca panen 

(bahan alami, buatan, 

dan-lain) 

2. Pemasaran: 

- Teori pemasaran produk 

pasca panen 

- Strategi dan cara 

pemasaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM STUDI AKUAKULTUR 

 

Profil Prodi 

Jurusan Perikanan (Budidaya Perairan) merupakan salah satu jurusan yang dimiliki oleh 

Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Jurusan ini berdiri sejak 

tahun 1995 dengan nama Program Studi Budidaya Perairan berdasarkan surat Keputusan Direktur 

Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

160/DIKN/Kep/1995. Pada tahun 2018 Program Studi Budidaya Perairan berubah nama menjadi 

Program Studi Akuakultur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi RI Nomor 1355/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas 

Muhammadiyah Malang di Kota Malang yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan 

Muhammadiyah. Jurusan Perikanan terus mengalami perkembangan pesat dan telah memperoleh 

status ”terakreditasi” sejak tahun 2000. Pada tahun 2011 sampai saat ini status akreditasi Jurusan 

Perikanan telah menjadi A (sangat baik).  

Visi Jurusan Perikanan, program studi Akuakultur adalah “Menjadi program studi yang 

terkemuka dan bermutu dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang budidaya 

perairan (akuakultur) yang berwawasan lingkungan serta berdasarkan nilai-nilai Islam untuk 

kesejahteraan manusia”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi jurusan perikanan adalah: 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dalam rangka menghasilkan Sarjana 

Perikanan yang memiliki keunggulan kompetitif dan Islami dalam mengembangkan dan 

menerapkan IPTEKS di bidang budidaya perairan. 

2. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mengembangkan IPTEKS di bidang 

budidaya perairan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal guna mendukung 

penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menerapkan 

IPTEKS di bidang budidaya perairan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal guna 

mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. 

4. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan instansi 

pemerintah, swasta atau lembaga lain yang terkait, dalam skala regional, nasional dan 

internasional dalam rangka meningkatkan mutu lulusan. 

 

Prospek Lulusan 

Jurusan Perikanan bertujuan untuk menghasilkan sarjana Perikanan yang berkualitas, 

beriman, profesional, mandiri, dan memiliki kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap 

berbagai perubahan, memiliki jiwa entrepreneur serta mampu berkomunikasi dengan baik. 

Menghasilkan kajian dan pengembangan IPTEKS di bidang perikanan yang berwawasan 

lingkungan, berbasis potensi lokal. Demi tercapainya tujuan tersebut maka, Jurusan Perikanan 

menjalin kerjasama yang baik (networking) dengan berbagai instansi pemerintah, swasta (industri) 

atau lembaga lain yang terkait guna meningkatkan mutu lulusan. Saat ini Jurusan perikanan telah 

menghasilkan ribuan alumni yang sukses di berbagai bidang antara lain pengusaha ekpor/impor di 

bidang perikanan, wirausaha dalam bidang budidaya maupun pengolahan hasil perikanan, 

konsultan perikanan, manajer quality control, peneliti, tenaga pengajar (Dosen/Guru), penyuluh 

perikanan, analis laboratorium, teknisi tambak ikan dan udang, dan lain-lain.  

  



No Nama Mata 

Kuliah 

SKS Learning Outcome Topik Bahasan Dosen 

1. Manajemen 

Kualitas Air 

3 Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

mengelola kualitas 

air (meliputi faktor 

fisika, kimia, dan 

biologi) untuk 

budidaya organisme 

akuatik.  

• Faktor fisika air 

• Faktor kimia perairan 

• Faktor-faktor biologi air 

• Produktivitas perairan 

• Hubungan antara 

kualitas air dengan 

produksi ikan 

• Cemaran-cemaran 

• Pengelolaan kualitas air 

 

Dr. Hany 

Handajani, 

S.Pi, M.Si 

2. Analisis 

Mengenai 

Dampak 

Lingkungan 

(AMDAL) 

2 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan konsep-

konsep dasar dan 

metode AMDAL, 

pendekatan 

pengelolaan dan 

pemantauan 

lingkungan, dan 

dampak 

pembangunan serta 

penanganannya 

• Pengertian dan 

kebijakan lingkungan 

hidup 

• Prinsip Dasar Ilmu 

Lingkungan 

• Dasar-dasar AMDAL 

• Metode AMDAL 

• Pendekatan Pengelolaan 

Lingkungan 

• Pendekatan pemantauan 

lingkungan 

• Dampak pembangunan 

pada iklim, bising dan 

kualitas udara 

• Dampak pembangunan 

pada hidrologi, tanah, 

ruang dan lahan 

• Dampak pembangunan 

pada ekosistem perairan 

• Dampak pembangunan 

pada fauna dan flora 

• Dampak pembangunan 

pada sosial ekonomi dan 

budaya 

• Dampak pembangunan 

pada kesehatan 

masyarakat 

• Dampak pembangunan 

pada sektor kehutanan, 

pertanian, kelautan dan 

kesehatan 

• Dampak pembangunan 

pada sektor pekerjaan 

umum, industri serta 

pertambangan dan 

energi 

Dony 

Prasetyo, S.Pi, 

M.Si 

3. Sistem 

Informasi 

Geografis 

Akuakultur 

(GIS) 

3 Mahasiswa mampu 

menganalisis 

konsep-konsep SIG 

serta memiliki 

keahlian khusus 

dalam implementasi 

• Ruang lingkup system 

informasi geografis 

• Komponen SIG 

• Unsur-unsur esensial 

dalam SIG 

Dr. Hariyadi, 

S.Pi, M.Si 



No Nama Mata 

Kuliah 

SKS Learning Outcome Topik Bahasan Dosen 

dan aplikasi-aplikasi 

di bidang perikanan, 

sehingga dapat 

menggunakan dan 

menganalisis data 

spasial bidang 

perikanan dan 

kelautan untuk 

dimanipulasi, 

dimodelkan, atau 

dianalisis, baik 

secara tekstual, 

spasial, maupun 

kombinasinya sesuai 

pemanfaatan bidang 

perikanan dan 

kelautan 

• Model-model data 

dalam SIG 

• Tahapan kerja dalam 

SIG 

• Analisis data dalam SIG 

• Aplikasi SIG dalam 

kajian geografi 

 

4. Teknologi 

Pengolahan 

Hasil 

Perikanan 

4 Mahasiswa 

memahami tentang 

potensi, peranan dan 

sifat-sifat hasil 

perikanan, sebagai 

bahan pangan dan 

cara-cara 

penanganan dan 

persiapan bahan 

mentah serta 

berbagai macam 

metode pengolahan 

aneka produk 

perikanan 

• Potensi Hasil Perikanan 

• Peranan Ikan Sebagai 

Bahan Pangan 

• Sifat Bahan Pangan 

Ikan 

• Struktur dan Komposisi 

Kimia 

• Perubahan Kualitas 

Bahan Pangan Asal Ikan 

• Penanganan dan 

preparasi bahan mentah 

• Pendinginan dan 

Pembekuan 

• Pengasapan 

• Penggaraman dan 

Pengeringan 

• Pemindangan 

• Fermentasi 

• Pengalengan 

• Pengolahan Aneka 

Produk 

Ganjar 

Adhywirawan, 

S.Pi, M.P 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM STUDI KEHUTANAN 

 

Profil Prodi 

Program Studi (Prodi) Kehutanan salah satu program studi di Fakultas Pertanian dan 

Peternakan (FPP), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Program studi Kehutanan pada 

awalnya merupakan salah satu dari empat program studi yang ada di Fakultas Pertanian (Faperta) 

Universitas Muhammadiyah Malang, namun pada tahun 2009 Universitas memutuskan untuk 

mengintegrasikan  Fapetrik dengan Fakultas Pertanian menjadi Fakultas Pertanian-Peternakan 

berdasarkan  SK Rektor No 1 Tahun 2009 tertanggal 24 Juli 2009. Dengan perubahan tersebut 

sejak semester Genap tahun ajaran 2009/2010, Program Kehutanan merupakan salah satu dari 

enam program studi yang ada di lingkup Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang.  Kurikulum Prodi  Kehutanan FPP UMM dirancang untuk melahirkan 

lulusan dengan gelar Sarjana Kehutanan (S.Hut.)   

 

 

No Mata Kuliah SKS Learning Outcome Topic Informasi Dosen 

1. Analisis 

Dampak 

Lingkungan  

2 Mampu menemukan 

sumber masalah rekayasa 

pada upaya pengelolaan 

lingkungan untuk 

menyelesaikan isu-isu 

lingkungan air, udara, dan 

tanah dalam rangka 

melindungi kesehatan 

masyarakat dan 

lingkungan melalui proses 

penyelidikan, analisis, 

interpretasi data dan 

informasi berdasarkan 

prinsip-prinsip rekayasa 

lingkungan; 

Pendahuluan dan 

Konsep Dasar 

AMDAL 

Peraturan 

Perundangan 

terkait AMDAL di 

Indonesia 

Tata Laksana 

AMDAL termasuk 

Penapisan 

Rencana Usaha 

dan/atau Kegiatan 

Wajib AMDAL 

Rona Lingkungan 

Hidup Awal dan 

Deskripsi Rencana 

Usaha dan/atau 

Kegiatan 

Proses 

Pelingkupan dalam 

AMDAL 

Penyusunan 

Dokumen 

AMDAL 

Tata Laksana 

Penilaian 

Dokumen 

AMDAL 

Dr. Ir. Mochamad Chanan, MP 

Galit Gatut Prakosa, S.Hut. M.Sc. 

2. Geomatika 

dan Sistem 

Informasi 

Geografis 

Kehutanan 

3 Memiliki kemampuan 

untuk mengaplikasikan 

matematika, sains, 

teknologi dalam bidang 

Kehutanan 

Memiliki kemampuan dan 

ketrampilan dalam 

Pengantar dan 

pentingnya 

geomatika dalam 

dunia Kehutanan 

Peta: Koordinat 

peta dan proyeksi 

peta 

Dr. Ir. Wahono MT 

Tatag Muttaqin, S.Hut. M.Sc. 

IPM 



mengaplikasikan teknologi 

dan piranti lunak terkini 

dalam bidang Kehutanan 

Pelaksanaan survei 

peta terrestrial 

Survei topografi 

skala besar dan 

pemetaan 

(Pemetaan situasi) 

Aplikasi teknik 

pada: pengukuran 

profil dan luas area 

Survei batimetri, 

topografi dan 

survei gps 

Photogrammetry 

dan pencitraan 

remote sensing 

(Pesawat dan 

satelit) 

Sistem informasi 

geografi (SIG)  

 

 

 

 

 

 

 

 


