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Deskripsi Mata Kuliah 

 
Mata kuliah ini mempelajari mengerti mengenai  biomassa, biorefinery, konsep biorefiney, 
refining biomassa, refineri lignoselulosa, refineri minyak dan lemak, refineri protein, 
fermentasi, stokiometri, pemurnian pada proses biorefineri dan bioekonomi.  
 

 
Learning Outcome 
 

 
Mahasiswa mengerti mengenai  biomassa, biorefinery, konsep biorefiney, refining biomassa, 
refineri lignoselulosa, refineri minyak dan lemak, refineri protein, fermentasi, stokiometri, 
pemurnian pada proses biorefineri dan bioekonomi.  
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Deskripsi Mata Kuliah 

Pada minyak atsiri, mahasiswa belajar mengenai pengenalan bahan agroindustri yang dapat menjadi 
komoditas bahan penyegar diantaranya kopi, teh dan kakao serta mempelajari sifat dan karakteristik 
komoditasnya. Disamping itu mahasiswa juga mempelajari teknologi proses pengolahan teh, kopi dan 
kakao menjadi produk bernilai agroindustri. Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengetahun 
dasar sumber-seumber ketersedian minyak atsiri, komposisi kimia,penggunaan, cara produksi, komponen 
utama berbagai minyak atsiri yang dapat diaplikasikan pada industry agro 

 
Learning Outcome 
 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, komoditas, sifat dan karakteristik bahan penyegar, 
pengantar pengetahuan mengenai : 

 minyak atsiri, jenis dan klasifikasi minyak atsiri, metode produksi minyak atsiri, sifat fisika dan 
komposisi kimia minyak atsiri, analisis minyak atsiri,  

 minyak kayu manis: botani, kegunaan,komposisi, komponen utama, nilai kelayakan ekonomi 

 minyak nilam : botani, kegunaan,komposisi, komponen utama, nilai kelayakan ekonomi 

 minyak pala: botani, kegunaan,komposisi, komponen utama, nilai kelayakan ekonomi 

 minyak cengkeh: botani, kegunaan,komposisi, komponen utama, nilai kelayakan ekonomi 

 minyak melati: botani, kegunaan,komposisi, komponen utama, nilai kelayakan ekonomi 

 minyak sereh wangi: botani, kegunaan,komposisi, komponen utama, nilai kelayakan ekonomi 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar teknologi proses bahan penyegar berdasarkan 

karakteristiknya  
3. Mahasiswa mampu menganalisis produk/ komoditas bahan penyegar dan menyelesaikan  

permasalahan terkait sifat, karakteristik dan teknologi proses komoditas bahan penyegar 
4. Mahasiswa mampu mencari dan mngumpulkan informasi tertentu dengan efektif dan efisien 
5. Mahasiswa mampu menyusun tulisan berupa makalah dan presentasi ilmiah. 
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Deskripsi Mata Kuliah 

 
Matakuliah ini disesuikan dengan kompetensi Program Studi Teknologi Industri Pertanian 
dalam bidang bisnis. Membahas tentang konsep dan ruang lingkup E-Commerce (bisnis 
virtual), sistem transaksi E-Commerce, mengenal sistem keamanan dan etika di dalam E-
Commerce, cara belanja on-line, menjual produk lewat E-Commerce, jenis-jenis dan sistem 
pembayaran elektronik, tools yang digunakan untuk membangun situs E-Commerce 
 

 
Learning Outcome 
 

 
Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan mekanisme e-commerce, alat pembayaran yang 
digunakan, serta mampu menganalisa peluang bisnis yang dapat membangun aplikasi e-
commerce dengan tingkat keamanan yang baik. 
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Deskripsi Mata Kuliah 

 
Pemahaman tentang titik kritis halal pada beberapa industry pertanian,  prinsip-prinsip 
kehalalan produk, regulasi produk halal, kuantifikasi dan pengukuran halal, halal system 
assurance, teknologi produksi produk alternatif untuk industry pertanian dan model industry 
halal 
 

 
Learning Outcome 
 

 
Mahasiswa memahami dan mampu mengidenfikasi titik kritis halal pada beberapa industry 
pertanian,  prinsip-prinsip kehalalan produk, regulasi produk halal, kuantifikasi dan pengukuran 
halal, halal system assurance, teknologi produksi produk alternatif untuk industry pertanian 
dan model industry halal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
MATA KULIAH 

SISTEM INOVASI 
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

 

Kode Bobot (SKS) Dosen Pengampu 

N10C183243 3 Dr. Dwi Purnomo, STP., M.T. 

 
Deskripsi Mata Kuliah 

 
Mata kuliah Sistem Inovasi adalah Matakuliah yang memberikan pemahaman fundamental 
terkait system inovasi dengan mengenali kerangka berpikir yang baik bagi sebuah proses inovasi 
dan memelihara prosesnya yang berkelanjutan. Berbagai pengetahuan disampaikan untuk 
memahami dasar teori, mengetahui Teori dari Inovasi, mengidentifikasi sumber inovasi, 
memahami proses inovasi mengetahui Hak Intelektual, memahami strategi inovasi, 
mengidentifikasi Techno entrepreuneurs, mengetahui mengenai Funding Innovation, memahami 
Managing Innovation hingga Fostering Innovation 
 

 
Learning Outcome 
 

1. Dapat Mengingat Definisi Dan Sejarah Inovasi Innovation & Invention 
2. Dapat Memahami Tipe Inovasi Forms of innovations (product, process service, management, 

method) 
3. Dapat Mengetahui Teori dari Inovasi 
4. Dapat mengidentifikasi sumber inovasi  
5. Dapat memahami proses inovasi 
6. Dapat mengetahui Hak Intelektual 
7. Dapat memahami strategi inovasi 
8. Dapat mengidentifikasi Techno entrepreuneurs 
9. Dapat mengetahui mengenai Funding Innovation 
10. Dapat memahami Managing Innovation 
11. Dapat mengetahui Fostering Innovation 
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Deskripsi Mata Kuliah 

 
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang teknologi yang digunakan dalam produksi 
biofuel maupun pembangkit energi yang berasal dari biomassa. Pembahasan ditekankan pada 
jenis-jenis bahan baku potensial yang tersedia melimpah di Indonesia, teknik konversi kimia, 
fisik, termal, dan biologis dalam memproduksi produk-produk bioenergi, serta tantangan dan 
perkembangannya saat ini. 
 

 
Learning Outcome 
 

 
1. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bahan baku dan jenis katalis/biokatalis yang potensial, 

prinsip teknologi proses/bioproses pada produk-produk bioenergi, serta tantangan dan 
perkembangannya saat ini 

2. Mahasiswa membuat salah satu produk bioenergi skala laboratorium 
3. Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan hasil eksperimen terkait 

praktikum teknologi bioenergi  
4. Mahasiswa mampu mencari dan mengumpulkan informasi tertentu dengan efektif dan 

efisien 
5. Mahasiswa mampu menyusun isi presentasi yang menarik dan jelas 
6. Mahasiswa terbiasa dalam melakukan diskusi ilmiah dan mampu menyampaikan isi 

presentasi dan pendapat 
7. Mahasiswa dapat berpikir kritis menanggapi isu-isu terkait bioenergi dari biomassa 

 

 


