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Deskripsi Mata Kuliah 

 
Mata kuliah ini akan mempelajari tentang Definisi Pangan Fungsional, Antioksidan dan Pengaruhnya 
bagi Kesehatan, Serat Pangan, Efek Lemak dan Minyak bagi Kesehatan dan Penyakit, Pre dan Probiotik, 
Susu Formula dan Makanan Medik, Produk Susu sebagai Sumber Pangan Fungsional, Memaksimumkan 
keuntungan fungsional dari pangan nabati ,Sistem pemberian flavor pada pangan fungsional, 
Pengukuran dan Ketersediaan Biologis Nutrisi dan Komponen Kimia Penyusunnya dan Pengaruh 
pengolahan pangan terhadap senyawa fitokimia : studi kasus antioksidan 

 
 
Learning Outcome 

 
Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pangan fungsional, jenis-jenis komponen bioaktif dan 
fungsinya dalam menjaga kesehatan, mampu memahami mekanisme kerja komponen bioaktif dalam 
meningkatkan status kesehatan, dan mampu menformulasikan produk pangan fungsional baru 
berbasis sumber daya lokal 
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Deskripsi Mata Kuliah 

 
Mata kuliah ini berisi pemahaman mengenai tujuan dan fungsi pengemasan, jenis dan sifat bahan 
pengemas, bentuk-bentuk kemasan, interaksi bahan pangan dan kemasan. Faktor-faktor  
pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan bahan pengemas dan cara - cara penentuan 
kadaluarsa. Disain kemasan, labeling dan peraturan tentang pengemasan, disain kemasan dan labeling 
sebagai informasi nutrisi produk yang dikemas. Disamping itu pada mata kuliah ini akan dibahas 
mengenai air dan bahan pangan, penyimpangan mutu bahan pangan, susut bahan kering dan indeks 
kerusakan, serangga hama gudang, pengendalian serangga hama gudang, rodent hama gudang, aspek 
mikrobiologi dalam penyimpanan, kontaminasi mikotoksin, metode penentuan susut penyimpanan, 
residu pestisida, penyimpanan biji-bijian dan produk olahan, penyimpanan sayur dan buah, 
penyimpanan hasil perkebunan rempah dan umbi-umbian, penyimpanan produk hasil ternak dan 
penyimpanan produk perikanan. 
 

 

Learning Outcome 

 
Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, peranan, dan fungsi pengemasan pangan, faktor-faktor 
yang mempengaruhi perencanaan dan perancangan pengan, asal-usul berbagai jenis kemasan bahan 
pangan, perkembangan berbagai bentuk kemasan, menguraikan sifat-sifat, fungsi dan peranan 
kemasan beberapa kemasan istimewa untuk produk pangan, dll.  
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Deskripsi Mata Kuliah 

 
Matakuliah akan membahas tentang bagaimana merancang bussiness plan, menggagas ide bisnis, 
mengevaluasi ide bisnis, menganalisa peluang pasar, menentukan konsep pemasaran, memetakan 
konsumen, membuat prototype, membangun kerangka bisnis, memulai dan mengidentifikasi proses 
bisnis dan membuat proposal penawaran bisnis industri pangan berbasis teknologi. 
 

 

Learning Outcome 

 
Mahasiswa mampu memahami proses, tantangan, resiko dan peluang dalam memulai suatu bisnis 
baru sehingga mampu merumuskan dan mendesain suatu wirausaha industri pangan berbasis 
teknologi dengan bekal alat dan metode yang diperlukan untuk dapat meningkatkan skala wirausaha 
yang dirancangnya 
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Deskripsi Mata Kuliah 

 
Mata kuliah ini membahas tentang teknik pengalengan secara spesifik, dimana dalam mata kuliah ini 
akan direview lagi konsep kinetika kematian meikroba, mempelajari karakteristik bahan pangan yang 
akan dikalengkan, memahami konsep tingkat risiko bahan pangan, jenis bahan kemasan, faktor-faktor 
yang berpengaruh dalam proses pengalengan. Disasmping itu, mata kuliah ini juga akan membahas 
tentang konsep penetrasi panas, menghitung kecukupan panas berdasarkan nilai D dan Z dari mikroba 
target, proses pengolahan yang aseptik, handling dan penyimpanan. 
 

 

Learning Outcome 

 
Mahasiswa dapat memahami konsep kinetika dalam proses sterilisasi, dapat menentukan teknik 
pengalengan yang tepatdari bahan pangan yang berbeda-beda karakteristik fisik, kimia dan biologinya 
yang pada dasarnya menjadi penentu tingkat resiko yang dihadapi, dapat melakukan perhitunan 
kecukupan panas dalam proses sterilsasi, dan dapat memilih bahan kemasan atau jenis kaleng yang 
tepat berdasarkan karakteristik bahan yang dikalengkan 

 

 

 

 

 

 

 


