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Capaian Pembelajaran Lulusan 

(CPL) Program Studi 

CPL Kode CPL Pernyataan CPL 

Sikap S11 

S12 
optimis, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan kemauan belajar yang besar; dan 
memiliki pandangan yang luas, terbuka, dan berfikir positif 

Pengetahuan P04 

P07 

 
 

P08 

Mampu mengidentifikasi dan mengaplikasikan metode riset dasar yang digunakan dalam kesmas 

Mampu mengidentifikasi keterbatasan riset dan pentingnya observasi dan kesalinghubungan 

(interrelationship) 

Mampu mengembangkan suatu komitmen sepanjang masa terhadap pemikiran kritis yang kuat (sikap) 

Keterampilan 

Umum 

K01 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang keahliannya; 



 
  

K04 

K12 

Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan 

tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

Mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi 
bidang keahlian 

 

Keterampilan 

Khusus 

KK01 

KK03 
Mampu mengkaji dan menganalisis situasi 
Memiliki kemampuan komunikasi secara efektif 

Capaian Pembelajaran Lulusan 

yang dibebankan kepada 

matakuliah (CPMK) 

CPMK 01 Mampu Mengetahui Jenis dan Karakteristik Bahan Pangan 

CPMK 02 Mampu Mengetahui Berbagai Metode Proses Pengolahan Pangan 

CPMK 03 Mampu Mengetahui Pengaruh Pengolahan Terhadap Kandungan Gizi Pangan 

CPMK 04 Mampu Mengetahui Faktor-Faktor Kerusakan Bahan Pangan 

CPMK 05 - 

Deskripsi Matakuliah Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang pengolahan bahan pangan yang baik serta mempelajari kadungan gizi bahan pangan yang diolah. Mahasiswa belajar 
berbagai teknik dan prinsip berbagai macam pengolahan pangan seperti pengawetan, pengeringan, pengasapan, pasteurisasi, blansing, fermentasi. Mengetahui jenis-jenis 

bahan tambahan pangan, mahasiswa belajar kandungan gizi yang ada dalam pangan tersebut. 

Prasyarat Matakuliah 
Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan. Harus mengisi absensi dan mempelajari materi yang diberikan serta berinteraksi saat diskusi di grup. Mengerjakan kuis 
dan tugas 
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Indikator capaian 
 

Bahan Kajian 

Metode 
Pembelajaran dan 

Pengalaman Belajar 

Alokasi Waktu Evaluasi / Penilaian Sumber Belajar 

T P 
I/K 

Jenis Kriteria Bobot  



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

-            

1 Mahasiswa mampu menjelaskan 
pengertian pangan dan jenis-jenis 

bahan pangan 

• Ketepatan menjelaskan 
pengertian pangan dan 

jenis-jenis pangan 

 pengertian 
pangan 

  jenis-jenis 
pangan 

- Perkuliahan 
dengan metode 

pembelajaran 
kolaboratif 

- Diskusi 

60’   - Penilaan 
Formatif 

10 jika mampu 
menjelaskan 

pengertian 
pangan dan 
jenis-jenis 

pangan 

10% 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
nutrifikasi kandungan dan 

karakteristik bahan pangan 

 Mampu 
mendeskripsikan 
pengertian air, 
karbohidrat, protein, 

lipida, vitamin & 
mineral, senyawa flavor 
dan pigmen, abu. 

 Mampu menjelaskan 
fungsi dan jenis 
komponen gizi tersebut 

 Mampu 
mengidentifikasi jenis- 

jenis kelompok bahan 
pangan berdasarkan 
karakteristikanya. 

 pengertian 
air, 
karbohidrat, 
protein, lipida, 

vitamin & 
mineral, 
senyawa 

flavor dan 
pigmen, abu. 

 Fungsi dan 
jenis 
komponen 

gizi tersebut 
(air, 
karbohidrat, 

protein, lipida, 
vitamin & 
mineral, 

senyawa 
flavor dan 
pigmen, abu) 

 jenis-jenis 
kelompok 
bahan 

pangan 
(nabati dan 
hewani) 

 pembelajaran 
Kolaboratif 

 diskusi 
pemahaman dan 
umpan balik 

 kuis 

60’   - Penilaian 
Sumatif 

10 jika mampu 
menjelaskan 

nutrifikasi 
kandungan dan 

karakteristik 

bahan pangan 
serta mampu 

mengerjakan kuis 

dengan baik 

10% 1,3,4,5 



 
 

 

 

 

 

 

3 

Mahasiswa mampu mengetahui 
factor-faktor penyebab kerusakan 

bahan pangan 

 Menjelaskan cepat atau 
lambatnya suatu bahan 
pangan mengalami 
kerusakan 

 Mendeskripsikan factor 

yang mempengaruhi 
terjadinya kerudakan 
bahan pangan 

Factor-faktor 

kerusakan bahan 

pangan: 

 

 Aktivitas 
mikroba 

 Enzim 

 Serangga dan 
parasit 

 suhu 

 kadar air 

 oksigen 

 cahaya 

 waktu 
penyimpanan 

Pembelajaran 
Kooperatif, 

pembelajaran 
kolaboratif: 

 diskusi kelompok 

 discovery learning 

60”   Penilain 
formatif 

10 jika mampu 
menjelaskan 

dengan benar 
dan lengkap 
factor-faktor 

kerusakan bahan 
pangan 

10% 1, 6,7,8 

 

 

 

 

4 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
proses pengolahan pengawetan 

makanan 

 menghindari 
perubahan-perubahan 
bahan pangan dari nilai 
gizinya atau perubahan 

secara kimia, fisik atau 
fisiologis dengan 
mengawetkan bahan 

pangan 

 memudahkan dalam 
penanganan bahan 
pangan 

Jenis-jenis 
pengawetan 

pangan: 

 pengawetan 
kimia 

 pengawetan 
suhu rendah 

 pengawetan 
suhu tinggI 

 produk hasil 
pengawetan 

Pembelajaran 
kooperatif: 

 teori penjelasan 

 diskusi 

 kuis 

 tugas 

60”   Penilaian 
sumatif 

10 jika mampu 
menjelaskan 

bagaiman proses 
dan prinsip 

pengawetan 

10% 9, 10, 11 

 

 

 

 

5 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

proses pengolahan pengeringan 
makanan dan produk hasil 
pengeringan 

 mengetahui tujuan 
proses pengeringan 

pangan dan teknik 
pengolahannya. 

 mengetahui jenis-jenis 
alat yang digunakan 
untuk proses 
pengeringan 

 mengetahui produk 
hasil pengeringan 

 factor-faktor 
yang 

mempengaruhi 
pengeringan 

 proses 
pengeringan 

 alat-alat 
pengeringan 
pangan 

 produk hasil 
pengeringan 

Pembelajaran 

kooperatif 

 diskusi kelompok 

 pengumpulan dan 
diskusi tugas 

60”   Penilaian 

Formatif 

10 jika mampu 

menjelaskan 
bagaiman proses 

dan prinsip 

pengeringan dan 
mengerjakan 
tugas dengan 

baik 

10% 1, 9 



 
 

 

 

 

 

 

 
6 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
proses pengolahan pengasapan 

makanan dan produk hasil 
pengasapan 

 mengetahui tujuan 
pengasapan yaitu daya 
awet yang dihasilkan 

asap dan memberikan 
aroma yang khas 

 mengetahui prinsip, 

jenis-jenis pengasapan 
dan produk hasil 
pengasapannya 

 factor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
pengasapan 

 pengasapan 
dingin 

 pengasapan 
panas 

 pengasapan 
elektrik 

 pengasapan 
cair 

 aneka produk 
ikan asap, telur 

asin asap, 
daging sapi 
asap 

Pembelajaran 
kooperatif: 

 teori penjelasan 

 diskusi 

 kuis 

60’   Penilaian 
sumatif 

10 jika mampu 
menjelaskan 

bagaiman proses 
dan prinsip 

pengawetan 

10% 1,9, 12, 13 

 

 

7 

Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan proses 
pengolahan pangan dengan teknik 
pasteurisasi 

Mengetahui proses 

pengolahan pasteurisasi 
yang bertujuan membunuh 
mikroorganisme pathogen, 

tetapi tidak membunuh 
mikroorganisme pembusuk 
dan nonpatogen 

 jenis proses 
pasteurisasi 

 prinsip proses 
pasteurisasi 

 aneka produksi 
susu dan keju 

Pembelajaran 

kooperatif: 

 teori penjelasan 

 diskusi 

 kuis 

60’   Penilaian 

Formatif 

10 jika mampu 

menjelaskan 
bagaimanaproses 
dan prinsip 

pasteurisasi 
dengan baik 

10% 14, 15, 16 
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9 

Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan proses 
pengolahan pangan dengan teknik 
Blansing 

Mengetahui proses 

pengolahan blansing dan 
fungsi blansing terhadap 
makanan, peralatan 

blansing dan metode 
blansing, dan produk hasil 
blansing 

 keutamaan 
proses blansing 

 peralatan yang 
digunakan 
dalam proses 
blansing 

 metode 
blansing 

dengan air 
panas, uap 
panas, 

gelombang 
mikro 

 aneka sayur 
dan buah hasil 
proses blansing 

Pembelajaran 

kooperatif: 

 teori penjelasan 

 diskusi 

 video conference 

60’   Penilaian 

Sumatif 

10 jika mampu 

menjelaskan 
bagaimanaproses 
dan prinsip 

blansing dengan 
baik 

10% 1,4,15 



 
 

 

 

 

 
10 

Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan proses 

pengolahan pangan dengan teknik 
Fermentasi 

Mengetahui pengertian 
fermentasi, metode 

fermentasi dan produk hasil 
olahan fermentasi 

 pengertian 
fermentasi 

 proses 
fermentasi 

 keuntungan dan 
kerugian 
fermentasi 

 factor yang 
mempengaruhi 
fermentasi 

 aneka produk 
fermentasi 

Pembelajaran 
kooperatif: 

 teori penjelasan 

 diskusi 

 kuis 

60’   Penilaian 
Formatif 

10 jika mampu 
menjelaskan 

bagaimana 
proses dan 
prinsip fermentasi 

dengan baik 

10% 1, 16, 17 

 

 

 

 

 
11 

Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan proses 
pengolahan pangan dengan teknik 
Kristalisasi 

Mengetahui pengertian 

kristalisai, metode 
kristalisasi dan produk hasil 
olahan kristalisasi 

 pengertan 
kristalisasi 

 kelebihan dan 
kelemahan 
kristalisasi 

 macam-macam 
kristalisasi 

 mekanisme 
pembentukan 
kristalisasi 

 aneka olahan 
kristalisasi 

Pembelajaran 

kooperatif: 

 teori penjelasan 

 diskusi kelompok 
jurnal terkait topic 
perkuliahan 

 Video Conference 

60’   Penilaian 

Sumatif 

10 jika mampu 

menjelaskan 
bagaimana 
proses dan 

prinsip kristalisasi 
dengan baik 

10% 1, 16, 4 

 

 

 

12 

Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan proses 
pengolahan pangan dengan teknik 
Iradiasi Makanan 

Mengetahui pengertian 

iradiasi, teknik iradiasi dan 
produk hasil olahan iradiasi 

 pengertian 
iradiasi bahan 
pangan 

 teknik iradiasi 

 mekanisme 
iradiasi pangan 

 aneka olahan 
hasil iradiasi 
pangan 

Pembelajaran 

kooperatif: 

 teori penjelasan 

 diskusi 

 kuis 

60’   Penilaian 

Formatif 

10 jika mampu 

menjelaskan 
bagaimana 
proses dan 

prinsip iradiasi 
makanan dengan 
baik 

10% 9,1 

 

 

13 

Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan jenis dan manfaat 
Bahan Tambahan Pangan (BTP) 

Mengetahui pengertian 

BTP, jenis BTP, 
 pengertian BTP 

 jenis-jenis BTP 

 metode 
pengolahan 
BTP 

Pembelajaran 

kooperatif: 

 teori penjelasan 

 diskusi kelompok 

 Video Conference 

60’   Penilaian 

Sumatif 

10 jika mampu 

menjelaskan 
bagaimana 
proses dan 

prinsip 
penambahan 
BTP dengan baik 

10% 5,7,4 

 

 

14 

Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan proses 
penyimpanan bahan pangan 

Mengetahui tujuan 

penyimpanan, metode- 
metode penyimpanan bahan 
pangan 

 tujuan 
penyimpanan 

 metode 
penyimpanan 
dengan 
pendingiinan 

Pembelajaran 

kooperatif: 

 teori penjelasan 

 diskusi 

 kuis 

60’   Penilaian 

Formatif 

10 jika mampu 

menjelaskan 
bagaimana 
proses 

penyimpanan 
makanan dengan 
baik 

10% 1,9,15 



 
 

 

 

15 

Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan pengaruh proses 

pengolahan makanan terhadap 
kandungan gizi pada bahan pangan 

Mengetahui bagaimana 
akibat yang ditimbulkan 

proses pengolahan 
terhadap organoleptik 
makanan serta kandungan 

gizi pada makanan 

 pengaruh 
pemanasan 
terhadap sifat 

organoleptik 
makanan dan 
pada protein, 

karbohidrat, 
lemak, minyak, 
dan vitamin 

Pembelajaran 
kooperatif: 

 teori penjelasan 

 diskusi kelompok 
jurnal terkait topic 
perkuliahan 

 video conference 

 kuis 

60’   Penilaian 
Sumatif 

10 jika mampu 
menjelaskan 

bagaimana 
pengaruh 
pengolahan 

terhadap gizi 
pada makanan 
dengan baik 

10% 9, 15, 7, 4 
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