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Capaian Pembelajaran 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK  

CPL-S-

1.9 
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri 

CPL-

KU-1.1 

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

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan bidang keahliannya. 

CPL-

KU-1.2 

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

CPL-

KU-1.5 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 

hasil analisis informasi dan data. 

CPL-

KK-1.1 

Mampu menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk menyelesaikan 

masalah rekayasa kompleks pada proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah 

bahan baku yang mempunyai nilai tambah dengan proses secara kimia, fisika, dan biologi. 

CPL-PP-

1.3 

Prinsip dan teknik perancangan proses, sistem pemrosesan, dan peralatan yang diperlukan untuk mengubah bahan 

baku yang mempunyai nilai tambah dengan proses secara kimia, fisika, dan biologi. 

 
  



Diskripsi Singkat MK 
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang dasar-dasar keterampilan dan pengetahuan yang  

kuat untuk merumuskan dan memecahkan masalah neraca masa dan energi dalam sistem tunggal maupun kompleks tanpa 

maupun melibatkan reaksi secara simultan. 

Bahan kajian : 

materi pembelajaran 

1. Satuan dimensi 

2. Konsep neraca massa dan energi 

3. Neraca massa tanpa reaksi (single and multiple system), neraca massa 

dengan reaksi (single and multiple system), recycle, bypass, purge 

4. Hukum kekekalan energi, neraca energi tanpa reaksi kimia dan 

5. dengan reaksi kimia, neraca massa dan energi secara simultan.   
Pustaka 

  

1. Himmeblau D.M. 2004. Basic principles and calculation in Chemical Engineering, 7 th ed. Prentice Hall. 

2. Reklaitis. G.V. 1983. Intriduction to Material and Energy balances, John Wiley Sons.  
Dosen Pengampu  Nita Indriyani, M.T. 

Mata kuliah syarat TKK1110 
 

Pert

. 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang 

Direncanakan untuk 

Mencapai CP 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Metode 

Pembelajar

an 

Aktivitas 

Pembelajaran/ 

Pengalaman Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian/ Asesmen Sum

ber 

Bela

jar 

Indikator Bentuk Bob

ot 

 

1-3 

Mahasiswa mampu 

memahami tentang 

kontrak  perkuliahan 

dan dasar-dasar 

perhitungan di teknik 

kimia (satuan dimensi, 

konversi satuan, basis 

perhitungan) 

Pendahuluan 

1. Kontrak kuliah 

2. Pengertian 

dimensi 

3. Macam-

macam satuan 

dimensi 

4. Konversi 

satuan  dan 

basis 

perhtiungan 

➢ CCeram

ah  

➢ TTanya 

jawab 

➢ DDiskus

i  

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

mengenai kontrak 

kuliah meliput: bahan 

ajar, tugas 

terstruktur,kuis, bobot 

penilaian UTS, UAS. 

2. Mahasiswa 

memahami dasar satuan 

dimensi dan perhitungan 

dasar teknik kimia 

3x50 

menit 

1. Dijelaskan 

2. Mahasiswa 

mengerjakan 

sesuai 

dengan 

materi 
 

1. Dijelaskan 

2. Tes tulis & 

tanya 

jawab 

5% 

 

 

1-2 

 

4 

Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

perhitungan neraca 

massa 

1. Memahami 

prinsip-prinsip 

neraca massa 

➢ CCeram

ah  

➢ TTanya 

jawab 

1.Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan mengenai 

konsep dan prinsip-

3x50 

menit 

1. Dijelaskan 

2. Mahasiswa 

mengerjakan 

3. Dijelaskan 

4. Tes tulis & 

tanya 

jawab 

5% 1-2 



2. Memahami dan 

menggunakan 

persamaan nerca 

massa dalam 

perhitungan 

➢  

Diskusi 

prinsp neraca massa 

tanpa reaksi kimia 

2. Melakukan 

perhitungan neraca 

massa dengan soal dan 

diskusi kelas 

sesuai dengan 

materi 
 

5-6 

Mahasiswa mampu 

memahami neraca 

massa berbagai aliran 

dan dengan reaksi 

kimia 

1.Memahami 

perhitungan nerca 

massa dengan 

reaksi kimia 

(konversi, yield) 

2.Memahami 

neraca masssa 

berbagai aliran 

kompleks 

➢ CCeram

ah  

➢ TTanya 

jawab 

➢  

Diskusi 

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan mengenai 

konsep dan prinsip-

prinsp neraca massa 

dengan reaksi kimia 

2. Melakukan 

perhitungan neraca 

massa dengan soal dan 

diskusi kelas 

3x50 

menit 

1. Dijelaskan 

2. Mahasiswa 

mengerjakan 

sesuai dengan 

materi 
 

5. Dijelaskan 

6. Tes tulis & 

tanya 

jawab 

5% 1-2 

7 UJIAN TENGAH SEMESTER 30 % 

8-9 
Mahasiswa mampu 

memahami neraca 

massa aliran recycle 

1.Memahami 

perhitungan nerca 

massa dengan 

reaksi kimia 

(konversi, yield) 

2.Memahami 

neraca masssa 

berbagai aliran 

recycle 

➢ CCeram

ah  

➢ TTanya 

jawab 

➢  

Diskusi 

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan mengenai 

konsep dan prinsip-

prinsp neraca massa 

dengan reaksi kimia dan 

aliran recycle 

2. Melakukan 

perhitungan neraca 

massa dengan soal dan 

diskusi kelas 

3x50 

menit 

1. Dijelaskan 

2. Mahasiswa 

mengerjakan 

sesuai dengan 

materi 
 

7. Dijelaskan 

8. Tes tulis & 

tanya 

jawab 

5% 1-2 

10-

11 

Mahasiswa mampu 

memahami neraca 

massa berbagai aliran 

purging 

1.Memahami 

perhitungan nerca 

massa dengan 

➢ CCeram

ah  

➢ TTanya 

jawab 

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan mengenai 

konsep dan prinsip-

3x50 

menit 

1. Dijelaskan 

2. Mahasiswa 

mengerjakan 

9. Dijelaskan 

10. Tes tulis & 

tanya 

jawab 

5% 1-2 



reaksi kimia 

(konversi, yield) 

2.Memahami 

neraca masssa 

berbagai aliran 

purging 

➢  

Diskusi 

prinsp neraca massa 

dengan reaksi kimia dan 

aliran purging 

2. Melakukan 

perhitungan neraca 

massa dengan soal dan 

diskusi kelas 

sesuai dengan 

materi 
 

12-

13 

Mahasiswa mampu 

memahami neraca 

massa berbagai aliran 

by pass 

1.Memahami 

perhitungan nerca 

massa dengan 

reaksi kimia 

(konversi, yield) 

2.Memahami 

neraca masssa 

berbagai aliran 

bypass 

➢ CCeram

ah  

➢ TTanya 

jawab 

➢  

Diskusi 

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan mengenai 

konsep dan prinsip-

prinsp neraca massa 

dengan reaksi kimia dan 

aliran by pass 

2. Melakukan 

perhitungan neraca 

massa dengan soal dan 

diskusi kelas 

3x50 

menit 

1. Dijelaskan 

2. Mahasiswa 

mengerjakan 

sesuai dengan 

materi 
 

11. Dijelaskan 

12. Tes tulis & 

tanya 

jawab 

5% 1-2 

14-

15 

Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

makro neraca energi 

1.Memahami 

komponen-

komponen yang 

ada pada neraca 

energy secara 

umum 

2. memahami 

energi, usaha, 

entalpi, dan kerja 

➢ CCeram

ah  

➢ TTanya 

jawab 

➢  

Diskusi 

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan mengenai 

konsep dan prinsip-

prinsp neraca energi 

2. Melakukan 

perhitungan energi, 

kerja, entalpi dan neraca 

energy 

3x50 

menit 

1. Dijelaskan 

2. Mahasiswa 

mengerjakan 

sesuai dengan 

materi 
 

13. Dijelaskan 

14. Tes tulis & 

tanya 

jawab 

5% 1-2 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 40% 

 


