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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 
Mempelajari aliran fluida melalui pipa; pengukuran aliran fluida; alat transportasi fluida; pengadukan dan pencampuran; aliran 

melalui benda  tercelup; unggun diam dan unggun terfluidisasi; pemisahan secara mekanik-fisik; pengecilan ukuran partikel 

padat; encampuran padat-padat.  

 



Bahan kajian : 

materi pembelajaran 

1. Aliran fluida melalui pipa  

2. Pengukuran aliran fluida  

3. Alat transportasi fluida  

4. Pengadukan dan pencampuran  

5. Aliran melalui benda tercelup  

6. Unggun diam dan unggun terfluidisasi  

7. Pemisahan secara mekanik-fisik  

8. Pengecilan ukuran partikel padat  

9. Pencampuran padat-pada   

Pustaka 

  

1. McCabe, W., Smith, J. and Harriot, P.(2003): Unit Operations of Chemical Engineering. McGraw-Hill Education.  

2. Geankoplis, C.J. (1993): Trasport Processes and Unit Operations. 3rd Edition. Pearson College Div  

3. Geankoplis, C.J. (2003): Transport Processes and Separation Process Principles (Includes Unit Operations). 4th Edition. Prentice 

Hall  

Dosen Pengampu  Yusnita La Goa, M.T. 

Mata kuliah syarat TKK1107 
 

Pert. 

Ke- 

Kemampuan Akhir 

yang 

Direncanakan 

untuk 

Mencapai CP 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

Metode 

Pembelajaran 

Aktivitas 

Pembelajaran/ 

Pengalaman Belajar 

Alokasi 

Waktu 

Penilaian/ Asesmen Sum

ber 

Bela

jar 

Indikator Bentuk Bobot  

1 

Mampu memahami 

tentang; Penerapan 

konsep tekanan, 

kesetimbangan 

hidrostatik, dan 

penerapan statika 

fluida 

1. pendahuluan 

OTK 

2. Fluida dan 

sifat-sifatnya 

3. konsep tekanan 

4. menjelaskan 

tentang 

kesetimbangan 

hidrostatik 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi  

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

konsep umum OTK  

2. Mahasiswa 

memahami sifat fluida 

dan konsep tekanan 

pada fluida 

3. mahasiswa dapat 

menjawab langsung 

pertanyaan tentang 

konsep dasar OTK 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelask

an 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n sesuai 

dengan 

materi 
 

1. Tes lisan 

dan tanya 

jawab 

2. Tugas 

mandiri 

dan 

kelompok 

5% 

 

 

1,2,3 

 



2 

Mampu memahami 

tentang : 

- Pengertian fluida 

mampu mampat 

- Factor-faktor yang 

berpengaruh pada 

fluida mampu 

mampat 

- Penggunaan 

persamaan dasar 

aliran fluida 

- Aplikasi 

penggunaan 

persamaan dasar 

dalam 

penyelesaian soal 

aliran fluida 

 

1. Pengertian 

fluida mampu 

mampat 

2. Faktor-faktor 

yang 

berpengaruh 

pada fluida 

mampu mampat 

3. Penggunaan 

persamaan 

dasar aliran 

fluida 

4. Aplikasi 

penggunaan 

persamaan 

dasar dalam 

penyelesaian 

soal aliran 

fluida 

1. o

m 

d 

➢ Ceramah  

➢ Tanya jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

konsep fluida 

termampatkan  

2. Mahasiswa 

memahami 

penggunaan 

persamaan dasar aliran 

fluida 

3. mahasiswa dapat 

menjawab soal-soal 

aliran fluida 

3x50 

menit 

1. Dapat 

menjelask

an 

2. Mahasiswa 

mengerjaka

n sesuai 

dengan 

materi 
 

1. Tes lisan 

dan tanya 

jawab 

2. Tugas 

mandiri dan 

kelompok 

8 %  

3.  Mampu memahami 

tentang : 

- Penerapan 

persamaan 

Bernaulli pada 

aliran dalam 

menghitung 

kehilangan 

tekanan akibat 

gesekan dan 

sambungan pipa 

- Penurunan 

persamaan untuk 

tabung pivot, 

orifice meter dan 

venturi meter 

1.Penerapan 

persamaan 

Bernaulli pada 

aliran dalam 

menghitung 

kehilangan 

tekanan akibat 

gesekan dan 

sambungan pipa 

2.Penurunan 

persamaan 

untuk tabung 

pivot, orifice 

meter dan 

venturi meter 

3.Prinsip kerja 

meter orifice 

➢ Ceramah  

➢ Tanya jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa 

mendengarkan 

penjelasan dosen 

mengenai aliran fluida  

2. Mahasiswa 

memahami prinsip 

orifice meter 

3. mahasiswa dapat 

aliran fluida 

3x50 

menit 

1.Dapat 

menjelaskan 
2.Mahasiswa 

mengerjakan 

sesuai dengan 

materi 
 

1. Tes lisan 

dan tanya 

jawab 

2. Tugas 

mandiri dan 

kelompok 

7 %  



- Prinsip kerja meter 

orifice 

- Penurunan 

persamaan untuk 

orifice meter 

- Menghitung kerja 

pompa 

4. Penurunan 

persamaan 

untuk orifice 

meter 

5.Menghitung 

kerja pompa 

4 

Mampu memahami  

- Neraca energi total 

fluida mampu 

termampatkan 

- Neraca energi 

mekanik pada 

fluida mampu 

termampatkan. 

1. Neraca energi 

total fluida 

mampu 

termampatkan 

2.Neraca energi 

mekanik pada 

fluida mampu 

termampatkan. 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

konsep neraca energi pada 

fluida termampatkan 

2. mahasiswa dapat 

menjawab pertanyaan 

necara energi pada 

fluida termampatkan 

3x50 

menit 

  7%  

5,6 

Mampu memahami 

dan menjelaskan : 

- Kecepatan 

akuastikdan angka 

Mach pada gas 

ideal 

- Kecepatan aliran 

dalam nozel 

- Pengaruh luas 

penampang 

terhadap kecepatan 

fluida dan angka 

Mach aliran gesek 

adiabatic 

- Kecepatan massa 

untuk aliran 

adiabatic 

- Aliran gesekan 

isothermal 

- Aliran kalor dalam 

aliran isothermal 

 

1.persamaan gas 

ideal, kecepatan 

akustik dan angka 

Mach 

2.Kondisi asterik 

dan suhu 

stagnansi 

3.Perubahan sifat 

gas selama aliran 

isentropic 

4. Kecepatan 

aliran dalam 

nozzle 

5.pengaruh luas 

penampang 

terhadap 

kecepatan fluida 

dan angka Mach 

6. aliran gesek 

adiabatic 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang kondisi aliran 

2. mahasiswa dapat 

mengerjakan tugas yang 

berkaitan dengan materi 

3x50 

menit 

    



7.Persamaan -

persamaan sifat 

untuk aliran 

adiabatic 

8. kecepatan 

massa 

9. Aliran gesekan 

isothermal 

7 

Mampu memahami 

tentang : 

- Beberapa defenisi 

penting pada aliran 

fluida yang 

melewati unggun 

butiran padat 

- Beberapa contoh 

aplikasi aliran 

fluida lewat 

unggun butiran 

padat 

- Gerakan dalam 

aliran menebus 

lapis tipis 

hamparan benda 

padat 

- Gerakan partikel 

dalam fluida 

- Fluidisasi 

- Beberapa 

defenisi penting 

pada aliran 

fluida yang 

melewati 

unggun butiran 

padat 

- Beberapa 

contoh aplikasi 

aliran fluida 

lewat unggun 

butiran padat 

- Gerakan dalam 

aliran menebus 

lapis tipis 

hamparan benda 

padat 

- Gerakan 

partikel dalam 

fluida 

 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa menjelaskan 

konsep fluida yang 

melewati unggun butiran 

2. mahasiswa dapat 

mengetahui aplikasi dari 

fluida yang melewati 

unggun butiran 

 

3x50 

menit 

    

8 
Ujian tengah 

semester Materi 1-7 
Ujian 

tertulis 
Kemampuan menjawab 

90 

menit 

Kebenaran 

jawaban 

   

9 

Memahami tentang : 

- Definisi 

pengadukan  

1.Definisi 

pengadukan  

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

konsep pengadukan  

3x50 

menit 

    



- Tujuan 

pengadukan  

- Menghitung 

kecepatan serta 

kebutuhan daya 

dalam bejana 

aduk 

- Definisi 

pencampuran zat 

cair 

- Disperse 

2.Tujuan 

pengadukan  

3.contoh -contoh 

proses 

pengadukan dan 

alat  

4. menghitung 

kecepatan seta 

kebutuhan daya 

dalam bejana 

aduk 

2. mahasiswa dapat contoh 

alat pengadukan 

 

10,11 

Memahami tentang : 

-definisi filtrasi 

-prinsip-prinsip 

filtrasi 

-kegunan filtrasi 

-jenis-jenis filtrasi 

- Pencucian ampas 

filter (back wash) 

1. definisi filtasi 

2. prinsip-prinsip 

filtrasi 

3. kegunan 

filtrasi 

4. jenis-jenis 

filtrasi 

5. Pencucian 

ampas filter 

(back wash) 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang konsep filtrasi 

2. mahasiswa dapat 

mengetahui jenis-jenis 

filtrasi dan prosesnya 

 

3x50 

menit 

    

12,13 

Mampu memahami 

tentang  

- Proses 

pengendapan 

- Peralatan proses 

pengendapan 

  

- Definisi 

pengendapan 

(sedimentasi) 

- Kegunaan 

sedimentasi 

- Klasifikasi 

pengendapan 

- Jenis alat 

sedimentasi 

- Klasifikasi 

pengendapan 

- Proses 

flokulasi 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang materi kalor 

2. mahasiswa dapat 

mengerjakan soal tentang 

kalor 

 

3x50 

menit 

Kebenaran 

penjelasan 

tentang 

kesetimbangan 

asam-basa 

   



- Laju 

sedimentasi 

- Pengendapan 

centrifugal 

- Pemisahan zat 

padat dengan 

gas dengan 

siklo separator 

14,15 

Mampu memahami 

operasi pemecahan 

dan penghalusan zat 

padat : 

- Pemecahan 

- Penghalusan 

- Pengankutan 

- Penampungan 

 

-  pemecahan zat 

padat 

-  Penghalusan zat 

padat 

-pengakutan zat 

padat 

-Penampungan zat 

-Effisiensi 

pemecahan 

-Ukuran partikel 

-Perhitungan daya 

elevator 

 

➢ Ceramah  

➢ Tanya 

jawab 

➢ Diskusi 

1. Mahasiswa mengerti 

tentang konsep hukum 

termodinamika 

2. mahasiswa dapat 

mengerjakan soal-soal 

termodinamika 

 

3x50 

menit 

    

16 
Ujian Akhir 

semester 
Materi pertemuan 

9 - 11 
Ujian tertulis 

 90 

menit 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


