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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH Subhanahu wa Ta’ala, 

Buku Panduan Program Sarjana (S1) Teknik Industri Fakultas Teknik Unsyiah  
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Program Learning Outcome (PLO), Course Learning Outcome (CLO),  Struktur Mata 

Kuliah dan disertai contoh Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 

Buku panduan ini digunakan sebagai panduan utama dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran untuk  menghasilkan sarjana teknik industri Unsyiah sesuai 

dengan profil yang telah ditetapkan di atas, maka diharapkan semua civitas 

akademika Program Studi Teknik Industri Unsyiah untuk dapat menjalankan proses 

pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran program studi dan capaian 

pembelajaran maka kuliah yang telah ditentukan. 

Tim penyusun kurikulum mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada seluruh anggota panitia yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan 

tugasnya. Terima kasih setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Satuan 

Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF) dan Lembaga LP3M Unsyiah  yang telah 

memberikan masukan bagi penyempurnaan Buku Panduan Program Sarjana (S1) 

Teknik Industri Fakultas Teknik Unsyiah ini.    

Akhir kata, walapun kekurangan, kesalahan, ketidaklengkapan, dan mungkin 

sulitnya operasional dapat terjadi pada saat pelaksanaan, diharapkan buku panduan 

ini dapat digunakan sebagai landasan perubahan yang sangat bermamfaat menuju 

pendidikan berkualitas pada Program Studi Teknik Industri Unsyiah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala telah 

menyelenggarakan program sarjana S1 sejak Tahun 2011. Jumlah lulusan yang 

dihasilkan sampai awal tahun 2016 telah mencapai 42 orang, dimana 33 orang  

dapat menyelesaikan tepat waktu selama 8 (delapan) semester.  Untuk 

menghasilkan luluan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja (industri),    

menuntut Prodi Teknik Industri Unsyiah untuk meningkatkan kualitas lulusan  

melalui perbaikan proses pembelajaran dan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan 

dunia kerja/industri yang akan menjadi pengguna lulusan. 

  Proses pembelajaran di Prodi Teknik Industri Unsyiah  berpedoman kepada 

kurikulum yang berlaku (Kurikulum 2016-2016 berbasis KBK). Pada tahun 2016 ini, 

sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Unsyiah Nomor 503 Tahun 2016 tentang 

buku panduan penyusunan kurikulum Uiniversitas Syiah Kuala tahun 2016-2020 

yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI, maka Prodi Teknik Industri Unsyiah telah 

mencanangkan untuk melakukan penyesuaian kurikulum  sedemikian rupa 

sehingga materi maupun proses pembelajaran secara keseluruhan mengarahkan 

mahasiswa pada capaian pembelajaran (learning Outcome)  sesuai dengan  unsur-

unsur yang ditentukan oleh SN-DIKTI dan KKNI. 

 Untuk mencapai tujuan yang disebutkan diatas,  Prodi Teknik Industri 

Unsyiah telah melakukan beberapa persiapan seperti pembentukan panitia revisi 

kurikulum, melaksanakan workshop revisi  kurikulum dan mengundang 

narasumber (pakar) baik internal maupun eksternal seperti dari Program Studi 

Teknik Industri  ITS Surabaya.  

Rangkaian penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh Prodi Teknik 

Industri Unsyiah dapat dilihat seperti  dalam Gambar 1 di bawah ini.  Pada awal 

penyusunan kurikulum, program studi teknik industri Unsyiah menetapkan  profil 

lulusan (peran mahasiswa setelah lulus). Dari peran inilah, capaian pembelajaran di 

setiap tahap pendidikan dapat diturunkan dengan lebih akuntabel dan reliabel. 

Ketentuan dari penetapan capaian pembelajaran ini mengacu pada standar 

kompetensi lulusan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi.   
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Gambar 1.  Tahapan Penyusunan Kurikulum 

  

 Dalam merumuskan profil lulusan maupun capaian pembelajaran lulusan 

yang  ingin dicapai, Prodi Teknik Industri telah memperhatikan berdasarkan analisis 

SWOT visi ilmiah keilmuan teknik industri, Visi dan Misi Universitas Syiah Kuala, 

serta masukan alumni,  industri pengguna lulusan (stake holders) serta  informasi 

melalui pakar/akademisi teknik industri dan referensi dari prodi teknik industri  

nasional yang sudah mapan. 

 Unsur visi ilmiah Prodi Teknik Industri Unsyiah didasarkan pada praktek 

terbaik (best practice) asosiasi teknik industri internasioal yang disusun oleh 

American Institute of Industrial Engineer  (AIEE) dan Badan Kerjasama Pelaksana 

Sarjana Teknik Industri (BKSTI) Indonesia.   
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Unsur kedua adalah university value Universitas Syiah Kuala, dimana 

mengacu pada nilai-nilai yang dicanangkan Unsyiah dalam visi penyelenggaraan 

pendidikan tinggi “Menjadi Universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni 

sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral dan etika. Visi tersebut diturunkan ke dalam visi dan misi Prodi Teknik 

Industri Unsyiah yang dijadikan sebagai landasan dalam menentukan profil lulusan.   

Unsur kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders) 

diperoleh malalui masukan dari pakar/akademisi pada workshop revisi kurikulum 

teknik industri, pertemuan-pertemuan asosiasi program studi (BKSTI) dan referensi 

dari prodi-prodi teknik industri nasional yang sudah mapan, seperti ITB Bandung, 

ITS Surabaya dan Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada.  

Semua unsur tersebut dirangkum dan dijadikan bahan oleh panitia revisi 

kurikulum Prodi Teknik Industri Unsyiah. Hasilnya diperoleh Profil Lulusan Sarjana 

Teknik Industri Fakultas Teknik Unsyiah seperti disajikan dalam Tabel 4.1. Setelah 

profil lulusan dan capaian pembelajaran ditetapkan, langkah berikutnya adalah 

menetapkan bahan kajian untuk dapat memenuhi ketercapaian dari capaian 

pembelajaran tersebut. Materi/bahan kajian yang dipilih tersebut akan 

menghasilkan informasi secara lengkap mengenai keluasan materi/kajian sebuah 

mata kuliah.  Cakupan, ruang lingkup, kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai dan kompetensi yang telah 

ditetapkan oleh asosiasi Badan Kerjasama Pelaksana Sarjana Teknik Industri (BKSTI) 

Indonesia serta mengacu pada pasal 9 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015. 

 Untuk dapat menjalankan pendidikan secara terstandar dan sesuai dengan 

KKNI,  unsur penguasaan keluasan dan kedalaman pengetahuan yang ingin dicapai 

didesain secara kumulatif dan integratif. Begitu juga untuk menjaga kesinambungan 

ilmu dari tingkatan satu ke tingkatan lain,  prodi teknik industri Unsyiah mendesain 

kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari  satu jenjang ke jenjang 

lainnya. 

Pada akhirnya, semua tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 

yang ditetapkan untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut dikemas dalam 

bentuk mata kuliah. Oleh karena itu, mata kuliah ditetapkan secara sangat 

terstruktur berdasarkan capaian pembelajaran dan kajian/materi yang diperlukan. 
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BAB II 

PROFIL PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI   

 

2.1 Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan 

Program sarjana Teknik Industri pada prinsipnya bertujuan untuk 

menghasilkan lulusan yang bisa bekerja di berbagai sektor industri, baik industri 

manufaktur, jasa maupun sector lain yang terkait.  Mengacu pada pada American 

Institute of Industrial Engineer (AIIE), mendefinisikan teknik industri sebagai 

berikut : 

Industrial Engineering is concerned with the design, improvement, and installation 

of integrated systems of people, material, information, equipment, and energy.  It 

draws upon specialized knowledge and skill in the mathematics, physical, and 

social sciences together with the principles and methods of engineering analysis 

and design to specify, predict, and evaluate the results to be obtained from such 

system. 

Teknik Industri berfokus kepada perancangan, peningkatan dan instalasi dari 

sistem terintegrasi yang terdiri atas manusia, material, informasi, peralatan dan 

energi untuk menspesikasikan, memprediksi dan mengevaluasi hasil yang 

diperoleh dari sebuah sistem terintegrasi, oleh karena itu dibutuhkan 

pengetahuan dan keahlian dalam bidang matematika, fisika dan ilmu-ilmu social 

serta prinsip dan metodologi perancangan dan analisis teknik/rekayasa. 

 

Definisi di atas menjelaskan bahwa seorang sarjana teknik industri harus 

terampil dalam merancang, memasang dan memperbaiki sistem terintegrasi. Yang 

dimaksud dengan sistem terintegrasi, termasuk  industri manufaktur, industri jasa 

atau sektor lain yang merupakan integrasi dari manusia, material, informasi, 

peralatan dan energi. Sistem terintegrasi  bisa berada pada tingkatan atau ruang 

lingkup seperti Sistem Mikro (tempat kerja) Sistem  Meso (lintas produksi, sistem 

produksi) dan Makro (antar perusahaan). 

Program Studi Teknik Industri Unsyiah sebagai wadah penyelenggara 

program sarjana teknik industri ingin  menyelenggarakan program tersebut dengan 

standar yang tinggi sehingga menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu 

bersaing dalam era global. Untuk itu diperlukan keterkaitan antara proses belajar 

mengajar dengan penelitian dan pengabdian masyarakat yang sangat penting, 

berjalan selaras dan saling menguatkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka 
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penyusunan visi dan misi dan tujuan program studi teknik industri Unsyiah perlu 

disusun. 

2.1.1 Visi 

Menjadi suatu lembaga Pendidikan Tinggi Teknik Industri terkemuka di Indonesia 

sehingga menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu bersaing dalam era global  

dan menjunjung tinggi  nilai-nilai moral dan etika  pada Tahun 2026. 

2.1.2 Misi 

1. Melaksanakan pendidikan dan penelitian di bidang Teknik Industri untuk 

menghasilkan lulusan yang tangguh, unggul, bermoral dan  mempunyai  

wawasan yang baik tentang inovasi, technoprenuership, teknologi  informasi 

serta isu-isu keberlanjutan 

2. Menyediakan pelayanan dan konsultasi yang relevan dengan kebutuhan industri 

serta masyarakat untuk mendukung pembangunan lokal dan  nasional yang 

berkelanjutan 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan tanggung jawab 

sosial yang besar melalui penerapan ilmu pengetahuan Teknik Industri 

4. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan tinggi lain, 

dunia usaha dan industri, serta masyarakat. 

5. Mengembangkan organisasi Program Studi yang sesuai dengan tuntutan zaman 

serta meningkatkan kualitas manajemen yang transparan, partisipatif, efisien 

dan produktif. 

2.1.3 Tujuan Program Sarjana Teknik Industri 

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang teknik industri 

sehingga mampu merancang, mengoperasikan, memperbaiki sistem industri 

berdasarkan pendekatan sistem yang terintegrasi untuk menciptakan atau 

meningkatkan daya saing; 

2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan keteknik-industrian 

secara professional dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat 

dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan universal. 

3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang 

keahlian teknik industri maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat. 
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4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dalam 

bidang teknik industri. 

 2.2 Profil Dosen Tetap, Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan 

Staf yang mengajar pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik 

Universitas Syiah Kuala adalah Dosen tetap dan dosen tidak tetap pada Program 

Studi Teknik Industri yang ditempatkan sesuai dengan surat keputusan rektor 

Universitas Syiah Kuala.  Jumlah  dosen tetap pada Prodi Teknik Industri Unsyiah 

saat ini berjumlah 10 orang  dimana jenjang pendidikan S3 (3 orang) dan S2 (7 

orang), serta 10 orang dosen tidak tetap dari berbagai program studi dalam 

lingkungan Universitas Syiah Kuala. Pengembangan dan peningkatan mutu sumber 

daya dosen secara  terus menerus dilakukan yaitu mendorong seluruh dosen yang 

berkualifikasi S2 untuk segera mengambil program S3 dan mengarahkan kepada 

dosen peserta studi lanjut untuk dapat mendalami ilmu yang terkait dengan rencana 

pengembangan prodi dan pengembangan universitas. 

Sekarang ini tenaga kependidikan pada Prodi Teknik Industri Unsyiah  

berjumlah 6 orang.  Profil Dosen Tetap, Tidak Tetap dan Tenaga Kependidikan 

disajikan pada Lampiran 1. 

2.3 Profil Sumber Pembelajaran 

2.3.1 Laboratorium 

Untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, Prodi Teknik 

Industri Unsyiah telah mendirikan lima laboratorium :  

1. Laboratorium Sistem Produksi 

2. Laboratorium Perancangan Sistim Kerja dan Ergonomi   

3. Laboratorium Perancangan dan Pengembangan Produk  

4. Laboratorium  Komputasi dan Keputusan  

5. Laboratorium  Perancangan  Sistem  dan Manajemen Industri (PSMI) 

 
Adapun fungsi dan tujuan laboratorium tersebut : 

 Membantu dan mendukung Jurusan Teknik Industri sebagai pusat penelitian 

dalam area sistem manufaktur dan pelayanan teknis penunjangnya 
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 Membantu dan mendukung praktikum mahasiswa dan mendukung 

perancangan, pembuatan dan pengujian produk rancangan dari hasil tugas 

mata kuliah, proyek, tugas akhir, ataupun penelitian dalam lingkup Jurusan 

Teknik Industri 

 Memfasilitasi proses pembelajaran untuk mitra internal dan eksternal 

melalui pelatihan, konsultasi, dan magang. 

 Berperan aktif dalam pengembangan dan kerjasama dengan industri lokal 

dan nasional. 

 Memberikan pengalaman laboratorium bagi mahasiswa Menyediakan 

pendidikan, pendampingan, konsultasi, pelatihan dan transfer teknologi bagi 

organisasi eksternal 

2.3.2 Perpustakaan 

 Perpustakaan merupakan fasilitas akademik untuk menunjang proses 

pembelajaran mandiri di luar kelas. Setiap mahasiswa dianjurkan melengkapi bahan 

studinya dengan membaca buku referensi yang tersedia di perpustakaan, baik atas 

usahanya sendiri maupun atas anjuran dosen pengasuh matakuliah. Koleksi 

perpustakaan mencakup buku teks, buku pendukung, handbook, jurnal ilmiah, 

majalah populer, laporan penelitian, laporan kerja praktek dan laporan Tugas Akhir. 

Koleksi perpustakaan berkaitan dengan bidang Program Studi Teknik Industri dapat 

ditemukan di Perpustakan Universitas Syiah Kuala, Perpustakaan Fakultas Teknik, 

Perpustakaan Program Studi Teknik Industri FT-Unsyiah, dan koleksi buku yang 

dimiliki staf pengajar yang dapat diakses.  

Dengan didukung oleh sistem informasi ‘digital library online information 

system’,  maka mahasiswa/pengunjung dapat secara langsung mencari dan 

mengunduh : koleksi buku, koleksi majalah,  Koleksi Jurnal dan artikel  Eletronik 

terbitan (ScienceDirect;  ProQuest; SpringerLink: PQDT OPEN; dan E-Resources), 

koleksi book elektronik, koleksi Tugas Akhir  serta karya-karya lain  yang dihasilkan 

segenap civitas academica Universitas Syiah Kuala. 

2.3.3 Teknologi Informasi 

Hingga saat ini Universitas Syiah Kuala telah mengembangkan beberapa 

fasilitas teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh civitas academika  

Universitas Syiah Kuala dan masyarakat umum yang berkepentingan.  Beberapa 
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layanan untuk mahasiswa  antara lain : Pengisian Kartu Rencana Studi, Informasi 

Kartu Hasil Studi, Informasi kelas dan dosen, Informasi jadwal kuliah dan ujian, 

Pengisian Biodata Mahasiswa, informasi besiswa, dan layanan Sistem Informasi 

Kuliah Kerja Nyata (KKN). Disamping layanan untuk mahasiswa, Universitas Syiah 

Kuala juga telah mengembangkan teknologi informasi untuk layanan dosen, staf, 

penelitian, pengabdian dan teknologi informasi yang berhubungan dengan pihak 

luar atau stakeholder. 

2.4 Profil Layanan Kemahasiswaan 

2.4.1 Himpunan 

Himpunan Mahasiswa Teknik Industri (HMTI) merupakan organisasi intra 

Kampus Mahasiswa Teknik Industri Unsyiah. HMTI  ditujukan untuk 

mengembangkan kreatifitas mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Teknik 

Industri di UNSYIAH pada khususnya. Himpunan Mahasiswa Teknik Industri 

Unsyiah didirikan pada tahun 2012, dan Zulfan Helmi sebagai ketua Badan 

Pelaksana pertama. Organisasi HMTI secara struktural berada di bawah 

kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Universitas Syiah 

Kuala. Untuk mencapai visi dan misinya, HMTI mengembangkan beberapa divisi 

atau departemen yang bertugas menyusun  dan melaksanakan program kerja yang  

seluruhnya diperuntukkan bagi mahasiswa agar menjadi profesional yang mampu 

bersaing di dunia kerja. 

2.4.2 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Unit Kegiatan Mahasiswa merupakan unit pelaksana kegiatan ekstra 

kurikuler di tingkat universitas. Sebuah UKM didirikan  oleh universitas 

berdasarkan permintaan atau ketertarikan dan talenta mahasiswa.  Unit lembaga ini 

terbagi dalam karakter/bidang-bidang  seperti : UKM Kesenian, UKM Olah Raga, 

UKM Penalaran, UKM Keagamaan dan UKM minat khusus (Menwa, Pencinta Alam, 

Pramuka). 

2.4.3 Fasilitas Asrama 

Asrama Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Banda Aceh adalah tempat 

tinggal sementara sekaligus wahana interaksi lintas kultural bagi para mahasiswa 

http://kkn.unsyiah.ac.id/
http://kkn.unsyiah.ac.id/
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dan mahasiswi Unsyiah selama masa studinya,   khususnya yang berasal dari luar 

Kota Banda Aceh. Dalam asrama terjadi interaksi antar penghuni asrama  

(mahasiswa), pengelola asrama dan lingkungan sekitar asrama. Sejumlah 

mahasiswa sebagai penghuni asrama datang dari berbagai daerah, dari berbagai 

kultur dan budaya serta dengan karakteristik yang berbeda-beda. Interaksi-

interaksi kehidupan dalam heterogenitas tersebut akan membentuk prilaku 

kehidupan bermasyarakat bagi mahasiswa. 

2.4.4 Olahraga 

Kegiatan olahraga merupakan kegiatan jasmani yang  menjadi perhatian 

Universitas Syiah Kuala  untuk mencetak individu yang unggul. Kegiatan olahraga 

sebagai kegiatan ekstra kurikuler adalah salah satu wujud nyata dari aktualisasi 

mahasiswa di bidang non kademik.  Oleh karenanya, Universitas Syiah Kuala  

memfasilitasi setiap kegiatan ekstra kurikuler yang mendorong potensi dan prestasi 

mahasiswa dengan semangat yang positif, kompetitif dan jiwa yang sportif. 

Mahasiswa dapat menggunakan beberapa fasilitas sarana olah raga yang 

telah dibangun oleh Universitas Syiah Kuala, seperti Lapangan Sepak Bola,    Bulu 

Tangkis,  Bola Volli,   Tenis,   dan Lapangan Basket. 

 

2.4.5 Seni 

Di samping melakukan kegiatan akademik, Universitas Syiah Kuala  memberi 

kesempatan kepada mahasiswanya untuk terlibat di dalam kegiatan non akademik 

dan organisasi yang merupakan faktor pelengkap dalam pendidikan mahasiswa. 

Mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar mengembangkan bakat dan minat di 

bidang seni melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seni.  

2.4.6 Bimbingan Konseling 

Untuk pemeliharaan kesejahteraan mental (terutama bagi mahasiswa yang 

mengalami masalah akademis, pribadi, keluarga, dan/atau hubungan sosial), 

Universitas Syiah Kuala menyediakan Badan Konseling Mahasiswa (BKM) Unsyiah. 

Tim konselor pada BKM terdiri dari psikolog, psikater dan konselor pendidikan, 

mahasiswa dapat menggunakan layanan psikologis (gratis) tersebut untuk 
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mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi dan untuk menemukan jalar 

keluarnya. 

2.4.6 Pelayanan Kesehatan 

Bagi mahasiswa yang bermasalah dengan kesehatan, Universitas Syiah Kuala 

menyediakan  pelayanan kesehatan berupa :   Klinik Umum, Klinik Gigi, Depot Obat 

dan P3K, dan pelayanan rawat inap pada rumah sakit Universitas. 

2.4.7 Majalah Mahasiswa 

Bagi mahasiswa Teknik Industri yang mencintai jurnalistik (fotografer dan 

penulisan berita), majalah Industrial Time  merupakan tempat untuk menuangkan 

bakat dan minat tersebut, majalah ini diterbitkan setiap dua bulan sekali dan 

bernaung dibawah divisi pemberitaan HMTI Unsyiah.   
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BAB III 

KETENTUAN AKADEMIK 

 

3.1 Sistim Penyelenggaraan Pendidikan 

3.1.1 Definisi 

a. Sistem Kredit Semester 

 Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan 

pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk 

menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman 

belajar dan beban penyelenggaraan program. 

b. Semester 

1) Semester Reguler 

Semester Reguler adalah satuan waktu kegiatan akademik yang 

terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal 

lainnya secara efektif termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, 

berikut kegiatan iringannya.  

2) Semester Antara 

(i) Semester Antara adalah semester tambahan yang ditawarkan 

oleh program studi atas dasar kebijakan akademik fakultas 

pada pergantian semester. Semester Antara tidak harus 

diambil oleh semua mahasiswa. 

(ii) Kegiatan perkuliahan untuk Semester Antara adalah kegiatan 

akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester, yang 

dilaksanakan selama minimum 8 (delapan) minggu efektif.  

(iii) Apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk 

perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas)  kali 

termasuk ujian tengah Semester Antara dan ujian akhir 

Semester Antara. 

(iv) Pembiayaan untuk setiap sks diatur oleh Keputusan Rektor 

atau aturan Rektor lainnya. 
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c. Satuan Kredit Semester (sks) 

1) sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada 

mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran 

melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan 

atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan 

kurikuler di suatu program studi. 

2) Jumlah sks per semester dan tata cara pelaksanaannya di setiap 

Program Studi harus mendapatkan pengesahan Rektor sebelum 

diterapkan. 

3.1.2 Tujuan 

a. Tujuan Umum 

Tujuan Umum penerapan Sistem Kredit Semester di Universitas Syiah 

Kuala (Unsyiah) adalah menyajikan program pendidikan yang beraneka 

ragam dan fleksibel, sehingga mahasiswa dapat memilih mata kuliah-

mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat, dan tuntutan lapangan 

kerja. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah: 

1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan 

giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. 

2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat 

mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, 

bakat, dan kemampuannya. 

3) Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input 

dan output jamak dapat dilaksanakan. 

4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai 

dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 

5) Memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat 

diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. 
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6) Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar program studi 

dalam lingkungan Unsyiah. 

7) Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain 

ke Unsyiah. 

3.1.3 Ciri-ciri 

a. Tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit. 

b. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak sama. 

c. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan 

atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang 

dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum, kerja lapangan 

ataupun tugas-tugas lain. 

 

3.2     Nilai Kredit Semester dan Beban Studi 

3.2.1 Nilai Kredit 

a. Nilai Kredit Pembelajaran Kuliah, Responsi, dan Tutorial  

Untuk perkuliahan, nilai satu sks ditentukan berdasarkan beban 

kegiatan selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga 

macam kegiatan per minggu sebagai berikut: 

1) Untuk mahasiswa 

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan 

tutorial, mencakup:  

(i) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per 

minggu per semester;  

(ii) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam 

puluh) menit per minggu per semester; dan  

(iii) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu 

per semester.  

2) Untuk dosen 
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(i) 50 (lima puluh) menit acara tatap muka dengan mahasiswa 

secara terjadwal. 

(ii) 60 (enam puluh) menit acara perencanaan dan evaluasi 

kegiatan akademik terstruktur. 

(iii) 60 (enam puluh) menit pengembangan materi kuliah. 

b. Nilai Kredit untuk Seminar atau Bentuk Pembelajaran Lain yang 

Sejenis 

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk 

pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:  

1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per 

semester; 

2) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per 

semester.  

c. Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan 

Sejenisnya 

Bobot 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, 

praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 

(seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. 

d. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah 

dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber 

sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media 

lain serta menggunakan sistem penilaian yang terjamin mutu lulusan 

sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

 

3.2.2 Beban Studi dan Masa Studi 

a. Beban studi minimum mahasiswa pada tahun pertama untuk sarjana 

ditetapkan sebesar 36 (tiga puluh enam) sks, yang harus diselesaikan 

dalam bentuk paket. Untuk semester-semester berikutnya, beban studi 

mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang 

diperolehnya. 
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b. Beban dan masa studi program   sarjana   adalah 144 - 160 (seratus 

empat puluh empat – seratus enam puluh) sks, yang dijadwalkan dalam 

8 (delapan) semester dengan masa penyelesaian maksimum 14 (empat 

belas) semester.  

c. Jika ada keputusan lain yang lebih tinggi yang dikeluarkan untuk 

mengatur beban dan masa studi ini, maka ketentuan pada bagian 3.2.2  

ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. 

3.2.3 Pengambilan Mata Kuliah Lintas Fakultas/Program Studi 

Mahasiswa dapat mengambil beberapa mata kuliah yang merupakan bagian 

dari beban studinya pada fakultas/program studi lain sejauh memiliki bobot 

sks yang sama. Nilai mata kuliah lintas program studi diakui dalam transkrip 

nilai mahasiswa setelah diekuivalensikan. 

3.2.4 Pengakuan Kredit (Credit Earning) 

Mahasiswa yang mendapatkan kesempatan mengikuti pertukaran 

mahasiswa ke universitas/institusi lain baik di dalam maupun luar negeri 

melalui program kerjasama yang dilakukan Unsyiah dengan 

universitas/institusi tersebut, dapat diakui nilai yang diperoleh dan bobot 

sks-nya setelah mendapatkan pertimbangan dari program studi mahasiswa 

yang bersangkutan (Prosedur Operasional Baku (POB) : Pengakuan Kredit 

(Credit Transfer) Unsyiah, Kode: 001/H11/PP-SOP/2010,  Tanggal 

Dikeluarkan: Mei 2010).  

 

3.2.5 Transfer Kredit pada Gelar Ganda (Double Degree) 

Sistem transfer kredit program kembaran/gelar ganda (double degree)  

diatur dalam suatu Memorandum of Understanding (MoU) dan 

Memorandum of Agreement (MoA) atau Technical of Agreement (TA) antara 

perguruan tinggi yang terlibat dan ditandatangani pejabat setingkat Rektor 

serta pelaksanaan kerja sama antar perguruan tinggi mengacu kepada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007.  
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Kelas Internasional adalah program sarjana yang diselenggarakan dengan 

menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar. Lebih lanjut terkait 

hal ini akan diuraikan dalam peraturan Rektor. 

 

 
3.2.6 Program Jalur Cepat  (Fast Track) 

a. Program Jalur Cepat (Fast Track) merupakan program yang 

diperuntukkan bagi mahasiswa yang sedang menempuh program Strata-

1/Sarjana untuk menuju Strata-2/Magister dengan menambah 1 (satu) 

tahun dari program studi Sarjana dan atau bagi mahasiswa yang sedang 

menempuh program Strata-2/Magister untuk menuju Strata-3/Doktor 

dengan menambah 1 (satu) tahun dari program studi Magister. 

b. Mahasiswa kelas reguler, kelas paralel, dan kelas internasional dapat 

mengajukan permohonan untuk mengikuti program pendidikan sarjana-

magister Jalur Cepat. 

c. Pendidikan Sarjana dapat melanjutkan ke Pendidikan Magister melalui 

Program Jalur Cepat (Fast Track) dengan ketentuan: 

1) Telah memperoleh 120 sks,  

2) IPK minimal 3.50 pada akhir semester ke enam,  

3) Unsyiah English Profesiency Test (UEPT) lebih besar dari 477,  

4) Masa studi maksimal 10 semester. 

 

 

 

3.3   Registrasi Mahasiswa 

3.3.1 Definisi 

Registrasi adalah proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal 

semester yang mencakup proses (1) registrasi administrasi, (2) registrasi 

akademik dan (3) registrasi mata kuliah. Keseluruhan proses registrasi 

harus dilakukan secara berurutan pada masa-masa yang telah ditentukan 

dalam kalender akademik. 
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3.3.2 Registrasi Administrasi 

Registrasi administrasi dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal 

semester untuk memperoleh status aktif pada semester tersebut. Registrasi 

dapat dilakukan setelah mahasiswa melunaskan biaya pendidikan yang 

ditetapkan.  

3.3.3 Tujuan 

Tujuan registrasi administrasi adalah untuk: 

a. Menerima pembayaran biaya pendidikan. 

b. Memberikan status aktif kepada mahasiswa sehingga mahasiswa berhak 

menggunakan fasilitas pembelajaran di Unsyiah.  

c. Menghimpun data mahasiswa sehingga dapat digunakan untuk 

kepentingan perencanaan keuangan dan evaluasi program studi. 

3.3.4 Pembayaran Biaya Pendidikan 

a. Biaya pendidikan untuk semester baru harus dibayarkan pada masa 

registrasi sesuai dengan Kalender Akademik. 

b. Biaya pendidikan dibayarkan untuk satu semester. 

c. Besarnya biaya pendidikan dan biaya lainnya ditetapkan dengan 

Keputusan Rektor dan dapat berbeda-beda untuk setiap mahasiswa dan 

fakultas. 

d. Mahasiswa yang mendapat keringanan membayar biaya pendidikan 

(beasiswa) ditetapkan dengan Keputusan Rektor sebelum jadwal 

pembayaran dimulai. 

Berdasarkan status mahasiswa, registrasi administrasi terdiri dari: 

a. Registrasi administrasi calon mahasiswa baru (Prosedur Operasional 

Baku (POB) : Registrasi Mahasiswa Baru Unsyiah, Kode: 

001/H11/PP-SOP/2010,  Tanggal Dikeluarkan: Mei 2010).  

Registrasi ini merupakan kelanjutan dari seleksi penerimaan mahasiswa 

baru. Peserta seleksi yang dinyatakan lulus diharuskan mendaftarkan 

diri untuk memperoleh status sebagai mahasiswa Unsyiah. Syarat-

syarat registrasi administrasi calon mahasiswa baru adalah: 
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1) Setiap calon mahasiswa baru diharuskan datang sendiri untuk 

melakukan registrasi administrasi. 

2) Menyerahkan kartu tanda peserta ujian seleksi untuk Program serta 

bukti kelulusan seleksi administrasi. 

3) Memperlihatkan ijazah asli, rapor asli, nilai UN asli, dan 

menyerahkan fotokopi yang dilegalisasi, masing-masing rangkap 2 

(dua).   

4) Menyerahkan pasfoto ukuran 2x3 cm dan 4x6 cm masing-masing 2 

(dua) lembar. 

5) Menyerahkan surat izin belajar dari Kemenristekdikti dan 

persyaratan Unsyiah lainnya bagi warga negara asing. 

6) Bagi calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi ketentuan di atas 

maka tidak dapat diterima sebagai mahasiswa Unsyiah, walaupun 

sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru. 

 
b. Registrasi administrasi mahasiswa lama (Prosedur Operasional Baku 

(POB) : Registrasi Mahasiswa Lama Unsyiah, Tanggal Dikeluarkan: 

Mei 2010).  

Registrasi administrasi mahasiswa lama dinyatakan selesai dengan 

pembayaran biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk. 

 

3.3.5 Registrasi Akademik 

Registrasi akademik dilakukan oleh setiap mahasiswa pada awal semester 

untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada 

semester tersebut. Registrasi akademik dilakukan setelah mahasiswa 

melakukan registrasi administrasi. 

a. Bahan-bahan yang diperlukan untuk registrasi akademik: 

1) Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya, 

2) Jadwal kuliah, dan 

3) Daftar Kumpulan Nilai (DKN). 
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c. Kegiatan dalam registrasi akademik (Prosedur Operasional Baku (POB) : 

Pengisian Kartu Rencana Studi UNSYIAH, Kode: 004/H11/PP-

SOP/2010,  Tanggal Dikeluarkan: Mei 2010).  

1) Menjelang dimulainya kegiatan semester baru, pada jadwal yang 

telah ditetapkan dalam kalender akademik, mahasiswa memilih 

mata kuliah yang akan diikutinya pada semester tersebut sesuai 

dengan Mata Kuliah dan nama Koordinator yang ditawarkan. 

2) Pemilihan mata kuliah tersebut dilakukan mahasiswa di bawah 

bimbingan Dosen Wali (Pembimbing Akademik) atau ketua 

program studi (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan 

memperhatikan kurikulum, jadwal kuliah dan prestasi akademik 

yang dicapai pada semester-semester sebelumnya.  

3) Mata kuliah yang dipilih selanjutnya diisikan dalam Kartu Rencana 

Studi (KRS) secara online dengan benar dan teliti. 

4) Dosen wali selanjutnya memberikan persetujuan secara online  

5) Setelah mendapatkan persetujuan KRS secara online, maka 

mahasiswa harus mencetak hasilnya sebanyak rangkap 4 (empat) 

dan mengembalikan hasil cetak kepada dosen wali setelah 

ditandatangani oleh mahasiswa.  

6) Mahasiswa mencetak berkas yang telah disetujui secara online 

didistribusikan oleh mahasiswa kepada dosen wali, program studi, 

dan Subbag Akademik Fakultas.  

7) Mahasiswa yang tidak mengisi atau salah mengisi KRS online dapat 

mengakibatkan tidak akan tercantum dalam Daftar Peserta dan 

Nilai Akhir (DPNA), sehingga nilai mata kuliah tersebut tidak akan 

dikeluarkan di akhir semester. 

b. Data online yang sudah diisikan oleh mahasiswa selanjutnya dapat 

diproses oleh Subbag Akademik Fakultas sehingga diperoleh Daftar 

Peserta Kuliah untuk setiap mata kuliah. 

c. Daftar Peserta Kuliah disampaikan kepada Koordinator Mata Kuliah 

paling lambat pada akhir minggu kedua dari masa kuliah tiap semester. 
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3.3.6 Registrasi Mata Kuliah 

Registrasi mata kuliah dilakukan agar mahasiswa terdaftar pada beberapa 

mata kuliah tertentu, seperti mata kuliah umum dan praktikum. Registrasi 

mata kuliah dilakukan langsung di unit kerja yang melayani mata kuliah 

tersebut. Registrasi perlu dilakukan untuk memudahkan pembagian kelas 

dan alokasi ruang. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi mata kuliah 

dapat dianggap tidak mengikuti mata kuliah tersebut. 

3.3.7 Perubahan Rencana Studi 

Mahasiswa pada Program  Sarjana  diperbolehkan untuk melakukan 

perubahan terhadap rencana studinya ketika semester sedang berlangsung 

sesuai dengan Kalender Akademik. Perubahan dapat dilakukan melalui dua 

cara yaitu Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) atau Pembatalan 

Mata Kuliah. 

a. Kartu Perubahan Rencana Studi (Prosedur Operasional Baku (POB) : 

Perubahan KRS UNSYIAH, Kode: 005/H11/PP-SOP/2010,  Tanggal 

Dikeluarkan: Mei 2010). 

Sesuai kebijakan akademik Fakultas, mahasiswa dapat melakukan KPRS 

dalam 2 (dua) minggu pertama sejak permulaan masa kuliah, dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1) KPRS dilakukan pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender 

akademik. 

2) Jumlah beban studi sebelum dan sesudah perubahan tidak melebihi 

ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan perhitungan beban 

studi atas dasar Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya. 

3) KPRS tersebut dilakukan dengan seizin dosen wali atau ketua 

program studi (dalam hal dosen wali berhalangan) dengan 

mempertimbangkan alasan yang diajukan dan daya tampung kelas. 

4) Prosedur KPRS dilakukan sebagai mekanisme sebagai berikut: 

(i) Hasil cetak KRS online dikopi rangkap 4 (empat).

(ii) Mahasiswa kemudian secara manual melakukan KPRS dengan 

mencantumkan mata kuliah yang dibatalkan dan mata kuliah 

baru yang diambil. 
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(iii) Perubahan pada hasil cetak KRS online dilakukan dengan 

memberikan tanda pada kolom yang tersedia sebagai berikut: 

H : untuk mata kuliah yang dibatalkan 

P  : untuk mata kuliah baru 

U : untuk mata kuliah yang diambil ulang karena 

sebelumnya tidak lulus 

X  : untuk mata kuliah yang diambil dalam rangka perbaikan 

nilai 

(iv) Dosen wali selanjutnya menandatangani seluruh lembar hasil 

cetak KRS online yang telah memuat perubahan mata kuliah. 

(v) Hasil cetak KRS online yang memuat perubahan mata kuliah ini 

didistribusikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, dosen 

wali, program studi dan Subbag Pendidikan 

Fakultas/Pascasarjana. 

(vi) Perubahan mata kuliah pada KRS online dilakukan oleh Subbag 

Pendidikan Fakultas/Pascasarjana masing-masing. 

5) Mahasiswa yang terpaksa meninggalkan kegiatan akademik pada 2 

(dua) minggu pertama masa perkuliahan karena melaksanakan 

tugas tertentu untuk kepentingan lembaga/negara atas izin 

Dekan/Rektor, dapat mengisi KRS pada masa PKRS. Mata kuliah 

yang diambil dianggap mata kuliah baru (dengan membubuhkan 

tanda P pada kolom yang sudah disediakan) dan ditulis kata-

kata ”Dispensasi Khusus” pada kolom keterangan, disertai dengan 

keterangan singkat tentang jenis tugas yang dilaksanakan. 

b. Pembatalan Mata Kuliah (Prosedur Operasional Baku (POB) : 

Pembatalan Mata Kuliah UNSYIAH, Kode: 006/H11/PP-SOP/2010,  

Tanggal Dikeluarkan: Mei 2010). 

Mahasiswa dapat membatalkan mata kuliah yang telah diprogramkan 

sebelumnya pada minggu kesembilan perkuliahan, dengan ketentuan: 

1) Pembatalan mata kuliah dilakukan pada masa yang telah ditetapkan 

dalam kalender akademik. 
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2) Perubahan rencana studi tersebut dilakukan dengan seizin dosen 

wali atau ketua program studi (dalam hal dosen wali berhalangan) 

dengan mempertimbangkan alasan yang diajukan.

3) Pembatalan hanya dapat dilakukan dengan menyisakan minimum 

12 (dua belas) sks dari seluruh mata kuliah yang diambil pada 

semester tersebut. 

4) Bagi mahasiswa yang telah melebihi masa studi normal, dapat 

dipertimbangkan untuk melakukan pembatalan mata kuliah 

berdasarkan pertimbangan dosen wali. 

5) Prosedur pembatalan mata kuliah dilakukan sebagai berikut: 

(i) Hasil cetak KRS online jika tidak melakukan perubahan KRS 

atau jika sebelumnya telah melakukan perubahan KRS) 

diperbanyak rangkap 4 (empat). 

(ii) Mahasiswa lalu secara manual melakukan pembatalan mata 

kuliah dengan dengan membubuhkan tanda H pada kolom 

yang telah disediakan pada lembar KRS tersebut. 

(iii) Dosen wali selanjutnya menandatangani seluruh lembar hasil 

cetak KRS online yang memuat pembatalan mata kuliah. 

(iv) Hasil cetak KRS online yang memuat pembatalan mata kuliah 

ini selanjutnya didistribusikan kepada mahasiswa yang 

bersangkutan, dosen wali, program studi dan Subbag 

Pendidikan Fakultas/ Pascasarjana. 

(v) Pembatalan mata kuliah pada KRS online dilakukan oleh 

Subbag Pendidikan Fakultas/Pascasarjana masing-masing. 

 

3.3.8 Sanksi Tidak Melakukan Registrasi 

a. Mahasiswa yang terlambat melakukan berbagai jenis registrasi sesuai 

dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik, 

diharuskan mengambil cuti akademik. 

b. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi pada satu semester tertentu 

tanpa mengajukan cuti akademik, maka semester tersebut tetap 

diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa yang bersangkutan. 
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c. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi selama 2 (dua) 

semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dari Unsyiah. 

d. Ketentuan dalam 3.3.8. (c) tidak berlaku bagi mahasiswa yang 

melakukan kegiatan akademik di luar Unsyiah dan telah mendapat 

persetujuan dari Rektor. 

 

 

3.3.9 Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

a. KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan 

registrasi administrasi. 

b. KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa Unsyiah sekaligus sebagai 

bukti pemilik rekening pada bank yang ditunjuk. Dengan menggunakan 

KTM ini mahasiswa dapat melakukan pembayaran biaya pendidikan 

secara auto debet dan menarik uang dari bank yang ditunjuk melalui 

Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 

c. KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di 

Unsyiah. 

d. Setiap semester, KTM harus diaktifkan ulang melalui pembayaran biaya 

pendidikan. 

 

3.4 Bimbingan Akademik 

3.4.1 Tujuan 

Untuk membantu keberhasilan studinya, mahasiswa perlu mendapatkan 

bimbingan akademik secara teratur, terpadu dan menyeluruh dari dosen 

wali.  

a. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen wali bergantung 

kepada kondisi masing-masing program studi. 

b. Tugas dosen wali adalah: 

1) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi, memberikan 

pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah sks 

dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester. 
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2) Memantau dan membantu perkembangan akademik mahasiswa 

walinya. 

3) Membantu memecahkan masalah akademik dan non-akademik 

yang dihadapi mahasiswa walinya. 

Melaporkan kepada ketua prodi/dekan jika mahasiswa walinya menghadapi 

masalah yang memerlukan penanganan khusus. 

 

3.4.2 Sanksi 

a. Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan 3.4.1 huruf (b) di 

atas, maka mahasiswa dan dosen wali harus melakukan pertemuan 

secara terstruktur, minimum 4 (empat) kali dalam satu semester. 

b. Jika terdapat dosen wali yang tidak melaksanakan fungsinya dengan baik 

sesuai dengan hasil evaluasi Ketua Program Studi, maka Dekan berhak 

mencabut status dosen wali dengan tidak mengeluarkan surat 

keterangan penugasan sebagai dosen wali. 

3.5 Evaluasi Hasil Studi  

3.5.1 Tujuan 

Evaluasi hasil studi dilakukan untuk: 

a. Menilai pemahaman dan penguasaan materi perkuliahan dalam 

semester berjalan. 

b. Hasil evaluasi dikelompokkan ke dalam beberapa kriteria; yaitu 

istimewa (nilai A), sangat baik (nilai AB), baik (nilai B), sedang (nilai BC), 

cukup (nilai C), kurang (nilai D), dan sangat kurang (nilai E). 

3.5.2 Tata Cara Penilaian 

a. Komponen dan Persyaratan Penilaian 

1) Penilaian terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian.  

2) Bagi mata kuliah yang memiliki praktikum dan merupakan bagian 

dari mata kuliah maka nilai praktikum dimasukkan sebagai bagian 

dari komponen penilaian. Jika Praktikum sebagai mata kuliah maka 
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komponen penilaian akan disesuaikan dengan kebijakan pada 

masing-masing Program Studi. 

3) Komponen penilaian terdiri dari Kuis, Tugas, Ujian Tengah 

Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum, 

jika praktikum merupakan bagian dari mata kuliah yang 

bersangkutan. 

4) Cara penilaian dapat dilakukan dalam bentuk ujian lisan, tertulis, 

presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi 

dari bentuk-bentuk ujian tersebut. 

5) Bobot penilaian untuk setiap bentuk ujian dalam suatu mata kuliah 

ditentukan secara proporsional sesuai dengan beban materi yang 

diujikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh masing-

masing Fakultas/Pascasarjana.  

6) Dalam Sistem Kredit Semester, tidak dikenal ujian ulangan. 

7) Mahasiswa yang disebabkan oleh kondisi tertentu tidak mengikuti 

ujian, maka berdasarkan pertimbangan dosen pengasuh mata 

kuliah, dapat diberikan ujian susulan, yang dilaksanakan sebelum 

batas akhir penyerahan Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) 

kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik. 

8) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus 

memiliki kehadiran ≥75% dari total kehadiran dosen.  

9) Jika mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan 

kehadiran >75% maka nilai mahasiswa tersebut adalah E, meskipun 

penilaian kumulatif komponen lainnya melebihi kualifikasi E. 

10) Ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah tidak dilaksanakan 

jika dosen mengajar <75% dari total kehadiran yang seharusnya 

dan seluruh mahasiswa untuk mata kuliah tersebut diberikan nilai 

B bagi program Sarjana dan B+ bagi program Pascasarjana. 

 

b. Sanksi 

Dosen yang tidak memenuhi syarat minimum mengajar untuk suatu 

mata kuliah tidak berhak mendapatkan surat keterangan mengajar 

untuk mata kuliah tersebut, tidak diberikan tugas mengajar pada 

semester berikutnya dan dapat diberikan sanksi akademik lainnya. 
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3.5.3 Konversi Nilai 

Nilai akhir untuk setiap mata kuliah, merupakan indikator dari prestasi 

akademik yang dicapai oleh seorang mahasiswa dan diberikan atas dasar 

penilaian terhadap semua ujian yang diadakan sepanjang semester dengan 

memperhitungkan bobot nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai akhir 

untuk suatu mata kuliah dalam bentuk angka dikonversikan dengan cara 

tertentu ke dalam bentuk huruf. Konversi nilai dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Nilai ujian mahasiswa dalam bentuk angka (dari skala nilai 0 - 100) 

diubah ke dalam bentuk huruf dengan berpedoman kepada metoda PAP 

(Penilaian Acuan Patokan). 

b. Rentang nilai PAP adalah sebagai berikut: 

 

A ≥ 87 

78 ≤  AB  < 87 

69 ≤  B  < 78 

60 ≤  BC  < 69 

51 ≤  C  < 60 

41 ≤  D  < 51 

E < 41 

 

3.5.4 Penyerahan Hasil Penilaian 

a. Prosedur Penyerahan Nilai 

1) Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) untuk setiap mata kuliah 

dicetak sebelum Ujian Akhir Semester (UAS) dimulai. DPNA 

ditandatangani oleh mahasiswa sebagai bukti keikutsertaan ujian.  

2) Dosen pengasuh mata kuliah mengisikan nilai-nilai mahasiswa pada 

DPNA dan menyerahkannya kepada Pembantu Dekan Bidang 

Akademik paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ujian terakhir 

dilaksanakan. DPNA diserahkan bersama dengan daftar hadir dosen 

dan mahasiswa. 
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3) Dosen harus mengumumkan nilai kepada mahasiswa sebelum 

menyerahkan DPNA dan memberikan kesempatan mahasiswa 

untuk mengajukan sanggahan atas nilai yang diberikan dalam 

waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dikeluarkan (masa 

sanggah). 

4) Komponen-komponen nilai, beserta nilai akhir yang sudah 

dikonversikan, harus diisikan seluruhnya pada DPNA sesuai dengan 

penilaian yang dilakukan oleh dosen. 

5) Apabila dosen tidak menyerahkan DPNA sampai batas waktu yang 

ditetapkan, maka semua mahasiswa yang menempuh mata kuliah 

tersebut dinyatakan lulus dengan nilai B. 

6) Nilai mahasiswa pada DPNA dimasukkan pada KHS online, agar 

Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dicetak sebelum masa pengisian KRS 

semester baru dimulai. 

b. Sanksi 

1) Dosen yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di atas tidak 

berhak mendapatkan surat keterangan mengajar untuk mata kuliah 

tersebut, tidak diberikan tugas mengajar pada semester berikutnya 

dan dapat diberikan sanksi akademik lainnya.  

2) Dosen yang melanggar ketentuan di atas akan diberikan peringatan 

dengan tembusan kepada Rektor Unsyiah. 

3.5.5 Perbaikan Nilai 

a. Nilai akhir terendah yang tidak boleh diperbaiki adalah nilai BC. 

b. Mata kuliah yang nilai akhirnya diperbaiki turut diperhitungkan dalam 

penentuan beban studi semester berikutnya. 

c. Perhitungan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) didasarkan kepada nilai terakhir yang dicapai oleh 

mahasiswa untuk mata kuliah tersebut. 

d. Usaha perbaikan nilai harus dilaksanakan sesegera mungkin dalam 

rentang waktu studi yang telah ditetapkan. 

3.5.6 Indek Prestasi Mahasiswa 
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a. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi 

Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS 

maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai huruf 

dengan bobotnya, sebagai berikut: 

A = 4; AB = 3,5; B = 3; BC = 2,5; C = 2; D = 1; E = 0 

Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut: 

1) Indeks Prestasi Semester (IPS) 

IPS = 



K

KN
 

dimana: 

K = Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah pada 

semester tersebut. 

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah yang diambil 

pada semester tersebut. 

2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

IPK = 



Kt

KtN
 

dimana: 

Kt = Beban kredit (dalam sks) dari setiap mata kuliah yang 

telah diambil sejak semester I. 

N = Bobot nilai masing-masing mata kuliah tersebut yang 

telah diambil sejak semester I. 

b. Indeks prestasi dan beban studi tiap semester 

1) Pada semester pertama dan kedua, mahasiswa diharuskan 

mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum untuk kedua semester tersebut (lihat bagian 2.2). 

2) Beban studi yang boleh diambil oleh mahasiswa untuk semester-

semester berikutnya didasarkan atas IPS semester sebelumnya, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
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IPS 
Beban Studi 
Maksimum 

≥ 3,50 24 sks 

3,00 – 3.49 22 sks 

2,50 – 2,99 20 sks 

2,00 – 2,49 18 sks 

1,50 – 1,99 16 sks 

≤ 1,50 14 sks 

 

 

3.6 Skripsi/Tugas Akhir  

a. Penulisan Skripsi/Tugas Akhir  harus diselesaikan dalam waktu paling 

lama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan Prosedur Operasional Baku pada 

masing-masing Program Studi. Apabila penulisannya tidak selesai dalam 

batas waktu tersebut, maka usulan Skripsi/Tugas Akhir tersebut perlu 

ditinjau kembali oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan. 

b. Bagi kelompok mahasiswa yang mendapatkan hibah PKM-Penelitian, ketua 

kelompok dapat melanjutkan PKM-Penelitiannya menjadi skripsi. 

c. Pada saat pendaftaran ujian Skripsi/Tugas Akhir  tidak perlu menyerahkan 

nilai Unsyiah English Profesiency Test (UEPT), Program Sarjana dan 

Pascasarjana Unsyiah English Profesiency Test (UEPT) minimal 477 dan 

atau setara dengan nilai tersebut berdasarkan Keputusan Rektor. 

d. Pelaksanaan Sidang Skripsi/Tugas Akhir dilakukan setelah lulus semua 

mata kuliah sesuai dengan kurikulum pada  Program Studi. 

e. Skripsi/Tugas Akhir  harus berisi: 

i. Surat keterangan transfer hak cipta   

ii. Surat keterangan bebas plagiat dari program studi   

 

3.7 Evaluasi Keberhasilan Studi 

3.7.1 Evaluasi Keberhasilan Studi Program Sarjana 
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a. Evaluasi keberhasilan studi dua semester pertama 

Pada akhir masa studi empat semester pertama, keberhasilan studi 

mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Telah menyelesaikan minimum 18 sks, dan 

2) Mencapai IPK ≥ 2,00. 

Jika dalam dua semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah 

mengumpulkan lebih dari 18 sks namun IPK < 2,0, maka untuk 

keperluan evaluasi dimaksud, diambil 18 sks dari mata kuliah dengan 

nilai terbaik. 

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas 

akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor. 

b. Evaluasi keberhasilan studi enam semester pertama 

Pada akhir masa studi empat semester pertama, keberhasilan studi 

mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Telah menyelesaikan minimum 56 sks, dan 

2) Mencapai IPK ≥ 2,00. 

Jika dalam enam semester pertama mahasiswa yang bersangkutan telah 

mengumpulkan lebih dari 56 sks namun IPK < 2,0, maka untuk 

keperluan evaluasi dimaksud, diambil 56 sks dari mata kuliah dengan 

nilai terbaik. 

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas 

akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor. 

c. Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi  

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi program sarjana jika 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Telah menyelesaikan beban kredit minimum 144 sks,
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2) IPK ≥ 2,00, 

3) Memiliki nilai D maksimum 5% dari total sks yang telah 

diselesaikan, 

4) Tidak ada nilai E, dan 

5) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir/karya tulis yang 

disyaratkan sesuai dengan kurikulum pada program studi yang 

bersangkutan. 

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di atas 

akan diberhentikan sebagai mahasiswa oleh Rektor setelah 

mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan. 

3.7.2 Sanksi 

a. Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi standar keberhasilan studi 

akan diberi peringatan setiap semesternya oleh dosen wali dan ketua 

program studi yang bersangkutan. 

b. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi tepat pada waktunya 

diharuskan membayar biaya pendidikan yang dikenakan pada 

mahasiswa baru pada tahun ajaran tersebut, dengan ketentuan sebagai 

berikut:  Mahasiswa Program Sarjana membayar biaya pendidikan 

mahasiswa baru mulai semester ke-9. 

3.8    Meninggalkan Kegiatan Akademik, Mutasi dan    

    Pemberhentian Mahasiswa 

3.8.1 Meninggalkan Kegiatan Akademik 

a. Yang dimaksud dengan meninggalkan kegiatan akademik adalah 

keadaan dimana mahasiswa tidak aktif untuk melakukan kegiatan 

akademik pada suatu semester tertentu.  

b. Apabila mahasiswa meninggalkan kegiatan akademik tanpa izin, maka 

semester ketika meninggalkan kegiatan akademik tersebut 

diperhitungkan dalam masa studi keseluruhan. 

c. Mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin 

yang disebut dengan cuti akademik, maksimum 2 (dua) semester 
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selama masa studi yang telah ditetapkan. Masa cuti akademik tidak 

diperhitungkan dalam penghitungan masa studi. 

d. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan tidak 

mengajukan cuti akademik dianggap meninggalkan kegiatan akademik 

tanpa izin. 

e. Bagi mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi, namun 

kemudian mengajukan cuti akademik, maka biaya pendidikan yang 

telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali. 

f. Mahasiswa dibenarkan mengajukan cuti akademik mulai semester 

ketiga dengan alasan yang dapat dibenarkan. 

g. Mahasiswa yang menerima beasiswa/ikatan dinas tidak dibenarkan 

mengajukan cuti akademik terhitung mulai saat yang bersangkutan 

menerima beasiswa/ikatan dinas. 

h. Pengajuan permohonan cuti akademik setiap semester hanya 

diperkenankan sampai batas sebelum Ujian Akhir Semester dilakukan 

sesuai dengan kalender akademik Unsyiah. 

i. Dekan mengeluarkan izin tertulis terkait Permohonan Cuti Akademik 

setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari mahasiswa, 

pendapat dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan. 

Dekan berhak menolak permohonan cuti akademik. Dekan melaporkan 

kepada Rektor mahasiswa yang diizinkan cuti akademik untuk 

pendataan. 

j. Jumlah beban studi yang dapat diambil pada semester setelah 

melakukan cuti akademik didasarkan atas IPS terakhir sebelum cuti 

akademik diambil. 

k. Mahasiswa yang dalam menjalankan tugas untuk kepentingan 

universitas/negara atas izin Rektor terpaksa meninggalkan kegiatan 

akademik maksimum sampai batas masa KPRS, dapat dipertimbangkan 

oleh Dekan, sebagai mengikuti kegiatan akademik sepenuhnya. Jika 

masa waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tersebut 

melebihi masa yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dianggap cuti 

akademik. 
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l. Bagi Program Sarjana, cuti akademik baru dapat diambil pada semester 

3 (tiga).   

3.8.2 Perpindahan Mahasiswa Program Sarjana dari Perguruan Tinggi 

Lain Ke Unsyiah   

a. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat 

dilakukan pada awal tahun akademik. 

b. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain hanya dapat 

dipertimbangkan untuk diterima di Unsyiah pada fakultas/program 

studi yang sama, dengan mempertimbangkan kesetaraan akreditasi 

antara program studi/institusi asal dan tujuan. 

c. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan 

akademik dalam dua semester terakhir di perguruan tinggi asal. 

Penerimaannya juga didasarkan atas pertimbangan tentang rentang 

waktu maksimum bagi penyelesaian studi seperti dijelaskan pada 

bagian 3.2.2. 

d. Mahasiswa yang bersangkutan tidak berstatus telah dikeluarkan (drop 

out) dari perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimum 2,75. 

e. Keputusan tentang diterima atau ditolak untuk menjadi mahasiswa 

Unsyiah diberikan oleh Rektor setelah mendengar pendapat Dekan 

Fakultas yang bersangkutan. 

f. Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan 

dalam masa studi lanjutan di Unsyiah.  

g. Prosedur perpindahan: 

1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada 

Rektor Unsyiah dan menyampaikan tembusan kepada Dekan 

Fakultas  yang dituju dengan melampirkan: 

(i) Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh 

pimpinan perguruan tinggi asal, 

(ii) Transkrip akademik dari perguruan tinggi asal, 

(iii) Fotokopi ijazah SMA/Sederajat yang dimiliki bagi Program  

Sarjana 
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2)  Rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi asal.  

3) Dalam memutuskan menerima mahasiswa yang bersangkutan, 

Rektor meminta pertimbangan Dekan Fakultas.  

4) Setelah mendapat persetujuan pindah dari Rektor Unsyiah, 

mahasiswa yang bersangkutan harus melengkapi permohonannya 

dengan surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal dan 

memperlihatkan ijazah SMA/Sederajat  yang asli. 

5) Penyelesaian administrasi pendaftaran, dilaksanakan oleh Biro 

Akademik (BA). 

6) Biaya pendaftaran/administrasi disesuaikan dengan biaya yang 

dikenakan kepada mahasiswa baru tahun akademik yang berjalan. 

7) Ketentuan khusus 

Mahasiswa pindahan diwajibkan mengambil seluruh mata kuliah 

pada program studi dimana yang bersangkutan terdaftar, kecuali 

mata kuliah yang telah lulus (minimum C) dan diakui pengalihan 

kreditnya. Pengakuan kredit dilakukan oleh program studi tujuan. 

3.8.3 Perpindahan Mahasiswa Program Sarjana Antar Fakultas dalam 

Lingkungan Unsyiah    

a. Perpindahan antar fakultas dalam lingkungan Unsyiah dilakukan di awal 

setiap semester pada masa yang telah ditetapkan dalam kalender 

akademik. 

b. Perpindahan hanya dapat dilakukan ketika mahasiswa akan memasuki 

semester ketiga. 

c. Mahasiswa yang bersangkutan disyaratkan aktif mengikuti kegiatan 

akademik dalam dua semester terakhir di fakultas/program studi asal. 

d. Mahasiswa yang bersangkutan dikenakan masa percobaan selama dua 

semester, dengan ketentuan bahwa jika selama masa percobaan tidak 

berhasil mencapai IPK minimum 2,00, yang bersangkutan akan 

dikeluarkan dari Unsyiah dengan Keputusan Rektor. 
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e. Selama masa percobaan pada fakultas yang dituju, mahasiswa yang 

bersangkutan hanya dibenarkan mengambil beban studi 12-18 (dua 

belas – delapan belas) SKS. 

f. Masa studi yang telah ditempuh di program studi asal diperhitungkan 

dalam masa studi lanjutan di program studi tujuan, dan secara total 

tidak melebihi ketentuan seperti dijelaskan pada butir 3.2.2. 

g. Prosedur perpindahan: 

1) Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada 

Rektor Unsyiah, dengan menjelaskan alasan kepindahan, dan 

menyampaikan tembusan kepada Dekan Fakultas yang dituju 

dengan melampirkan: 

(i) Biodata mahasiswa yang bersangkutan yang disahkan oleh 

pimpinan fakultas asal, dan 

(ii) Transkrip akademik terakhir. 

2) Rektor meminta pertimbangan Pusat Pelayanan Psikologi dan 

Konseling Unsyiah. Untuk keperluan itu, Pusat Pelayanan Psikologi 

dan Konseling akan melakukan psikotes terhadap mahasiswa yang 

bersangkutan pada masa yang telah ditentukan. 

3) Berdasarkan pertimbangan Pusat Pelayanan Psikologi dan 

Konseling, Rektor meminta pertimbangan Dekan Fakultas asal dan 

tujuan. 

4) Keputusan Rektor disampaikan kepada mahasiswa yang 

bersangkutan dengan tembusan kepada Dekan Fakultas asal dan 

Dekan Fakultas yang dituju. 

5) Ketentuan Khusus 

Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengambil seluruh mata 

kuliah pada program studi yang baru, kecuali yang telah lulus 

(minimum C) dan diakui pengalihan kreditnya. Pengakuan kredit 

dilakukan oleh program studi tujuan. 

h. NIM mahasiswa pindah akan disesuaikan dengan kode 

Fakultas/Program Studi tujuan. 
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3.8.4 Perpindahan Mahasiswa Program Sarjana Antar Program Studi 

dalam Lingkungan Fakultas Yang sama     

Perpindahan antar program studi dalam lingkungan fakultas mengikuti ketentuan 

yang tercantum pada butir 3.8.3 di atas. Keputusan pindah tersebut ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat Dekan yang 

bersangkutan 

3.8.5 Alih Program Diploma - Sarjana    

a. Alih program berarti pemindahan dari program pendidikan vokasi 

(Program Diploma Tiga) ke program pendidikan akademik (Program 

Sarjana). Persetujuan alih program ditetapkan dengan Keputusan 

Rektor setelah mendengar Dekan Fakultas tujuan. 

b. Ketentuan alih program: 

1) Lulusan Program Diploma Tiga dengan IPK ≥ 3,51 dapat langsung 

diterima menjadi mahasiswa Program Sarjana di program studi 

yang sesuai. 

2) Lulusan Program Diploma Tiga dengan 2,76 ≤ IPK ≤ 3,50 dapat 

diterima menjadi mahasiswa Program Sarjana di program studi 

yang sesuai, dengan syarat telah bekerja dibidang yang relevan 

minimum 1 (satu) tahun. 

3) Lulusan Program Diploma Tiga dengan IPK ≤ 2,76 dapat diterima 

menjadi mahasiswa Program Sarjana di program studi yang sesuai, 

dengan syarat telah bekerja di bidang yang relevan minimum 3 (tiga) 

tahun. 

c. Mahasiswa alih program akan dikenakan masa percobaan selama 2 (dua) 

semester dengan nilai semua mata kuliah (minimum 36 sks) adalah C. 

d. Masa studi maksimum mahasiswa alih program adalah 6 (enam) 

semester. 

e. Mata kuliah yang dapat diakui dari program pendidikan sebelumnya 

ditentukan oleh program studi yang bersangkutan.  

f. Alih program D3 – sarjana untuk program-program khusus akan diatur 

terpisah dengan Keputusan Rektor Unsyiah 
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g. Persetujuan alih program ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah 

mendengar Dekan Fakultas tujuan. 

h. Ketentuan alih program: 

1) Lulusan Program Diploma Tiga dengan IPK ≥ 3,51 dapat langsung 

diterima menjadi mahasiswa Program Sarjana di program studi 

yang sesuai. 

2) Lulusan Program Diploma Tiga dengan 2,76 ≤ IPK ≤ 3,50 dapat 

diterima menjadi mahasiswa Program Sarjana di program studi 

yang sesuai, dengan syarat telah bekerja dibidang yang relevan 

minimum 1 (satu) tahun. 

3) Lulusan Program Diploma Tiga dengan IPK ≤ 2,76 dapat diterima 

menjadi mahasiswa Program Sarjana di program studi yang sesuai, 

dengan syarat telah bekerja di bidang yang relevan minimum 3 (tiga) 

tahun. 

i. Mahasiswa alih program akan dikenakan masa percobaan selama 2 (dua) 

semester dengan nilai semua mata kuliah (minimum 36 sks) adalah C. 

j. Masa studi maksimum mahasiswa alih program adalah 6 (enam) 

semester. 

k. Mata kuliah yang dapat diakui dari program pendidikan sebelumnya 

ditentukan oleh program studi yang bersangkutan.  

l. Alih program D3 – sarjana untuk program-program khusus akan diatur 

terpisah dengan Keputusan Rektor Unsyiah. 

1) Evaluasi masa studi untuk Alih Program 

2) Evaluasi keberhasilan studi dua semester pertama 

Pada akhir masa studi dua semester pertama, keberhasilan studi 

mahasiswa dievaluasi dan harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

(i) Telah mengumpulkan minimum 36 sks, dan 

(ii) Nilai minimal C 

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di 

atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa melalui Keputusan 

Rektor. 

3) Evaluasi keberhasilan studi pada akhir masa studi (enam semester) 
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Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan studi apabila telah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

(i) Telah mengumpulkan beban kredit minimum 144 sks  

(ii) IPK ≥ 2,00. 

(iii) Memiliki nilai D maksimum 5% dari total sks yang telah 

diselesaikan. 

(iv) Tidak ada nilai E. 

(v) Telah menyelesaikan skripsi/tugas akhir/karya tulis yang 

disyaratkan untuk program studi yang bersangkutan. 

Mahasiswa yang tidak berhasil memenuhi persyaratan tersebut di 

atas akan diberhentikan sebagai mahasiswa oleh Rektor setelah 

mendapatkan pertimbangan senat fakultas yang bersangkutan. 

3.9  Kecurangan Akademik dan Pemberhentian Mahasiswa   

3.9.1 Kecurangan akademik 

Bentuk-bentuk kecurangan akademik berikut ini dapat menyebabkan 

mahasiswa mendapatkan hukuman pembatalan nilai, skorsing atau 

pemberhentian sebagai mahasiswa. 

a) Melakukan tindakan plagiat dalam setiap aspek kegiatan akademik. 

b) Melakukan kecurangan dalam kegiatan evaluasi proses pembelajaran. 

c) Melakukan pemalsuan data akademik. 

Bentuk hukuman diputuskan oleh Senat Fakultas yang bersangkutan dengan 

mempertimbangkan berat ringannya bentuk kecurangan. Mahasiswa harus 

diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan pembelaannya. 

3.9.2 Pemberhentian mahasiswa 

a. Pemberhentian mahasiswa dilakukan atas dasar: 

1) Permintaan sendiri. 

2) Tidak memenuhi persyaratan akademik. 

3) Melanggar ketentuan Universitas. 

b. Pemberhentian mahasiwa ditetapkan melalui Keputusan Rektor. 

c. Mahasiswa yang telah diberhentikan dari Unsyiah tidak dapat diterima 

kembali sebagai mahasiswa dalam lingkungan Unsyiah. 



 

  39 

 

3.10  Yudisium, Wisuda dan Ijazah 

3.10.1 Yudisium 

a. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh 

seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian 

pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan 

indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua 

koma nol nol).  

b. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan bagi penyelesaian 

Program Sarjana akan diberikan predikat yudisium pujian, sangat 

memuaskan dan memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Predikat kelulusan 
Ketentuan 

IPK Masa studi* 

Pujian (Cum Laude) 3,51 – 4,00 Sarjana: ≤8 semester 

Sangat memuaskan 
 (Very Satisfactory) 

3,01 – 3,50   Sarjana: 9-10 semester 

Memuaskan 
(Satisfactory) 

2,76 – 3,00 Sarjana: >10 semester 

 
c. Pemberian predikat yudisium pujian untuk Program Sarjana ditentukan 

juga dari terpenuhinya persyaratan berikut ini: 

1) Tidak pernah memperbaiki/mengulang mata kuliah, 

2) Tidak ada nilai D, 

3) Tidak pernah cuti akademik, dan 

4) Tidak pernah mendapat teguran/sanksi akademik. 

d. Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan 

dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus 

ujian Skripsi/Tugas Akhir. 

3.10.2 Kewajiban Publikasi 

Bagi mahasiswa Program Sarjana yang telah menyelesaikan ujian 

Skripsi/Tugas Akhir/Karya Tulis diwajibkan mengunggah cover, lembaran 

pengesahan, abstrak, dan daftar isi. Hasil keseluruhan Skripsi/Tugas 

Akhir/Karya Tulis diunggah dalam bentuk artikel ilmiah ke Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa (JIM) Unsyiah atau yang setara dengan itu. Bukti upload karya 
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tulis harus diserahkan ke UPT. Perpustakaan sebagai syarat untuk 

mendapatkan Surat Keterangan Bebas Perpustakaan. 

3.10.3 Wisuda 

a. Para lulusan Unsyiah berhak untuk mengikuti upacara wisuda  

b. Upacara wisuda dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun akademik, 

yaitu tiap bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. 

c. Dekan/Direktur PPs melaporkan kepada Rektor secara tertulis nama-

nama lulusan yang berhak ikut upacara wisuda 20 (dua puluh) hari 

kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda. 

3.10.4 Sertifikat Kelulusan 

a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: 

1) Ijazah dan Transkrip Akademik, bagi lulusan Program Diploma, 

Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor, 

2) Sertifikat kompetensi, bagi lulusan Program Pendidikan sesuai 

dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi 

di luar Program Studi, 

3) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). 

b. Ijazah merupakan surat tanda bukti yang diberikan kepada seorang 

mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu Program 

Studi di Unsyiah. 

c. Setiap ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Dekan 

d. Apabila ijazah asli hilang atau rusak, Unsyiah dapat mengeluarkan Surat 

Keterangan Pengganti Ijazah. 

e. Ijazah diterbitkan 4 (empat) kali setahun, yaitu setiap hari kerja 

pertama awal bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. 

f. Ijazah diberikan pada saat upacara wisuda. 

g. Bagi lulusan yang tidak ikut upacara wisuda, ijazah diberikan sesudah 

upacara wisuda. 
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BAB IV 

KURIKULUM 

  

4.1  Profil Lulusan 

 Rumusan Profil lulusan diperoleh dari hasil rumusan tiga unsur utama yaitu 

visi ilmiah (scientif vision) program studi teknik industri, nilai-nilai universitas 

(university values) dari Universitas Syiah Kuala,  informasi kebutuhan pemangku 

kepentingan (stake holders) dan informasi melalui pakar/akademisi teknik industri 

dan referensi dari prodi teknik industry  nasional yang sudah mapan. 

 Unsur visi ilmiah Prodi Teknik Industri Unsyiah didasarkan pada praktek 

terbaik (best practice) asosiasi teknik industri internasioal yang disusun oleh 

American Institute of Industrial Engineer  (AIEE) dan Badan Kerjasama Pelaksana 

Sarjana Teknik Industri (BKSTI) Indonesia.   

Unsur kedua adalah university value Universitas Syiah Kuala, dimana 

mengacu pada nilai-nilai yang dicanangkan Unsyiah dalam visi penyelenggaraan 

pendidikan tinggi “Menjadi Universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni 

sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral dan etika. Visi tersebut diturunkan ke dalam visi dan misi Prodi Teknik 

Industri Unsyiah yang dijadikan sebagai landasan dalam menentukan profil lulusan.   

Unsur kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders) 

diperoleh malalui masukan dari pakar/akademisi pada workshop revisi kurikulum 

teknik industri, pertemuan-pertemuan asosiasi program studi (BKSTI) dan referensi 

dari prodi-prodi teknik industri nasional yang sudah mapan, seperti ITB Bandung, 

ITS Surabaya dan Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada. 

Semua unsur tersebut dirangkum dan dijadikan bahan oleh panitia revisi 

kurikulum Prodi Teknik Industri Unsyiah. Hasilnya diperoleh Profil Lulusan Sarjana 

Teknik Industri Fakultas Teknik Unsyiah seperti disajikan dalam Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1.  Profil Lulusan Sarjana Teknik Industri  Fakultas Teknik Unsyiah 

No. Profil Lulusan Diskripsi Profil Lulusan 
1 Perancang Sistem 

Terintegrasi 
(manusia, material, 
informasi, peralatan 
dan energy) 

Di dalam suatu tim baik menjadi anggota maupun pemimpin 
pada manajemen tingkat awal, mampu dan efektif 
menggunakan menggunakan pengetahuan dan ketrampilan 
dalam disiplin teknik industri untuk melakukan perancangan 
maupun  perbaikan sistem terintegrasi untuk meningkatkan 
produktivitas dan kualitas keluaran sistem terintegrasi 
tersebut.  

2 Perencana dan 
Pengendali  
Sistem Terintegrasi 
(manusia, material, 
informasi, peralatan 
dan energy) 

Di dalam suatu tim baik menjadi anggota maupun pemimpin 
pada manajemen tingkat awal, mampu menggunakan 
pengetahuan dan ketrampilan dalam disiplin teknik industri 
untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, 
mengendalikan dan mengevaluasi sistem terintegrasi   

3 Koordinator 
(produksi, Supply 
Chain, Inventori, SDM, 
dll) 

Di dalam suatu tim pada manajemen tingkat awal, mampu 
mengidentifikasi, memformulasi, menemukan alternatife 
solusi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam 
suatu sistem terintegrasi  dengan  menggunakan 
pengetahuan dan ketrampilan dalam disiplin teknik industri. 

4 Asisten Peneliti  Individu yang mampu bekerja untuk membantu tim peneliti 
dalam melakukan aktivitas riset yang mencakup identifikasi, 
formulasi, analisis, interpretasi data dan sintesa informasi 
dari    masalah rekayasa komplek pada sistem terintegrasi 
untuk memberikan suatu solusi. 

5 Technopreneur Individu yang mempunyai kemampuan kreatif, inovatif dan 
mampu menerapkan bidang keahliannya untuk 
menghasilkan rancangan usaha  yang berorientasi pasar 
dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan suatu 
usaha. 

6 Konsultan   Terampil menerapkan pengetahuan dan ketrampilan dalam 
disiplin teknik industri dalam menjalankan praktik profesi 
untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam 
suatu sistem terintegrasi dan mendesain solusi sistem yang 
lebih baik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas 
keluaran sistem terintegrasi tersebut. 

 

4.2  Capaian Pembelajaran Program Studi 

Capaian pembelajaran merupakan kualifikasi kemampuan lulusan (sarjana) 

yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan. Rumusan capaian 

pembelajaran/Kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan program sarjana 

teknik industri Universitas Syiah Kuala disajikan pada Tabel 4.2. capaian 

pembelajaran tersebut diadopsi dari Capaian Pembelajaran Rancangan untuk 

Program Studi S1 Teknik Industri yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti 

(http://kkni-kemenristekdikti.org/pendidikan).  

http://kkni-kemenristekdikti.org/pendidikan
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Tabel 4.2 Rumusan Capaian Pembelajaran Program Studi S1 Teknik Industri 

Program Studi S1 Teknik Industri 

SIKAP 

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang  Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius 

2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesikan tugasnya 

3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung 

perdamaian dunia 

4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 

masyarakat dan lingkungannya 

5. Menghargai keanegaraman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta 

pendapat/temuan orisinil orang lain 

6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan 

kepentingan bangsa serta masyarakat luas. 

7. Mampu menginternalisasi nilai dan akademik yang benar terkait dengan kejujuran, 

etika, atribusi, hak cipta, kerahasiaan dan kepemilikan data 

8. Mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan/ 

Technopreneurship 

PENGUASAAN PENGETAHUAN TEKNIK INDUSTRI 

PLO_1 Menguasai konsep teoretis sains rekayasa (engineering science),  prinsip-prinsip 

rekayasa (engineering priciples), dan perancangan rekayasa yang diperlukan 

untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi 

PLO_2 Menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika 

rekayasa 

PLO_3 Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan 

pendekatan sistem 

PLO_4 Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum 

PLO_5 Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi 

terbaru dan terkini 

KETRAMPILAN  KHUSUS TEKNIK INDUSTRI 

PLO_6 Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering 

principles) untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem 

terintegrasi (meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi) 
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PLO_7 Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem 

terintegrasi melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi 

berdasarkan pendekatan analitik, komputasional atau eksperimental 

PLO_8 Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis 

masalah rekayasa pada sistem terintegrasi 

PLO_9 Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa 

kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor 

ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan 

(environmental consideration) 

PLO_10 Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan 

mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan 

penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, 

kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan 

PLO_11 Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan 

analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk 

melakukan aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi 

KETRAMPILAN UMUM TEKNIK INDUSTRI 

PLO_12 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya 

PLO_13 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

PLO_14 
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

PLO_15 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi 

atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

PLO_16 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 

di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

PLO_17 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, 

kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 

PLO_18 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 
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supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

PLO_19 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja yang berada di bawah 

tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

PLO_20 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

PLO_21 Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif 

 

 
 

4.3  Keterkaitan Mata kuliah  dengan Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah/bahan kajian mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan 

capaian pembelajaran yang ingin dicapai.  Lampiran 6 menyajikan matrik hubungan 

Mata Kuliah/bahan kajian dengan capaian pembelajaran tersebut,  bagian atas 

menunjukkan capaian pembelajaran program studi, sedangkan kolom kiri 

menunjukkan mata kuliah.  Satu mata kuliah bisa saja terkait dengan satu atau lebih 

capaian pembelajaran atau sebaliknya satu capaian pembelajaran kuliah bisa saja 

terkait dengan satu atau lebih mata kuliah,  semakin banyak intensitas keterkaian 

menunjukkan ada korelasi beberapa mata kuliah terhadap  suatu capaian 

pembelajaran tertentu yang ingin diperoleh. 

 
 

4.4  Komposisi Kurikulum 

Struktur kurikulum Program Studi Teknik Industri Unsyiah terdiri dari 

beberapa kelompok bahan kajian dan mata pelajaran. Kelompok-kelompok tersebut 

membangun sebuah konstruksi kurikulum untuk menghasilkan lulusan sesuai 

dengan capaian pembelajaran (learning outcome) yang telah dirumuskan. Secara 

illustratif, Tabel 4.3 menyajikan kelompok bahan kajian, mata pelajaran dan beban 

SKS dari masing-masing kelompok kajian. 
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Tabel 4.3 Komposisi kurikulum berdasarkan kelompok kajian 

No Kelompok Kajian SKS % tase 

1 Ilmu Matematika dan Statistika  20 13,89% 

2 Ilmu Sains  5 3,47% 

3 Engineering Science 17 11,81% 
4 Ilmu Ekonomi, Psikologi,  Bisnis dan Manajemen 11 7,64% 

5 Industrial Engineering Sceince  41 28,47% 

6 Pengetahuan Lingkungan  4 2,78% 

7 Industrial Engineering Design 32 22,22% 

8 Pengetahuan Umum dan ilmu sosial 14 9,72% 

  JUMLAH  144 100,00% 
 

Tabel 4.4 menyajikan komposisi kurikulum berdasarkan kelompok 

kompetensi yang diadopsi dari rumusan kurikulum inti BKSTI,  kurikulum 

institusional yang terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti 

yang di susun dengan memperhatian keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri 

khas Universitas Syiah Kuala. 

 
Tabel 4.4  Komposisi kurikulum berdasarkan elemen kompetensi 

No. Elemen Kompetensi 

Kurikulum 
Inti 

Kurikulum  
Institusional 

Kompetensi 
Utama/inti 

(SKS) 

Kompetensi 
Pendukung 

(SKS) 

Kompeten
si Lainnya 

(SKS) 

1 
Nasionalisme dan Karakter 
Bangsa 

8   4 

2 
Akademik Kependidikan 
(Penguasaan Ilmu dan 
Ketrampilan) 

31     

3 
Ipteks dan/atau Olah Raga 
(Penguasaan Ilmu dan 
Ketrampilan) 

16 4   

4 
Kemampuan dan Ketrampilan 
Berkarya (Kemampuan 
Berkarya) 

24 25 2 

5 
Sikap dan Prilaku Berkarya 
(Sikap dan Prilaku Berkarya) 

17 9   

6 
Kaidah Berkehidupan 
Bermasyarakat  

  2 2 

Jumlah SKS 96 40 8 

Persentase 66,67% 27,78% 5,56% 
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4.5    Distribusi Mata Kuliah per semester 

Semester I/Ganjil 

No 
Kode 
MK 

Mata Kuliah 
SKS 

Ket. 
Jumlah T P 

1 TIN 101 Kalkulus I 3 3 0 W  

2 TIN 103 Fisika Dasar I  2 2 0 W  

3 TIN 105 Pengantar Teknik Industri 3 3 0 W  

4 TIN 107 Material Teknik 2 2 0 W  

5 TIN 109 Konsep Pengenalan dan Pengembangan Teknologi   2 2 0 W  

6 TIN 111 Menggambar Teknik + Praktikum   3 2 1 W  

7 MKS 103 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  2 2 0 W  

8 MKS 104 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar  2 2 0 W  

Jumlah 19 18 1   

Semester II/Genap 

No Kode MK Mata Kuliah 
SKS 

Ket. 
Jumlah T P 

1 TIN 102 Kalkulus II    2 2 0 W  

2 TIN 104 Fisika Dasar II + Praktikum 3 2 1 W  

3 TIN 106 Statistik Industri I 3 3 0 W  

4 TIN 108 Mekanika Teknik 2 2 0 W  

5 TIN 110 Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah   2 2 0 W  

6 MKS 101 Bahasa Indonesia   2 2 0 W  

7 MKS 105 Pendidikan Agama 2 2 0 W  

8 MKS 106 Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan  2 2 0 W  

Jumlah 18 17 1   

Semester III/Ganjil 

No Kode MK Mata Kuliah 
SKS 

Ket. 
Jumlah T P 

1 TIN 201 Matematika Rekayasa  3 3 0 W  

2 TIN 203 Penelitian Operasional I 3 3 0 W  

3 TIN 205 Statistik Industri II    2 2 0 W  

4 TIN 207 Praktikum Statistik Industri 1 0 1 W  

5 TIN 209 Ergonomi Industri    2 2 0 W  

6 TIN 211 Proses Manufaktur  + Praktikum 3 2 1 W  

7 TIN 213 Pengantar Ekonomi 2 2 0 W  

8 TIN 215 Ekologi Industri   2 2 0 W  

9 MKS 201 Bahasa Inggris  2 2 0 W  

Jumlah 20 18 2   
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Semester IV/Genap 

No 
Kode 
MK 

Mata Kuliah 
SKS 

Ket. 
Jumlah T P 

1 TIN 202 Logika Pemrograman dan Komputer + Praktikum 3 2 1 W  

2 TIN 204 Penelitian Operasional II + Praktikum 3 2 1 W  

3 TIN 206 Pemodelan Sistem  2 2 0 W  

4 TIN 208 Elektronika Industri 2 2 0 W  

5 TIN 210 Analisis dan Perancangan Kerja    3 3 0 W  

6 TIN 212 
Praktikum Perancangan Sistem Kerja dan 
Ergonomi 

1 0 1 W  

7 TIN 214 Psikologi Industri   2 2 0 W  

8 TIN 216 Keselamatan dan Kesehatan Kerja    2 2 0 W  

Jumlah 18 15 3   

Semester V/Ganjil 

No 
Kode 
MK 

Mata Kuliah 
SKS 

Ket. 
Jumlah T P 

1 TIN 301 Analisis dan Estimasi Biaya 2 2 0 W  

2 TIN 303 Otomasi Sistem Industri 3 3 0 W  

3 TIN 305 Perencanaan dan Pengendalian Produksi 3 3 0 W  

4 TIN 307 Simulasi Sistem Industri + Paktikum   3 2 1 W  

5 TIN 309 Prilaku dan Perancangan Organisasi   3 3 0 W  

6 TIN 311 Perancangan dan Pengembangan Produk 3 3 0 W  

7 TIN 313 Praktikum Perancangan dan Pengembangan 
Produk 

1 0 1 W  

8 TIN 315 Manajemen logistik    2 2 0 W  

Jumlah 20 18 2   

Semester VI/Genap 

No 
Kode 
MK 

Mata Kuliah 
SKS 

Ket.  
Jumlah T P 

1 TIN 302 Ekonomi Teknik 2 2 0 W  

2 TIN 304 Manajemen Proyek Industri 3 3 0 W  

3 TIN 306 Sistem Produksi 2 2 0 W  

4 TIN 308 Praktikum Sistem Produksi 1 0 1 W  

5 TIN 310 Metodologi  Penelitian   2 2 0 W  

6 TIN 312 Pengendalian dan Penjaminan Mutu 3 3 0 W  

7 TIN 314 Analisis Perancangan Informasi + Praktikum   3 2 1 W  

8 TIN 316 Manajemen Inovasi   2 2 0 W  

9 FTT 302 Technopreneurship  2 2 0 W  

Jumlah 20 18 2   
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Semester VII/Ganjil 

No Kode MK Mata Kuliah 
SKS 

Ket. 
Jumlah T P 

1 TIN P01 Kerja Praktek 2 0 2 W  

2 TIN 403 Analisis Perancangan Usaha + Praktikum   3 2 1 W  

3 TIN 405 Perancangan Tata Letak Fasilitas + Praktikum    3 2 1 W  

Jumlah 8 4 4   

  

Bidang Peminatan Rekayasa Sistem Manufaktur dan Kontrol Kualitas 

Semester VII/Ganjil 

No Kode MK Mata Kuliah 
SKS 

Ket. 
Jumlah T P 

Wajib Bidang Peminatan Rekayasa Sistem Manufaktur dan 
Kontrol Kualitas 

        

1 TIN 511 Design for Manufacture, Assembly & Environment   3 3 0 WP 

2 TIN 513 Enterprise Resource Planning (ERP) System   3 3 0 WP 

Jumlah 6 6 0   

Pilihan Bidang  Peminatan Rekayasa Sistem Manufaktur dan 
Kontrol Kualitas 

        

1 TIN 515 Teknik Keandalan  dan Perawatan 3 3 0 PP 

2 TIN 517 Manufaktur Berkelanjutan 3 3 0 PP 

3 TIN 519 Manufaktur Ramping 3 3 0 PP 

4 TIN 521 Peningkatan Kualitas 3 3 0 PP 

Jumlah 12 9 0   

Bidang Peminatan Sistem Industri dan Rantai Pasok 

Semester VII/Ganjil 

No Kode MK Mata Kuliah 
SKS 

Ket. 
Jumlah T P 

 Wajib Bidang Peminatan Sistem Industri dan Rantai Pasok         

1 TIN 523 Manajemen  Rantai Pasok   3 3 0 WP 

2 TIN 525 Strategi Kompetitif 3 3 0 WP 

Jumlah 6 6 0   

Pilihan  Bidang Peminatan Sistem Industri dan Rantai Pasok         

1 TIN 527 Sistem Dinamik   3 3 0 PP 

2 TIN 529 Rekayasa Produktivitas 3 3 0 PP 

3 TIN 531 Rekayasa Proses Bisnis 3 3 0 PP 

4 TIN 533 Perancangan e-Bisnis 3 3 0 PP 

Jumlah 12 9 0   
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Semester VIII/Genap 

No Kode MK Mata Kuliah 
SKS 

Ket. 
Jumlah T P 

1 MKS P02 Kuliah Kerja Nyata 2 0 2 W  

2 TIN PA1 Tugas Akhir 4 0 4 W  

Jumlah 8 4 4   

  

Semester VIII/Genap 

No Kode MK Mata Kuliah 
SKS 

Ket. 
Jumlah T P 

Pilihan Bidang  Peminatan Rekayasa Sistem Manufaktur dan 
Kontrol Kualitas 

        

1 TIN 520 Ergonomi untuk perancangan  3 3 0 PP 

2 TIN 522 Rekayasa Concurrent 3 3 0 PP 

3 TIN 524 Sistem Manufaktur Terintegrasi Komputer 3 3 0 PP 

Jumlah 9 9 0   

Pilihan  Bidang Peminatan Sistem Industri dan Rantai Pasok         

1 TIN 526 Manajemen Teknologi   3 3 0 PP 

2 TIN 528 Pemasaran Industri 3 3 0 PP 

3 TIN 530 Sistem dan Kebijakan Industri   3 3 0 PP 

4 TIN 532 Pengambilan Keputusan Multi Kriteria   3 3 0 PP 

Jumlah 12 9 0   

 
 
Keterangan :   

W  :  Mata Kuliah Wajib  

T :  Teori 

P :  Praktek 

WP :  Mata Kuliah Wajib Bidang Peminatan yang dipilih (6 SKS) 

PP :  Mata Kuliah Pilihan Bidang Peminatan yang dipilih (≥ 6 SKS) 

PP :  Mata Kuliah Pilihan di luar  Bidang Peminatan yang dipilih (≥ 3 SKS) 
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Ketentuan Umum dan Khusus Kurikulum 2016-2020 

1. Kurikulum baru (2016-2020) diberlakukan terhadap seluruh mahasiswa 

Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. 

2. Semua mata kuliah yang telah diselesaikan dalam kurikulum lama (2012-

2016), tetap diakui dan akan diekivalensikan ke kurikulum baru  (2016-

2020). 

3. Mata kuliah praktikum yang terpisah sks dengan mata kuliah teorinya harus 

diambil bersamaan (pada pengambilan pertama KRS), kecuali untuk 

pengualangan mata kuliah tersebut.   

4. Nilai Mata kuliah praktikum, Kerja Praktek, Mata Kuliah Wajib Bidang 

Peminatan yang dipilih dan Tugas Akhir  dinayatakan lulus minimal nilai C.  

5. Mahasiswa harus memperhatikan diagram alir  keterkaitan mata kuliah 

pada saat memilih rencana mata kuliah yang akan diambil (saat pengisian 

Kartu Rencana Studi). 

6. Program Studi Teknik industri menawarkan dua bidang peminatan yaitu : 

a. Bidang peminatan Sistem Manufaktur dan Kontrol kualitas 

b. Bidang Peminatan Sistem Industri dan Rantai Pasok 

7. Setiap mahasiswa harus menempuh setidaknya 144 sks (yang merupakan 

gabungan dari sks mata kuliah wajib (W), wajib bidang peminatan (WP),  

pilihan bidang peminatan (PP) dan pilihan di luar bidang peminatan (PP). 

Dengan rincian sebagai berikut :  

a.  Mata kuliah wajib (W), yaitu mata kuliah yang wajib diambil (129 sks) 

b. Mata kuliah wajib peminatan  (WP), yaitu mata kuliah wajib pada bidang 

peminatan yang dipilih (6 sks) 

c. Mata kuliah pilihan peminatan (PP), yaitu mata kuliah pilihan pada 

bidang peminatan yang dipilih (≥ 6 sks) 

d. Mata kuliah di luar bidang peminatan (PP), yaitu mata kuliah pilihan di 

luar   bidang peminatan yang dipilih (≥ 3 sks) 

8. Aturan ekivalensi telah mempertimbangkan terhadap kemungkinan-

kemungkinan yang ada, baik terhadap perubahan IPK, perpindahan  

semester, mapun penambahan / penurunan jumlah SKS mahasiswa. 

9.  Hal-hal yang belum tercakup dalam peraturan peralihan ini, ditampung dan 

ditangani oleh Program Studi Teknik Industri Universitas Syiah Kuala. 
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4.6  Deskripsi  Mata Kuliah   

Mata Kuliah : Kalkulus I   

Semester :  I Kode MK : TIN 101 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :   

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah Kalkulus I  ini merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan  kepada 

mahasiswa terkait dasar-dasar kalkulus yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah 

rekayasa, pemodelan dan lain-lain dalam keteknik-industrian. Materi perkuliahan meliputi : 

sistem bilangan real, fungsi, limit, integral dan penerapannya, dan metode deret  untuk 

menyelesaikan masalah.  

Perkuliahan Kalkulus I dilakukan dengan metode ceramah, diskusi,  pemberian tugas mandiri 

serta  latihan penyelesaian soal-soal di dalam kelas. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika rekayasa 

(PLO_2 : Penguasaan Pengetahuan) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami konsep sistem bilangan real  

b. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan  metode pertaksamaan, 

fungsi dan limit untuk menyelesaikan masalah  

c. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan metode turunan dan integral 

untuk menyelesaikan masalah 

d. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan metode fungsi transenden 

dan teknik pengintegralan untuk menyelesaikan masalah 

e. Memahami konsep bentuk tak tentu dan integral tak wajar 

f. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan  metode deret tak terhingga 

untuk menyelesaikan masalah 

Pustaka : 

1. Kreyzig, E., 2011, Advanced Engineering Mathematics, 10th edition, John Wiley & Sons. 

2. Purcell, J.E,  Rigdon, S.E., 2006, Calculus, 9th edition, Prentice-Hall, New Jersey. 

3. Anton, H. et. all, 2012, Calculus, 10th  edition, John Wiley & Sons, New York. 

 

Mata Kuliah : Fisika Dasar I     

Semester :  I Kode MK : TIN 103 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Tujuan mata kuliah Fisika Dasar I adalah untuk memberikan penguasaan pengetahuan 

kepada mahasiswa agar dapat memahami peristiwa atau gejala-gejala alam beserta hukum-

hukum dasar fisika. Materi perkuliahan meliputi : konsep-konsep dasar fisika mekanika, 

gelombang,  fluida, dan termofisika diikuti dengan contoh soal dan aplikasinya. 
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Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menggunakan hukum-

hukum mekanika dalam menyelesaikan masalah rekayasa sistem terintegrasi. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika rekayasa 

(PLO_2 : Penguasaan Pengetahuan) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memiliki ketrampilan dalam memanfaatkan hukum-hukum mekanika dalam masalah fisik 

Pustaka : 

1. Giancoli, DC. 2001, Fisika Jilid 1. Terjemahan Yuhilza H., Erlangga. Jakarta 

2. Tipler, PA. 1998.  Fisika untuk Sains dan Teknik Jilid 1. Terjemahan L. Prasetio dan R.W. 

Adi, Erlangga. Jakarta. 

3. Alonso & Finn. 1990, Fundamentals University Physics 13th ed. Addison Wesley Pub 

Comp Inc.  

4. Halliday & Resnic. 1987, Fundamental of Physics. John Wiley and Sons. New York. 

 

 
 

Mata Kuliah : Pengantar Teknik Industri 

Semester :  I Kode MK : TIN 105 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini menjelaskan pengertian, ruang lingkup, permasalahan dan profesi teknik 

industri dan evolusi pendekatannya dalam menyelesaikan masalah keteknik-industrian, serta 

menjelaskan sistem manufaktur sebagai model belajar sistem terintegrasi, dan pengaruh 

teknologi informasi dalam disiplin teknik industri.  

Setelah mengikuti mata kuliah ini  diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan 

proses pendidikan teknik industri yang akan dilaluinya serta pentingnya profesi dan aspek 

etikal keprofesian yang akan dijalaninya. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 

(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru 

dan terkini (PLO_5 : Penguasaan Pengetahuan) 

3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18: Ketrampilan Umum) 
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Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami proses perancangan sebagai ciri dasar dari disiplin engineering 

b. Memahami pengertian, ruang lingkup, permasalahan dan profesi teknik industri 

c. Memahami konsep kerja, sistem kerja dan perannya dalam meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas 

d. Memahami pendekatan-pendekatan teknik industri dalam menyelesaikan masalah 

e. Memahami kode etik profesi insinyur Indonesia 

f. Mengenali isu-isu etikal dalam praktek keprofesian teknik industri 

Pustaka : 

1. Daellenbach, H. G. & McNickle, D. C. 2005,  Management Science: Decision Making through 

Systems Thinking, Palgrave Macmillan, New York  

2. Hicks, P. E. 1994, Industrial Engineering and Management: A New Perspective, McGraw-

Hill, Tokyo. 

3. Wignjosoebroto, S., 2003, Pengantar Teknik dan Manajemen Industri, Guna Widya, 

Surabaya. 

4. Turner, W., 1993,  Introduction to Industrial and System Engineering, Prentice Hall, New 

York. 

 

Mata Kuliah : Material Teknik 

Semester :  I Kode MK : TIN 107 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah material teknik ini menjelaskan karakteristik dasar material, prosedur, maksud 

dan tujuan pengujian bahan serta standard-standard pengkodean material teknik seperti 

ASTM, JIS dan SII.  

Setelah mengikuti mata kuliah ini  diharapkan mahasiswa memahami pemamfaatan berbagai 

material teknik  untuk proses produksi 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai konsep teoretis sains rekayasa (engineering science),  prinsip-prinsip rekayasa 

(engineering priciples), dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan 

perancangan sistem terintegrasi (PLO_1 : Penguasaan Pengetahuan) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami jenis-jenis dan karakteristik dasar material (logam, polimer, dll) yang dapat 

dipakai dalam proses produksi  

b. Memahami prosedur pengujian bahan serta maksud dan tujuan dari pengujian tersebut  

b. Memahami standard-standard pengkodean material teknik seperti ASTM, JIS dan SII 

Pustaka : 

1. Michael F Ashby & David RH Jones, 2005, Engineering Material, Third Edition, Elseiver. 

2. Van Vlack, 1989, Ilmu dan Teknologi Bahan, Edisi ke 5 (terjemahan Indonesia), Erlangga. 

3. 2. William D., Callister Jr., 2004, Materials Science and Engineering., 4th Edition, John 

Wiley 
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Mata Kuliah : Konsep Pengenalan dan Pengembangan Teknologi 

Semester :  I Kode MK : TIN 109 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang definisi dan evolusi teknologi, teknologi dan masyarakat, 

inovasi teknologi, keputusan pemilihan teknologi berdasarkan pertimbangan sosial, rekayasa 

serta konsep eksploitasi teknologi  untuk kemajuan masyarakat dan perancangan sistem 

terintegrasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini  diharapkan mahasiswa memahami 

perkembangan teknologi,  pemilihan dan eksploitasi teknologi terkait dengan dampak 

masyarakat dan perancangan sistem terintegrasi 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru 

dan terkini (PLO_5 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami   perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap masyarakat 

b. Memahami keputusan pemilihan teknologi berdasarkan pertimbangan sosial, rekayasa 

dan  perancangan sistem terintegrasi 

c. Memahami konsep eksploitasi teknologi  untuk kemajuan masyarakat dan perancangan 

sistem terintegrasi 

Pustaka : 

1. Billington D. P., 1996,  The Innovator : the Engineering Pioneers Who Made America 

Modern, John Willey & Sons. 

2. Horeinstein, M.N., 2002, Design Concepts for Engineers, 2nd edition, Prentice-Hall. 

 

 

 

Mata Kuliah : Menggambar Teknik + Praktikum 

Semester :  I Kode MK : TIN 111 SKS : 2+1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Menggambar teknik merupakan suatu proses mengubah ide rancangan teknik menjadi 

sebuah visualisasi produk yang dihasilkan. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengukuran 

geometris suatu produk, konsep toleransi, membaca gambar teknik suatu produk, membuat 

gambar teknik suatu produk. Mata kuliah ini juga dibekali dengan praktikum membuat 
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gambar dan bill of material dari gambar teknik suatu produk dengan penggunakan perangkat 

CAD atau sejenisnya.   

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai konsep teoretis sains rekayasa (engineering science),  prinsip-prinsip rekayasa 

(engineering priciples), dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan 

perancangan sistem terintegrasi (PLO_Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi (PLO_11 : Ketrampilan Khusus) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu melakukan pengukuran geometris suatu produk untuk keperluan pembuatan 

gambar teknik  

b. Memahami konsep toleransi  

c. Mampu membaca gambar teknik suatu produk untuk keperluan selanjutnya dalam 

lingkup teknik industri seperti pengendalian mutu dan perencanaan proses  

d. Mampu membuat gambar teknik suatu produk  

e. Mampu membuat Bill of Material dari gambar teknik suatu produk yang diberikan  

d. Mampu menggunakan perangkat CAD atau sejenisnya untuk membuat gambar dan 

membuat Bill of Material dari gambar teknik suatu produk yang diberikan 

Pustaka : 

1. Groover, Mikel P & E.W. JR., 1987, CAD/CAM : Computer Aided Design and Manufacturing, 

Prentice-Hall. 

2. Luzadder, W.J., 1986, Fundamentals of Engineering Drawing (with an introduction to 

interactive computer graphic for design and production), 9th edition, Prentice-Hall. 

3. Sato, Takeshi G., dan N. Sugiharso H., 1996, Menggambar Mesin Menurut Standar ISO, 

Pradnya Paramita. 

 

 

Mata Kuliah : Kalkulus II   

Semester :  II Kode MK : TIN 102 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Tujuan mata kuliah Kalkulus II adalah merupakan lanjutan dari kalkulus I,  pengetahuan yang 

diberikan terkait penggunaan rumus dan metode turunan di Rn, rumus dan metode integral 

lipat dua, serta  rumus dan metode persamaan diferensial untuk menyelesaikan masalah 

Perkuliahan Kalkulus II dilakukan dengan metode ceramah, diskusi,  pemberian tugas mandiri  

serta  latihan penyelesaian soal-soal di dalam kelas. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika rekayasa 

(PLO_2 : Penguasaan Pengetahuan) 
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Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami konsep geometri di bidang dan ruang 

b. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan metode turunan di Rn untuk 

menyelesaikan masalah 

c. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan metode integral lipat dua 

untuk menyelesaikan masalah 

d. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan metode persamaan 

diferensial biasa untuk menyelesaikan masalah 

Pustaka : 

1. Kreyzig, E., 2011, Advanced Engineering Mathematics, 10th edition, John Wiley & Sons. 

2. Purcell, J.E,  Rigdon, S.E., 2006, Calculus, 9th edition, Prentice-Hall, New Jersey. 

3. Anton, H. et. all, 2012, Calculus, 10th  edition, John Wiley & Sons, New York. 

 

 

 

Mata Kuliah : Fisika Dasar II + Praktikum     

Semester :  II Kode MK : TIN 104 SKS : 2+1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Tujuan mata kuliah Fisika Dasar  II adalah untuk memberikan pengetahuan kepada 

mahasiswa agar Memiliki ketrampilan dalam memanfaatkan azas dan metode dalam  

elektromagnetika untuk menjelaskan masalah fisik.  Materi perkuliahan meliputi : tentang 

listrik, potensial listrik dan medan magnet, gelombang elektromagnetik, fisika modern dan 

fisika atom elektrostatik dan   diikuti dengan contoh soal dan aplikasinya. 

Mata kuliah ini juga dibekali dengan praktikum fisika dasar untuk menjelaskan finemona fisik 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika rekayasa 

(PLO_2 : Penguasaan Pengetahuan) 

1. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

2. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (PLO_19 :Ketrampilan 

Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memiliki ketrampilan dalam memanfaatkan azas dan metode dalam  elektromagnetika 

untuk menjelaskan masalah fisik 

b. Memiliki ketrampilan dalam melakukan percobaan secara ilmiah untuk menjelaskan 

fenomena fisik 
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Pustaka : 

1. Giancoli, DC. 2001, Fisika Jilid 1. Terjemahan Yuhilza H., Erlangga. Jakarta 

2. Tipler, PA. 1998.  Fisika untuk Sains dan Teknik Jilid 1. Terjemahan L. Prasetio dan R.W. 

Adi, Erlangga. Jakarta. 

3. Alonso & Finn. 1990, Fundamentals University Physics 13th ed. Addison Wesley Pub 

Comp Inc.  

4. Halliday & Resnic. 1987, Fundamental of Physics. John Wiley and Sons. New York. 

 

Mata Kuliah : Statistik Industri I 

Semester :  II Kode MK : TIN 106 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi statistik deskriptif untuk menyelesaikan  

masalah keteknik-industrian. Materi perkuliahan meliputi data, penyajian dan 

pengorganisasian data, ukuran pemusatan dan penyebaran, probabilitas, distribusi 

probabilitas (diskrit dan continue), serta distribusi dan teknik sampling dari suatu populasi. 

Perkuliahan Statistik Industri I dilakukan dengan metode ceramah, diskusi,  pemberian tugas 

mandiri  serta  latihan penyelesaian soal-soal di dalam kelas. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) 

untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi 

manusia, material, peralatan, energi, dan informasi) (PLO_6 : Ketrampilan Khusus) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu menggunakan statistik diskriptif  dalam analisa data 

b. Memahami dasar-dasar teori peluang 

c. Mampu menentukan distribusi peluang dari proses pengumpulan data yang dilakukan 

d. Memahami pentingnya metode sampling dalam pengumpulan data suatu penelitian 

Pustaka : 

1. Groebner et al., 2010. Business Statistics: A Decision Making Approach, 8th Edition. 

Prentice Hall. 

2. Fauzy, Ahmad, S.Si, M.Si., PhD, 2008, Statistik Industri, Erlangga, Jakarta. 

3. Harinaldi, Dr. Ir., M.Eng., 2005, Prinsip-prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains, Erlangga, 

Jakarta 

4. Montgomery, Douglas C., 2003, Runger, George C. 2003, Applied Statistics and Probability 

for Engineers, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc, USA. 

5. Walpole et al., 2007. Probabilitiy and Statistics for Engineers and Scientists, 8th Edition, 

Pearson Prentice Hall. 
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Mata Kuliah : Mekanika Teknik   

Semester :  II Kode MK : TIN 108 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :   . 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini menjelaskan tentang perhitungan gaya-gaya dan pembebanan suatu batang, 

momen gaya, dan pemanfaatan dasar-dasar mekanika teknik untuk melakukan perancangan 

dalam disiplin teknik industri.  

Perkuliahan Mekanika Teknik dilakukan dengan metode ceramah, diskusi,  pemberian tugas 

mandiri  serta  latihan penyelesaian soal-soal di dalam kelas. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai konsep teoretis sains rekayasa (engineering science),  prinsip-prinsip rekayasa 

(engineering priciples), dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan 

perancangan sistem terintegrasi  (PLO_1 : Penguasaan Pengetahuan) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu menenetukan gaya-gaya dan kesetimbangan yang terjadi serta menghitung 

besarnya yang terjadi pada pembebanan suatu batang  

b. Mampu menghitung momen gaya yang terjadi  

c. Memahami pemanfaatan dasar-dasar mekanika teknik untuk melakukan perancangan 

Pustaka : 

1. Popov, E.P., 1983, Mekanika Teknik, Terjemahan Zainul Astamar,  Erlangga, Jakarta. 

2. Russell C. Hibbeler, 1995, Mechanics of Materials, 7th edition, Prentice Hall.    

3. William F., Riley, Leroy D. Struges and Don H. Morris, 1995, Statistics and Mechanics : An 

Integrated Approach, 1st.ed., Jhon Wiley and Sons. 

 

Mata Kuliah : Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah   

Semester :  II Kode MK : TIN 110 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :   

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah tata tulis dan komunikasi ilmiah dimaksudkan untuk membekali mahasiswa akan 

pengetahuan tentang metode dan aturan penulisan ilmiah serta pemamfaatan teknologi 

informasi untuk mengkomunikasikan suatu gagasan/karya ilmiah baik secara lisan maupun 

tulisan.  

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru 

dan terkini (PLO_5 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 
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3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur   (PLO_13 : Ketrampilan 

Umum) 

4. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif  (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu menyampaikan gagasan/ide baik lisan maupun tulisan kepada masyarakat luas 

atau kalangan tertentu dengan memamfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai 

dengan etika  ketentuan penulisan ilmiah 

b. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk presentasi 

c. Memahami hak kekayaan intelektual (HaKI) 

Pustaka : 

1. Arifin, E. Zainal, 2000, Cermat Berbahasa Indonesia, Akapress, Jakarta. 

2. Solikhin, dkk, 2003, Terampil Berbahasa Indonesia, Uhamka Press, Jakarta. 

3. Dwiloka, Bambang, 2005, Teknik Menulis karya Imliah, Rineka Cipta. 

 

Mata Kuliah : Matematika Rekayasa 

Semester :  III Kode MK : TIN 201 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini menjelaskan  tentang sistem persamaan linier, matrik dan determinan, vector, 

transformasi linier, matematika optimasi, metode penghampiran nilai fungsi untuk 

menyelesaikan masalah 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai konsep sains alam dan prinsip dalam mengaplikasikan matematika rekayasa 

(PLO_2 : Penguasaan Pengetahuan) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami konsep sistem persamaan linier  

b. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan  metode matriks dan 

determinan untuk menyelesaikan masalah  

c. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan metode vektor di bidang dan 

ruang untuk menyelesaikan masalah 

d. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan metode transformasi linier 

e. Memahami konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk mempelajari bidang optimisasi 

f. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan metode penghampiran nilai 

fungsi untuk menyelesaikan masalah 

g. Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus dan metode maksimasi dan 

minimasi untuk menyelesaikan masalah 

Pustaka : 

1. Howard Anton: Elementery linear algebra 9Edition, John Wiley 

2. Reklaitis, Ravindran : Engineering Optimization, John Wiley  
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Mata Kuliah : Penelitian Operasional I 

Semester :  III Kode MK : TIN 203 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah Penelitian Operasional I ini terkait dengan penerapan teknik-teknik kuantitatif 

untuk pemecahan masalah/pengambilan keputusan yang menggunakan model matematik 

sebagai alat analisis. Dalam Penelitian Operasional I mencakup dua hal pokok, yaitu 

merumuskan masalah ke dalam model matematik dan memecahkannya secara kuantitatif. 

Matakuliah mulai dengan pembahasan tentang definisi Penelitian Operasional dan pemodelan 

matematik, masalah, model dan metode optimisasi serta  membahas metodologi penelitian 

berbasis pada pemodelan optimisasi. Topik selanjutnya mencakup pembahasan tentang 

model pemrograman linier dan metode-metode pemecahannya, konsep dualitas dan analisis 

sensitivitas, model pemrograman linier bilangan bulat, model pemrograman linier sasaran, 

masalah transportasi dan masalah penugasan. Penelitian Operasional I ini juga membahas 

aplikasi piranti lunak untuk memecahkan model-model pemrograman matematik 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) 

untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi 

manusia, material, peralatan, energi, dan informasi) (PLO_6 : Ketrampilan Khusus) 

2. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi (PLO_11 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

6. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

e. Mampu menyelesaikan persoalan programa linier yang diformulasikan dengan metode 

grafis, metode simpleks, metode Big-M dan metode dua fasa  

f. Mampu menganalisis hasil-hasil pemecahan formulasi programa linier dengan teori 

dualitas dan analisis sensitivitas  

g. Mampu menyelesaikan persoalan transportasi, transhipment, dan penugasan dengan 

memakai metode pencarian solusi yang sesuai  

h. Mampu menformulasikan masalah-masalah yang bersifat deterministik ke dalam 

formulasi model programa linier dan turunannya seperti model transportasi, 
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transhipment, dan penugasan 

i. Menggunakan perangkat lunak untuk optimisasi 

Pustaka : 

1. P. Siagian, Penelitian Operasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987. 

2. Siang, Jong Jek, Riset Operasi dalam Pendekatan Algoritmis, AndiPublisher, 2011 

3. William Sweeney, Andersen, An Introduction To Management Science : Quantitative 

Approaches To Decision Making, Thomson-South Western, 2003. 

 

 

Mata Kuliah : Statistik Industri II    

Semester :  III Kode MK : TIN 205 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini Statistik Industri II membahas mengenai statistik inferensi yang berguna 

dalam menyelesaikan masalah keteknik-industrian. Materi perkuliahan uji hipotesis, anova, 

korelasi, regresi, goodness of fit, tabel kontingensi dan statistik non parametric. 

Perkuliahan Statistik Industri II dilakukan dengan metode ceramah, diskusi,  pemberian tugas 

mandiri  serta  latihan penyelesaian soal-soal di dalam kelas. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

2. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) 

untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi 

manusia, material, peralatan, energi, dan informasi) (PLO_6: Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa (PLO_11: Ketrampilan Khusus) 

4. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur  (PLO_13: Ketrampilan 

Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu melakukan proses estimasi yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah 

perancangan, perbaikan, pemasangan dan pengoperasian sistem terintegrasi 

b. Mampu melakukan uji hipotesis yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah 

perancangan, perbaikan, pemasangan dan pengoperasian sistem terintegrasi 

c. Mampu melakukan analisis variansi untuk menyelesaikan masalah perancangan, 

perbaikan, pemasangan dan pengoperasian sistem terintegrasi 

d. Mampu melakukan analisis regresi untuk menyelesaikan masalah perancangan, 

perbaikan, pemasangan dan pengoperasian sistem terintegrasi 

e. Menggunakan perangkat lunak statistik 

f. Mampu menggunakan standard-standard yang berlaku dalam profesi teknik industri 

Pustaka : 

1. Groebner et al., 2010. Business Statistics: A Decision Making Approach, 8th Edition. 
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Prentice Hall. 

2. Fauzy, Ahmad, S.Si, M.Si., PhD, 2008, Statistik Industri, Erlangga, Jakarta. 

3. Harinaldi, Dr. Ir., M.Eng., 2005, Prinsip-prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains, Erlangga, 

Jakarta 

4. Montgomery, Douglas C., 2003, Runger, George C. 2003, Applied Statistics and Probability 

for Engineers, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc, USA. 

5. Walpole et al., 2007. Probabilitiy and Statistics for Engineers and Scientists, 8th Edition, 

Pearson Prentice Hall. 

 

Mata Kuliah : Praktikum Statistik Industri                            

Semester :  III Kode MK : TIN 207 SKS : 1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah statistik 

industri I dan II dalam dunia nyata.  Mahasiswa akan melakukan kerja praktek secara individu 

dan kelompok tentang statistic deskriptif dan statistik inferensial.  Mahasiswa dibekali 

kemampuan menggunakan software SPSS dan yang relevan untuk pengolahan dan 

interpretasi hasil pengolahan data.   

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi melalui 

proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan pendekatan 

analitik, komputasional atau eksperimental (PLO_7 : Ketrampilan Khusus) 

2. Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah 

rekayasa pada sistem terintegrasi (PLO_8: Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi (PLO_11: Ketrampilan Khusus) 

4. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya Mampu menunjukkan kinerja mandiri, 

bermutu, dan terukur (PLO_18: Ketrampilan Umum) 

5. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21: 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu melakukan analisis masalah perancangan, perbaikan, pemasangan dan 
pengoperasian sistem integral yang terkait dengan teori peluang 

b. Mampu melakukan pengumpulan data dengan metode sampling yang tepat 

c. Mampu melakukan pengolahan dan analisis data dengan teknik statistik yang sesuai 

d. Mampu merancang dan menjalankan eksperimen untuk menyelesaikan masalah 
keteknik-industrian 

e. Menggunakan perangkat lunak statistik 
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Pustaka : 

1. Groebner et al., 2010. Business Statistics: A Decision Making Approach, 8th Edition. 

Prentice Hall. 

2. Fauzy, Ahmad, S.Si, M.Si., PhD, 2008, Statistik Industri, Erlangga, Jakarta. 

3. Harinaldi, Dr. Ir., M.Eng., 2005, Prinsip-prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains, Erlangga, 

Jakarta 

4. Montgomery, Douglas C., 2003, Runger, George C. 2003, Applied Statistics and Probability 

for Engineers, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc, USA. 

5. Walpole et al., 2007. Probabilitiy and Statistics for Engineers and Scientists, 8th Edition, 

Pearson Prentice Hall. 

 
 
 
 

Mata Kuliah : Ergonomi Industri 

Semester :  III Kode MK : TIN 209 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Ergonomi Industri merupakan mata kuliah yang memberikan penguasaan pengetahuan untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki sistem kerja manusia yang berkaitan dengan pekerjaannya 

dalam suatu sistem terintegrasi. Materi pembelajaran meliputi konsep ergonomi dan data-

data dasar dalam analia ergonomi, pengukuran anthropometri tubuh, perhitungan 

biomekanika, fisiologi dan aspek mental dalam pekerjaan, pengaruh faktor lingkungan yang 

mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kerja manusia serta metode evaluasi Ergonomi untuk 

perbaikan sistem kerja secara langsung.   

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 

(PLO_ 3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (PLO_ 19 : Ketrampilan 

Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami konsep ergonomi dan data-data dasar dalam analia ergonomi  

b. Mampu memakai alat ukur anthropometri untuk mengukur anggota tubuh manusia dalam 

posisi kerja duduk dan berdiri 

c. Mampu menjalankan prosedur pengamatan kerja untuk keperluan pengukuran kerja 

(waktu dan fisiologis) 

d. Mampu melakukan perhitungan biomekanika untuk kerja dalam suatu stasiun kerja 

e. Mampu mengukur performansi fisiologis suatu pelaksanaan pekerjaan 

f. Mampu memperkirakan aspek mental suatu pekerjaan 

g. Mampu menganalisa pengaruh faktor lingkungan yang mempengaruhi efektifitas dan 

efisiensi kerja manusia. 
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h. Mampu menggunakan konsep dan metode evaluasi Ergonomi untuk perbaikan sistem 

kerja secara langsung 

Pustaka : 

1. Nurmianto, E., 200,  Ergonomi : Konsep Dasar dan Aplikasinya, edisi kedua. Penerbit Guna 

Widya. 

2. Wignjosoebroto, S., 2006,  Ergonomi : Studi Gerak dan Waktu. Guna Widya, Surabaya. 

3. Kroemer, K.H.E., Kroemer, H.B., Kroemer-Elbert, K.E. 2001, Ergonomics : How to Design 

for Ease and Efficiency, 2nd edition. Prentice Hall 

4. Salvendy, G., 2012, Handbook of Human Factors and Ergonomics, 4th edition, John Willey 

and Sons. 

5. Wickens, C.D., Gordon, S.E., Liu, Y., 2003, An introduction to Human Factors Engineering, 

2nd edition, Addison Wesley Longman. 

 

Mata Kuliah : Proses Manufaktur + Praktikum 

Semester :  III Kode MK : TIN 211 SKS : 2+1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini memberikan ketrampilan khusus bagi mahasiswa untuk mampu jenis-jenis 

proses pembentukan material, pemesinan, dan finishing beserta karakteristik dan 

pemakaiannya dalam industri manufaktur serta mampu membuat rencana proses untuk 

suatu produk tertentu yang diberikan  

Mata kuliah ini juga dibekali dengan praktikum menjalankan rencana proses yang dibuat 

pada benda kerja nyata dengan proses machining. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) 

untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi 

manusia, material, peralatan, energi, dan informasi) (PLO_6 : Ketrampilan Khusus) 

2. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

3. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif  (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami jenis-jenis proses pembentukan material, pemesinan, dan finishing beserta 

karakteristik dan pemakaiannya dalam industri manufaktur 

b. Mampu membuat rencana proses untuk suatu produk tertentu yang diberikan  

c. Mampu menjalankan rencana proses yang dibuat pada benda kerja nyata dengan proses 

machining  

Pustaka : 

1. Kalpakjan, Seroke, 1995,  Manufacturing Engineering and Technology, 3rd edition, 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Gavriel%20Salvendy&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christopher+D.+Wickens%22
http://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sallie+E.+Gordon%22
http://www.google.co.id/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Yili+Liu%22
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Addison-Wesley Pub. Company. 

2. Rao, P.N.,2002,  Manufacturing Technology Metal Cutting & Machine Tools, Mc.Graw Hill, 

Singapore. 

3. Schey, John A.  1987,  Introduction to Manufacturing Process, 2nd edition, Mc Graw-Hill 

Book Co. 

 

Mata Kuliah : Pengantar Ekonomi 

Semester :  III Kode MK : TIN 213 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini memberikan pengusaan pengetahuan  tentang issue terkini dalam ekonomi 

yang terkait dengan sistem terintegrasi.  Materi pembelajaran meliputi pertukaran dan 

konsumsi barang dan jasa serta konteksnya dalam operasi perusahaan,  dan konsep-konsep 

ekonomi mikro dan makro dan kaitannya dengan pengembangan industri 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum 

(PLO__4 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami dan mampu menjelaskan proses terjadinya pertukaran dan konsumsi barang 

dan jasa serta konteksnya dalam operasi perusahaan sebagai salah satu bentuk sistem 

terintegrasi  

b. Mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi mikro dan makro dan kaitannya dengan 

pengembangan industri 

Pustaka : 

1. Lipsey, G. Richard et.all, 1995, Pengantar Mikro ekonomi, 10th ed. (terjemahan) Bina 

Rupa Aksara, Jakarta 

2. Nopirin , 2000, Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro, BPFE, UGM, Yogyakarta. 

3. Samuelson, Paul A.  & Nordhaus, William D., 1995, Macroeconomics, fourteenth edition, 

MgGraw-Hill Inc. (terjemahan), Erlangga, Jakarta. 

4. Sukirno, Sadono, 2002, Pengantar teori Ekonomi Makro, Edisi ke 3, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta 
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Mata Kuliah : Ekologi Industri 

Semester :  III Kode MK : TIN 215 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :   

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah   memahami konsep dasar reduce, reuse dan recycle 

sebagai bagian penting pengelolaan sistem terintegrasi 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum 

(PLO__Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_12 : Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami konsep dasar reduce, reuse dan recycle sebagai bagian penting pengelolaan 

sistem terintegrasi  

Pustaka : 

1. Miller.G.T., 2004, Living in the Environment Principles, Connections and Solution.13th, 

Thomson Learning. 

2. Kristanto, P. , 2012, Ekologi Industri, Penerbit Andi,  Jogjakarta. 

3. Allenby, B., Graedel TE., 1993,  Industrial Ecology, Prentice Hall, New York. 

 

Mata Kuliah : Logika Pemrograman dan Komputer + Praktikum 

Semester :  IV Kode MK : TIN 202 SKS : 2+1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Matakuliah ini mempelajari logika pemrograman dan komputer untuk perancangan, 

perbaikan, pemasangan dan pengoperasian sistem integral/perusahaan.  

Mata kuliah ini juga dibekali dengan praktikum mampu membuat diagram alir dan  program 

komputer dengan bahasa pemrograman tertentu untuk merealisasikan algoritma-algoritma 

penyelesaian masalah  sistem terintegrasi 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai konsep teoretis sains alam, aplikasi matematika rekayasa; prinsip-prinsip 

rekayasa (engineering fundamentals), sains rekayasa dan perancangan rekayasa yang 

diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi (PLO_1 : Penguasaan 

Pengetahuan) 

2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 
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3. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

4. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

6. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami pemanfaatan teknologi komputer dan informasi untuk perancangan, 

perbaikan, pemasangan dan pengoperasian sistem integral/perusahaan  

b. Mampu membuat diagram alir dari suatu algoritma penyelesaian masalah tertentu  

c. Mampu membuat program komputer dengan bahasa pemrograman tertentu untuk 

merealisasikan algoritma-algoritma penyelesaian masalah tertentu 

Pustaka : 

1. Rinaldi Munir, “Algoritma dan Teknik Pemrograman”, Andi Yogyakarta 

2. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, “Introduction to 

Algorithm”, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts London, England 

 

Mata Kuliah : Penelitian Operasional II + Praktikum 

Semester :  IV Kode MK : TIN 204 SKS : 2+1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Matakuliah ini membahas tentang pencarian  solusi dari formulasi model jaringan,  formulasi 

model programa dinamis,  formulasi model markov, formulasi model antrian dan   formulasi 

model game (permainan) disertai dengan   analisis atas solusi yang dihasilkan  

Mata kuliah ini juga dibekali dengan praktikum  kemampuan memodelkan persoalan-  analisis 

jaringan, programa dinamis, analisis markov, teori antrian dan teori permainan (game theory) 

dari suatu masalah nyata,  dan kemampuan menggunakan   perangkat lunak optimasi. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) 

untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi 

manusia, material, peralatan, energi, dan informasi) (PLO_6 Ketrampilan Khusus) 

2. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi melalui 

proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan pendekatan 

analitik, komputasional atau eksperimental (PLO_7 Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi (PLO_11 Ketrampilan Khusus) 
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4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

8. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu mencari solusi dari formulasi model jaringan dengan metode network simpleks 

dan melakukan analisis atas solusi yang dihasilkan  

b.  Mampu mencari solusi dari formulasi model programa dinamis dan melakukan analisis 

atas solusi yang dihasilkan 

c.  Mampu mencari solusi dari formulasi model markov dan melakukan analisis atas soulusi 

yang dihasilkan 

d. Mampu mencari solusi dari formulasi model antrian dan melakukan analisis atas solusi 

yang dihasilkan 

e. Mampu mencari solusi dari formulasi model game (permainan) dan melakukan analisis 

atas solusi yang dihasilkan  

f. Mampu memodelkan persoalan-persoalan yang bersifat stokastik ke dalam formulasi 

analisis jaringan, programa dinamis, analisis markov, teori antrian dan teori permainan 

(game theory) 

g. Menggunakan perangkat lunak untuk optimisasi 

Pustaka : 

1. P. Siagian, Penelitian Operasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987. 

2. Siang, Jong Jek, Riset Operasi dalam Pendekatan Algoritmis, AndiPublisher, 2011 

3. William Sweeney, Andersen, An Introduction To Management Science : Quantitative 

Approaches To Decision Making, Thomson-South Western, 2003. 

 

 

 

 

 

 



 

  70 

 

Mata Kuliah : Pemodelan Sistem 

Semester :  IV Kode MK : TIN 206 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep sistem, pendekatan sistem, model dan pemodelan sistem, 

kemampuan menformulasikan masalah dan membuat karakterisasinya, mampu 

menformulasika model dari masalah yang dirumuskan serta merumuskan langkah-langkah 

pencarian solusi serta analisis dari formulasi model untuk menyelesaikan masalah sistem 

terintegrasi. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 

(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (PLO_19 : Ketrampilan 

Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami konsep sistem, pendekatan sistem, model dan pemodelan sistem  

b. mampu menformulasikan masalah dan membuat karakterisasinya  

c. Mampu menformulasikan model dari masalah yang dirumuskan  

d. Mampu merumuskan langkah-langkah pencarian solusi serta analisis dari formulasi 

model yang dibentuk 

Pustaka : 

1. Dellelbach, H.G., 1994, Sistems and Decision Maing, Joh Wiley & Sons, Chicester, England. 

2. Murthy, D.N.P,  Page M.W., & Rodin E.Y., 1990, Mathematical Modelling, Pergamon Press 

 

 

 

Mata Kuliah : Elektronika Industri 

Semester :  IV Kode MK : TIN 208 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab  : 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan untuk mengenali jenis-jenis 

komponen elektronika yang dipakai dalam perancangan sistem terintegrasi serta 

karakteristiknya, memahami dasar-dasar hukum rangkaian elektronika dan menggunakan 

rangkaian logika dan aljabar Boolean untuk menghitung besaran-besaran suatu rangkaian 

elektronika dan pemakaiannya dalam sistem terintegrasi 
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Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru 
dan terkini (PLO_5 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) 
untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi 
manusia, material, peralatan, energi, dan informasi) (PLO_6 : Ketrampilan Khusus) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu mengenali jenis-jenis komponen elektronika yang dipakai dalam perancangan 
sistem terintegrasi serta karakteristiknya 

b. Mampu memahami dasar-dasar hukum rangkaian elektronika 

c. Mampu menggunakan rangkaian logika dan aljabar Boolean untuk menghitung besaran-
besaran suatu rangkaian elektronika dan pemakaiannya dalam sistem terintegrasi 

Pustaka : 

1. Ralph J. Smith, Circuit, Devices and System, A First Course in Electrical Engineering, John 

Wiley & Sons. 

2. John H. Powers JR., Computer-Automated Manufacturing, Mc Grw Hill 

3. Jacb Millman, Christos C Halkias, Integrated Electronics, Analog and Digital Circuits and 

Systems, Mc Graw Hill 

 

Mata Kuliah : Analisis dan Perancangan Kerja 

Semester :  IV Kode MK : TIN 210 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan untuk memahami konsep-konsep 

dasar perancangan sistem kerja,  aspek-aspek penting dari sebuah pekerjaan (elemen 

pekerjaan, performance rating, waktu kelonggaran, waktu normal penyelesaian kerja dan 

waktu baku sebuah pekerjaan),   mampu melakukan  pengukuran kerja menggunakan metode 

langsung dan tidak langsung secara tepat, menganalisis dari proses dan hasil pengukuran 

kerja untuk perbaikan perancangan sistem kerja serta ampu menghitung waktu baku suatu 

pekerjaan. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 

(PLO_2 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (PLO_19 : Ketrampilan 

Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami konsep-konsep dasar perancangan sistem kerja   

b. Memahami aspek-aspek penting dari sebuah pekerjaan (elemen pekerjaan, performance 

rating, waktu kelonggaran, waktu normal penyelesaian kerja dan waktu baku sebuah 

pekerjaan). 
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c. Memahami dan mampu melakukan  pengukuran kerja menggunakan metode langsung 

dan tidak langsung secara tepat serta menganalisis dari proses dan hasil pengukuran 

kerja untuk perbaikan perancangan sistem kerja 

d. Mampu menghitung waktu baku suatu pekerjaan 

Pustaka : 

1. Barnes, M.R., 1980, Motion and Time Studi : Design and Measurement of work, John Wiley 

& Sons. 

2. Kohnz, S.A., 1979, Work Design, Fourth edition, Grid Publication 

3. Mundel, M.E., Danner D.L., 1994, Motion and Time Study : Improving Productivity, 

Prentice Hall. 

 

 

Mata Kuliah : Praktikum Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi 

Semester :  IV Kode MK : TIN 212 SKS : 1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum untuk mendukung capaian pembelajaran 

mata kuliah ergonomi industri dan Analisis dan Perancangan Kerja.    Mahasiswa akan 

melakukan kerja praktek secara individu dan kelompok agar  mampu merancang stasiun 

kerja dan lingkungan kerja sesuai dengan kaidah-kaidah perancangan sistem kerja dan 

ergonomic, mampu menggunakan prinsip-prinsip ergonomi untuk mengevaluasi rancangan 

suatu produk, mampu menggunakan prinsip-prinsip biomekanika untuk merancang produk 

dan sistem kerja. Mahasiswa dibekali kemampuan menggunakan perangkat lunak untuk 

menganalisis dan mengevaluasi biomekanika  untuk merancang produk dan sistem kerja 

dalam suatu sistem terintegrasi. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 

standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 

dan lingkungan (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 

2. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa (PLO_11 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 
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5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

8. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu merancang stasiun kerja dan lingkungan kerja sesuai dengan kaidah-kaidah 

perancangan sistem kerja dan ergonomi 

b. Mampu menggunakan prinsip-prinsip ergonomi untuk mengevaluasi rancangan suatu 

produk 

c. Mampu menggunakan prinsip-prinsip biomekanika untuk merancang produk dan sistem 

kerja 

d. Menggunakan perangkat lunak untuk analisis dan evaluasi biomekanika  untuk 

merancang produk dan sistem kerja 

e. Mampu menggunakan standard-standard yang berlaku dalam profesi teknik industri 

Pustaka : 

1. Barnes, M.R., 1980, Motion and Time Studi : Design and Measurement of work, John Wiley 

& Sons. 

2. Kohnz, S.A., 1979, Work Design, Fourth edition, Grid Publication 

3. Mundel, M.E., Danner D.L., 1994, Motion and Time Study : Improving Productivity, 

Prentice Hall. 

 

 

Mata Kuliah : Psikologi Industri 

Semester :  IV Kode MK : TIN 214 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan pengetahuan tentang perilaku 

manusia dalam suatu organisasi industri  dan konsep dasar dan prinsip-prinsip psikologi 

untuk dimanfaatkan dalam perancangan, perbaikan dan pemasangan sistem terintegrasi.   

Mata kuliah ini memperkuat pemahaman mahasiswa bahwa factor manusia sebagai elemen 

penting untuk meningkatkan kinerja dan produkstivitas dalam sistem terintegrasi. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum (PLO_ 
4 : Penguasaan Pengetahuan) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 
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a. Memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi industri   

b. Memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip psikologi untuk dimanfaatkan dalam 
perancangan, perbaikan dan pemasangan sistem terintegrasi   

Pustaka : 

1. McCormick, E.J., & Tiffin J., 1974, Industrial psychology, 6th edition, Prentice-Hall, Inc. 

2. Miner, JB. , 1992,  Industrial-Organizational Psychology,  Mc.Graw-Hill, Inc., Singapore. 

3. Schultz, DP, and Schultz, S. E., 1994, Psychology and Work Today ; An Introduction to 

Industrial and Organizational Psychology,  McMillan Publishing Company, New York. 

 

Mata Kuliah : Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                

Semester :  IV Kode MK : TIN 216 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan pengetahuan terkait prosedur dan 

teknik pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja dan  isu terkini 

pelaksanaan K3 di tempat kerja, serta ketrampilan khusus berkenan dengan mengidentifikasi 

berbagai risiko kerja berdasarkan aspek keselamatan dan  kesehatan kerja dengan mengacu 

pada regulasi nasional dan internasional.  

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem  
(PLO_3 : Penguasaan pengetahuan) 

2. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi melalui 

proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan pendekatan 

analitik, komputasional atau eksperimental (PLO_7 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (PLO_19 : Ketrampilan 

Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami prosedur dan teknik pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di 
tempat kerja, serta mengetahui isu terkini pelaksanaan K3 di tempat kerja 

b. Mampu mengidentifikasi berbagai risiko kerja berdasarkan aspek keselamatan dan  
kesehatan kerja dengan mengacu pada regulasi nasional dan internasional 

Pustaka : 

1. Goetsch, D.L., 2007, Occupational Safety and Health for Technologists, Engineers, and 

Manager, 6th edition, Prentice-Hall. 

2. Plog, Barbara A.. 1996, Fundamental of Industrial Hygiene, National Safety Council, Itasca, 

illionis.   
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3. …..,1999, Guideline for the Development of Healthy Workplace, WHO Regional Office for 

the western Pacific. 

4. Tarwaka, 2008, Manajemen dan  Implementasi K3 di tempat kerja, Harapan Press, 

Surakarta. 

 

 

 

Mata Kuliah : Analisis dan Estimasi Biaya 

Semester :  V Kode MK : TIN 301 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan pengetahuan agar  mampu 

membaca laporan keuangan, mengidentifikasi, menentukan alokasi dan melakukan kalkulasi 

biaya untuk perencanaan dan pengendalian, serta ketrampilan khusus berkenan dengan 

kemampuan menghitung dan menganalisis biaya terkait dengan rancangan yang dihasilkan. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan 

system (PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 

standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 

dan lingkungan  (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_14 : Ketrampilan Umum) 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu membaca laporan keuangan dan mengidentifikasi, menentukan alokasi dan 

melakukan kalkulasi biaya untuk perencanaan dan pengendalian 

b. Mampu menghitung dan menganalisis biaya terkait dengan rancangan yang dihasilkan  

Pustaka : 

1. Amin Widjaja Tunggal, 1995, Activity Based Costing: Untuk Manufakturing dan 

Pemasaran, Penerbit Harvarindo 

2. Jack Gray and Don Ricketts, 1988, Cost and Managerial Accounting, 4th edition, New York: 
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McRaw Hill.  

3.  Hilton, 2011, Managerial Accounting : Creating Value in a Dynamic Business 

Environment,  Mc Graw-Hill. 

 

 

 

Mata Kuliah : Otomasi Sistem Industri                               

Semester :  V Kode MK : TIN 303 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :   

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan ketrampilan khusus agar mampu melakukan  

proses perancangan  otomasi sistem industri sederhana,  merancang dan 

mengimplementasikan sistem kontrol logika. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 
standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 
memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 
dan lingkungan  (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 

2.  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_14 : Ketrampilan Umum) 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu melakukan  proses perancangan  otomasi sistem industri sederhana, serta 

merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol logika.    

Pustaka : 

1. Petruzela, F.D., 1996, Industrial Electronics, McGraw-Hill, Singapore. 

2. Chang, T.C, R. Wysk & H.P. Wang, 1998, Computer Aided Manufacturing, Prentice Hall. 

3. Groover, MP., 2001, Automation, Production Systems, and Computer-Integrated 

manufacturing, 2th edition, Prentice Hall, New Jersey. 
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Mata Kuliah : Perencanaan dan Pengendalian Produksi 

Semester :  V Kode MK : TIN 305 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Perencanaan dan pengendalian produksi merupakan fungsi utama dalam sistem manufaktur 

karena terkait dengan optimasi penggunaan resource produksi dalam rangka memenuhi 

permintaan konsumen dari suatu produk.  Capaian pembelajaran mata kuliah ini terkait  

dengan penguasaan pengetahuan agar   mampu menganalisis permintaan dan membuat 

ramalan permintaan untuk keperluan perencanaan produksi, membuat Jadwal Induk 

Produksi, membuat rencana kebutuhan material dan kapasitas, membuat jadwal operasi dan 

pengendalian lantai pabrik, menggunakan sistem tarik dan menentukan jumlah kanban, 

membuat jadwal kegiatan produksi dengan pendekatan manajemen proyek, menentukan 

bottle neck dan menggunakan pendekatan Theory of Constraints dan membuat distribution 

requirement planning sebagai bagian dari perencanaan dan pengendalian produksi. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem  
(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_14 : Ketrampilan Umum) 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu menganalisis permintaan dan membuat ramalan permintaan untuk keperluan 

perencanaan produksi 

b. Mampu membuat Jadwal Induk Produksi 

c. Mampu membuat rencana kebutuhan material dan kapasitas 

d. Mampu membuat jadwal operasi dan pengendalian lantai pabrik 

e. Mampu menggunakan sistem tarik dan menentukan jumlah kanban 

f. Mampu membuat jadwal kegiatan produksi dengan pendekatan manajemen proyek 

g. Mampu menentukan bottle neck dan menggunakan pendekatan Theory of Constraints 

h. Mampu membuat distribution requirement planning 

Pustaka : 

1. Sipper & Bulfin, JR., 1997, Production Planning, Control and Integration, Mc Graw Hill. 

2. Bedworth, D.D., Bailey J.E., 1987, Integrated Production Control System, John Wiley & 

Sons. 
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3. Fogarty, D. W., Blackstone, J. H., and Hoffmann, T. R., 1991,  Production and Inventory 

Management,  2nd Ed., South Western Publishing.  

4. Arnold, J. T. (2011). Introduction to Materials Management, 5/e. Pearson Education India. 

 

 

Mata Kuliah : Simulasi Sistem Industri + Praktikum                               

Semester :  V Kode MK : TIN 307 SKS : 2+1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Simulasi Sistem Industri dan Praktikum   merupakan mata kuliah yang sangat penting terkait 

pembentukan ketrampilan khusus dan ketrampilan umum mahasiswa untuk  menyelesaikan 

masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini 

membahas  kemampuan membuat formulasi model simulasi  dari masalah sistem terintegrasi 

yang diberikan. 

Mata kuliah ini juga dibekali dengan praktikum  kemampuan merancang dan menjalankan 

eksperimen,  kemampuan merancang percobaan dan analisis dari model simulasi yang 

dikembangkan untuk menyusun solusi dan kemampuan  membuat program simulasi 

komputer untuk menyelesaikan masalah sistem terintegrasi yang diberikan. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi melalui 

proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan pendekatan 

analitik, komputasional atau eksperimental (PLO_7 : Ketrampilan Khusus) 

2. Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah 

rekayasa pada sistem terintegrasi (PLO_8 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks 

pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan 

keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration) 

(PLO_9 : Ketrampilan Khusus) 

4. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi (PLO_11 : Ketrampilan Khusus) 

5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (PLO_13 : Ketrampilan 

Umum) 

7. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 
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8. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

9. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

11. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu membuat formulasi model simulasi dari masalah sistem terintegrasi yang 

diberikan  

b. Mampu merancang dan menjalankan eksperimen untuk menyelesaikan masalah 

keteknik-industrian (praktek) 

c. Mampu merancang percobaan dan analisis dari model simulasi yang dikembangkan untuk 

menyusun solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi (praktek) 

d. Mampu membuat program simulasi komputer untuk menyelesaikan masalah yang 

diberikan (praktek) 

Pustaka : 

1. Banks, J., J.S. Carson & B.L. Nelson, 196, Discrete-Event System Simulation, Prentice-Hall, 

New Jersey. 

2. Law, A.M. & W. David K., 2000, Simulation Modelling and Analysis, 3th edition, McGraw-

Hill, Singapore. 

3. Harrel, C.R. & Kerim, T., 1995, Simulation Made Easy, A Manager’s Guide, Institute of 

Industrial Engineer, Norcross, Georgia, USA. 

 

 

Mata Kuliah : Prilaku dan Perancangan Organisasi 

Semester :  V Kode MK : TIN 309 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Prilaku dan Perancangan Organisasi merupakan mata kuliah yang terkait dengan 

pembentukan penguasaan pengetahuan, ketrampilan khusus dan ketrampilan umum 

mahasiswa untuk  menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. 

Capaian pembelajaran mata kuliah ini membahas  pemahaman siklus manajemen dan 

perannya dalam pengoperasian sistem terintegrasi atau perusahaan, konsep dasar 

pengorganisasian suatu perusahaan, konsep dasar bisnis, fungsi-fungsi dalam bisnis serta 

lingkungan bisnis yang dapat dimanfaatkan dalam rangka perancangan, perbaikan dan 

pemasangan sistem terintegrasi serta membuat rancangan organisasi sesuai sistem prosedur 

yang dikembangkan. 
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Mata kuliah ini juga akan membahas studi kasus serta membuat proyek kelas perancangan 

organisasi kasus nyata secara kelompok yang akan dipresentasikan di akhir kuliah 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem   
(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 

standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 

dan lingkungan (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami siklus manajemen dan perannya dalam pengoperasian sistem terintegrasi 

atau perusahaan  

b.  Memahami konsep dasar pengorganisasian suatu perusahaan 

c. Memahami konsep dasar bisnis, fungsi-fungsi dalam bisnis serta lingkungan bisnis yang 

dapat dimanfaatkan dalam rangka perancangan, perbaikan dan pemasangan sistem 

terintegrasi 

d. Mampu membuat rancangan organisasi sesuai sistem prosedur yang dikembangkan 

Pustaka : 

1. Kusdi, 2009, Teori Organisasi dan Administrasi, Salemba Empat, Jakarta. 

2.  Lubis, Hari, Pengantar Teori Organisasi : Suatu Pendekatan Makro,  Penerbit ITB. 

3. Mintzberg,  Henry, 1993,  Structure in Five : Designing Effective Organizations, Prentice-

Hall. 

4. Robbins, Stephen P. &   Timothy A. Judge Prilaku Organisasi, 2008, edisi 12,  Buku 1, , 

terjemahan Diana Angelia, Salemba Empat. 

 

Mata Kuliah : Perancangan dan Pengembangan Produk 

Semester :  V Kode MK : TIN 311 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan pengetahuan, pembentukan 

ketrampilan khusus dan ketrampilan umum mahasiswa untuk  menyelesaikan masalah 

rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini 

membahas  pemahaman ruang lingkup,  proses perancangan  dan pengembangan produk 

industri, perbedaan antara core component dan support component yang melekat pada suatu 

produk,  kemampuan sintesis terhadap peluang-peluang baru bagi pengembangan produk 
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inovatif,  aplikasi  metode-metode untuk menginterpretasikan voice of customer hingga 

menjadi produk jadi,  kemampuan melakukan pengembangan produk dimulai dari fase 0 

sampai fase 5 serta kemampuan menganalisis trade off biaya terhadap kualitas dalam 

spesifikasi produk 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 

(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi melalui 

proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan pendekatan 

analitik, komputasional atau eksperimental (PLO_7 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 

standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 

dan lingkungan (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 

4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (PLO_13 : Ketrampilan 

Umum) 

6. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_14 : Ketrampilan Umum) 

7. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami ruang lingkup,  proses perancangan  dan pengembangan produk industri 

b. Mampu menjelaskan perbedaan antara core component dan support component yang 

melekat pada suatu produk 

c. Mampu menentukan dan melakukan sintesis terhadap peluang-peluang baru bagi 

pengembangan produk inovatif 

d. Mampu menggunakan metode-metode untuk menginterpretasikan voice of customer 

hingga menjadi produk jadi 

e. Mampu melakukan pengembangan produk dimulai dari fase 0 sampai fase 5 

f. Mampu menganalisis trade off biaya terhadap kualitas dalam spesifikasi produk 

Pustaka : 

1. Cross, Nigel, 1996, Engineering Design Methods: Strategies for Product Design.  New York; 

John Wiley & Sons. 

2. Otto, K.N. and Wood, K.L, 2001, Product Design : Techniques in Reverse Engineering and 

New Product Development, Prentice Hall. 
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3. Ulrich, K.T, Eppinger, S.D., 2000, Product Design & Development, 2nd Edition, McGraw-

Hill. 

 

 

 

Mata Kuliah : Praktikum Perancangan dan Pengembangan Produk 

Semester :  V Kode MK : TIN 313 SKS : 1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum untuk mendukung capaian pembelajaran 

mata kuliah Perancangan dan Pengembangan Produk.    Mahasiswa akan melakukan kerja 

praktek secara individu dan kelompok agar  mampu  membuat  dan mengevaluasi 

purwarupa/prototive dari suatu produk yang ditentukan. 

Mahasiswa juga dibekali kemampuan menggunakan perangkat lunak perangkat lunak untuk 

perancangan dan pengembangan produk 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 

standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 

dan lingkungan (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 

2. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi (PLO_11 : Ketrampilan Khusus) 

3.  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

8. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 
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a. Mampu membuat  dan mengevaluasi purwarupa/prototive dari suatu produk yang 

ditentukan 

b. Menggunakan perangkat lunak untuk perancangan dan pengembangan produk 

Pustaka : 

1. Cross, Nigel, 1996, Engineering Design Methods: Strategies for Product Design.  New York; 

John Wiley & Sons. 

2. Otto, K.N. and Wood, K.L, 2001, Product Design : Techniques in Reverse Engineering and 

New Product Development, Prentice Hall. 

3. Ulrich, K.T, Eppinger, S.D., 2000, Product Design & Development, 2nd Edition, McGraw-

Hill. 

 

Mata Kuliah : Manajemen Logistik 

Semester :  V Kode MK : TIN 315 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan pengetahuan, pembentukan 

ketrampilan khusus dan ketrampilan umum mahasiswa untuk  menyelesaikan masalah 

rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini 

membahas  model-model manajemen logistik di bidang jaringan distribusi, transportasi dan 

pergudangan, kemampuan menganalisis dan mengevaluasi manajemen logistik yang terkait 

dengan situasi nyata dan kemampuan menggunakan perangkat lunak untuk analisis dan 

evaluasi manajemen logistic 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem   
(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi melalui 

proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan pendekatan 

analitik, komputasional atau eksperimental (PLO_7 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi (PLO_11 : Ketrampilan Khusus) 

4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami model-model manajemen logistik di bidang jaringan distribusi, transportasi 

dan pergudangan 
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b. Mampu menganalisis dan mengevaluasi manajemen logistik yang terkait dengan situasi 

nyata 

c. Menggunakan perangkat lunak untuk analisis dan evaluasi manajemen logistik 

Pustaka : 

1. Ballou, Ronald. H., 2004, Business Logistics Management, Prentice Hall International, Inc., 

USA 

2. Chopra, Sunil, 2012, Supply chain Management: Strategy, Planning, and Operation. 

Prentice Hall International, Inc., New Jersey  

3. Ghiani, Gianpaolo, 2012,  Introduction to Logistics Systems Planning and Control. 

California: John Wiley and Sons, Ltd. 

 

 

Mata Kuliah : Ekonomi Teknik 

Semester :  VI Kode MK : TIN 302 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan pengetahuan, pembentukan 

ketrampilan khusus dan ketrampilan umum mahasiswa untuk  menyelesaikan masalah 

rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terkait 

dengan pengetahuan dasar dan keterampilan pengambilan keputusan dalam pemilihan 

alternatif rancangan teknis (rencana investasi) berdasarkan pertimbangan ekonomis,  

kemampuan melakukan evaluasi terhadap rancangan atau rencana penyediaan peralatan 

yang dihasilkan dengan metode-metode ekonomi teknik dan kemampuan menggunakan 

standard-standard yang berlaku dalam profesi teknik industri 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 
(PLO_3: Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 
standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 
memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 
dan lingkungan (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 

3.  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_14 : Ketrampilan Umum) 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 
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Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami pengetahuan dasar dan memiliki keterampilan konsep pengambilan 
keputusan dalam pemilihan alternatif rancangan teknis (rencana investasi) berdasarkan 
pertimbangan ekonomis 

b. Mampu melakukan evaluasi terhadap rancangan atau rencana penyediaan peralatan yang 
dihasilkan dengan metode-metode ekonomi teknik  

c. Mampu menggunakan standard-standard yang berlaku dalam profesi teknik industri 

Pustaka : 

1. Grant, E.L. W.G. Ireson & R.S. Lavenworth, 2000, Principles of Engineering Economy, John 

Wiley & Sons. 

2. Blank, Leyland and Anthony Tarquin, 2008, Basic of Engineering Economy, McGraw-Hill 

3. Newnan, D. G., Eschenbach, T.G. and Lavelle, J.P., 2004. Engineering Economic Analysis. 

Oxford University Press, Inc. 

 

 

Mata Kuliah : Manajemen Proyek Industri 

Semester :  VI Kode MK : TIN 304 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :   

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan pengetahuan, pembentukan 

ketrampilan khusus dan ketrampilan umum mahasiswa untuk  menyelesaikan masalah 

rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terkait 

dengan  pemahaman pengelolaan proyek, WBS, perencanaan , perancangan, penentuan 

sumber pendanaan dan metode-metode pengambilan keputusan dalam pengeloaan proyek.  

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 

(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi melalui 

proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan pendekatan 

analitik, komputasional atau eksperimental (PLO_7 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks 

pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan 

keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration) 

(PLO_9 : Ketrampilan Khusus) 

4. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi (PLO_11 : Ketrampilan Khusus) 

5. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_14 : Ketrampilan Umum) 
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6. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

7. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

8. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

9. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami  proses utama dalam pengelolaan proyek dan pentingnya integrasi antara 

strategi organisasi dalam pengelolaan proyek turunan   

b. Memahami sub-sistem keberhasilan pengelolaan proyek dalam sistem manajemen proyek   

c. Memahami  detail konsep dan work breakdown structures (WBS) sebagai dasar 

perencanaan dan pengendalian proyek  

d. Mampu merencakaan proyek industri secara holistik dan merancang instrumen 

pengendaliannya 

e. Mampu merancang model, penilaian investasi dan penentuan sumber-sumber pendanaan 

suatu proyek industri 

f. Mampu menggunakan teknil dan alat-alat pengambilan keputusan dalam yang tersedia 

dalam mengelola proyek industri  

g. Mampu mengidentifikasi, memformulasi risiko-risiko yang dihadapi dalam proyek dan 

mampu memilih model analisis, evaluasi dan pengelolaan risiko proyek   

Pustaka : 

1. Clifford Gray and Erik Larson, 2010, Project Management: The Managerial Process 5th, 

Clifford Gray and Erik Larson, McGraw-Hill. 

2. Kerzner, 2013, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 

Controlling 11th, John Wiley. 

3. Suharto, I., 1995, Manajemen Proyek, Erlangga, Jakarta. 

 
 

 

 

Mata Kuliah : Sistem Produksi 

Semester :  VI Kode MK : TIN 306 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan penguasaan pengetahuan, pembentukan 

ketrampilan khusus dan ketrampilan umum mahasiswa untuk  menyelesaikan masalah 

rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Capaian pembelajaran diharapkan agar 

mahasiswa mampu mengaplikasikan sistim produksi tepat waktu,  sistim produksi Theory of 
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Constraints dan sistem produksi berbasis load oriented manufacturing system dan ampu 

menganalisis interaksi antar kompenen dalam sistem produksi, proses throughput, proses 

operasional, serta kinerja sistem produksi tersebut 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 

(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2.  Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_14 : Ketrampilan Umum) 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu mengaplikasikan sistim produksi tepat waktu,  sistim produksi Theory of 

Constraints dan sistem produksi berbasis load oriented manufacturing system  

b. Mampu menganalisis interaksi antar kompenen dalam sistem produksi, proses 

throughput, proses operasional, serta kinerja sistem produksi tersebut  

Pustaka : 

1. Askin, R.G. & J.B. Goldberg, 2002, Design and Lean Production System, John Wiley & Sons. 

2. Sipper & Bulfin Jr, 1997, Production Planning, Control, and Integrations, McGraw-Hill 

3. Scronberger, R.J., 1982, Japanese manufacturing Techniques, MacMillan. 

 
 
 

Mata Kuliah : Praktikum Sistem Produksi 

Semester :  VI Kode MK : TIN 308 SKS : 1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum untuk mendukung capaian pembelajaran 

mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi serta Sistem Produksi.    Mahasiswa 

akan melakukan kerja praktek secara individu dan kelompok agar  mampu  membuat 

rancangan lintas perakitan serta melakukan evaluasi performansinya, membuat pekiraan 

penjualan dan menyusun jadwal produksi induk, membuat rencana kebutuhan material dan 

pengendaliannya 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 

standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 

dan lingkungan (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 

2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
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keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_14 : Ketrampilan Umum) 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

5. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

7. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu membuat rancangan lintas perakitan serta melakukan evaluasi performansinya  

b. Membuat pekiraan penjualan dan menyusun jadwal produksi induk 

c. Membuat rencana kebutuhan material dan pengendaliannya 

Pustaka : 

1. Bedworth, D.D., Bailey J.E., 1987, Integrated Production Control System, John Wiley & 

Sons. 

2. Fogarty, D. W., Blackstone, J. H., and Hoffmann, T. R., 1991,  Production and Inventory 

Management,  2nd Ed., South Western Publishing.  

3. Arnold, J. T. (2011). Introduction to Materials Management, 5/e. Pearson Education 

India.… 

4. skin, R.G. & J.B. Goldberg, 2002, Design and Lean Production System, John Wiley & Sons. 

5. Sipper & Bulfin Jr, 1997, Production Planning, Control, and Integrations, McGraw-Hill 

6. Scronberger, R.J., 1982, Japanese manufacturing Techniques, MacMillan 

 

Mata Kuliah : Metodologi Penelitian 

Semester :  VI Kode MK : TIN 310 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Metode Penelitian merupakan mata kuliah yang sangat penting terkait pembentukan 

ketrampilan khusus dan ketrampilan umum mahasiswa untuk  menyelesaikan masalah 

rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diarahkan 

agar mahasiswa mampu menentukan variabel-variabel dan parameter-parameter serta 

relasinya serta mampu menentukan metode penelitian yang sesuai untuk menyelesaikan 

masalah keteknik industrian 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah 
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rekayasa pada sistem terintegrasi (PLO_8 : Ketrampilan Khusus) 

2.  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (PLO_13 : Ketrampilan 

Umum) 

4. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_14 : Ketrampilan Umum) 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

6. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (PLO_19 : Ketrampilan 

Umum) 

7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

8. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu menentukan variabel-variabel dan parameter-parameter serta relasinya dalam 

suatu persoalan sistem terintegrasi 

b. Mampu menentukan metode penelitian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah 

keteknik industrian 

Pustaka : 

1. Cooper, D.R., 1999),  Metodologi Penelitian Bisnis. Penerbit Erlangga. Jakarta  

2. Krishnaswamy, K.N., Sivakumar, A.I., Mathirajan, 2006, Management Research 

Methodology – Integration of Principles and Techniques, Darling Kinderslay, India. 

3. Singarimbun, M., 1989,  Metode Penelitian Survei. LP3ES. Jakarta 

4. Santoso, S., 2001,  Riset Pemasaran. Konsep Aplikasi dengan SPSS. Elex Media Komputindo. 

Jakarta 

5. Sekaran, U., 1995, Research Method for Business, John Wiley & Sons, New York. 

 

Mata Kuliah :  Pengendalian dan Penjaminan Mutu 

Semester :  VI Kode MK : TIN 312 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Metode Penelitian merupakan mata kuliah yang sangat penting terkait pembentukan 

penguasaan pengetahuan, ketrampilan khusus dan ketrampilan umum mahasiswa untuk  
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menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Capaian pembelajaran 

mata kuliah ini diarahkan agar mahasiswa mampu menentukan  menentukan karakteristik 

mutu dari suatu produk,  menentukan teknik-teknik pengendalian proses secara statistik 

yang diperlukan untuk mengendalikan mutu suatu produk, menentukan skema sampling 

penerimaan dan memahami konsep dasar perbaikan mutu melalui perancangan   

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 

(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (PLO_13 : Ketrampilan 

Umum) 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu menentukan karakteristik mutu dari suatu produk  

b. Mampu menentukan teknik-teknik pengendalian proses secara statistik yang diperlukan 

untuk mengendalikan mutu suatu produk  

c. Mampu menentukan skema sampling penerimaan  

d. Memahami konsep dasar perbaikan mutu melalui perancangan   

Pustaka : 

1. Grant, E., Leavenworth, R.S., 1998, Statistical Quality Control, 7th edition, McGraw-Hill, 

New York. 

2. Montgomery, D.C., 2006, Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley, New York. 

3. Gitlow, Howards S., 1995, Total Quality Control. Tools and Methods for Improvement, 

Irwin Co. Publishing Company. 

 

Mata Kuliah :  Analisis Perancangan Informasi + Praktikum   

Semester :  VI Kode MK : TIN 314 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Analisis Perancangan Informasi dan merupakan mata kuliah yang sangat penting terkait 

pembentukan ketrampilan khusus dan ketrampilan umum mahasiswa untuk  menyelesaikan 

masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini 

diharapkan mampu memodelkan dan merancang proses bisnis dalam suatu sistem 

terintegrasi dan rancangan basis data dan  membuat sistem informasi sederhana dari proses 

bisnis yang dirancang  

Mata kuliah ini juga dibekali dengan praktikum secara individu dan kelompok untuk 

membentuk kemampuan kemampuan membuat basis data sederhana  dari suatu proses 

bisnis yang dirancang. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 
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standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 

dan lingkungan (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 

2. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi (PLO_11 : Ketrampilan Khusus) 

3. ampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

7. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

8. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu memodelkan dan merancang proses bisnis dalam suatu sistem terintegrasi dan 

rancangan basis data  

b. Mampu membuat sistem informasi sederhana dari proses bisnis yang dirancang  

c. Membuat basis data sederhana  (praktek)  

Pustaka : 

1. Whitten J.L.D., Bentley, K.C. Ditmann, 2000, System Analys and Design Methods, McGraw-

Hill. 

2. McLeod, Jr., 2004, Management Information system, Prentice-Hall. 

 

 

 

Mata Kuliah :  Manajemen Inovasi   

Semester :  VI Kode MK : TIN 316 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini diperlukan untuk memberikan penguasaan pengetahuan,  ketrampilan khusus 

dan ketrampilan umum mahasiswa untuk  menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada 

sistem terintegrasi.  Capaian pembelajaran mata kuliah ini diarahkan agar mahasiswa  
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memahami konsep dasar inovasi dan pengelolaan proses inovasi  dalam perancangan produk 

industri dan   pengembangan bisnis/usaha, mampu menganalisis product life cycle untuk 

menentukan strategi inovasi sesuai keinginan pasar dan mampu merancang berbagai inovasi 

perbaikan sistem terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 
(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi melalui 
proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan pendekatan 
analitik, komputasional atau eksperimental (PLO_7 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 
rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 
aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi (PLO_11 : Ketrampilan Khusus) 

4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 
Ketrampilan Umum) 

5. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (PLO_19 : Ketrampilan 
Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami konsep dasar inovasi dan pengelolaan proses inovasi  dalam perancangan 

produk industri dan   pengembangan bisnis/usaha. 

b. Mampu menganalisis product life cycle untuk menentukan strategi inovasi sesuai 

keinginan pasar 

c. Mampu merancang berbagai inovasi perbaikan sistem terintegrasi melalui pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi  

Pustaka : 

1. Maital, S.   Seshadri, D.V.R., 2007, Innovation Management : Strategies, Concepts and Tools 

for Growth and Profit,  Sage Publication. 

2. Roges, E.M., 2003, Diffusion of Innovation, Free Press, New York. 

 

 

Mata Kuliah :  Technopreneurship   

Semester :  VI Kode MK : FTT 302 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah  technopreneurship ini merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan 

dan keterampilan mahasiswa secara terintegrasi dalam mengembangkan peluang usaha 

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Pada akhirnya mahasiswa diharapkan 

mampu menuangkan peluang usaha kedalam rancangan bisnis (business plan) yang efektif 
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Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan/Technopreneurship (Sikap)   

2. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 

(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

3. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 

standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 

dan lingkungan (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 

4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

9. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu memahami, menerapkan dan menjadikan pola hidup berwirausaha dengan 

kemampuan berkomunikasi, memimpin dan menerapkan manajemen usaha dalam 

mengelola usahanya dengan baik dan benar.  

b. Mampu berpikir kreatif dan inovatif, serta  mampu mengaplikasikan bidang keahliannya 

untuk menghasilkan rancangan usaha/produk yang berorientasi pasar dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)  untuk menghasilkan suatu 

peluang usaha.  

c. Memahami hak kekayaan intelektual (HaKI) 

d. Mengenali isu-isu etikal dalam praktek keprofesian  

Pustaka : 

1. Buchari Alma, 2007, Kewirausahaan untuk Mahasiswa dan Umum, Alfabeta, Bandung 

2. Nasution Arman Hamkim, Ir., M.Eng., dkk., 2007, Enterpreneurship : membangun spirit 

Tecknopreneurship, Andi Yogyakarta 

3. Dhewanto Wawan, dkk., 2014,  Manajemen Inovasi : Peluang Sukses menghadapi 

Perubahan, Andi Yogyakarta 

4. Gordon, E.. Entrepreneurship Development, Himalaya Publishing House, 

http://site.ebrary.com/id/unsyiah 

http://site.ebrary.com/id/unsyiah
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5. S., Srivastav R.P.. Entrepreneurship Development and Production Management, Himalaya 

Publishing House, http://site.ebrary.com/id/unsyiah 

6. Suryana, 2006, Kewirausahaan, Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses, 

Salemba Empat, Jakarta 

7. ……..,2013, Kewirausahaan : Modul Pembelajaran, Direktorat Jendral Pembelajaran dan 

Kemahasiswaan, Ditjen Pendidikan Tinggi,  

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

 

Mata Kuliah :  Kerja Praktek   

Semester :  VII Kode MK : TIN P01 SKS : 2 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab : Koordinator Kerja Praktek   

Deskripsi Mata Kuliah 

Kerja Praktek merupakan mata kuliah magang pada industri yang diarahkan  untuk 

memperoleh pengalaman kerja nyata sesuai dengan bidang keahlian teknik industri. Mata 

kuliah ini juga untuk membentuk ketrampilan mahasiswa agar  mampu mengidentifikasi, 

merumuskan dan menganalisis persoalan keteknik-industrian nyata dengan metode dan alat 

(tools) dalam disiplin teknik industry 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 

 (PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks 
pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan 
keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration) 
(PLO_9 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_14 : Ketrampilan Umum) 

4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

6.  Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

7. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 
Ketrampilan Umum)  

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mengenali peranan keilmuan Teknik Industri di dunia kerja nyata (industri 
manufaktur/jasa)  

b. Mampu mengidentifikasi, merumuskan dan menganalisis persoalan keteknik-industrian 

http://site.ebrary.com/id/unsyiah


 

  95 

 

nyata dengan metode dan alat (tools) dalam disiplin teknik industri  

Pustaka : 

1. ……….., 2014, Panduan Kerja Praktek Mahasiswa Prodi Teknik Industri Unsyiah, 

Darussalam, Banda Aceh. 

 

 

Mata Kuliah :  Analisis Perancangan Usaha + Praktikum   

Semester :  VII Kode MK : TIN 403 SKS : 2+1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah Analisis Perancangan Usaha + Praktikum  ini merupakan mata kuliah yang 

membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menyelesaikan  permasalahan 

sistem terintegrasi.  Capaian pembelajaran diarahkan untuk memahami konsep 

pengembangan usaha dan kaitannya dengan konsep perancangan sistem integral, 

kemampuan merumuskan analisis pasar untuk suatu produk yang diberikan, dan melakukan 

studi kelayakan usaha untuk suatu produk yang diberikan. 

Mata kuliah ini juga dibekali dengan praktikum secara individu dan kelompok untuk 

membentuk kemampuan merancang perusahaan untuk suatu produk yang diberikan. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem 

(PLO_3 : Penguasaan Pengetahuan) 

2. Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks 

pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan 

keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration) 

(PLO_9 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 

standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 

dan lingkungan (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 

4.  Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan 

aktivitas rekayasa pada bidang sistem terintegrasi (PLO_11 : Ketrampilan Khusus) 

5.  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (PLO_13 : Ketrampilan 

Umum) 

7. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 
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Ketrampilan Umum) 

8. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

9. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

11. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Memahami konsep pengembangan usaha dan kaitannya dengan konsep perancangan 

sistem integral 

b. Mampu merumuskan analisis pasar untuk suatu produk yang diberikan 

c. Mampu melakukan studi kelayakan usaha untuk suatu produk yang diberikan 

d. Mampu merancang perusahaan untuk suatu produk yang diberikan 

e. Mampu menggunakan perangkat lunak spreadsheet   

Pustaka : 

1. Sayuti, M., Studi Kelayakan Bisnis, Graha Ilmu 

2. Suharto, Iman, Studi Kelayakan Industri, Erlangga, Jakarta. 

3. Gasperz, Vincent, Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis, Gramedia. 

 
 
 
 

Mata Kuliah :  Perancangan Tata Letak Fasilitas + Praktikum    

Semester :  VII Kode MK : TIN 405 SKS : 2+1 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :    

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah Perancangan Tata Letak Fasilitas + Praktikum  ini merupakan mata kuliah yang 

membekali keterampilan mahasiswa dalam menyelesaikan  permasalahan sistem terintegrasi.  

Capaian pembelajaran diarahkan untuk membentuk kemampuan merancang tata letak 

fasilitas untuk produksi maupun non produksi untuk suatu produk dengan ukuran kapasitas 

yang telah ditentukan.  

Mata kuliah ini juga dibekali dengan praktikum secara individu dan kelompok untuk 

membentuk kemampuan merancang tata letak fasilitas untuk produksi. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu merancang dan mengendalikan sistem terintegrasi dengan mempertimbangkan 

standar teknis, aspek kinerja, keandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta 

memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial 

dan lingkungan (PLO_10 : Ketrampilan Khusus) 
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2.  Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (PLO_13 : Ketrampilan 

Umum) 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

5. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja 

yang berada di bawah tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

7. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu merancang tata letak fasilitas untuk produksi maupun non produksi untuk suatu 

produk dengan ukuran kapasitas yang telah ditentukan  

Pustaka : 

1. Heragu, S.S., 2008,  Facility Design, 3th edition, CRC Press 

2. Tompkins, J.A., et.all., 1996, Facilities Planning, John Wiley 

 
 
 

Mata Kuliah :  Pengambilan Keputusan Multi Kriteria   

Semester :  VIII Kode MK : TIN 532 SKS : 3 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :   

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman teori dasar mengenai struktur dan kerangka 

proses pengambilan keputusan multi kriteria dalam menyelesaikan masalah rekayasa 

kompleks pada sistem terintegrasi. Materi pembelajaran meliputi kemampuan menggunakan 

berbagai tools dan  metode pengukuran preferensi, multi objective programming, multi 

attribute decision making, dan kemampuan menggunakan dan mengintegrasikan beberapa 

metode pengambilan keputusan multi kriteria dan metode-metode keputusan lain yang 

berkembang untuk menghasilkan informasi keputusan bagi pengambilan keputusan dalam 

perancangan, pengoperasian dan perbaikan sistem terintegrasi.  

Mata kuliah ini juga akan membahas studi kasus serta membuat proyek kelas persolan 

keputusan multi kriteria yang dipresentasikan di akhir kuliah. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks 

pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan 

keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration) 

(PLO_9 : Ketrampilan Khusus) 
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2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (PLO_19 : Ketrampilan 

Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu menggunakan berbagai tools dan  metode pengukuran preferensi, multi objective 

programming, multi attribute decision making  untuk perancangan dan perbaikan sistem 

terintegrasi 

b. Mampu dan efektif menggunakan dan mengintegrasikan beberapa metode pengambilan 

keputusan multi kriteria dan metode-metode keputusan lain yang berkembang untuk 

menghasilkan informasi keputusan bagi pengambilan keputusan dalam perancangan, 

pengoperasian dan perbaikan sistem terintegrasi.  

Pustaka : 

1. Goicoechea, A., D.R. Hansen and L. Duckstein, 1982,  Multiobjective Decision Analysis with 

Engineering and Business Applications. Joint Wiley and Sons, 1982. 

2. Saaty,T.L,  Fundamental of Decision Making in Priority Theory. RWS Publications. 

3. Tzeng, G-H. & Huang, J-J., 2011, Multiple Attribute Decision Making: Methods and 

Applications, Chapman and Hall/CRC. 

4. Saaty, T.L. & Vargas, L.G., 2012,  Models, Methods, Concepts and Applications of the 

Analytic Hierarchy Process, 2nd ed., Springer. 

 
 
 
 

Mata Kuliah :  Tugas Akhir 

Semester :  VIII Kode MK : TIN PA1 SKS : 4 

Dosen Pengampu/Penanggungjawab :   

Deskripsi Mata Kuliah 

Matakuliah ini membekali mahasiswa untuk mampu menyusun sebuah laporan akhir yang 

menjadi sebagian persyaratan kelulusan Sarjana. Materi pembelajaran meliputi kemampuan 

mengenali gejala-gejala masalah dan merumuskannya, kemampuan mengembangkan 

metodologi pemecahan masalah secara ilmiah,  kemampuan  menjalankan usulan metodologi 

pemecahan masalah serta merumuskan rencana implementasi solusi, kemampuan membuat 

rencana implementasi solusi dan kemampuan menyimpulkan dan memberikan saran 

perbaikan pada hasil perancangan atau penyelesaian masalah.  

Topik dari tugas akhir ini bisa berupa studi kasus pada suatu perusahaan dengan 

mengaplikasikan teori, pengujian hipotesa berdasarkan data survey atau interview, atau 
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pengembangan suatu metodologi yang berguna bagi untuk memecahkan masalah sistem 

terintegrasi. 

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO) 

1. Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi melalui 

proses penyelidikan, analisis, interpretasi data dan informasi berdasarkan pendekatan 

analitik, komputasional atau eksperimental (PLO_7 : Ketrampilan Khusus) 

2. Mampu melakukan riset yang mencakup identifikasi, formulasi, dan analisis masalah 

rekayasa pada sistem terintegrasi (PLO_8 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu merumuskan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks 

pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan 

keselamatan publik, kultural, sosial dan lingkungan (environmental consideration) 

(PLO_9 : Ketrampilan Khusus) 

4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 

dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : 

Ketrampilan Umum) 

5. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (PLO_13 : Ketrampilan 

Umum) 

6.  Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain atau kritik seni (PLO_14 : Ketrampilan Umum) 

7. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (PLO_15 : 

Ketrampilan Umum) 

8. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16 : 

Ketrampilan Umum) 

9. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

10. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja yang berada di bawah tanggung 

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri (PLO_19 : Ketrampilan 

Umum) 

11. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

12. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : 

Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CLO) 

a. Mampu mengenali gejala-gejala masalah dan merumuskan masalah perancangan atau 
perbaikan sistem terintegrasi nyata 

b. Mampu mengembangkan metodologi pemecahan masalah secara ilmiah dari masalah 
yang dirumuskannya 
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c. Mampu menjalankan usulan metodologi pemecahan masalah serta merumuskan rencana 
implementasi solusi yang diperoleh 

d. Mampu membuat rencana implementasi solusi dari hasil perancangan atau penyelesaian 
masalah yang dilakukan 

e. Mampu menyimpulkan dan memberikan saran perbaikan pada hasil perancangan atau 
penyelesaian masalah  

Pustaka : 

1. Krishnaswamy, K.N., Sivakumar, A.I., Mathirajan; 2002, Management Research 

Methodology – Integration of Principles and Techniques, Darling Kinderslay, India. 

2. Sekaran, U., 1995, Research Method for Business, John Wiley & Sons, New York. 

3. ........., 2016, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir, Program Studi Teknik Industri Unsyiah 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Buku panduan kurikulum ini merupakan pegangan bagi civitas akademika 

Program Sstudi Teknik Industri Unsyiah. 

2. Kurikulum 2016-2020 yang dihasilkan ini merupakan penyempurnaan dari 

kurikulum 2012-2016.  Rangkaian penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh 

Prodi Teknik Industri Unsyiah mengacu pada standar kompetensi lulusan dalam 

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.   

3. Terjadi beberapa perubahan, seperti penambahan mata kuliah praktikum dan 

penambahan sks mata kuliah dalam kelompok industrial engineering design. 

Jumlah SKS program sarjana ditetapkan sebesar 144 sks, dan dapat diselesaikan 

dalam masa studi 8 (delapan) semester.  

4. Secara Umum, komposisi mata kuliah dalam kurikulum 2016-2020  terdiri dari 

muatan kurikulum inti (mata kuliah) yang telah dirumuskan secara nasional 

oleh Badan Penyelenggara Pendidikan Teknik Industri (BKSTI),  mata kuliah 

Universitas, mata kuliah Fakultas dan mata kuliah institusi (sebagai penciri) 

Program Studi Teknik Industri Unsyiah.   

5. Untuk memfasilitasi perubahan kurikulum lama 2012-2016 ke kurikulum baru 

2016-2020,  semua mata kuliah kurikulum lama telah diekivalensikan ke 

kurikulum baru sesuai dengan sistem ekivalensi pada Panduan Akademik 

Universitas Syiah Kuala. 

6. Untuk menjaga kesinambungan ilmu dari satu tingkatan  ke tingkatan 

berikutnya (program sarjana ke program magister),  prodi teknik industri 

Unsyiah telah mendesain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif. 

7. Untuk  menghasilkan sarjana teknik industri Unsyiah sesuai dengan profil yang 

telah ditetapkan di atas, maka diharapkan semua civitas akademika Program 

Studi Teknik Industri Unsyiah untuk dapat menjalankan proses pembelajaran 

sesuai dengan capaian pembelajaran program studi dan capaian pembelajaran 

maka kuliah yang telah ditentukan. 
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Lampiran 1. Profil Dosen Tetap, tidak tetap dan tenaga kependidikan 

 

Tabel 1a. Profil Dosen Tetap 

No. 
Nama Dosen 

Tetap 
NIP 

Pangkat/Go
l 

Jabatan 
Akademik 

Gelar Akademik 
Pendidikan S1, S2, S3  dan 

Asal Universitas 
Bidang Keahlian untuk 

Setiap Jenjang Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Hasan Yudie 
Sastra*** 

195703301986031004 Penata/IIIc Lektor Dr, Ir, DEA 

S1 (Unsyiah) Teknik Mesin 

S2 (Universite de Technology 
de Compiegne, France ) 

 Teknik Material 

S3 (Faculte Science et des 
Techniques de ’Universite 
d’Aix Marseille, France) 

Manajemen Industri 

2 Husni*** 196505061992031002 Penata/IIIc Lektor Dr, Ir, M.Eng.Sc 

S1 (ITS) Teknik Mesin 

S2 (Universiti Malaya) Teknik Manufaktur 

S3 (Universiti Malaya) Teknik Manufaktur 

3 Iskandar*** 197303041998021002 
Penata 
Muda / IIIb 

Lektor Dr, ST., M.Eng.Sc. 

S1 (Unsyiah) Teknik Mesin 

S2 (Malaya University ) Ergonomi 

S2 (Malaya University ) Ergonomi 

4 Ilyas*** 196302061991021001 Penata/IIIc Lektor Ir, MT 
S1 (Unsyiah) Teknik Mesin 

S2 (ITB)  Teknik Industri 

5 Syahriza*** 196708081994031005 
Penata 
Muda / IIIb 

Asisten Ahli ST, M.Eng.Sc. 
S1 (ITS Surabaya) Teknik Mesin 

S2 (Malaya University )  Teknik Manufaktur 

6 Suhendrianto** 197712092006041001 Asisten Asisten Ahli ST, MSc S1 (Unsyiah) Teknik Mesin 
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No. 
Nama Dosen 

Tetap 
NIP 

Pangkat/Go
l 

Jabatan 
Akademik 

Gelar Akademik 
Pendidikan S1, S2, S3  dan 

Asal Universitas 
Bidang Keahlian untuk 

Setiap Jenjang Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

* Ahli/ IIIa S2 (UGM)  Teknik Industri 

7 
Prima Denny 
Sentia 

198606252015041001 
Asisten 
Ahli/ IIIb 

Asisten Ahli ST, MIT 
S1 (UNISBA, Bandung) Teknik Industri 

S2 (UKM,  Malaysia)  Teknik Industri 

8 Sarika Zuhri 198908142015012101 - - ST, MT 
S1 (Unsyiah) Teknik Mesin 

S2 (UI)  Teknik Industri 

9 Didi Asmadi 198405132015081101 - - STP, MT 
S1 (Unsyiah) Teknologi Hasil Pertanian 

S2 (ITS Surabaya)  Teknik Industri 

10 Yudi Khairullah 198409292016011101 - - ST, MT 
S1 (Universitas Esa Unggul) Teknik Industri 

S2 (ITS Surabaya)  Teknik Industri 
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Tabel 1b. Profil Dosen Tidak Tetap 

No. 
Nama Dosen 

Tetap 
NIP Pangkat/Gol 

Jabatan 
Akademik 

Gelar 
Akademik 

Pendidikan S1, S2, S3  dan 
Asal Universitas 

Bidang Keahlian untuk 
Setiap Jenjang Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 
Yuwaldi 

Away*** 
196412061990021001 Pembina/IVd Profesor Dr, Ir, MSc. 

S1 (ITS  Surabaya) Teknik Komputer 

S2 (ITB) Teknik Industri 

S3 (Universiti Kebangsaan 

Malaysia) 
Teknik Komputer 

2 
M. 

Dirhamsyah*** 
196210021988111001 

 
Pembina/IVa 

Lektor 

Kepala 
Dr, Ir, MT 

S1 (Unsyiah) Teknik Mesin 

S2 (ITB) Teknik Industri 

S3 (Universiti Kebangsaan 

Malaysia) 
Teknik Manufaktur 

3 Jalaluddin*** 
195807311987101001 

 Pembina/IVa 
Lektor 
Kepala 

ST, M.Eng 
S1 (Unsyiah) Teknik Mesin 
S2 (ITB) Teknik Mesin 

4 
Sulaiman 

Thalib*** 96102101990021001 Penata/IIId Lektor 
Dr, Ir, MT 

S1 (Unsyiah) Teknik Mesin 

S2 (ITB) Teknik Material 

S3 (Universiti Kebangsaan 

Malaysia) 
Teknik Material 

5 M. Iqbal*** 196910091997021001 Penata/IIIc Lektor Dr, Ir, M.T 

S1 (ITS) Teknik Mesin 

S2 (ITS) Teknik Manufaktur 

S3 (UKM-Malaya) Teknik Manufaktur 

6 Syifaul Huzni*** 196706081994031003. Penata/IIIc Lektor Dr, ST, M.Sc 
S1 (Unsyiah) Teknik Mesin 

S2 (Universiti Kebangsaan 
Malaysia) 

Teknik Material 
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No. 
Nama Dosen 

Tetap 
NIP Pangkat/Gol 

Jabatan 
Akademik 

Gelar 
Akademik 

Pendidikan S1, S2, S3  dan 
Asal Universitas 

Bidang Keahlian untuk 
Setiap Jenjang Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

S3 (Universiti Kebangsaan 
Malaysia) 

Teknik Material 

7 Irwansyah*** 197609182002121004 Penata/IIIc Lektor ST, M.Eng 
S1 (Unsyiah) Teknik Mesin 

S2 (Asian Institute of 
Technology) 

Product Design 

8 Udink Aulia*** 196605231993031003 Penata/IIIc Lektor Ir, M.Eng 
S1 (ITS) Teknik Mesin 

S2 (Toyohashi University 
Technology) 

Teknik Manufaktur 

9 
Muhammad 
Tadjuddin*** 

197105231998021001 Penata/IIIc Lektor ST, M.Eng.Sc 
S1 (Unsyiah) Teknik Mesin 

S2 (Universiti Malaysia) Teknik Manufaktur 

10 
Adi 
Rahwanto*** 

196008091987031003 Pembina/IVa 
Lektor 

Kepala 
Dr, Ir, M.Eng. 

S1 (ITS) Fisika 

S2 (Toyohashi University 
Technology) 

Fisika 

S3 (Toyohashi University 
Technology)) 

Fisika 

Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen diberi tanda (***)  
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Tabel 1c. Profil Tenaga Kependidikan 

No. Nama   NIP Pangkat/Gol 
Jenis Tenaga 
Kependidika

n /Jabatan   
Gelar Akademik Pendidikan   

Bidang Keahlian untuk 
Setiap Jenjang Pendidikan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Heri Muliadi  - Administrasi Amd D3 Teknik Sipil Unsyiah Teknik Sipil 

2 Agustiar  - Administrasi Amd D3 AMIKI Banda Aceh Teknik Komputer 

3 Friesca Erwan  - Laboran ST  S1  Unisba Bandung Teknik Industri 

4 Ryan Haikal  - Laboran ST  S1   Unsyiah Teknik Industri 

5 Zakia Maulida  - Laboran ST  S1   Unsyiah Teknik Industri 

6 Yunandika  - Laboran SSi  S1   Unsyiah Fisika 
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Lampiran 2. Matrik Keterkaitan Capaian Pembelajaran dengan KKNI dan Elemen Kompetensi 

 

Capaian Pembelajaran 
Program Studi (PLO) 

Nomor 

Rincian 

CLO 

Capaian Pembelajaran Pekuliahan (CLO) 

KKNI Elemen Kompetensi 

A B C D 1 2 3 4 5 6 

PLO_1 

Menguasai konsep 

teoretis sains rekayasa 

(engineering science),  

prinsip-prinsip rekayasa 

(engineering priciples), 

dan perancangan 

rekayasa yang diperlukan 

untuk analisis dan 

perancangan sistem 

terintegrasi 

 

1.1 

Mampu menenetukan gaya-gaya dan kesetimbangan yang 

terjadi serta menghitung besarnya yang terjadi pada 

pembebanan suatu batang 
          

1.2 Mampu menghitung momen gaya yang terjadi           

1.3 
Memahami pemanfaatan dasar-dasar mekanika teknik 

untuk melakukan perancangan 
            

1.4 
Mampu melakukan pengukuran geometris suatu produk 

untuk keperluan pembuatan gambar teknik 
          

1.5 Memahami konsep toleransi           

1.6 

Mampu membaca gambar teknik suatu produk untuk 

keperluan selanjutnya dalam lingkup teknik industri 

seperti pengendalian mutu dan perencanaan proses 

          

1.7 Mampu membuat gambar teknik suatu produk           

1.8 
Mampu membuat Bill of Material dari gambar teknik suatu 

produk yang diberikan 
          

1.9 

Memahami jenis-jenis dan karakteristik dasar material 

(logam, polimer, dll) yang dapat dipakai dalam proses 

produksi  

          

1.10 
Memahami prosedur pengujian bahan serta maksud dan 

tujuan dari pengujian tersebut 
          

1.11 
Memahami standard-standard pengkodean material 

teknik seperti ASTM, JIS dan SII 
          

1.12 Memahami pemanfaatan teknologi komputer dan  
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informasi untuk perancangan, perbaikan, pemasangan dan 

pengoperasian sistem integral/perusahaan 

1.13 
Mampu membuat diagram alir dari suatu algoritma 

penyelesaian masalah tertentu 
 

 
  

      

1.14 

Mampu membuat program komputer dengan bahasa 

pemrograman tertentu untuk merealisasikan algoritma-

algoritma penyelesaian masalah tertentu 
          

PLO_2 

Menguasai konsep sains 

alam dan prinsip dalam 

mengaplikasikan 

matematika rekayasa 

2.1 
Memiliki ketrampilan dalam memanfaatkan hukum-

hukum mekanika dalam masalah fisik 
 

 
  

      

2.2 

Memiliki ketrampilan dalam memanfaatkan azas dan 

metode dalam  elektromagnetika untuk menjelaskan 

masalah fisik 

 
 

  
      

2.3 
Memiliki ketrampilan dalam melakukan percobaan secara 

ilmiah untuk menjelaskan fenomena fisik 
          

2.4 Memahami konsep sistem bilangan real            

2.5 

Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan  metode pertaksamaan, fungsi dan limit untuk 

menyelesaikan masalah 

          

2.6 

Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan metode turunan dan integral untuk menyelesaikan 

masalah 

          

2.7 

Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan metode fungsi transenden dan teknik pengintegralan 

untuk menyelesaikan masalah 

          

2.8 Memahami konsep bentuk tak tentu dan integral tak wajar           

2.9 

Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan  metode deret tak terhingga untuk menyelesaikan 

masalah 
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2.10 Memahami konsep geometri di bidang dan ruang           

2.11 
Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan metode turunan di Rn untuk menyelesaikan masalah 
          

2.12 

Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan metode integral lipat dua untuk menyelesaikan 

masalah 
          

2.13 

Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan metode persamaan diferensial biasa untuk 

menyelesaikan masalah 

          

2.14 Memahami konsep sistem persamaan linier           

2.15 

Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan  metode matriks dan determinan untuk 

menyelesaikan masalah 

          

2.16 

Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan metode vektor di bidang dan ruang untuk 

menyelesaikan masalah 

          

2.17 
Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan metode transformasi linier 
          

2.18 
Memahami konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk 

mempelajari bidang optimisasi 
          

2.19 

Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan metode penghampiran nilai fungsi untuk 

menyelesaikan masalah 

          

2.20 

Memahami konsep serta trampil dalam memakai rumus 

dan metode maksimasi dan minimasi untuk 

menyelesaikan masalah 

          

PLO_3 

Menguasai prinsip dan 
3.1 

Memahami proses perancangan sebagai ciri dasar dari 

disiplin engineering 
           



111 

 

teknik perancangan 

sistem terintegrasi 

dengan pendekatan 

sistem 

 

 

3.2 
Memahami pengertian, ruang lingkup, permasalahan dan 

profesi teknik industri 
          

3.3 
Memahami pendekatan-pendekatan teknik industri dalam 

menyelesaikan masalah 
          

3.4 
Memahami konsep kerja, sistem kerja dan perannya dalam 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas 
          

3.5 
Memahami konsep ergonomi dan data-data dasar dalam 

analia ergonomi  
 

 
  

      

3.6 

Mampu memakai alat ukur anthropometri untuk 

mengukur anggota tubuh manusia dalam posisi kerja 

duduk dan berdiri 

          

3.7 
Mampu menjalankan prosedur pengamatan kerja untuk 

keperluan pengukuran kerja (waktu dan fisiologis)  
          

3.8 
Mampu melakukan perhitungan biomekanika untuk kerja 

dalam suatu stasiun kerja  
          

3.9 
Mampu mengukur performansi fisiologis suatu 

pelaksanaan pekerjaan 
          

3.10 Mampu memperkirakan aspek mental suatu pekerjaan           

3.11 
Mampu menganalisa pengaruh faktor lingkungan yang 

mempengaruhi efektifitas dan efisiensi kerja manusia. 
          

3.12 
Mampu menggunakan konsep dan metode evaluasi 

Ergonomi untuk perbaikan sistem kerja secara langsung 
          

3.13 
Memahami konsep-konsep dasar perancangan sistem 

kerja   
 

 
  

      

3.14 

Memahami aspek-aspek penting dari sebuah pekerjaan 

(elemen pekerjaan, performance rating, waktu 

kelonggaran, waktu normal penyelesaian kerja dan waktu 

baku sebuah pekerjaan). 
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3.15 

Memahami dan mampu melakukan  pengukuran kerja 

menggunakan metode langsung dan tidak langsung secara 

tepat serta menganalisis dari proses dan hasil pengukuran 

kerja untuk perbaikan perancangan sistem kerja 

 
 

  
      

3.16 Mampu menghitung waktu baku suatu pekerjaan           

3.17 

Memahami prosedur dan teknik pengendalian 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja, 

serta mengetahui isu terkini pelaksanaan K3 di tempat 

kerja 

          

3.18 
Mampu menganalisis permintaan dan membuat ramalan 

permintaan untuk keperluan perencanaan produksi 
  

  
      

3.19 Mampu membuat Jadwal Induk Produksi     
      

3.20 
Mampu membuat rencana kebutuhan material dan 

kapasitas 
    

      

3.21 
Mampu membuat jadwal operasi dan pengendalian lantai 

pabrik 
    

      

3.22 Mampu membuat lintasan perakitan           

3.23 
Mampu membuat jadwal kegiatan produksi dengan 

pendekatan manajemen proyek 
          

3.24 Mampu membuat distribution requirement planning           

3.25 

Mampu mengaplikasikan sistim produksi tepat waktu,  

sistim produksi Theory of Constraints dan sistem produksi 

berbasis load oriented manufacturing system 

          

3.26 

Mampu menganalisis interaksi antar kompenen dalam 

sistem produksi, proses throughput, proses operasional, 

serta kinerja sistem produksi tersebut 

          

3.27 
Mampu menganalisis dan mengevaluasi manajemen 

logistik yang terkait dengan situasi nyata 
          



113 

 

3.28 Mampu menentukan karakteristik mutu dari suatu produk  
 

  
      

3.29 

Mampu menentukan teknik-teknik pengendalian proses 

secara statistik yang diperlukan untuk mengendalikan 

mutu suatu produk 

          

3.30 Mampu menentukan skema sampling penerimaan           

3.31 
Memahami konsep dasar perbaikan mutu melalui 

perancangan 
          

3.32 

Memahami  proses utama dalam pengelolaan proyek 

industri dan pentingnya integrasi antara strategi 

organisasi dalam pengelolaan proyek 
          

3.33 
Memahami sub-sistem keberhasilan pengelolaan proyek 

industri  dalam sistem manajemen proyek 
           

3.34 

Memahami  detail konsep dan work breakdown structures 

(WBS) sebagai dasar perencanaan dan pengendalian 

proyek industri 

          

3.35 
Memahami konsep sistem, pendekatan sistem, model dan 

pemodelan sistem 
          

3.36 
mampu menformulasikan masalah dan membuat 

karakterisasinya 
          

3.37 Mampu menformulasikan model dari masalah yang 

dirumuskan 
          

3.38 
Mampu merumuskan langkah-langkah pencarian solusi 

serta analisis dari formulasi model yang dibentuk 
          

3.39 
Memahami siklus manajemen dan perannya dalam 

pengoperasian sistem terintegrasi atau perusahaan 
          

3.40 Memahami konsep dasar pengorganisasian suatu 

perusahaan 
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3.41 

Memahami konsep dasar bisnis, fungsi-fungsi dalam bisnis 

serta lingkungan bisnis yang dapat dimanfaatkan dalam 

rangka perancangan, perbaikan dan pemasangan sistem 

terintegrasi  

          

3.42 Memahami ruang lingkup,  proses perancangan  dan 

pengembangan produk industri 
          

3.43 Mampu menjelaskan perbedaan antara core component 

dan support component yang melekat pada suatu produk 
          

3.44 

Mampu membaca laporan keuangan dan mengidentifikasi, 

menentukan alokasi dan melakukan kalkulasi biaya untuk 

perencanaan dan pengendalian 
          

3.45 

Memahami pengetahuan dasar dan memiliki keterampilan 

konsep pengambilan keputusan dalam pemilihan 

alternatif rancangan teknis (rencana investasi) 

berdasarkan pertimbangan ekonomis 

          

3.46 

Mampu memahami, menerapkan dan menjadikan pola 

hidup berwirausaha dengan kemampuan berkomunikasi, 

memimpin dan menerapkan manajemen usaha dalam 

mengelola usahanya dengan baik dan benar.  

 
 

 
       

3.47 Memahami konsep pengembangan usaha dan kaitannya 

dengan konsep perancangan sistem integral 
          

3.48 

Memahami pendekatan probabilitas dan stokastik dalam 

analisis keandalan, serta mampu menggunakan 

mengestimasi dan menganalisis keandalan dalam 

perancangan suatu sistem terintegrasi 

          

3.49 
Mampu memahami, mengidentifkasi  dan 

mengakomodasikan permasalahan yang berhubungan 

dengan penerapan strategi di sustainable manufacturing 
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3.50 

Memahami sistim manufaktur ramping (lean) serta 

mampu mengidentifikasi dan menganalisis pemborosan-

pemborosan (waste) yang terjadi dalam aktivitas kerja 

sistem terintegrasi. 

          

3.51 Memahami konsep, metode dan isu-isu praktis terkait 

dalam pengelolaan rantai pasok suatu industr 
          

3.52 
Memahami konsep-konsep sistem ERP, modul-modul ERP 

dan metodologi  aplikasi ERP dalam suatu sistem 

terintegrasi 

          

3.53 
Memahami konsep dasar dan komponen-komponen 

concurrent engineering dalam pengembangan produk 

industri 

          

3.54 

Memahami konsep-konsep computer integrated 

manufacturing, komponen-kompoenen, interaksi antar 

komponen dan teknologi informasi dalam computer 

integrated manufacturing 

          

PLO_4 

Menguasai prinsip dan 

issue terkini dalam 

ekonomi, sosial, ekologi 

secara umum 

4.1 

Memahami dan mampu menjelaskan proses terjadinya 

pertukaran dan konsumsi barang dan jasa serta 

konteksnya dalam operasi perusahaan sebagai salah satu 

bentuk sistem terintegrasi  

          

4.2 
Mampu menjelaskan konsep-konsep ekonomi mikro dan 

makro dan kaitannya dengan pengembangan industri 
          

4.3 
Memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi 

industri  
          

4.4 

Memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip psikologi 

untuk dimanfaatkan dalam perancangan, perbaikan dan 

pemasangan sistem terintegrasi 

          

4.5 Memahami konsep dasar reduce, reuse dan recycle           
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sebagai bagian penting pengelolaan sistem terintegrasi 

4.6 
Memahami issue, tantangan dan peluang yang dapat 

berkaitan dengan bidang kewirausahaan 
    

      

4.7 
Memahami key success factor, competitive setting dan 

positioning strategy dalam aneka pasar  
    

      

4.8 

 Memahami beberapa tools dan metode dalam 

pengukuran produktivitas baik industri manufaktur 

maupun jasa 

    
      

4.9 Pendidikan Agama  
         

4.10 PPKn  
         

4.11 ISBD  
         

4.12 Mitigasi  
         

4.13 KKN  
         

4.14 Bhs Indonesia  
         

4.15 Bhs inggris  
         

PLO_5 

Menguasai pengetahuan 

tentang teknik 

komunikasi dan 

perkembangan teknologi 

terbaru dan terkini 

5.1 Mampu menggunakan perangkat lunak untuk presentasi           

5.2 

Memahami perkembangan teknologi terkait dengan 

keteknik-industrian seperti teknologi manufaktur maju, 

pemakaian teknologi informasi untuk mengelola 

perusahaan (sistem terintegrasi), green manufacturing, 

energy conservation, dsb. 

          

5.3 
Mampu mengenali jenis-jenis komponen elektronika yang 

dipakai dalam perancangan sistem terintegrasi serta 
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karakteristiknya 

5.4 

Memahami   perkembangan teknologi dan dampaknya 

terhadap masyarakat 

 

          

5.5 

Memahami keputusan pemilihan teknologi berdasarkan 

pertimbangan sosial, rekayasa dan  perancangan sistem 

terintegrasi 

 

          

5.6 

Memahami konsep eksploitasi teknologi  untuk kemajuan 

masyarakat dan perancangan sistem terintegrasi 

 
          

5.7 

Mampu menyampaikan gagasan/ide baik lisan maupun 

tulisan kepada masyarakat luas atau kalangan tertentu 

dengan memamfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi sesuai dengan etika  ketentuan penulisan 

ilmiah 

          

5.8 
Memahami konsep e-bisnis dan perkembangannya, dan 

aplikasi e-bisnis dalam suatu perusahaan industri 
          

5.9 

Memahami konsep-konsep yang terkait dengan pemilihan 

teknologi, transfer dan adaptasi teknologi dan  

implementasi   teknologi dalam suatu sistem terintegrasi 

          

5.10 Memahami kode etik profesi insinyur Indonesia           

5.11 
Mengenali isu-isu etikal dalam praktek keprofesian teknik 

industri 
          

5.12 Memahami hak kekayaan intelektual (HaKI)           

5.13 
Mampu melakukan pencarian informasi yang luas pada 

satu isue yang diberikan 
          

5.14 Terampil menggunakan peralatan teknologi informasi yang           
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diperlukan dalam pencarian informasi 

PLO_6 

Mampu menerapkan 

matematika, sains, dan 

prinsip rekayasa 

(engineering principles) 

untuk menyelesaikan 

masalah rekayasa 

kompleks pada sistem 

terintegrasi (meliputi 

manusia, material, 

peralatan, energi, dan 

informasi) 

6.1 
Mampu menggunakan statistik diskriptif  dalam analisa 

data 
          

6.2 Memahami dasar-dasar teori peluang           

6.3 
Mampu menentukan distribusi peluang dari proses 

pengumpulan data yang dilakukan 
          

6.4 
Memahami pentingnya metode sampling dalam 

pengumpulan data suatu penelitian 
          

6.5 

Mampu melakukan proses estimasi yang dimanfaatkan 

untuk menyelesaikan masalah perancangan, perbaikan, 

pemasangan dan pengoperasian sistem terintegrasi 
          

6.6 

Mampu melakukan uji hipotesis yang dimanfaatkan untuk 

menyelesaikan masalah perancangan, perbaikan, 

pemasangan dan pengoperasian sistem terintegrasi 
          

6.7 

Mampu melakukan analisis variansi untuk menyelesaikan 

masalah perancangan, perbaikan, pemasangan dan 

pengoperasian sistem terintegrasi 
          

6.8 

Mampu melakukan analisis regresi untuk menyelesaikan 

masalah perancangan, perbaikan, pemasangan dan 

pengoperasian sistem terintegrasi 
          

6.9 

Mampu menyelesaikan persoalan programa linier yang 

diformulasikan dengan metode simpleks, metode Big-M 

dan metode dua fasa 
          

6.0 

Mampu menganalisis hasil-hasil pemecahan formulasi 

programa linier dengan teori dualitas dan analisis 

sensitivitas  
          

6.1 
Mampu menyelesaikan persoalan transportasi, 

transhipment, dan penugasan dengan memakai metode 
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pencarian solusi yang sesuai 

6.2 

Mampu mencari solusi dari formulasi model jaringan 

dengan metode network simpleks dan melakukan analisis 

atas solusi yang dihasilkan 
          

6.3 

Mampu mencari solusi dari formulasi model programa 

dinamis dan melakukan analisis atas solusi yang 

dihasilkan 
          

6.14 
Mampu mencari solusi dari formulasi model markov dan 

melakukan analisis atas soulusi yang dihasilkan 
          

6.15 
Mampu mencari solusi dari formulasi model antrian dan 

melakukan analisis atas solusi yang dihasilkan 
          

6.16 

Mampu mencari solusi dari formulasi model game 

(permainan) dan melakukan analisis atas solusi yang 

dihasilkan 
          

6.17 

Memahami jenis-jenis proses pembentukan material, 

pemesinan, dan finishing beserta karakteristik dan 

pemakaiannya dalam industri manufaktur 
          

6.18 
Mampu membuat rencana proses untuk suatu produk 

tertentu yang diberikan 
          

6.19 
Menjalankan rencana proses yang dibuat pada benda kerja 

nyata dengan proses machining 
          

6.20 
Mampu memahami dasar-dasar hukum rangkaian 

elektronika 
          

6.21 

Mampu menggunakan rangkaian logika dan aljabar 

Boolean untuk menghitung besaran-besaran suatu 

rangkaian elektronika dan pemakaiannya dalam sistem 

terintegrasi 

          

PLO_7 7.1 Mampu menformulasikan masalah-masalah yang bersifat           
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Mampu menemukan 

sumber masalah rekayasa 

kompleks pada sistem 

terintegrasi melalui 

proses penyelidikan, 

analisis, interpretasi data 

dan informasi 

berdasarkan pendekatan 

analitik, komputasional 

atau eksperimental 

deterministik ke dalam formulasi model programa linier 

dan turunannya seperti model transportasi, transhipment, 

dan penugasan. 

7.2 

Mampu memodelkan persoalan-persoalan yang bersifat 

stokastik ke dalam formulasi analisis jaringan, programa 

dinamis, analisis markov, teori antrian dan teori 

permainan  

          

7.3 

Mampu melakukan analisis masalah perancangan, 

perbaikan, pemasangan dan pengoperasian sistem 

integral yang terkait dengan teori peluang 
          

7.4 

Mampu mengidentifikasi berbagai risiko kerja 

berdasarkan aspek keselamatan dan  kesehatan kerja 

dengan mengacu pada regulasi nasional dan internasional 
          

7.5 
Memahami model-model manajemen logistik di bidang 

jaringan distribusi, transportasi dan pergudangan 
          

7.6 
Mampu menentukan dan melakukan sintesa terhadap 

peluang-peluang baru bagi pengembangan produk inovatif 
          

7.7 

Mampu menggunakan metode-metode untuk 

menginterpretasikan voice of customer hingga menjadi 

produk jadi 
          

7.8 

Mampu mengidentifikasi, memformulasi risiko-risiko yang 

dihadapi dalam proyek dan mampu memilih model 

analisis, evaluasi dan pengelolaan risiko proyek industri 
          

7.9 
Mampu membuat formulasi model simulasi dari masalah 

sistem terintegrasi yang diberikan 
          

7.10 

Mampu mengenali gejala-gejala masalah dan 

merumusakan masalah perancangan atau perbaikan 

sistem terintegrasi nyata 
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PLO_8 

Mampu melakukan riset 

yang mencakup 

identifikasi, formulasi, 

dan analisis masalah 

rekayasa pada sistem 

terintegrasi  

8.1 

Mampu menentukan variabel-variabel dan parameter-

parameter serta relasinya dalam suatu persoalan sistem 

terintegrasi  
          

8.2 
Mampu menentukan metode penelitian yang sesuai untuk 

menyelesaikan masalah keteknik-industrian 
          

8.3 
Mampu melakukan pengumpulan data dengan metode 

sampling yang tepat 
          

8.4 
Mampu melakukan pengolahan dan analisis data dengan 

teknik statistik yang sesuai 
          

8.5 
Mampu merancang dan menjalankan eksperimen untuk 

menyelesaikan masalah keteknik-industrian 
          

8.6 
Mampu membuat rencana implementasi solusi dari hasil 

perancangan atau penyelesaian masalah yang dilakukan 
          

8.7 
Mampu menyimpulkan dan memberikan saran perbaikan 

pada hasil perancangan atau penyelesaian masalah  
          

PLO_9 

Mampu merumuskan 

alternatif solusi untuk 

menyelesaikan masalah 

rekayasa kompleks pada 

sistem terintegrasi 

dengan memperhatikan 

faktor-faktor ekonomi, 

kesehatan dan 

keselamatan publik, 

kultural, sosial dan 

lingkungan 

(environmental 

9.1 Mampu merancang percobaan dan analisis dari model 

simulasi yang dikembangkan untuk menyusun solusi yang 

tepat bagi permasalahan yang dihadapi 
          

9.2 Mampu merencakaan proyek industri secara holistik dan 

merancang instrumen pengendaliannya 
          

9.3 Mampu merancang model, penilaian investasi dan 

penentuan sumber-sumber pendanaan suatu proyek 

industri 
          

9.4 Mampu menggunakan teknik dan alat-alat pengambilan 

keputusan dalam yang tersedia dalam mengelola proyek 

industri 
          

9.5 Mampu merumuskan analisis pasar untuk suatu produk 

yang diberikan   
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consideration) 9.6 Mampu melakukan studi kelayakan usaha untuk suatu 

produk yang diberikan   
          

9.7 Mampu mengembangkan metodologi pemecahan masalah 

secara ilmiah dari masalah yang dirumuskannya 
          

9.8 Mampu menjalankan usulan metodologi pemecahan 

masalah serta merumuskan rencana implementasi solusi 

yang diperoleh 
          

9.9  Mampu mengukur, menganalisis serta mencari alternatif 

penyelesaian masalah untuk meningktakan produktivitas 

suatu industri atau usaha 
          

9.10  Memahami berbagai isu dan sistem kebijakan  terkait 

dengan dunia industri secara mendalam, serta mampu 

menganalis suatu kebijakan industri untuk keperluan 

perancangan, pengoperasian dan perbaikan sistem 

terintegrasi 

          

9.11 Mampu menggunakan berbagai tools dan  metode 

pengukuran preferensi, multi objective programming, 

multi attribute decision making  untuk perancangan dan 

perbaikan sistem terintegrasi 

          

9.12  Mampu dan efektif menggunakan dan mengintegrasikan 

beberapa metode pengambilan keputusan multi kriteria 

dan metode-metode keputusan lain yang berkembang 

untuk menghasilkan informasi keputusan bagi 

pengambilan keputusan dalam perancangan, 

pengoperasian dan perbaikan sistem terintegrasi. 

          

PLO_10 

Mampu merancang dan 

mengendalikan sistem 

10.1 

Mampu merancang stasiun kerja dan lingkungan kerja 

sesuai dengan kaidah-kaidah perancangan sistem kerja 

dan ergonomi 
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terintegrasi dengan 

mempertimbangkan 

standar teknis, aspek 

kinerja, keandalan, 

kemudahan penerapan, 

keberlanjutan, serta 

memperhatikan faktor-

faktor ekonomi, 

kesehatan dan 

keselamatan publik, 

kultural, sosial dan 

lingkungan 

10.2 
Mampu menggunakan prinsip-prinsip ergonomi untuk 

mengevaluasi rancangan suatu produk 
          

10.3 
Mampu menggunakan prinsip-prinsip biomekanika untuk 

merancang produk dan sistem kerja 
          

10.4 
Mampu membuat rancangan lintas perakitan serta 

melakukan evaluasi performansinya 
          

10.5 
Membuat pekiraan penjualan dan menyusun jadwal 

produksi induk 
          

10.6 
Membuat rencana kebutuhan material dan 

pengendaliannya 
          

10.7 
Mampu membuat rancangan organisasi sesuai sistem 

prosedur yang dikembangkan 
          

10.8 

Mampu melakukan  proses perancangan sistem otomasi 

sederhana, serta merancang dan mengimplementasikan 

sistem kontrol logika.    
          

10.9 
Mampu melakukan pengembangan produk dimulai dari 

fase 0 sampai fase 5 
          

10.10 
Mampu menjelaskan trade off biaya terhadap kualitas 

dalam spesifikasi produk 
          

10.11 
mampu membuat  dan mengevaluasi 

purwarupa/prototive dari suatu produk yang ditentukan 
          

10.12 

Mampu berpikir kreatif dan inovatif, serta  mampu 

mengaplikasikan bidang keahliannya untuk menghasilkan 

rancangan usaha/produk yang berorientasi pasar dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)  

untuk menghasilkan suatu peluang usaha.  

          

10.13 
Mampu merancang tata letak fasilitas untuk produksi 

maupun non produksi untuk suatu produk dengan ukuran 
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kapasitas yang telah ditentukan 

10.14 
Mampu merancang perusahaan dari suatu produk yang 

diberikan 
          

10.15 Mampu memodelkan dan merancang proses bisnis dalam 

suatu sistem terintegrasi dan rancangan basis data 
          

10.16 Mampu membuat sistem informasi sederhana dari proses 

bisnis yang dirancang 
          

10.17 Mampu menghitung dan menganalisis biaya terkait 

dengan rancangan yang dihasilkan 
          

10.18 
Mampu melakukan evaluasi terhadap rancangan atau 

rencana penyediaan peralatan yang dihasilkan dengan 

metode-metode ekonomi teknik 
          

10.19 Mampu menggunakan standard-standard yang berlaku 

dalam profesi teknik industri 
          

10.20 

Mampu menentukan kebutuhan perawatan, dan mampu 

merancang kebutuhan sistem perawatan di dalam suatun 

sitem terintergrasi/industri dengan mempertimbangkan 

factor keandalan, optimasi biaya dan sumber daya industri 

          

10.21 

Memahami konsep dasar dan berbagai tools/metode yang 

berkaitan dengan peningkatan kualitas seperti six sigma, 

TQM, dan lain-lain yang relevan, serta mampu 

menggunakan berbagai  tools/metode tersebut  untuk 

menyelesaikan permasalahan kualitas pada suatu industri 

          

10.22 

Memahami konsep dasar dan berbagai tools/metode yang 

Mampu mengimplementasikan  prinsip-prinsip 

sustainability dalam suatu proses bisnis dan mampu 

mengientegrasikannya untuk meningkatkan kinerja 

proses bisnis 
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10.23 
Mampu  menggunakan model-medel strategi kompetitif 

untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan 

strategi korporasi 
          

10.24 

Mampu menggunakan tools dan metode-metode sistem 

manufaktur ramping (lean) untuk perancangan, 

pengoperasian dan perbaikan kinerja suatu sistem 

terintegrasi 

          

10.25 
Mampu mengukur, menganalisis dan merancang rantai 

pasok, penggunaan teknologi informasi serta isus-isu 

global dalam manajemen rantai pasok   
          

10.26  Mampu mengidentifikasi dan menerapkan pendekatan 

concurrent engineering pada suatu industri manufaktur 
          

10.27 Mampu mengevaluasi serta merancang sistem computer 

integrated manufacturing 
          

10.28 

Memahami konsep design for manufacture, konsep desain 

for assembly, dan konsep desain for environment, serta 

mampu mengimplementasikannya dalam proses 

perancangan dan perbaikan  sistem terintegrasi 

          

10.29 

Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ergonomi/ 

human factors engineering dalam perancangan atau 

pengembangan produk industri  dengan 

mempertimbangkan aspek anthropometri, rancangan 

kontrol dan display,  keselamatan/HRA dan studi 

behaviour user 

          

PLO_11 

Mampu memilih 

sumberdaya dan 

memanfaatkan perangkat 

11.1 
Mampu membuat program simulasi komputer untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan 
          

11.2 Menggunakan perangkat lunak spreadsheet           

11.3 Mampu menggunakan perangkat CAD atau sejenisnya           
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perancangan dan analisis 

rekayasa berbasis 

teknologi informasi dan 

komputasi yang sesuai 

untuk melakukan 

aktivitas rekayasa pada 

bidang sistem 

terintegrasi 

untuk membuat gambar dan membuat Bill of Material dari 

gambar teknik suatu produk yang diberikan 

11.4 Menggunakan perangkat lunak statistic           

11.5 Menggunakan perangkat lunak untuk optimisasi           

11.6 
Menggunakan perangkat lunak untuk analisis dan evaluasi 

biomekanika  untuk merancang produk dan sistem kerja 
          

11.7 
Menggunakan perangkat lunak untuk analisis dan evaluasi 

manajemen logistik 
          

11.8 
Menggunakan perangkat lunak untuk perancangan dan 

pengembangan produk 
          

11.9 
Menggunakan perangkat lunak untuk perencanaan dan 

perancangan proyek industri 
          

11.10 Membuat basis data sederhana           

11.11 

Mampu merancang solusi rekayasa e-bisnis untuk 

manajemen rantai suplai dan  logistic untuk peningkatan 

kinerja suatu perusahaan industri  
          

11.12 

Mampu menerapkan model simulasi sistem dinamik serta 

menggunakan perangkat lunak sistem dinamik untuk  

menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem 

terintegrasi 

          

11.13 

Mampu merancang blueprint sistem ERP dan  

memamfaatkan perangkat lunak ERP  untuk perancangan,  

dan perbaikan sistem terintegrasi 
          

11.14 

Mampu melakukan perencanaan, pengelolaan dan 

pengembangan inovasi teknologi dalam perancangan dan 

perbaikan sistem terintegrasi untuk mendapatkan 

keunggulan daya saing industri. 

          

PLO_12 12.1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan           
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Mampu menerapkan 

pemikiran logis, kritis, 

sistematis, dan inovatif 

dalam konteks 

pengembangan atau 

implementasi ilmu 

pengetahuan dan 

teknologi yang 

memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai 

dengan bidang 

keahliannya 

inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 
keahliannya 
 

PLO_13 

Mampu menunjukkan 

kinerja mandiri, bermutu, 

dan terukur 

13.1 
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur 
          

PLO_14 

Mampu mengkaji 

implikasi pengembangan 

atau implementasi ilmu 

pengetahuan teknologi 

yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan 

kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam 

14.1 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 
etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau kritik seni 
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rangka menghasilkan 

solusi, gagasan, desain 

atau kritik seni 

PLO_15 

Menyusun deskripsi 

saintifik hasil kajian 

tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam 

laman perguruan tinggi  

15.1 
Mampu menyusun laporan TUGAS AKHIR sesuai 

ketentuan dokumentasi dan penulisan baku 
          

15.2 
Mampu menyusun artikel ilmiah dari hasil kajian tugas 

akhir sesuai ketentuan dokumentasi dan penulisan baku 
          

15.3 
Mampu menyampaikan hasil-hasil kajian tugas akhir 

dalam presentasi yang baik 
          

PLO_16 

Mampu mengambil 

keputusan secara tepat 

dalam konteks 

penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data  

16.1 

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 

hasil analisis informasi dan 
          

PLO_17 

Mampu memelihara dan 

mengembangkan 

jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam 

maupun di luar 

lembaganya 

17.1 

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja 

dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun 

di luar lembaganya 
          

PLO_18 18.1 Mampu melakukan kerjasama  dengan memberikan           
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Mampu 

bertanggungjawab atas 

pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang 

ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di 

bawah 

tanggungjawabnya 

kontribusi yang berarti untuk kerja kelompok 

18.2 Mampu  memimpin kerja kelompok            

18.3 Mengenali cara-cara menyelesaikan konflik           

PLO_19 

Mampu melakukan 

proses evaluasi diri 

terhadap kerja yang 

berada di bawah 

tanggung jawabnya, dan 

mampu mengelola 

pembelajaran secara 

mandiri  

19.1 
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kerja 
yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu 
mengelola pembelajaran secara mandiri  

          

PLO_20 

Mampu 

mendokumentasikan, 

menyimpan, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali data 

untuk menjamin 

kesahihan dan mencegah 

plagiasi 

20.1 

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, 

dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 

dan mencegah plagiasi 
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PLO_21 

Mampu melakukan 

komunikasi secara 

tertulis maupun lisan 

yang efektif 

21.1 

Mampu membuat laporan hasil perancangan dan 

perbaikan sistem terintegrasi sesuai ketentuan penulisan 

dan dokumentasi 
          

21.2 
Mampu menyampaikan hasil-hasil perancangan dan 

perbaikan dalam presentasi yang baik 
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Lampiran 3. Diagram Alir Mata Kuliah

Mata Kuliah Universitas/Dikti Mata Kuliah Kurikulum Inti Teknik Industri

Mata Kuliah Fakultas Mata Kuliah Kurikulum Insitusi/Prodi Teknik Industri Unsyiah

Pilihan Bidang 

Peminatan SM-3

Pilihan Bidang 

Peminatan SM-1

Pilihan Bidang 

Peminatan SI-1

Pilihan Bidang 

Peminatan SI-2

Pilihan Bidang 

Peminatan SI-3

Analisis dan 

Perancangan Kerja

Manajemen Proyek 

Industri

Perancangan Tata 

Letak Fasilitas + 

Praktikum

Proses Manufaktur + 

Praktikum

Praktikum 

Perancangan Sistem 

Kerja dan Ergonomi

Pilihan Bidang 

Peminatan SI-4

Wajib Bidang 

Peminatan SM-1

Pilihan Bidang 

Peminatan SI-4

Ergonomi Industri

Praktikum Statistik 

Industri 

Penelitian  Operasional 

II + Praktikum

Wajib Bidang 

Peminatan SM-3

Wajib Bidang 

Peminatan SM-2

Pemodelan Sistem

Metode Penelitian

Simulasi Sistem 

Industri + Praktikum

Praktikum 

Perancangan dan 

Pengembangan 

Produk

Kalkulus I

Statistik Industri II Wajib Bidang 

Peminatan SM-4

Kalkulus II

PPKn

Logika Pemrograman 

dan Komputer + 

Praktikum

Manajemen Logistik

Matematika Rekayasa

Penelitian      

Operasional I

Tata Tulis dan 

Komunikasi Ilmiah

Perancangan dan 

Pengembangan 

Produk

Statistik Industri I

Menggambar Teknik 

+ Praktikum

Mekanika Teknik

Pengantar Teknik 

Industri

ISBD
Prilaku dan 

Perancangan 

Organisasi

Bahasa Indonesia Bahasa Inggris

Pengantar Ekonomi

Material Teknik

Pengetahuan 

Kebencanaan dan 

Lingkungan
Perencanaan dan 

Pengendalian 

Produksi

Analisis dan Estimasi 

Biaya
Pendidikan Agama

Psikologi Industri

Fiisika Dasar II + 

Praktikum

Otomasi Sistem 

Industri
Fiisika Dasar I

Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja

Elektronika Industri

Ekonomi Teknik

Manajemen Inovasi

Kerja Praktek

Pilihan Bidang 

Peminatan SI-3

Technopreneurship

Wajib Bidang 

Peminatan MI-2

Ekologi Industri

Kuliah Kerja Nyata

Wajib Bidang 

Peminatan SM-1

Wajib Bidang 

Peminatan SM-2

Tugas Akhir

Wajib Bidang 

Peminatan MI-1

Pilihan Bidang 

Peminatan SM-2

Analisis Perancangan 

Informasi + 

Praktikum

Analisis 

Perancangan Usaha 

+ Praktikum 

Pengendalian dan 

Penjaminan Mutu

Praktikum Sistem 

Produksi

Konsep Pengenalan 

dan Pengembangan 

Teknologi

Pilihan Bidang 

Peminatan SI-1

Pilihan Bidang 

Peminatan SI-2

Sistem Produksi

I  II III IV V VI  VII  VIII  
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Lampiran 4. Rencana Pembelajaran Semester 

 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Mata Kuliah : Pengantar Teknik Industri                               Semester :  I Kode MK : TIN 105 SKS : 3 

Program Studi : Teknik Industri S1 Dosen Pengampu/Penanggungjawab :   

Capaian Pembelajaran Program Studi 

(PLO) 

1. Menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem (PLO_3 : 

Penguasaan Pengetahuan) 

2. Menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan 

terkini (PLO_5 : Penguasaan Pengetahuan) 

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

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (PLO_12 : Ketrampilan Umum) 

4. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya (PLO_19 : Ketrampilan Umum) 

Capaian Pembelajaran Perkuliahan 

(CLO) 

a. Memahami proses perancangan sebagai ciri dasar dari disiplin engineering 

b. Memahami pengertian, ruang lingkup, permasalahan dan profesi teknik industri 

c. Memahami konsep kerja, sistem kerja dan perannya dalam meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas 

d. Memahami pendekatan-pendekatan teknik industri dalam menyelesaikan masalah 

e. Memahami kode etik profesi insinyur Indonesia 

f. Mengenali isu-isu etikal dalam praktek keprofesian teknik industri 

g. Mampu menggunakan perangkat lunak untuk presentasi  

 

Deskripsi Matakuliah                      Mata kuliah ini menjelaskan pengertian, ruang lingkup, permasalahan dan profesi teknik industri dan 

evolusi pendekatannya dalam menyelesaikan masalah keteknik-industrian, serta menjelaskan sistem 
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manufaktur sebagai model belajar sistem terintegrasi, dan pengaruh teknologi informasi dalam disiplin 

teknik industri. Pada pertemuan terakhir diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan 

proses pendidikan teknik industri yang akan dilaluinya serta pentingnya profesi dan aspek etikal 

keprofesian yang akan dijalaninya. 

Penilaian Akhir  1. Kehadiran :   5% 

2. Quis : 10% 

3. UTS : 20% 

4. Tugas : 30% 

5. UAS : 35% 

Kuliah 
ke -  

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (materi pembelajaran) Strategi 
pembelajaran 

Waktu 

(menit) 

Kriteria 
penilaian 

Nilai 
bobot 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mampu menjelaskan pengertian 

dan ciri dari suatu displin 

engineering. 

 

- Pengertian disiplin engineering 

- Design sebagai ciri disiplin engineering 

- Proses design 

Ceramah, 

diskusi, tugas 

 

3 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan serta 

uraiannya 

5% 

2 Mampu menjelaskan pengertian, 

body knowledge,  ruang lingkup, 

dan profesi teknik industri 

- Pengertian disiplin teknik industri 

- Perbandingan disiplin teknik 

(engineering),  teknik industri, sains 

dan manajemen 

- Bofy knowledge teknik industri 

- Ruang lingkup teknik industri 

- Profesi teknik industri 

Ceramah, 

diskusi, tugas 

 

3 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan serta 

uraiannya 

10% 

3-4 Mampu menjelaskan konsep 

sistem dan pendekatan sistem 

terintegrasi  

dalam  menyelesaikan masalah 

- Konsep sistem 
- Sistem terintegrasi 
- Konsep model 
- Pemodelan sistem 

Ceramah, 

diskusi, tugas 

 

6 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan serta 

uraiannya 

10% 
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keteknik-industrian  

5 Mampu menjelaskan pendekatan 

scientific management dalam 

menyelesaikan persoalan 

efesiensi dan produktivitas kerja 

- Efisiensi dan produktivitas kerja 

- Perbaikan sistem kerja metode Taylor 

- Pengukuran waktu kerja 

- Gerakan kerja Metode Gilberth 

Ceramah, 

diskusi, tugas 

 

3 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan serta 

uraiannya 

5% 

6 Mampu menjelaskan pendekatan 

administrative dan prilaku dalam 

menyelesaikan persoalan 

efesiensi dan produktivitas  

- Exsperimen Hawthome 

- Pendekatan administrative 

- Pendekatan prilaku 

Ceramah, 

diskusi, tugas 

 

3 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan serta 

uraiannya 

5% 

7-8 Mampu menjelaskan pendekatan 

management science dalam 

menyelesaikan masalah keteknik-

industrian 

- Perkembangan management science 

- Konsep optimasi  

- programa linier, transportasi. 

 

Ceramah, 

diskusi, tugas 

 

6 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan serta 

uraiannya 

10% 

9 Ujian Tengah Semester 

10 Mampu menjelaskan persoalan 

perancangan sistem manufaktur 

dan cara-cara penyelesaiannya 

Perancangan sistem manufaktur 
- Penentuan lokasi 
- Perancangan tata letak fasilitas 

Ceramah, 

diskusi, tugas 

 

3 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan serta 

uraiannya 

5% 

11 Mampu menjelaskan persoalan 

perencanaan dan pengendalian 

produksi  

- Siklus perencanaan dan pengendalian 
produksi 

- Persoalan-persoalan perencanaan dan 
pengendalian produksi 

Ceramah, 

diskusi, tugas 

 

3 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan serta 

uraiannya 

5% 

12 Mampu menjelaskan pengaruh 

teknologi informasi dalam 

disiplin teknik industri 

- Pengaruh teknologi informasi terhadap 
keilmuan dan praktek-praktek 
keteknik-industrian 

Ceramah, 

diskusi, tugas 

 

3 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan serta 

uraiannya 

5% 

13 Presentasi Tugas - Aplikasi pendekatan sistem 
terintegrasi,    permasalahan dan 
metode penyelesaian masalahnya  

Presentasi dan 

diskusi 

3 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

20% 
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dalam dunia nyata  penyajian dan 

penyampaiannya 

14 Mampu menjelaskan tujuan dan 

proses pendidikan teknik industri 

yang akan dilaluinya 

- Kompetensi Teknik Industri 
- Tujuan pendidikan teknik industri 
- Profil Lulusan 
- Capaian Pembelajaran Lulusan 
- Kurikulum 
- Kegiatan Pembelajaran 

Ceramah, 

diskusi, tugas 

 

3 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan serta 

uraiannya 

10% 

15 Mampu menjelaskan profesi dan 

aspek etikal keprofesian 

- Etika  dan Profesionalisme 
- Persatuan Insinyur Indonesia (PII)  dan 

praktek keprofesian insinyur di 
Indonesia 

- Kode etik PII 
- Kode etik terkait dalam praktek 

keprofesian teknik industri 

Ceramah, 

diskusi, tugas 

 

3 x 50 Kelengkapan dan 

kebenaran 

penjelasan serta 

uraiannya 

10% 

16 Ujian Akhir Semester 

Pustaka : 

1. Daellenbach, H. G. & McNickle, D. C. 2005,  Management Science: Decision Making through Systems Thinking, Palgrave Macmillan, New York  

2. Hicks, P. E. 1994, Industrial Engineering and Management: A New Perspective, McGraw-Hill, Tokyo. 

3. Wignjosoebroto, S., 2003, Pengantar Teknik dan Manajemen Industri, Guna Widya, Surabaya. 

4. Turner, W., 1993,  Introduction to Industrial and System Engineering, Prentice Hall, New York. 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Mata Kuliah : Penelitian Operasional I                            Semester :  III Kode MK : TIN 203 SKS : 3 

Program Studi : Teknik Industri S1 Dosen Pengampu/Penanggungjawab :   

Capaian Pembelajaran Program Studi 

(PLO) 

1. Mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa (engineering principles) untuk 

menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi (meliputi manusia, material, 

peralatan, energi, dan informasi) (PLO_6 : Ketrampilan Khusus) 

2. Mampu memilih sumberdaya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa 

berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas rekayasa pada 

bidang sistem terintegrasi (PLO_11 : Ketrampilan Khusus) 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data (PLO_16:Ketrampilan Umum) 

4. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik 

di dalam maupun di luar lembaganya (PLO_17 : Ketrampilan Umum) 

5. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah 

tanggungjawabnya (PLO_18 : Ketrampilan Umum) 

6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (PLO_20 : Ketrampilan Umum) 

7. Mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif (PLO_21 : Ketrampilan 

Umum) 

Capaian Pembelajaran Perkuliahan 

(CLO) 
a. Mampu menyelesaikan persoalan programa linier yang diformulasikan dengan metode grafis, 

metode simpleks, metode Big-M dan metode dua fasa  

b. Mampu menganalisis hasil-hasil pemecahan formulasi programa linier dengan teori dualitas dan 

analisis sensitivitas  

c. Mampu menyelesaikan persoalan programa linier bilangan bulat yang diformulasikan dengan 

metode branch-and-bound 
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d. Mampu menyelesaikan persoalan transportasi, transhipment, dan penugasan dengan memakai 

metode pencarian solusi yang sesuai  

e. Mampu menformulasikan masalah-masalah yang bersifat deterministik ke dalam formulasi model 

programa linier dan turunannya seperti model transportasi, transhipment, dan penugasan 

f. Menggunakan perangkat lunak untuk optimisasi 

Deskripsi Matakuliah                      Mata Kuliah Penelitian Operasional I ini terkait dengan penerapan teknik-teknik kuantitatif untuk 

pemecahan masalah/pengambilan keputusan yang menggunakan model matematik sebagai alat 

analisis. Dalam Penelitian Operasional I mencakup dua hal pokok, yaitu merumuskan masalah ke dalam 

model matematik dan memecahkannya secara kuantitatif. Matakuliah mulai dengan pembahasan 

tentang definisi Penelitian Operasional dan pemodelan matematik,  masalah, model dan metode 

optimisasi serta  membahas metodologi penelitian berbasis pada pemodelan optimisasi. Topik 

selanjutnya mencakup pembahasan tentang model pemrograman linier dan metode-metode 

pemecahannya, konsep dualitas dan analisis sensitivitas, model pemrograman linier bilangan bulat, 

model pemrograman linier sasaran, masalah transportasi dan masalah penugasan. Penelitian 

Operasional I ini juga membahas aplikasi piranti lunak untuk memecahkan model-model pemrograman 

matematik.  

Penilaian Akhir  6. Kehadiran :   5% 

7. Quis : 10% 

8. UTS : 20% 

9. Tugas : 30% 

10. UAS : 35% 

Kuliah 
ke -  

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (materi pembelajaran) Strategi 
pembelajaran 

Waktu 

(menit) 

Kriteria 
penilaian 

Nilai 
bobot 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Mampu menjelaskan definisi 
Penelitian Operasional dan peran 
model matematik sebagai alat 
analisis. Mampu menjelaskan 
definisi masalah, model dan 

- Pengantar penelitian operasional 
- Masalah, model dan metode optimasi 
- Metodologi penelitian berbasis pada model 

optimisasi  
 

Ceramah,   
diskusi dan 
penugasan 

3 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

5% 
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metode optimisasi,  konsep-
konsep dasar yang terkait dengan 
optimisasi; serta   metodologi 
penelitian untuk pemecahan 
masalah dengan menggunakan 
model optimisasi.  

serta 

uraiannya 

2 mampu menjelaskan 
karakteristik-karakteristik model 
pemrograman linier dan  
merumuskan masalah optimisasi 
ke dalam model pemrograman 
linier. Mampu menjelaskan 
prinsip metode grafis untuk 
pemecahan model pemrograman 
linier dan menerapkan metode-
metode tersebut dan 
meninterpretasikan hasil yang 
diperoleh  
 

- Karakteristik-karakteristik model 
pemrograman linier 

- Langkah-langkah perumusan model 
pemrograman linier 

- Konsep dasar dan Langkah-langkah 
pemecahan metode grafis 

- Beberapa kasus pemecahan dengan metode 
grafis  

 

Ceramah,   
diskusi dan 
penugasan 

3 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

serta 

uraiannya 

5% 

3 Mampu menjelaskan prinsip 
metode simpleks secara aljabar 
untuk pemecahan model 
pemrograman linier dan 
menerapkan metode-metode 
tersebut dan meninterpretasikan 
hasil yang diperoleh  
 

- Sistem persamaan linier 
- Metode Gauss-Jordan untuk pembentukan 

sistem persamaan linier ekivalen 
- Konsep solusi basis dan solusi basis layak 
- Metode enumerasi solusi basis 
- Prinsip dasar dan langkah-langkah metode 

simpleks 

Ceramah,   
diskusi dan 
penugasan 

3 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

serta 

uraiannya 

10% 

4 Mampu menjelaskan prinsip 
metode simpleks dalam bentuk 
tabel untuk pemecahan model 
pemrograman linier dan 
menerapkan metode-metode 
tersebut dan meninterpretasikan 

- Tabel simpleks 
- Langkah-langkah pemecahan model 

pemrograman linier metode simpleks 
- Penentuan solusi basis layak dengan 

penggunaan variabel-variabel semu, 
metode big-M, metode dua-fase 

Ceramah,   
diskusi dan 
penugasan 

3 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

serta 

10% 
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hasil yang diperoleh  
 

- Kasus solusi tak layak 
- Hubungan masalah maksimisasi dan 

minimisasi  

uraiannya 

5 Mahasiswa mampu menjelaskan 
prinsip metode simpleks dalam 
bentuk operasi matriks untuk 
pemecahan model pemrograman 
linier dan menerapkan metode-
metode tersebut dan 
meninterpretasikan hasil yang 
diperoleh  
 

- langkah metode simpleks dalam bentuk 
operasi matriks 

- Hubungan hasil operasi matriks dengan 
tabel simpleks 

- Contoh pemecahan dalam bentuk matriks 
untuk model optimisasi linier dengan big-M 

- Metode simpleks perbaikan (revised 
simplex) 

- Contoh pemecahan dengan metode 
simpleks perbaikan  

Ceramah,   
diskusi dan 
penugasan 

3 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

serta 

uraiannya 

5% 

6 Mampu mejelaskan konsep 
dualitas, membentuk model dual, 
menentukan solusi dual dan 
melakukan interpretasi dari 
solusi dual yang diperoleh  
 

- Konsep dualitas 
- Model pemrograman linier simetris dan tak 

simetris dan konversi model primal-dual 
- Teorema-teorema dualitas 
- Penentuan solusi model dual dengan 

metode simpleks 
- Interpretasi solusi dual  
- Prinsip dasar metode simpleks dual 
- Konsep layak primal dan layak dual 
- Langkah-langkah metode simpleks dual 
- Contoh-contoh penerapan metode simpleks 

dual 
- Penggunaan pembatas semu (artificial 

constraint)  

Ceramah,   
diskusi dan 
penugasan 

3 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

serta 

uraiannya 

5% 

7 Mampu menjelaskan pengertian 
analisis sensitivitas dalam model 
pemrograman linier dan 
melakukan analisis sensivitas dan 
menginterpretasikan hasilnya; 
Mahasiswa mampu menjelaskan 

- Konsep analisis sensivitas dalam model 
pemrograman linier 

- Analisis sensitivitas dalam metode grafis 
- Analisis sensitivitas dalam metode simpleks 
- Prinsip metode simpleks dengan variabel 

berbatas atas 

Ceramah,   
diskusi dan 
penugasan 

3 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

serta 

10% 
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prinsip metode simpleks 
berbatas atas untuk pemecahan 
model pemrograman linier dan 
menerapkan metode-metode 
tersebut dan meninterpretasikan 
hasil yang diperoleh  
 

- Model pemrograman linier berbatas atas 
- Langkah-langkah metode simpleks berbatas 

atas  

uraiannya 

8 Ujian Tengah Semester 

9-10 Mampu menjelaskan metode-
metode untuk pemecahan model 
pemrograman linier bilangan 
bulat dan menerapkan metode-
metode tersebut dan 
meninterpretasikan hasil yang 
diperoleh  
 

- Model pemrograman linier bilangan bulat 
- Himpunan solusi layak model 

pemrograman linier 
- Metode enumerasi lengkap 
- Pemecahan dengan metode pembulatan 

dari solusi model pemrograman linier 
- Prinsip metode branch-and-bound 
- Langkah-langkah metode branch-and-

bound 
- Contoh-contoh penerapan metode branch-

and-bound  
 

Ceramah,   
diskusi dan 
penugasan 

6 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

serta 

uraiannya 

10% 

11 Mampu menjelaskan definisi dan 
metode-metode pemecahan 
untuk masalah transportasi dan 
mampu menerapkan metode-
metode pemecahan tersebut dan 
menginterprestasikan solusi yang 
diperoleh  
 

- Definisi dan gambaran masalah transportasi 
- Metode-metode pemecahan masalah 

penugasan 
- Pemecahan model, Validasi model, 

Interpretasi solusi, Analisis sensitivitas 
- Piranti lunak LINGO 

Ceramah,   
diskusi dan 
penugasan 

3 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

serta 

uraiannya 

10% 

12 Mahasiswa mampu menjelaskan 
definisi dan metode-metode 
pemecahan untuk masalah 
transhipment dan mampu 
menerapkan metode-metode 

- Definisi dan gambaran masalah 
transhipment 

- Metode-metode pemecahan masalah 
transhipment 

- Pemecahan model, Validasi model, 

Ceramah,   
diskusi dan 
penugasan 

3 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

10% 
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pemecahan tersebut dan 
menginterprestasikan solusi yang 
diperoleh  
 

Interpretasi solusi, Analisis sensitivitas 
- Piranti lunak LINGO 
 

serta 

uraiannya 

13 Mahasiswa mampu menjelaskan 
definisi dan metode-metode 
pemecahan untuk masalah 
penugasan dan mampu 
menerapkan metode-metode 
pemecahan tersebut dan 
menginterprestasikan solusi yang 
diperoleh  

- Definisi dan ilustrasi masalah penugasan 
- Metode-metode pemecahan masalah 

penugasan 
- Pemecahan model, Validasi model, 

Interpretasi solusi, Analisis sensitivitas 
- Piranti lunak LINGO 

Ceramah,   
diskusi dan 
penugasan 

3 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

serta 

uraiannya 

5% 

14-15 Mahasiswa mampu 
mendefinisikan masalah 
optimisasi nyata yang sederhana 
dan memecahkannya mengikuti 
metodologi pemecahan masalah 
berbasis pada model optimisasi 
dan mampu menyusun laporan 
dan mempresentasikannya  

Penyajian laporan dan presentasi tugas 
kelompok yang terkait dengan pemecahan 
masalah optimisasi nyata yang sederhana 
yang mengikuti metodologi pemecahan 
masalah berbasis pada model optimisasi  
 

Presentasi dan 
diskusi 

6 x 50 Kelengkapan 

dan 

kebenaran 

penjelasan 

serta 

uraiannya 

15% 

16 Ujian Akhir  Semester 

Pustaka : 

4. P. Siagian, Penelitian Operasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1987. 

5. Siang, Jong Jek, Riset Operasi dalam Pendekatan Algoritmis, AndiPublisher, 2011 

6. William Sweeney, Andersen, An Introduction To Management Science : Quantitative Approaches To Decision Making, Thomson-South Western, 

2003 
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Lampiran 4b. Perhitungan Beban Belajar Mahasiswa dan SKS 

 
Capaian Pembelajaran 

Perkuliahan (CLO) 

Indikator Substansi 

Kajian/Materi/ 

Isi 

Pengalaman Belajar Perkiraan waktu pengalaman 

belajar 

Teori Presentasi / 

seminar 

  

  

Mampu menyelesaikan 

persoalan programa linier 

yang diformulasikan 

dengan metode grafis, 

metode simpleks, metode 

Big-M dan metode dua fasa  

  

Mampu menjelaskan 
definisi Penelitian 
Operasional dan peran 
model matematik sebagai 
alat analisis  

Pengantar 
penelitian 
operasional 
 

menjelaskan definisi Penelitian 
Operasional, aplikasinya, dan 
perkembangannya 
 

50  

 Mampu menjelaskan 
definisi masalah, model 
dan metode optimisasi,  
konsep-konsep dasar 
yang terkait dengan 
optimisasi; serta   
metodologi penelitian 
untuk pemecahan 
masalah dengan 
menggunakan model 
optimisasi.  

 Menjelaskan masalah, model 
dan metode optimasi 
Metodologi penelitian berbasis 
pada model optimisasi  
 

100  

Mampu menjelaskan 
karakteristik-
karakteristik model 
pemrograman linier dan  
merumuskan masalah 
optimisasi ke dalam 
model pemrograman 
linier.  

Metode grafis 
 

Menjelaskan karakteristik 
model 
 
Langkah-langkah perumusan 
model 

25  

Mampu menjelaskan 
prinsip metode grafis 

  
 

Pencarian solusi dengan metode 
grafis 

125  
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untuk pemecahan model 
pemrograman linier dan 
menerapkan metode-
metode tersebut dan 
meninterpretasikan hasil 
yang diperoleh  
Mampu menjelaskan 
prinsip metode simpleks 
secara aljabar untuk 
pemecahan model 
pemrograman linier 

Metode simplek 
aljabar 

Menjelaskan metode simplek 
aljabar  untuk pemecahan 
model pemrograman linier 30 

 

Mampu menerapkan 
metode-metode simplek 
secara aljabar untuk 
pencarian solusi optimal 
dan meninterpretasikan 
hasil yang diperoleh  

 Pencarian solusi dengan metode 
simplek aljabar   

120 

 

Mampu menjelaskan 
prinsip metode simpleks 
dalam bentuk tabel untuk 
pemecahan model 
pemrograman linier  

Tabel simplek Menjelaskan table simplek 

50 

 

Mampu   menerapkan 
metode table simpplek 
untuk pemecahan model 
pemrograman linier   dan 
meninterpretasikan hasil 
yang diperoleh  

 Pencarian solusi dengan metode 
table simplek   

150 

 

Mampu menjelaskan 
prinsip metode simpleks 
dalam bentuk operasi 
matriks untuk pemecahan 
model pemrograman 

Oprasi matrik Menjelaskan simplek operasi 
matrik 

50 
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linier  
Mampu menerapkan 
metode-metode simplek 
operasi matriks   dan 
meninterpretasikan hasil 
yang diperoleh  

 Pencarian solusi dengan metode 
simplek operasi matrik 

100 

 

  

Mampu menganalisis hasil-

hasil pemecahan formulasi 

programa linier dengan 

teori dualitas dan analisis 

sensitivitas  

  

 Mampu mejelaskan 
konsep dualitas  
 
 

Dualitas Mejelaskan konsep dualitas  
 

30 

 

 Mampu menentukan 
solusi dual dan 
melakukan interpretasi 
dari solusi dual yang 
diperoleh  
 
 

 Pencarian solusi dengan metode 
dual 

170 

 

Mampu menjelaskan 
pengertian analisis 
sensitivitas dalam model 
pemrograman linier  

Analisa 
sensitivitas 

Menjelaskan analisa sensitivitas 

25 

 

Mampu melakukan 
analisis sensivitas dan 
menginterpretasikan 
hasilnya; Mahasiswa 
mampu menjelaskan 
prinsip metode simpleks 
berbatas atas untuk 
pemecahan model 
pemrograman linier dan 
menerapkan metode-
metode tersebut dan 
meninterpretasikan hasil 

 Analisa sensitivitas dan 
ienterpretasi hasil 

175 
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yang diperoleh  
 

Mampu menyelesaikan 

persoalan programa linier 

bilangan bulat yang 

diformulasikan dengan 

metode branch-and-bound 

Mampu menjelaskan 
pemrograman linier 
bilangan bulat 

Pemrograman 
linier bilangan 
bulat 

Penjelasan teori Pemrograman 
linier bilangan bulat 50 

 

Mampu menjelaskan dan 
memformulasikan  
metode-metode untuk 
pemecahan model 
pemrograman linier 
bilangan bulat, metode 
branch-and-bound 

 Formulasi pemrograman linier 
bilangan bulat 

50 

 

 Mampu menerapkan 
metode branch-and-
bound dalam sistem nyata 
dan 
menginterprestasikan 
solusi yang diperoleh 
 

 Pencarian solusi pada suatu 
contoh kasus 

100 

 

Mampu menyelesaikan 

persoalan transportasi, 

transhipment, dan 

penugasan dengan 

memakai metode 

pencarian solusi yang 

sesuai  

Mampu menjelaskan 
metode-metode 
pemecahan untuk 
masalah transportasi  

Transportasi Penjelasan teori transportasi 

30 

 

Mampu menerapkan 
metode-metode 
pemecahan transportasi 
dan 
menginterprestasikan 
solusi yang diperoleh  

  Proses optimasi permasalahan 
transportasi  dan 
menginterprestasikan solusi 
yang diperoleh  
 

170 

 

Mampu menjelaskan 
metode-metode 
pemecahan untuk 
masalah transhipment 

 Transhipment Penjelasan teori transhipment 

40 
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Mampu menerapkan 
metode-metode 
pemecahan transhipment  
dan 
menginterprestasikan 
solusi yang diperoleh  

  Proses optimasi permasalahan 
transhipment  dan 
menginterprestasikan solusi 
yang diperoleh  
 

160 

 

Mampu menjelaskan 
metode-metode 
pemecahan untuk 
masalah penugasan 

 Penugasan Penjelasan teori penugasan 

20 

 

Mampu menerapkan 
metode-metode 
pemecahan penugasan 
dan 
menginterprestasikan 
solusi yang diperoleh  

  Proses optimasi permasalahan 
penugasan  dan 
menginterprestasikan solusi 
yang diperoleh  
 

130 

 

Mampu menformulasikan 

masalah-masalah yang 

bersifat deterministik ke 

dalam formulasi model 

programa linier dan 

turunannya seperti model 

transportasi, transhipment, 

dan penugasan 

Mampu menformulasikan 

permasalahan sistem 

nyata model  

deterministik ke dalam 

formulasi model 

programa linier dan 

turunannya seperti model 

transportasi, 

transhipment, dan 

penugasan 

Tugas Kelompok : 
Aplikasi model 
deterministik 
(transportasi/  
transhipmen/pen
ugasan)  dalam 
sistem nyata 

Presentasi 

 450 
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Lampiran 5. Ekivalensi Mata Kuliah Kurikulum 2012-2016 ke Kurikulum 2016-2020 
 

Ekivalensi Mata Kuliah Kurikulum 2012-2016 ----> 2016-2020 

Kurikulum Lama (2012-2016) Kurikulum Baru (2016-2020) 
   

Kode MK Nama Mata Kuliah 
SKS Kode 

MK 
Nama Mata Kuliah 

SKS 

Jumlah T P Jumlah T P 

JTI 101 Kalkulus I 3 3 0 TIN 101 Kalkulus I 3 3 0 

JTI 102 Fisika Mekanika dan Panas 3 3 0 TIN 103 Fisika Dasar I 2 2 0 

JTI 103 Pengetahuan Bahan Teknik 2 2 0 TIN 107 Material Teknik 2 2 0 

JTI 104 Pengantar Teknik Industri 2 2 0 TIN 105 Pengantar Teknik Industri 3 3 0 

JTI 105 Kimia Dasar 2 2 0 TIN 215 Ekologi Industri 2 2 0 

JTI 106 Bahasa Inggris Teknik 2 2 0 MKS 201 Bahasa Inggris 2 2 0 

JTI 107 Konsep Pengetahuan dan Teknologi 2 2 0 TIN 109 
Konsep Pengenalan dan 
Pengembangan Teknologi 

2 2 0 

MPK 030 Bahasa Indonesia 2 2 0 MKS 101 Bahasa Indonesia 2 2 0 

FTU 201 
Mitigasi Bencana dan Pembangunan 
Berkelanjutan 

2 2 0 MKS 106 
Pengetahuan Kebencanaan dan 
Lingkungan 

2 2 0 

 
JTI 201 Kakulus II 3 3 0 TIN 102 Kakulus II 2 2 0 

JTI 202 
Fisika Listrik, Magnet, Gelombang dan 
Optik 

3 3 0 TIN 104 Fisika Dasar II + Praktikum 3 2 1 

JTI 203 Menggambar Teknik 2 2 0 TIN 111 
Menggambar Teknik + 
Praktikum 

3 2 1 

JTI 204 Mekanika Teknik 3 3 0 TIN 108 Mekanika Teknik 2 2 0 

JTI 205 Statistik Industri I 3 3 0 TIN 106 Statistik Industri I 3 3 0 
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JTI 206 Konsep Pengembangan Teknologi 2 2 0 TIN 110 Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah 2 2 0 

JTI 207 Psikologi Industri 2 2 0 TIN 214 Psikologi Industri 2 2 0 

MPK 028 Pendidikan Agama 2 2 0 MKS 105 Pendidikan Agama 2 2 0 
          

JTI 301 Matrik dan Ruang Vektor 2 2 0 TIN 201 Matematika Rekayasa 3 3 0 

JTI 302 Penelitian Operasional I 3 3 0 TIN 203 Penelitian Operasional I 3 3 0 

JTI 303 Statistik Industri II 3 3 0 TIN 205 Statistik Industri II 2 2 0 

JTI 304 Proses Manufaktur 3 3 0 TIN 211 Proses Manufaktur + Praktikum 3 2 1 

JTI 305 
Perencanaan Sistem Kerja dan 
Ergonomi 

3 3 0 TIN 210 Analisis dan Perancangan Kerja 3 3 0 

JTI 306 Pengantar Ekonomi 2 2 0 TIN 213 Pengantar Ekonomi 2 2 0 

JTI 307 Elemen Mesin 2 2 0 TIN 209 Ergonomi Industri 2 2 0 

JTI 308 Praktikum Statistik Industri 1 0 1 TIN 207 Praktikum Statistik Industri 1 0 1 

MPK 029 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 0 MKS 103 
Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan 

2 2 0 

          

JTI 401 Pengantar Sistem Informasi 2 2 0 TIN 314 
Analisis Perancangan Informasi + 
Praktikum 

3 2 1 

JTI 402 
Pengantar Elektronika dan Energi 
Industri 

3 3 0 TIN 208 Elektronika Industri 2 2 0 

JTI 403 Penelitian Operasional II 2 2 0 TIN 204 
Penelitian Operasional II + 
Praktikum 

3 2 1 

JTI 404 Logika Pemrograman dan Komputer 3 3 0 TIN 202 
Logika Pemrograman dan 
Komputer + Praktikum 

3 2 1 

JTI 405 Perencanaan Fasilitas 3 3 0 TIN 315 Manajemen Logistik 2 2 0 

JTI 406 CAD-CAM-CAE 3 3 0 TIN 206 Pemodelan Sistem 2 2 0 
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JTI 407 
Metode Penelitian, Teknik Penulisan 
dan Presentasi 

2 2 0 TIN 310 Metodologi  Penelitian 2 2 0 

JTI 408 Praktikum Proses Manufaktur 1 0 1 
     

JTI 409 
Praktikum Perancangan Sistem Kerja 
dan Ergonomi 

1 0 1 TIN 212 
Praktikum Ergonomi dan 
Perancangan Sistem Kerja 

1 0 1 

          

JTI 501 
Praktikum Logika Pemrograman dan 
Komputer 

1 0 1 
     

JTI 502 Analisis Biaya 2 2 0 TIN 301 Analisis dan estimasi biaya 2 2 0 

JTI 503 Sistem Otomasi 3 3 0 TIN 303 Otomasi sistem industri 3 3 0 

JT I504 Pemodelan dan Simulasi Sistim 3 3 0 TIN 307 
Simulasi Sistem Industri + 
Praktikum 

3 2 1 

JTI 505 
Perencanaan dan Pengendalian 
Produksi 

3 3 0 TIN 305 
Perencanaan dan Pengendalian 
Produksi 

3 3 0 

JTI 506 Organisasi dan Manajemen Industri 3 3 0 TIN 309 
Prilaku dan Perancangan 
Organisasi 

3 3 0 

JTI 507 
Sistim Perencanaan dan 
Pengembangan Produk 

3 3 0 TIN 311 
Perancangan dan Pengembangan 
Produk 

3 3 0 

JTI 509 
Prak. Perencanaan dan Pengembangan 
Produk 

1 0 1 TIN 313 
Praktikum Perancangan dan 
Pengembangan Produk 

1 0 1 

JTI 508 Kesehatan Lingkungan Kerja 2 2 0 TIN 216 Keselamatan dan kesehatan kerja 2 2 0 
          

JTI 601 Sistem Produksi 3 3 0 TIN 306 Sistem Produksi 2 2 0 

JTI 602 Manajemen Proyek 3 3 0 TIN 304 Manajemen Proyek Industri 3 3 0 

JTI 604 Perancangan Tata Letak 2 2 0 TIN 405 
Perancangan Tata Letak + 
Praktikum 

3 2 1 

JTI 605 Ekonomi Teknik 2 2 0 TIN 302 Ekonomi Teknik 2 2 0 
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JTI 606 Pengendalian dan Penjaminan Mutu 3 3 0 TIN 312 
Pengendalian dan Penjaminan 
Mutu 

3 3 0 

JTI 607 Analisa Keputusan 2 2 0 TIN 316 Manajemen Inovasi 2 2 0 

JTI 608 Manajemen Teknologi 2 2 0 TIN 526 Manajemen Teknologi 3 3 0 

JTI 609 Praktikum Sistim Produksi 1 0 1 TIN 308 Praktikum Sistem Produksi 1 0 1 

MBB 015 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 2 0 MKS 104 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 2 0 

FTU 701 Kewirausahaan dan Profesionalisme 2 2 0 FTT 302 Technopreneurship 2 2 0 

JTI 701 Analisis Kelayakan Industri 3 3 0 TIN 403 
Analisis perancangan usaha + 
Praktikum 

3 2 1 

JTI 706 Kerja Praktek 2 0 2 TIN P01 Kerja Praktek 2 0 2 
          

JTI 774 Manajemen Logistik dan Rantai Pasok 2 2 0 TIN 523 Manajemen   Rantai Pasok 3 3 0 

JTI 775 Strategi Kompetitif 2 2 0 TIN 525 Strategi Kompetitif 3 3 0 

JTI 776 Sistem Dinamik 2 2 0 TIN 527 Sistem Dinamik 3 3 0 

JTI 777 Rekayasa Produktivitas 2 2 0 TIN 529 Rekayasa Produktivitas 3 3 0 

JTI 778 Concurent Engineering 2 2 0 TIN 522 Rekayasa Concurrent 3 3 0 

JTI 779 Sistim dan Kebijakan Industri 2 2 0 TIN 530 Sistem dan Kebijakan Industri 3 3 0 

JTI 780 
Design for Manufacture, Assembly & 
Environment 

2 2 0 TIN 511 
Design for Manufacture, Assembly 
& Environment 

3 3 0 

JTI 781 
Enterprise Resource Planning (ERP) 
System 

2 2 0 TIN 513 
Enterprise Resource Planning 
(ERP) System 

3 3 0 

JTI 782 Teknik Perawatan dan keandalan 2 2 0 TIN 515 Teknik Keandalan  dan Perawatan 3 3 0 

JTI 783 Sustainable Manufacturing 2 2 0 TIN 517 Manufaktur Berkelanjutan 3 3 0 

JTI 784 Ergonomic for Design 2 2 0 TIN 520 Ergonomi untuk perancangan 3 3 0 

JTI 704 Sistim Produksi Lanjut 2 2 0 TIN 519 Manufaktur Ramping 3 3 0 

     
TIN 521 Peningkatan Kualitas 3 3 0 

     
TIN 531 Rekayasa Proses Bisnis 3 3 0 

     
TIN 533 Perancangan e-Bisnis 3 3 0 
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JTI 801 Tugas Akhir 4 0 4 TIN PA1 Tugas Akhir 4 0 4 

USK015 Kuliah Kerja Nyata 3 0 3 MKS P02 Kuliah Kerja Nyata 2 0 2 

     
TIN 524 

Sistem Manufaktur Terintegrasi 
Komputer 

3 3 0 

     
TIN 528 Pemasaran Industri 3 3 0 

     
TIN 532 

Pengambilan Keputusan Multi 
Kriteria 

3 3 0 

  
160 145 15 

  
186 165 21 
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Sikap  

PLO_1 PLO_2 PLO_3 PLO_4 PLO_5 PLO_6 PLO_7 PLO_8 PLO_9 PLO_10 PLO_11 PLO_12 PLO_13 PLO_14 PLO_15 PLO_16 PLO_17 PLO_18 PLO_19 PLO_20 PLO_21 PLO_22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 TIN 101 Kalkulus I 3

2 TIN 103 Fisika Dasar I 2

3 TIN 105 Pengantar Teknik Industri 3

4 TIN 107 Material Teknik 2

5 TIN 109 Konsep Pengenalan dan Pengembangan Teknologi  2

6 TIN 111 Menggambar Teknik + praktikum 3

7 MKS 103 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2

8 MKS 104 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2

9 TIN 102 Kalkulus II   2

10 TIN 104 Fisika Dasar II + praktikum 3

11 TIN 106 Statistik Industri I 3

12 TIN 108 Mekanika Teknik 2

13 TIN 110 Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah 2

14 MKS 101 Bahasa Indonesia 2

15 MKS 105 Pendidikan Agama 2

16 MKS 106 Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan 2

17 TIN 201 Matematika Rekayasa 3

18 TIN 203 Penelitian Operasional I 3

19 TIN 205 Statistik Industri II  3

20 TIN 207 Praktikum Statistik Industri 1  

21 TIN 209 Ergonomi Industri  2

22 TIN 211 Proses Manufaktur  + praktikum 3

23 TIN 213 Pengantar Ekonomi 2

24 TIN 215 Ekologi Industri 2

25 MKS 201 Bahasa inggris 2
26 TIN 202 Logika pemrograman dan komputer + praktikum 3
27 TIN 204 Penelitian Operasional II + praktikum 3
28 TIN 206 Pemodelan sistem 2

29 TIN 208 Elektronika Industri 2

30 TIN 210 Analisis dan Perancangan Kerja  3
31 TIN 212 Praktikum Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi 1

32 TIN 214 Psikologi Industri  2
33 TIN 216 Keselamatan dan kesehatan kerja   2

 Lampiran 6. Keterkaitan Mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO)

No Kode Mata Kuliah SKS

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO)

Penguasaan Pengetahuan Ketrampilan Khusus Ketrampilan Umum
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No Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

34 TIN 301 Analisis dan estimasi biaya 2

35 TIN 303 Otomasi sistem industri 3
36 TIN 305 Perencanaan dan Pengendalian Produksi 3

37 TIN 307 Simulasi Sistem Industri + paktikum 3  

38 TIN 309 Prilaku dan Perancangan Organisasi 3

39 TIN 311 Perancangan dan Pengembangan Produk 3

40 TIN 313 Praktikum Perancangan dan Pengembangan Produk 1

41 TIN 315 Manajemen logistik  2

42 TIN 302 Ekonomi Teknik 2

43 TIN 304 Manajemen Proyek Industri 3

44 TIN 306 Sistem Produksi 2
45 TIN 308 Praktikum sistem produksi 1

46 TIN 310 Metode Penelitian  2  

47 TIN 312 Pengendalian dan Penjaminan Mutu 3

48 TIN 314 Analisis Perancangan Informasi + praktikum 3

49 TIN 316 Manajemen Inovasi 2

50 FTT 302 Technopreneurship 2

51 TIN PA1 Kerja Praktek 2  

52 TIN 403 Analisis perancangan usaha + praktikum 3

53 TIN 405 Perancangan Tata Letak + praktikum   3

54 MKS P02 Kuliah Kerja Nyata 2

55 TIN PA2 Tugas Akhir 4  

56 TIN 511 Design for Manufacture, Assembly & Environment  3

57 TIN 513 Enterprise Resource Planning (ERP) System 3

58 TIN 515 Teknik keandalan  dan Perawatan 3
59 TIN 517 Manufaktur Berkelanjutan 3

60 TIN 519 Manufaktur Ramping 3
61 TIN 521 Peningkatan Kualitas 3
62 TIN 523 Manajemen   Rantai Pasok 3
63 TIN 525 Strategi Kompetitif 3

64 TIN 527 Sistim Dinamik  3
65 TIN 529 Rekayasa Produktivitas 3

66 TIN 531 Rekayasa Proses Bisnis 3
67 TIN 533 Perancangan e-Bisnis 3

68 TIN 520 Ergonomi untuk perancangan 3

69 TIN 522 Rekayasa Concurrent 3

70 TIN 524 Sistem Manufaktur Terintegrasi Komputer 3

71 TIN 526 Manajemen Teknologi  3

72 TIN 528 Pemasaran Industri 3

73 TIN 530 Sistim dan Kebijakan Industri 3

74 TIN 532 Pengambilan Keputusan Multi Kriteria 3  
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Sikap  

PLO_1 PLO_2 PLO_3 PLO_4 PLO_5 PLO_6 PLO_7 PLO_8 PLO_9 PLO_10 PLO_11 PLO_12 PLO_13 PLO_14 PLO_15 PLO_16 PLO_17 PLO_18 PLO_19 PLO_20 PLO_21 PLO_22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 TIN 101 Kalkulus I 3   

2 TIN 103 Fisika Dasar I 2 

3 TIN 105 Pengantar Teknik Industri 3   

4 TIN 107 Material Teknik 2 

5 TIN 109 Konsep Pengenalan dan Pengembangan Teknologi  2  

6 TIN 111 Menggambar Teknik + praktikum 3  

7 MKS 103 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 

8 MKS 104 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar 2 

9 TIN 102 Kalkulus II   2 

10 TIN 104 Fisika Dasar II + praktikum 3     

11 TIN 106 Statistik Industri I 3  

12 TIN 108 Mekanika Teknik 2 

13 TIN 110 Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah 2      

14 MKS 101 Bahasa Indonesia 2 

15 MKS 105 Pendidikan Agama 2 

16 MKS 106 Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan 2     

17 TIN 201 Matematika Rekayasa 3 

18 TIN 203 Penelitian Operasional I 3      

19 TIN 205 Statistik Industri II  3 

20 TIN 207 Praktikum Statistik Industri 1      

21 TIN 209 Ergonomi Industri  2   

22 TIN 211 Proses Manufaktur  + praktikum 3     

23 TIN 213 Pengantar Ekonomi 2   

24 TIN 215 Ekologi Industri 2   

25 MKS 201 Bahasa inggris 2 

26 TIN 202 Logika pemrograman dan komputer + praktikum 3      

27 TIN 204 Penelitian Operasional II + praktikum 3         

28 TIN 206 Pemodelan sistem 2      

29 TIN 208 Elektronika Industri 2  

30 TIN 210 Analisis dan Perancangan Kerja  3   

31 TIN 212 Praktikum Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi 1        

32 TIN 214 Psikologi Industri  2 

33 TIN 216 Keselamatan dan kesehatan kerja   2    

Penguasaan Pengetahuan Ketrampilan Khusus Ketrampilan Umum

 Lampiran 6b. Keterkaitan Mata kuliah dengan Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO)

No Kode Mata Kuliah SKS

Capaian Pembelajaran Program Studi (PLO)
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No Kode Nama Mata Kuliah SKS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

34 TIN 301 Analisis dan estimasi biaya 2       

35 TIN 303 Otomasi sistem industri 3        

36 TIN 305 Perencanaan dan Pengendalian Produksi 3    

37 TIN 307 Simulasi Sistem Industri + paktikum 3             

38 TIN 309 Prilaku dan Perancangan Organisasi 3      

39 TIN 311 Perancangan dan Pengembangan Produk 3     

40 TIN 313 Praktikum Perancangan dan Pengembangan Produk 1           

41 TIN 315 Manajemen logistik  2     

42 TIN 302 Ekonomi Teknik 2         

43 TIN 304 Manajemen Proyek Industri 3          

44 TIN 306 Sistem Produksi 2   

45 TIN 308 Praktikum sistem produksi 1        

46 TIN 310 Metode Penelitian  2          

47 TIN 312 Pengendalian dan Penjaminan Mutu 3    

48 TIN 314 Analisis Perancangan Informasi + praktikum 3         

49 TIN 316 Manajemen Inovasi 2       

50 FTT 302 Technopreneurship 2               

51 TIN PA1 Kerja Praktek 2             

52 TIN 403 Analisis perancangan usaha + praktikum 3            

53 TIN 405 Perancangan Tata Letak + praktikum   3        

54 MKS P02 Kuliah Kerja Nyata 2        

55 TIN PA2 Tugas Akhir 4               

56 TIN 511 Design for Manufacture, Assembly & Environment  3      

57 TIN 513 Enterprise Resource Planning (ERP) System 3        

58 TIN 515 Teknik keandalan  dan Perawatan 3       

59 TIN 517 Manufaktur Berkelanjutan 3       

60 TIN 519 Manufaktur Ramping 3      

61 TIN 521 Peningkatan Kualitas 3        

62 TIN 523 Manajemen   Rantai Pasok 3        

63 TIN 525 Strategi Kompetitif 3      

64 TIN 527 Sistim Dinamik  3      

65 TIN 529 Rekayasa Produktivitas 3      

66 TIN 531 Rekayasa Proses Bisnis 3        

67 TIN 533 Perancangan e-Bisnis 3        

68 TIN 520 Ergonomi untuk perancangan 3        

69 TIN 522 Rekayasa Concurrent 3      

70 TIN 524 Sistem Manufaktur Terintegrasi Komputer 3       

71 TIN 526 Manajemen Teknologi  3  

72 TIN 528 Pemasaran Industri 3          

73 TIN 530 Sistim dan Kebijakan Industri 3      

74 TIN 532 Pengambilan Keputusan Multi Kriteria 3            

 
 




