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MATA KULIAH 

MM201411 : PENGENALAN TEKNIK 

MATERIAL DAN METALURGI 

Semester 1 / 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah ini merupakan pengantar bagi mahasiswa untuk mengetahui dan mengenal garis besar 

keilmuan yang akan dipelajari dalam bidang teknik material dan metalurgi. Mata Kuliah ini juga membahas 

seluruh ruang lingkup kerja teknik material metalurgi. Pengenalan klasifikasi material serta kegunaannya. 

Material fungsional juga dibahas melalui aplikasi aplikasi yang sesuai . 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap  S.2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika; 

 

S.3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

 

S.4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

 

2. Keterampilan Umum KU.1 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; 

 

KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

 

3. Pengetahuan P.1 Memahami konsep teoretis pengetahuan dasar dibidang fisika, 

kimia dan matematika secara umum; 

 

P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi 

secara umum;  

 

P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 

dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

 

P.4 Memahami konsep pemanfaatan material yang digunakan dalam 

teknologi secara umum 

4. Keterampilan Khusus KK.1 Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material melalui 

proses karakterisasi material secara akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

 

KK.2 Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi 

berdasarkan penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan teknologi dan 

informasi; 

 



 

 

SILABUS 

PROGRAM STUDI  
TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

Tahun ajaran 2020 - 2025 

No. Dok. :  

Tgl. Terbit :  dd/mm/yyyy 

No. Revisi  : 00 

Hal : 2/2 

 

KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan 

logam, polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang 

sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi; 

 

KK.4 Mampu menentukan metode inspeksi dan analisa kegagalan pada 

material secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memahami lingkup bidang kerja teknik material dan metalurgi  

Bahan Kajian 

1. Pengenalan Material 

2. Hubungan Struktur-Proses-Sifat Material 

3. Pengenalan Material Logam 

4. Pengenalan Material Polimer 

5. Pengenalan Material Keramik 

6. Pengenalan Material Komposit 

7. Pengenalan Analisa Kegagalan. 

8. Material Fungsional 

- Elektronik 

- Biomaterial 

- Nanomaterial  

- Material Optik 

9. Pengenalan Industri T. Material dan Metalurgi  

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Callister, William D., Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley, 2015 

2. Michael  F. Ashby, Materials Selection in Mechanical Design, , Butterworth-Heinemann,1999 

3. Avner, Sidney H, Introduction to Physical Metallurgy, Second edition, Tokyo: Mc Graw Hill 

International Book Company, 1987 

4. Barret, Craig R, Nix, William D, Tetelman, Alan S, The Principles of Engineering Materials, New 

Jersey: Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs,1973 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201412 : Menggambar Teknik 

SEMESTER 1/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Matakuliah Menggambar Teknik mengajarkan mahasiswa bagaimana menggambar komponen dan produk. 

Dimulai dari teori menggambar hingga praktik menggambar menggunakan perangkat lunak hingga 

mahasiswa mampu menggambar objek secara teknik dan dapat mempertanggungjawabkan gambarnya. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

1.2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

1.3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

1.4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

1.5. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

1.6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.2. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri; dan 

2.3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

3. Pengetahuan 3.1.  

4. Keterampilan Khusus 4.1.  

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membuat dan mengintepretasikan gambar teknik 

dari sebuah objek 

Bahan Kajian 

1. Konsep titik, garis, bidang dan volume 

2. Drawing ettiquete 

3. Konsep proyeksi 

4. Isometric and orthographic drawing  

5. Teknik perpotongan gambar  

6. Computer Assisted Drawing 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Rathnam, K. (2017). A first course in engineering drawing. Springer. 

Pustaka Pendukung 
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MATA KULIAH 
MM201421 : Struktur Material Padatan 

SEMESTER 2/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Material padatan, seperti logam dan keramik, memiliki sifat yang berbeda. Ketika dijatuhkan dari ketinggian 

tertentu, keramik akan patah seketika, namun tidak pada logam. Perbedaan ini menimbulkan sifat yang 

berbeda dari kedua material tersebut yang kemudian akan dipelajari pada mata kuliah Struktur Material 

Padatan. Mata kuliah ini akan mempelajari ilmu dasar yang melandasi karakteristik material padatan (logam, 

keramik, dan gelas), yaitu konsep ikatan yang terdiri dari ikatan kovalen, ionik, dan logam yang akan 

membentuk struktur kristal. Mata kuliah ini akan difokuskan pada fenomena yang terjadi pada struktur 

kristal, sehingga mahasiswa mampu mengkorelasikan antara struktur dan sifat material. Kegiatan 

pembelajaran akan dilaksanakan di dalam kelas dengan bantuan demonstrasi alat untuk memudahkan 

pemahaman mahasiswa. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.1 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 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material dan 

metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa material 

logam, polimer 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memahami hubungan antara struktur dan sifat material padatan 

Bahan Kajian 

1. Struktur atom 

2. Ikatan atom 

- Gaya dan energi ikatan 

- Ikatan primer: kovalen, ionik, dan logam 

- Ikatan sekunder 

3. Struktur kristal 
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- Unit cells 

- Sistem kristal 

- Titik, arah, dan bidang kristal (indices miller) 

4. Material kristalin dan non-kristalin 

- Material tunggal dan polikristalin 

- Material isotropi dan anisotropi  

- Material non-kristalin 

5. Struktur kristal logam 

6. Struktur kristal keramik 

7. Cacat kristal pada logam 

8. Cacat kristal pada keramik dan gelas 

9. Mekanisme difusi 

10. Kristalisasi 

11. Fenomena difraksi x-ray 

12. Sifat umum material padatan yang ditimbulkan oleh struktur kristal 

Mata Kuliah Prasyarat 

1. MM201411/ Pengenalan Teknik Material dan Metalurgi 

Pustaka Utama 

1. Callister, William D. (2015). Materials Science and Engineering, Ninth Edition. Asia: John Wiley. 

2. Shackleford, James F. (2015). Introduction to mAterialsScience for Engineers, Eight Edition. Person 

Higher Education, Inc. 

3. West, Anthony R. (2014). Solid State Chemistry and Its Applications, Second Edition. Student 

Edition, John Wiley & Sons, Ltd. 

Pustaka Pendukung 

1. ASM Handbook of Metals 
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MATA KULIAH 
MM201422 : Mekanika Teknik 

SEMESTER 2/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mekanika teknik merupakan cabang dari sains fisik dan aplikasi praktis dari mekanika. Mekanika 

menjelaskan tentang respon benda atau sistem terhadap beban eksteral. Sedangakan mekanika teknik 

menjelaskan tentang perilaku dari benda dari kondisi awal dimana benda itu diam atau saat benda bergerak 

akibat diberi beban aksi. Mekanika teknik menghubungkan teori fisik dan aplikasinya dalam teknologi. 

Banyak bidang yang memanfaatkan mekanika teknik. Dalam bidang teknik material, mekanika teknik akan 

sangat bermanfaat dan lebih didalami ketika membahas tentang mekanika material. Sehingga diperlukan 

pemahaman dasar berupa mekanika teknik secara umum. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

1.2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

3. Pengetahuan 3.1. Memahami konsep teoretis pengetahuan dasar dibidang fisika, kimia dan 

matematika secara umum; 

3.2. Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum; 

4. Keterampilan Khusus 4.1.  

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu menganalisis kesetimbangan ataupun kinetika material berdasarkan konsep gaya, usaha dan 

energi 

Bahan Kajian 

1. Konsep Vektor dan Skalar  

2. Konsep Kesetimbangan  

3. Resultan Vektor  

4. Free-body Diagram  

5. Konsep Usaha dan Energi  

6. Gaya dan Akselerasi  

7. Impulse dan Momentum  

8. Analisis Kinetika Struktur 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Hibbeler, R. (2015). Engineering mechanics : Statics. Upper Saddle River: Pearson Education (US). 

Pustaka Pendukung 
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1. Hibbeler, R. (2015). Engineering Mechanics : Dynamics. Upper Saddle River: Pearson Education (US). 

2. Hibbeler, R. (2016). Instructor’s Solutions Manual for Engineering Mechanics: Statics (ch01-09). Upper Saddle 

River: Pearson Education. 
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MATA KULIAH 
MM201431 : KIMIA POLIMER   

Semester 3 / 2 SKS  

Deskripsi Mata Kuliah 

Mengetahui dasar – dasar polimer , reaksi polimerisasi , struktur , berat molekul serta sifat polimer. Pada 

matakuliah ini juga mempelajari tentang ikatan kimia serta interaksi antar molekul yang berguna sebagai 

dasar logika rekayasa material polimer.   

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

 

S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

 

S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.1 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; 

 

KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur; 

 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi 

secara umum;  

 

P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 

dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.1 Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material 

melalui proses karakterisasi material secara akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar kimia pada material polimer  

Bahan Kajian 

1. Konsep Dasar Kimia Organik 

2. Dasar Kimia untuk Polimer 

3. Reaksi Polimerisasi, Struktur Polimer 

4. Berat Molekul 

5. Morfologi Polimer 

6. Sifat Polimer 

7. Degradasi Polimer   

Mata Kuliah Prasyarat 

1.  

Pustaka Utama 

1. Callister, William D., Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley, 2015 
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2. A. Brent Strong , Plastics Materials and Processing, 2nd edition ., Prentice Hall , 2000 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201432 : Matematika Rekayasa dalam Teknik Material 

SEMESTER 4/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Konsep dan perhitungan di dunia teknik tidak lepas dari pemahaman vektor, matrik, tensor serta persamaan 

differensial. Sehingga mata kuliah matematika rekayasa ini akan membahas mengenai konsep dan 

perhitungan berbagai macam persamaan diferensial, transformasi laplace, aljabar linear (vektor dan tensor), 

matriks eigen value, fourrier analysis, dan pengenalan penggunaan program Mat Lab atau Mathematica. 

Diharapkan di akhir kuliah mahasiswa mampu menerapkan konsep perhitungan tersebut pada bidang yang 

berkaitan Teknik Material dan Metallurgi sehingga mampu menyelesaikan bermacam permasalah yang 

terjadi dalam perhitungan teknik dan desain. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode pembelajaran 

yang digunakan antara lain dengan perkuliahan kelas dan pemberian tugas mandiri. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

1.2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

3. Pengetahuan 3.1. Memahami konsep teoretis pengetahuan dasar dibidang fisika, kimia dan 

matematika secara umum; 

3.2. Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum; 

4. Keterampilan Khusus 4.1. Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi berdasarkan 

penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan teknologi dan informasi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu menerapkan rekayasa matematika dalam menyelesaikan permasalah teknik material 

Bahan Kajian 

1. Persamaan Diferensial  

2. Aljabar Linear  

3. Kalkulasi Vektor 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Potter, M., Lessing, J. and Aboufadel, E. (2019). Advanced Engineering Mathematics. Springer. 

Pustaka Pendukung 

1.  
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MATA KULIAH 
MM201433 : MEKANIKA MATERIAL   

 Semester 3 / 3 SKS  

Deskripsi Mata Kuliah 
Mekanika material atau dikenal juga dengan kekuatan material membahas tentang perilaku benda padat yang mengalami 

tegangan dan regangan. Teori ini bermula dengan memperhatikan perilaku komponen struktur dalam satu atau dua 

dimensi yang ondisi tegangannya dapat diperkirakan seperti dua dimensi. Kemudian dibangun untuk menjadi tiga 

dimensi untuk membentuk perilaku elastis dan plastis dari material. Matakuliah ini berisi tentang berbagai metode yang 

digunakan untuk menghitung tegangan dan regangan yang terjadi pada material. Metode ini kemudian ditekankan pada 

bagaimana memprediksi respon dari struktur ketika diberi beban dan kemungkinan terjadinya berbagai mode patahan 

dengan memperhatikan sifat mekanik material seperti kekuatan luluh, kekuatan material, modulus young dan poisson’s 

ratio, ditambah dengan aspek geometri yang dimiliki oleh material.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap  

2. Keterampilan Umum  

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum; 

P.4 Memahami konsep pemanfaatan material yang digunakan dalam 

teknologi secara umum 

4. Keterampilan Khusus KK.4 Mampu menentukan metode inspeksi dan analisa kegagalan pada 

material secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu merancang struktur dengan kaidah konsep tegangan, sifat mekanik material dan 

pembebanan.  

Bahan Kajian 

1. Konsep Mekanika Material  

2. Tegangan  

3. Regangan  

4. Sifat Mekanik Material  

5. Beban  

- Aksial 

- Torsi 

- Lentur 

- Kombinasi 

6. Defleksi Batang Lentur  

7. Teori Kegagalan 

Mata Kuliah Prasyarat 

 

Pustaka Utama 

1. Callster, W. D. (2015). Materials Science and Engineering. John Wiley.  

Pustaka Pendukung 

1. Hibbler, R. C. (2008). Mechanics of Materials. Pearson Education. 

2. Riley, W., Struges, L., & Morris, D. (2007). Mechanics of Materials. Wiley. 
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MATA KULIAH 
MM201434 : Material Logam 

SEMESTER 3/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Logam merupakan salah satu jenis material yang banyak digunakan sebagai struktur terutama di dunia 

industri, seperti tangki bertekanan tinggi, mesin uap (boiler) pada perusahan pembangkit tenaga listrik, 

komponen mobil, alat memasak, bahkan jarum atau peniti yang sering kita lihat sehari-hari. Mata kuliah 

material logam akan mempelajari berbagai jenis material logam baik ferrous maupun non-ferrous. Material 

logam berbaiss ferrous terdiri dari baja karbon, besi tuang, dan besi perkakas. Sedangkan logam nen-ferrous 

terdiri dari paduan bebrbasis aluminium, tembaga, magnesium, titanium, nikel, seng, timbal, dan timah putih. 

Sehingga, diharapkan pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu menentukan/ megklasifikasikan jenis 

material logam yang sesuai dengan aplikasinya dengan memperhatikan struktur, paduan, dan sifatnya. Selain 

itu, mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan standar internasional yang berhubungan dengan material 

logam dan aplikasinya, sehingga ketika bekerja di dunia industr mahasiswa sudah mengenal istilah-istilah 

tersebut. Kegiatan pembelajaran terdiri atas perkuliahan yang membahas teori desain material logam dan 

tugas klasifikasi material logam yang dilakukan secara mandiri terutama untuk aplikasi di sekitar kita.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.1 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 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material dan 

metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa material 

logam, polimer 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan berbagai macam jenis material logam sesuai dengan 

aplikasinya 

Bahan Kajian 

1. Struktur kristal logam 

2. Proses difusi pada logam 
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3. Baja dan besi tuang:  

- Diagram fasa Fe-Fe3C 

- Struktur mikro 

- Pengaruh unsur paduan 

- Klasifikasi baja karbon dan besi tuang beserta sifat dan penggunaannya 

- Pengenalan standar pada baja dan besi tuang 

4. Baja tahan karat:  

- Klasifikasi baja tahan karat, spesifikasi standar, sifat dan penggunaan, kendala dalam proses 

pengerjaan dan pemakaian.  

5. Baja perkakas:, klasifikasi, spesifikasi standard, jenis, sifat dan penggunaan Non-ferrous: tembaga 

dan paduannya, aluminium dan paduannya, magnesium dan paduannya, titanium dan paduannya, 

Nickel dan paduannya, Seng, Timbal, Timah putih  

6. Paduan logam non-ferrous: 

- Tembaga dan paduannya 

- Aluminium dan paduannya 

- Magnesium dan paduannya 

- Titanium dan paduannya 

- Nickel dan paduannya 

- Seng, Timbal, dan Timah Putih 

7. Mekanisme penguatan pada logam 

8. Rekristalisasi 

Mata Kuliah Prasyarat 

1. MM201421/ Struktur Material Padatan 

Pustaka Utama 

1. Callister, William D. (2015). Materials Science and Engineering. Ninth Edition. Asia: John Wiley 

2. Avner, Sidney H. (1987). Introduction to Physical Metallurgy. Second Edition. Tokyo: Mc Graw-

Hill International Book Company 

Pustaka Pendukung 

1. ASM Handbook of Metals 

2. ASTM 
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MATA KULIAH 
MM201435 : Termodinamika 

SEMESTER 3/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Termodinamika merupakan suatu konsep penting yang menjadi dasar berbagai macam penerapan ilmu fisika 

dan kimia, terlebih lagi ilmu material. Namun, termodinamika pada ilmu material memiliki titik tumpu yang 

berbeda daripada termodinamika pada fisika dan kimia. Mata kuliah ini akan memberikan sudut pandang 

khas ilmu material mengenai kaidah termodinamika dan bagaimana termodinamika, khususnya hokum 

Gibbs’, menjadi fondasi dari prinsip-prinsip dasar ilmu material, yaitu diagram fasa dan bahkan sel 

elektrokimia. Mahasiswa dalam kelas ini juga akan diajak mendalami termodinamika dengan metode focus 

group discussion mengenai prinsip-prinsip penting dalam topik ini, sehingga mata kuliah yang terkenal ganas 

bagi banyak orang dalam dunia teknik ini menjadi lebih bersahabat bagi mahasiswa. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika; 

S.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

S.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S.9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan 

terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya 

serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

KU.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU.3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora guna mendorong kemajuan ekonomi 

masyarakat dan ketahanan energi nasional yang ramah lingkungan sesuai 

dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur 

baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas 

kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi 
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KU. 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 

KU.9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi 

3. Pengetahuan P.1. Memahami konsep teoretis pengetahuan dasar dibidang fisika, kimia 

dan matematika secara umum 

P.3. Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material dan 

metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa material 

logam, polimer, keramik dan komposit 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep termodinamika dalam bidang 

teknik material dan metalurgi. 

Bahan Kajian 

1. Definisi Termodinamika 

2. Energi Internal 

3. Hukum Termodinamika I 

4. Entalpi 

5. Kapasitas Panas 

6. Entropi 

7. Energi bebas Helmholtz dan Gibbs 

8. Persamaan Gibbs-Helmholtz 

9. Hukum Termodinamika III 

10. Energi bebas Gibbs sebagai fungsi temperature dan tekanan. 

11. Hubungan antara Energi Bebas Gibbs, Aktivitas, dan Diagram Fasa. 

12. Persamaan Gibbs-Duhem 

13. Aturan Fasa Gibbs 

14. Termodinamika Sel Galvanik 

Mata Kuliah Prasyarat 
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Pustaka Utama 

1. Gaskell, David R. (1940). Introduction to Metallurgical Thermodynamics. Washington, D.C.: 

Scripta 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201436: Transformasi Fasa 

SEMESTER 3/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Diagram fasa merupakan salah satu akar utama pembelajaran ilmu material, di mana pemahaman diagram 

fasa yang baik memungkinkan seseorang untuk memperbaiki dan bahkan memodifikasi sifat suatu material 

untuk memperbaiki performa material tersebut dalam aplikasinya sebagai benda kerja. Mata kuliah ini akan 

membahas mengenai dasar teori diagram fasa serta beragam jenis diagram fasa yang umum digunakan dalam 

industry dan academia untuk memampukan mahasiswa memahami penyebab suatu material memiliki sifat, 

terutama sifat mekanik tertentu, dan memodifikasi material tersebut untuk memperbaiki sifatnya. Selain itu, 

mata kuliah ini akan disertai dengan penjabaran dan praktek dasar mengenai pemanfaatan teknologi informasi 

dalam analisis diagram fasa, suatu hal yang masih sangat jarang diterapkan di Indonesia. Setelah mahasiswa 

mengambil matakuliah transformasi fasa, harapannya mahasiswa mampu memahami dan menerapkan 

konsep-konsep diagram fasa dalam bidang teknik material dan metalurgi, serta menggunakan teknologi 

informasi dalam analisis diagram fasa. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika. 

S.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

S.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 

S.8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 

S.9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri. 

2. Keterampilan Umum KU.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan 

terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya 

serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. 

KU.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. 

KU.5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur 

baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja 

dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; 
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KU.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; 

KU.9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi 

3. Pengetahuan P.1. Memahami konsep teoretis pengetahuan dasar dibidang fisika, 

kimia dan matematika secara umum; 

P.2. Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi 

secara umum; 

P.3. Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 

dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.1. Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material melalui 

proses karakterisasi material secara akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

KK.2. Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi 

berdasarkan penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan teknologi dan 

informasi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep diagram fasa dalam bidang teknik 

material dan metalurgi, serta menggunakan teknologi informasi dalam analisis diagram fasa. 

Bahan Kajian 

1. Energi bebas Gibbs pada diagram fasa 

2. Mekanisme difusi 

3. Definisi dasar diagram fasa 

4. Batas kelarutan 

5. Diagram fasa Binary Isomorphous 

6. Tie Line dan lever rule 

7. Diagram fasa Binary Eutectic 

8. Fase Intermediate 
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9. Reaksi Termodinamika pada diagram fasa binary 

10. Proses ekuilibrium dan non ekuilibrium 

11. IT dan CCT Diagram 

12. Diagram fasa ternary 

13. Calculation of phase diagram (CALPHAD) 

Mata Kuliah Prasyarat 

 

Pustaka Utama 

1. Callister, William D. 2007. Materials Science and Engineering: An Introduction. New York: John 

Wiley & Sons. 

2. Porter, David A., Easterling, Kenneth A., Sherif, Mohamed Y. 2009. Phase Transformations in 

Metals and Alloys. Boca Raton: CRC Press. 

Pustaka Pendukung 
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MATA KULIAH 
MM201441 : Fenomena Transport 

SEMESTER 4/4 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Fenomena transport adalah salah satu dari berbagai mekanisme dimana partikel berpindah dari satu tempat 

ke tempat lain. Mata kuliah ini berhubungan dengan perpindahan massa, panas, momentum dan korelasi di 

antara ketiga proses transfer dalam aplikasi material dan metalurgi. Isi pembelajarannya berakar pada dasar-

dasar mekanika kontinum dan thermodinamika. Untuk memahami proses manufaktur material maupun 

metalurgi dibutuhkan pengetahuan konsep ketiga perpindahan seperti bagaimana logam paduan terbentuk, 

bagaimana distribusi panas yang masuk pada suatu komposit, bagaimana aliran fluida mempengaruhi 

tumbukan pada material sehingga menyebabkan kegagalan material, dan lain-lain. Di akhir perkuliahan ini 

diharapkan mahasiswa mampu menghitung perubahan-perubahan besaran dalam proses transfer panas, 

massa, dan momentum serta mampu mengaplikasikan konsep-konsep fenomena transport dalam bidang 

teknik material dan metalurgi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut di atas, maka perkuliahan 

fenomena transport akan disampaikan dengan metode perkuliahan di kelas dan studi kasus dari contoh 

permasalahan terkini terkait fenomena transport di bidang teknik material dan metalurgi. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan 

terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya 

serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep fenomena transport dalam bidang teknik 

material dan metalurgi. 

Bahan Kajian 

1. Pendahuluan Aliran Fluida 

2. Persamaan Neraca Massa 

3. Persamaan Neraca Momentum 

4. Aliran Turbulen 

5. Korelasi-korelasi Transfer Momentum 

6. Aplikasi Neraca Energi dalam Aliran Fluida (Pers. Bernoulli ) 

7. Pendahuluan Perpindahan Panas 

8. Pendahuluan Konduksi 

9. Konduksi 1 dimensi steady state 

10. Aliran Multifasa 

11. Perpindahan Massa 

12. Persamaan Neraca Perpindahan Massa Overall 

13. Difusi di dalam Solid 

14. Turbulensi 

15. Persamaan dan Perbedaan dari Type-type Tranfer 

Mata Kuliah Prasyarat 

1. MM201435/ Termodinamia Material 
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Pustaka Utama 

1. Kou, S. (1996). Transport Phenomena and Materials Processing. 1st edition, John Wiley and Sons, 

Inc. 

2. Robert W. Fox & Alan T Mc Donald. (1994). Introduction to Fluid Mechanics. Fourth Edition, 

New York: John Wiley & Sons 

3. Bird R.B., Stewart W.E., and Lightfoot, E.N. (1966). Transport Phenomena. New York: Wiley.  

4. Geiger, G.H. and Poirier, D.R. Transport Phenomena Metallurgy. Addism Wesley Publishing 

Company. Reading. Massachussetts. 

Pustaka Pendukung 

1. Brodkey, R.S. and Hershey H.C. (1988). Transport Phenomena: A Unified Approach. Mc. Graw 

Hill Book, Co, Ltd. 
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MATA KULIAH 
MM201442 : KIMIA ANALITIK   

Semester 4 / 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Kimia analitik merupakan ilmu kimia yang mendasari analisis dan pemisahan sampel. Analisis dapat 
bertujuan untuk menentukan jenis komponen apa saja yang terdapat dalam suatu sampel (kualitatif) dan 
juga menentukan berapa banyak komponen yang ada dalam suatu sampel (kuantitatif). Tidak semua unsur 
atau senyawa yang ada dalam sampel dapat dianalisis secara langsung, sebagian besar memerlukan proses 
pemisahan terlebih dulu dari unsur yang mengganggu. Karena itu cara-cara atau prosedur pemisahan 
merupakan hal yang penting untuk dipelajari. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap  S.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
 
S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

2. Keterampilan Umum KU.1 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; 
 
KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3. Pengetahuan P.1 . Memahami konsep teoretis pengetahuan dasar dibidang fisika, kimia 
dan matematika secara umum; 
 

4. Keterampilan Khusus KK.1. Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material melalui 
proses karakterisasi material secara akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu merumuskan/merancang proses pemisahan berdasarkan konsep kimia analitik  

Bahan Kajian 

1. Pengantar Kimia Analitik  
2. Analisis Kation  
3. Analisis Anion  
4. Analisis Gravimetri  
5. Metoda Analisis Volumetri  
6. Titrasi asam-basa  
7. Titrasi Reduksi oksidasi  

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Jefrfery, B.H Basset J, Mendham J dan Denney R.C (revisors), Vogel’s Textbook of Quantitative, 
1989, Longman & Scientific essex, chemical analysis, edisi ke 5  

2. Day, R.A Jr and A.L Underwood, Quantitative Analysis 6th ed, Toronto: Prentice-Hall International, 
1991 
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3. Kennedy JH, Analytical Chemistry Principles, 2nd ed, New York: Saunders College 
Publishing, 1990 

Pustaka Pendukung 

1. Kennedy JH, Analytical Chemistry Principles, 2nd ed, New York: Saunders College Publishing, 1990 
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MATA KULIAH 
MM201443 : MATERIAL KERAMIK DAN GELAS  
SEMESTER 4 / 3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Keramik dan gelas merupakan salah satu jenis material yang memiliki aplikasi yang luas. Material keramik 
memiliki jenis struktur kristal yang kompleks sehingga membuka peluang yang luas dalam teknik 
rekayasanya dan aplikasi yang lebih luas. Di dalam mata kuliah Material Keramik dan Gelas ini akan 
dijelaskan bahan baku, diagram fasa, dan sifat-sifat keramik dan gelas. Selain itu, mahasiswa akan 
mempelajari mengenai jenis material keramik sesuai dengan aplikasinya. Untuk mencapai tujuan tersebut 
maka metode pembelajaran yang digunakan antara lain dengan perkuliahan di dalam kelas, tugas, 
presentasi, kuliah tamu, UTS, dan UAS. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

 
S.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

 
S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
 
S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data; 
 
KU.6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 
 
KU.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; 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 
dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 
material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.1 Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material 
melalui proses karakterisasi material secara akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 
 
KK.2 Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi 
berdasarkan penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan 
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teknologi dan informasi; 
 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan berbagai macam jenis material keramik dan gelas sesuai 
dengan aplikasinya 

Bahan Kajian 

1. Pengenalan material keramik dan gelas 
2. Ikatan atom, tipe kristal, dan cacat kristal pada material keramik 
3. Pengenalan bahan baku keramik 

- Silika 
- SIlikat 
- Oksida 
- Non-oksida 
- Karbon 

4. Diagram fasa keramik 
5. Sifat-sifat material keramik dan gelas 

- Sifat mekanik 
- Sifat elektronik 
- Sifat termal 
- Sifat optik 
- SIfat magnetik 

6. Jenis dan aplikasi material keramik dan gelas 
- Gelas 
- Gelas-keramik 
- Keramik konvensional berbahan dasar lempung 
- Refraktori 
- Abrasives 
- Semen 
- Karbon 
- Keramik maju 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Callister, William D.(2015). Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley. 
2. Kingery, W.D., et al.(1976). Introduction to Ceramic 2nd edition, New York : John Wiley and Sons. 
3. Carter, C. Barry. (2013). Ceramic Materials Science and Engineering, Second Edition, New York: 

Springer. 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201444 : MATERIAL POLIMER 

Semester 4 / 3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah yang berisi tentang macam macam jenis material polimer, struktur dan aplikasinya. Mata kuliah 
ini membahas mengenai material polimer thermoset dan termoplastik baik yang digolongkan sebagai 
penggunaan sehari – hari (commodity polimer) hingga yang digunakan untuk keperluan teknik ( engineering 
polimer ) .  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 
 
S.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 
 
S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
 
S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 
informasi dan data; 
 
KU.6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 
 
KU.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; 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 
dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 
material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.1 Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material 
melalui proses karakterisasi material secara akurat dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 
 
KK.2 Mampu melakukan pemilihan material, desain dan 
optimasi berdasarkan penerapan rekayasa sains dengan 
memanfaatkan teknologi dan informasi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memahami struktur berbagai jenis material polimer , kaitan dengan sifat – 
sifatnya dan aplikasinya.  
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Bahan Kajian 

1. Dasar Material Polimer 
2. Klasifikasi Material Polimer 

- Rantai 
- Monomer 

3. Polimer Thermoplastic 
- Polietilen 
- Polipropilen 
- Polietilen thereptalate  
- PVC 

4. Polimer Thermoset 
- Epoxy 
- Poliester 

5. Karakterisasi Polimer 
6. Sifat Material Polimer 

Mata Kuliah Prasyarat 

1.  

Pustaka Utama 

1. Callister, William D. (2015) Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley 
2. A. Brent Strong. (2000) Plastics Materials and Processing, 2nd edition ., Prentice Hall 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201445 : PERILAKU  ELEKTROMAGNETIK 
MATERIAL 

Semester 4 / 3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah yang menjelaskan tentang sifat elektronik yang berdasarkan struktur material padat , perilaku 
elektronik dan magnetic material , serta pengenalan devais yang menggunakan material elektronik seperti 
material semikonduktor , LED , PN junction  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
 
S.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 
 
S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.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; 

3. Pengetahuan P.1 Memahami konsep teoretis pengetahuan dasar dibidang fisika, 
kimia dan matematika secara umum; 
 
P.4 Memahami prinsip kerja material yang digunakan dalam teknologi 
secara umum 

4. Keterampilan Khusus KK.2 Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi 
berdasarkan penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan teknologi 
dan informasi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memahami prinsip dasar sains material magnetic dan elektronik pada devais 
elektronika 

Bahan Kajian 

1. Konsep Dasar Material Sains 
2. Elektrik Material Padatan 
3. Dasar Fisika Kuantum  
4. Teori Pita 

- Conductor 
- Isolator 
- Semiconductor 

5. Devais Semikonduktor  
- p/n Junction 
- Transistor Bipolar 
- LED 
- Photovoltaic 
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Mata Kuliah Prasyarat 

1.  

Pustaka Utama 

1. Callister, William D., Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley, 2015 
2. Kingery, W.D., et al., Introduction to Ceramic 2nd edition, New York : John Wiley and Sons, 1976.  
3. Carter, C. Barry, Ceramic Materials Science and Engineering, Second Edition, New York: Springer, 

2013 
4. Reed, James S., Prociples of Ceramic Processing, Second Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc., 

1995 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201446 : Perilaku Mekanik Material 

SEMESTER 4/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Perkembangan ilmu material mendapatkan peran yang besar dari majunya bidang nanoteknologi dan mulai 

diajarkan secara luas di banyak universitas. Banyak masalah ilmiah yang paling mendesak yang dihadapi 

manusia saat ini yaitu bagaimana material itu digunakan. Maka dari itu sangat dibutuhkan pemahaman 

bagaimana prilaku mekanik material dapat diaplikasikan secara tepat sesuai dengan sifat dan kinerjanya. 

Prilaku mekanik material merupakan matakuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk mengetahui bagaimana 

respon material ketika diberikan pembebanan secara mekanik. Untuk mengetahui bagaimana respon material 

maka fokus bahasan pada mata kuliah ini perlu dilakukan pengujian-pengujian mekanik seperti pengujian 

tarik, impact, kekerasan, bending, creep, dan fatigue. Sehingga pada akhir kuliah mahasiswa mampu 

memahami cara menguji, parameter pengujian, dan mengolah data pengujian, serta standar-standar yang 

digunakan dalam setiap pengujian material. Kegiatan perkuliahan akan dilakukan di kelas dan di 

laboratorium agar pemahaman antara praktik dan teori dapat bersinggungan.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material dan 

metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa material 

logam, polimer 

4. Keterampilan Khusus KK.1 Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material melalui 

proses karakterisasi material secara akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan sifat mekanik material. 

Bahan Kajian 

1. Sifat material secara umum 

2. Sifat mekanik material 

3. Pengujian Tarik 

-Tegangan Regangan 

-Tegangan Regangan Sebenarnya 

-Grafik Tegangan Regangan 

-Perhitungan kekuatan maksimum, kekakuan, ketangguhan, modulus resilien, % elongasi 

4. Pengujian Impact 

-Jenis pengujian impact 

-Standar pengujian impact 

-Perhitungan Energi Impact 

5. Pengujian Kekerasan 

-Jenis pengujian kekerasan 

-Perhitungan konversi pengujian kekerasan 

6. Pengujian Bending 

7. Pengujian Fatigue 

8. Pengujian Creep 

9. Pola patahan 

10. Kegagalan pada material 

Mata Kuliah Prasyarat 
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1. MM201433/ Mekanika Material 

Pustaka Utama 

1. William D Callister, Jr. David G Rethwisch. (2014). Introduction Materials science and 

engineering. United States : Wiley 

Pustaka Pendukung 

1. Dieter, George E. (1988). Mechanical Metallurgy. London : McGraw-Hill Book Company 
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MATA KULIAH 
MM201451 : Elektrokimia 

SEMESTER 5/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Fenomenakorosi material dan proses-proses pengolahan material dalam dunia industri tidak lepas dari 

pemahama nmengenai dasar-dasar elektrokimia. Dalam matakuliah Elektrokimia ini akan dibahas tentang 

Konduksi Listrik, Larutan-larutan ionik, Sel Elektrokimia, Elektrode-elektrode, Reaksi-reaksi Elektrode 

Sehingga diharapkan mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar elektrokimia untuk menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan korosi pada material dan proses elektrokimia di industri. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka strategi pembelajaran yang dilakukan adalah kuliah di kelas, pemberian 

tugas mandiri dan presentasi aplikasi elektrokimia. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

1.2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

3. Pengetahuan 3.1. Memahami konsep teoretis pengetahuan dasar dibidang fisika, kimia dan 

matematika secara umum; 

3.2. Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum; 

4. Keterampilan Khusus 4.1.  

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Memahami konsep elektrokimia dan penggunaannya dalam bidang teknik material 

Bahan Kajian 

1. Konsep Elektrokimia  

2. Elektroda  

3. Elektrolit  

4. Sel Elektrokimia  

5. Sel Galvanis  

6. Sel Volta  

7. Aplikasi Elektrokimia dalam Material 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Fuller, T. and Harb, J. (2018). Electrochemical engineering. Wiley. 

Pustaka Pendukung 

1. Breitkopf, C. and Swider-Lyons, K. (2017). Springer handbook of electrochemical energy. Springer. 
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MATA KULIAH 

MM201452 : KARAKTERISASI MATERIAL 

Semester 5 / 3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Analisis Material Secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan berbagai alat  instrument karakterisasi. 

Pada mata kuliah ini juga dikenalkan cara prinsip kerja alat karakterisasi,  menganalisa hasil pengujian 

serta mengintepretasikannya dengan tepat  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

 

S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas 

dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir yang dapat diaplikasikan 

untuk pembangunan nasional, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 

 

KU.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data; 

3. Pengetahuan P.1 Memahami konsep teoretis pengetahuan dasar dibidang fisika, 

kimia dan matematika secara umum; 

 

P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 

dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.1 Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material melalui 

proses karakterisasi material secara akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

 

KK.4 Mampu menentukan metode inspeksi dan analisa kegagalan pada 

material secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu mengintepretasikan hasil karakterisasi material dengan tepat  

Bahan Kajian 

1. Materialografi , 

- Struktur Makro 

- Struktur Mikro, 

- Mikroskop Optik 

2. Morfologi  

- SEM 

- TEM  

- Stereologi ( grainsize, dan distribusi fasa),  

3. Spektoskopi  

- UV-Vis 
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- FTIR 

- OES , AAS 

4. Thermal  

- TGA 

- DSC 

5. Analisis Fasa dan Kristal  

- XRD  

 

Mata Kuliah Prasyarat 

1.  

Pustaka Utama 

1. Callister, William D., Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley, 2015 

2. Sibilia , J.P , “ A guide to material Characterization and Chemical Analysis” 2nd ed., Wiley-VCH, 

1996 

Pustaka Pendukung 

1. - 

 



 

 

SILABUS 

PROGRAM STUDI TEKNIK MATERIAL 
DAN METALURGI 

Tahun ajaran 2020 - 2025 

No. Dok. :  

Tgl. Terbit :  dd/mm/yyyy 

No. Revisi  : 00 

Hal : 2/2 

 

MATA KULIAH 
MM201453 : Material Komposit 

SEMESTER 5/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Material komposit merupakan perpaduan dua atau lebih jenis material (logam, polimer dan keramik) dimana 

salah satunya bertindak sebagai penguat dan yang lainnya sebagai matriksnya. Tujuan pembuatan komposit 

yaitu untuk mendapatkan kombinasi sifat material dari masing-masing penguat dan matriksnya. Contohnya 

adalah pada komponen badan speed boat, dimana badan speed boat biasanya terbuat dari polimer yang 

diperkuat oleh serat gelas. Polimer memiliki kekuatan mekanik yang rendah sehingga diperkuat oleh serat 

gelas yang memiliki kekuatan mekanik jauh lebih tinggi namun serat gelas sangat getas sehingga perlu 

dilapisi oleh material yang tangguh seperti polimer, harapannya penggabungan dari polimer sebagai matrik 

dan serat gelas sebagai penguat mampu menghasilkan material yang kuat dan tangguh. Pada matakuliah 

material komposit akan lebih banyak dibahas kembali mengenai jenis-jenis komposit berdasarkan matrik dan 

penguatnya, kemudian akan membahas lebih dalam mengenai perhitungan komposisi matrik dan penguat 

untuk mendapatkan sifat mekanik yang diinginkan baik secara mikromekanik maupun makromekanik, tidak 

lupa akan dibahas mengenai kegagalan yang bisa terjadi pada pembuatan komposit serta membahas tentang 

cara pengujian komposit. Harapannya setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah material komposit, 

mahasiswa mampu memproyeksikan sifat mekanik material komposit yang akan dibuat beserta kegagalan 

yang mungkin terjadi serta cara mengujinya. Kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan dikelas dengan 

bantuan demonstrasi alat agar mahasiswa mudah dalam menangkap pembelajaran serta akan banyak 

mengulas studi kasus yang sering terjadi. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU. 1 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 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material dan 

metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa material 

logam, polimer, keramik dan komposit 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memproyeksikan sifat mekanik dan kegagalan yang terjadi pada material 

komposit. 

Bahan Kajian 

1. Konsep dasar material komposit 

2. Jenis-jenis komposit berdasarkan penguat dan matrik 

3. Mikromekanik komposit 

-Fraksi volume komposit 

-Rule of mixtures 

-Kekuatan dan kekakuan komposit berpenguat serat panjang 

-Kekuatan dan kekakuan komposit berpenguat serat pendek 

4. Makromekanik komposit 

-Hukum Hooke 

-Teori Laminat klasik 
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5. Kegagalan pada komposit 

6. Pengujian komposit 

Mata Kuliah Prasyarat 

1. MM201434/ Material Logam 

2. MM201443/ Material Keramik dan Gelas 

3. MM201444/ Material Polimer 

Pustaka Utama 

1. Matthew, F.L. (1994) Composite Material : Engineering and Science. UK : Chapman and Hall 

2. Tsei, S.W. (1980). Introduction to Composite Material. USA : Technomic 

Pustaka Pendukung 

1. Callister, William D, Jr. Rethwisch , David G. (2014). Introduction Materials science and 

engineering. United States : Wiley 
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MATA KULIAH 
MM201454 : Pemrosesan Logam 

SEMESTER 5/4 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Material logam sering kita jumpa dikehidupan sehari-hari mulai dari memasak menggunakan peralatan logam 

seperti panci yang terbuat dari aluminium, begitu juga dengan kendaraan yang kita sering gunakan untuk 

transportasi sebagaian besar komponennya terbuat dari logam contohnya yaitu blok mesin yang terbuat dari 

campuran aluminium dan baja. Panci yang digunakan untuk merebus air terbuat dari aluminium yang 

kemudian diproses mengguanakan alat yang dinamakan drawing yang menggunakan prinsip penekanan 

sehingga terbentuklah panci. Hal yang berbeda akan ditemui ketika ingin memproduksi blok mesin, proses 

pembuatan blok mesin dinamakan pengecoran, dengan prinsip meleburkan material sampai dalam bentuk 

liquidnya kemudian dialirkan pada cetakan. Pemilihan proses pembuatan suatu material tergantung dari 

kerumitan barang yang akan diproduksi, kecepatan dan biaya yang akan digunakan. Pemilihan proses 

pembuatan, jenis-jenis proses pembuatan serta mekanisme serta parameter proses pembuatan panci, blok 

mesin dan peralatan logam lainnya akan banyak dibahas dalam matakuliah manufaktur logam. Manufaktur 

logam merupakan matakuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk merancang suatu purwarupa yang terbuat 

dari logam melalui proses pembentukan, pengelasan, pengecoran dan perlakuan panas. Proses pembentukan 

membahas mengenai jenis-jenis proses pembentukan yang terdiri dari forging, rolling, ekstrusi, drawing, 

bending, dan machining, kemudian mekanisme dan parameter masing-masing proses. Proses pengelasan 

lebih menekankan tentang parameter, dan mekanisme proses pengelasan dari berbagau macam jenis 

pengelasan seperti SMAW, MIG, SAW, TIG, PAW dan RW, Under water welding, dan pengelasan logam-

logam special.  Untuk pengecoran akan membahas mengenai mekanisme dan parameter yang perlu 

diperhatikan pada saat melakukan pengecoran dari berbagai jenis proses pengecoran seperti sand casting, 

centrifugal casting, investment casting dan die casting. Proses perlakuan panas akan lebih menekankan 

mengenai mekanisme dan parameter dari proses pemanasan untuk full annealing, normalizing, quenching, 

austempering, tempered martensite, dan tempering, serta membahas mengenai pengerasan permukaan. Cacat 

yang terjadi pada setiap proses manufaktur juga akan dibahas dan bagaimana cara mencegah terjadinya cacat 

tersebut. Selain pembahasan mengenai proses manufaktur logam, juga akan dibahas mengenai kesehatan dan 

keselamatan kerja dalam proses manufaktur. Metode penyampaian materi berupa pemaparan dikelas, 

praktikum dan mahasiswa juga akan diberikan kuliah lapangan agar secara langsung melihat proses 

manufaktur logam.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu merancang purwarupa dari material logam 

Bahan Kajian 

1. Konsep pembentukan material 

- Deformasi plastis 

- Mekanisme penguatan 

2. Jenis-jenis pembentukan logam 
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- Forging, Rolling Logam, Extrusi logam, Drawing logam, Sheet metal forming, dan Machining 

logam 

3. Cacat pada proses pembentukan 

4. Metode pengelasan 

5. Jenis-jenis pengelasan 

- SMAW, MIG, SAW, TIG, PAW dan RW, Under water welding, dan pengelasan logam-logam 

special 

6. Parameter pengelasan 

7. Cacat pada proses pengelasan 

8. Prinsip dasar pengecoran 

- Titik lebur logam 

- Mekanisme pembekuan logam 

9. Jenis-jenis pengecoran 

- sand casting, centrifugal casting, investment casting dan die casting 

10. Metode pengecoran 

11. Parameter Pengecoran 

12. Cacat pada pengecoran 

13. Konsep dasar perlakuan panas 

- Difusi 

- Diagram Fasa 

- Diagram TTT dan CCT 

14. Jenis-jenis perlakuan panas 

- Annealing, normalizing, quenching, austempering, tempered martensite, dan tempering  

15. Hardenability 

16. Jenis-jenis pengerasan permukaan 

- Nitriding, Karburisasi, Cyaniding, Flame Hardening, dan Induction Hardening 

Mata Kuliah Prasyarat 

1. MM201434/ Material Logam 
2. MM201441/ Fenomena Transport 

Pustaka Utama 

1. Kalpakjian, S. (1991). Manufacturing Process for Engineering Material. Addison Wesley 2nd Ed. 

2. Dieter, George E. (1988). Mechanical Metallurgy. London : McGraw-Hill Book Company 

3. Krauss. (1973). Principle of Heat Treatment. ASM 

Pustaka Pendukung 

1. William D Callister, Jr. David G Rethwisch. (2014). Introduction Materials science and 

engineering. United States : Wiley 
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MATA KULIAH 

MM201455 : PEMROSESAN MATERIAL 

POLIMER 

Semester 5 / 3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang prinsip dasar dalam pemrosesan polimer meliputi blending polimer 

dan fenomena rheology. Teknologi pemrosesan polimer juga dipelajari meliputi extrusion, injection 

molding, blow milding, rotational molding dan thermoforming. Mata kuliah ini juga membahas teknologi 

pemrosesan polimer yang baru dikembangkan seperti 3D printing.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 

 

S.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

 

S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

 

S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data; 

 

KU.6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

 

KU.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; 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 

dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material 

berbahan logam, polimer, keramik dan komposit melalui proses 

manufaktur yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan 

kerja dan aspek ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu merumuskan/merancang proses pembuatan material polimer sesuai dengan 

spesifikasi dan aplikasinya 

Bahan Kajian 

1. Dasar Pemrosesan Polimer 

2. Rheologi Polimer 

3. Blending 

4. Teknologi Metode Pemrosesan Polimer 
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- Injection  

- Blow Molding 

- Injection Molding 

- Rotational Molding 

- Thermoforming 

- 3D Printing  

 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Callister, William D. (2015) Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley 

2. A. Brent Strong. (2000) Plastics Materials and Processing, 2nd edition ., Prentice Hall  

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201461 : Analisis Numerik dalam Teknik Material 

SEMESTER 6/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Matakuliah ini merupakan salah satu matakuliah dasar yang sangat penting untuk mendukung pengolahan 

data dan analisa dalam bidang ilmu metarial dan metalurgi. Mata kuliah Analisis Numerik dalam Teknik 

Material merupakan mata kuliah yang mempelajari teknik penyelesaian persamaan matematik secara 

numerik, seperti persamaan linier simultan, differensial, integral, dan persamaan kuadrat, dan teknik 

penentuan persamaan kurva yang cocok untuk sejumlah data ekperimen. Metode pembelajaran yang 

digunakan adalah kuliah, diskusi penyelesaian problem persamaan matematik, dan pengolahan data secara 

numerik. Dari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan menyelesaikan problem-problem 

yang rumit dalam bidang teknik material dan pengolahan data-data secara numerik. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

1.2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

3. Pengetahuan 3.1. Memahami konsep teoretis pengetahuan dasar dibidang fisika, kimia dan 

matematika secara umum; 

3.2. Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum; 

4. Keterampilan Khusus 4.1. Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi berdasarkan 

penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan teknologi dan informasi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu menerapkan teknik analisis numerik dalam mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan 

permasalahan dalam bidang teknik material 

Bahan Kajian 

1. Pendekatan dan Eror  

2. Metode Pengakaran Persamaan Linear  

3. Metode Pengakaran Persamaan non-Linear  

4. Matriks  

5. Pengolahan Kurva  

6. Regresi  

7. Interpolasi  

8. Aproksimasi  

9. Metode Optimasi 

Mata Kuliah Prasyarat 
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- 

Pustaka Utama 

1. Heister, T., Rebholz, L. and Xue, F. (2019). Numerical analysis : an Introduction. De Gruyter. 

Pustaka Pendukung 

1. Plonka, G., Potts, D., Steidl, G. and Tasche, M. (2018). Numerical Fourier Analysis. Birkhäuser. 

2. Meyer-Nieberg, S., Leopold, N. and Uhlig, T. (2020). Natural computing for simulation-based optimization and 

beyond. Springer. 
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MATA KULIAH 
MM201462 : Korosi dan Pencegahan Korosi 

SEMESTER 6/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Korosi merupakan fenomena alam dimana logam berinteraksi dan bereaksi dengan lingkungannya 

membentuk karat logam sehingga logam akan berkurang kualitas dan fungsinya. Korosi bisa dikendalikan 

dengan system pencegahan korosi yang dirancang dengan benar dan baik. Mata kuliah Korosi dan 

Pencegahan Korosi mempelajari prinsip dasar proses korosi, aliran arus dan electron pada anoda dan katode, 

faktor yang berpengaruh pada laju korosi logam, bentuk korosi yang mungkin terjadi pada logam 

dilingkungan tertentu, dasar system pencegahan korosi melalui teknik desain komponen mekanik, perlakuan 

kimia dari lingkungan logam beroperasi, proteksi katodik dengan anoda korban, proteksi katodik dengan arus 

paksa dan proteksi anodic. Setelah lulus mata kuliah ini diharapkan peserta kuliah mampu menjelaskan 

fenomena korosi, bentuk2 korosi, menjelaskan system pencegahan korosi dan memilih material yang tahan 

korosi. Metode penyajian agar dicapai tujuan tersebut diatas adalah dengan perkuliahan kelas, diskusi kelas, 

tugas kelompok dan mandiri. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

1.2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

2.3. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

2.4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri; 

2.5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

3. Pengetahuan 3.1. Memahami konsep pemanfaatan material yang digunakan dalam 

teknologi secara umum 

4. Keterampilan Khusus 4.1. Mampu menentukan metode inspeksi dan analisa kegagalan pada material 

secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu mengimplementasikan ilmu korosi dalam menjelaskan mekanisme dan merancang pencegahan 

korosi 

Bahan Kajian 

1. Elektrokimia Korosi  
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2. Termodinamika Korosi  

3. Kinetika Korosi  

4. Mekanisme Korosi  

5. Teknologi Pelapisan  

6. Teknologi Inhibisi  

7. Teknologi Proteksi Katodik 

8. Teknologi Proteksi Anodik 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Pedeferri, P., Lazzari, L. and Pedeferri, M. (2018). Corrosion science and engineering. Springer International 

Publishing. 

Pustaka Pendukung 

1. Ohtsuka, T., Nishikata, A., Sakairi, M. and Fushimi, K. (2018). Electrochemistry for corrosion fundamentals. 

Springer Singapore. 

2. During, E. (2018). Corrosion atlas. Elsevier. 

3. Dornbusch, M. (2018). Corrosion analysis. CRC Press. 

4. Roberge, P. (2010). Corrosion inspection and monitoring. Hoboken, N.J: Wiley-Interscience. 
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MATA KULIAH 
MM201463 : Mekanika Patahan dan Fractografi 

SEMESTER 6/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Kegagalan pada material terjadi karena terjadinya dislokasi pada material benda kerja akibat beban eksternal 

yang melebihi kekuatan material tersebut. Sehingga diperlukan metoda yang tepat untuk menganalisa 

kegagalan yang terjadi pada sebuah material. Untuk itu dalam mata kuliah ini mempelajari tentang faktor 

konsentrasi tegangan, tegangan akibat beban, momen, torsi, panas, mode bukaan retak, distribusi tegangan 

disekitar retakan, faktor intensitas tegangan, penyebab kegagalan komponen, pengertian pola patahan, intrusi 

ekstrusi, cleavage, analisis kegagalan, laporan analisis kegagalan. Diharapkan di akhir kuliah mahasiswa 

mampu menjelaskan tegangan yang terjadi akibat beban gaya, momen dan panas. Selain itu mahasiswa juga 

mampu menghitung tegangan dislokasi yang memiliki konsentrasi tegangan. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka metode pembelajaran yang digunakan antara lain dengan perkuliahan kelas dan pemberian tugas 

mandiri. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1.  

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

2.2. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri; dan 

2.3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

3. Pengetahuan 3.1.  

4. Keterampilan 

Khusus 

4.1. Mampu menentukan metode inspeksi dan analisa kegagalan pada material 

secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu menganalisis kegagalan yang terjadi pada material dan menjelaskan penyebab kegagalan 

tersebut 

Bahan Kajian 

1. Teori patahan  

2. Patahan ulet 

3. Patahan getas 

4. Fracture micromechanic 

5. Patahan yang dipengaruhi lingkungan 

6. Teknik fractografi 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. González-Velázquez, J. (2018). Fractography and Failure Analysis. Cham: Springer International Publishing. 
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Pustaka Pendukung 

1. Shao, Z. and Wang, F. (2018). The fracture mechanics of plant materials. Springer Singapore. 

2. Anderson, T. (2017). Fracture mechanics. Taylor & Francis. 

3. Perez, N. (2017). Fracture mechanics. Springer International Publishing. 

4. Gross, D. (2018). Fracture Mechanics With an Introduction to Micromechanics. Springer International Publishing. 
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MATA KULIAH 
MM201464 : Metode Inspeksi Material 

SEMESTER 6/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Di era industri sekarang proses maintenance merupakan faktor yang sangat penting agar proses produksi 

tidak mengalami gangguan dan terus berproduksi sepanjang tahun selama 24 jam terus menerus. Tentu hal 

ini memerlukan teknologi yang tepat agar proses maintenance tesebut berhasil dan tepat guna. Maka pada 

mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai latar belakang, penerapan dan analisis hasil inspeksi 

material mengacu pada standard international. Diharapkan nanti di akhir semester mahasiswa mampu 

memahami latar belakang inspeksi pada material teknik, mampu menerapkan proses pemeriksaan radiografi, 

ultrasonik, magnetik dan penetran dan mampu malakukan assessment peralatan industri. Untuk mencapai 

tujuan tersebut maka metode pembelajaran yang digunakan antara lain dengan perkuliahan kelas dan 

pemberian tugas mandiri. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

1.2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

2.3. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

2.4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri; dan 

2.5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

3. Pengetahuan 3.1.  

4. Keterampilan Khusus 4.1. Mampu menentukan metode inspeksi dan analisa kegagalan pada material 

secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu merancang prosedur inspeksi dan monitoring terhadap material yang digunakan dalam industri 

dengan memperhatikan resiko yang ditimbulkan 

Bahan Kajian 

1. Konsep Inspeksi 

2. Visual Observation 

3. Surface Examination Method 

4. Sub-surface Examination Method 
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Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Hull, Barry. (1988). Non-Destructive Testing. Macmillan Education. 

Pustaka Pendukung 

1. Welding inspection handbook. (2015). American Welding Society. 

2. Roberge, P. (2010). Corrosion inspection and monitoring. Hoboken, N.J: Wiley-Interscience. 

3. Kundu, T. (2007). Advanced ultrasonic methods for material and structure inspection. London: ISTE. 

4. Boving, K. (1900). NDE handbook. London: Butterworths. 

5. Campbell, F. (2013). Inspection of metals : understanding the basics. ASM International. 
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MATA KULIAH 

MM201465 : PEMROSESAN MATERIAL 

KERAMIK  

Semester 6 / 3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata kuliah berisi tentang pemrosesan material keramik secara konvensional dan mutakhir serta teknologi 

terbaru dalam pemrosesan material keramik dan gelas  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 

 

S.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

 

S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

 

S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data; 

 

KU.6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

 

KU.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; 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 

dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material 

berbahan logam, polimer, keramik dan komposit melalui proses 

manufaktur yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan 

kerja dan aspek ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu merumuskan/merancang proses pembuatan material keramik sesuai dengan 

spesifikasi dan aplikasinya 

Bahan Kajian 

1. Pengenalan industri keramik 

2. Konsep permukaan dan antarmuka pada material keramik 

3. Bahan baku keramik 

4. Karakterisasi dan spesifikasi material keramik 

- Spesifikasi bahan baku 

- Analisis komposisi 
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- Analisis permukaan 

- Analisis ukuran dan bentuk partikel 

- Analisis densitas, porositas, dan luas permukaan spesifik 

5. Zat aditif 

6. Sifat partikel 

7. Beneficiation 

8. Metode fabrikasi dan pemrosesan material keramik 

- Pressing 

- Extrusion 

- Injection molding 

- Drain casting dan solid casting 

- Tape casting 

9. Post-forming process 

- Drying 

- Firing 

- Finishing 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Callister, William D., Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley, 2015 

2. Kingery, W.D., et al., Introduction to Ceramic 2nd edition, New York : John Wiley and Sons, 1976.  

3. Carter, C. Barry, Ceramic Materials Science and Engineering, Second Edition, New York: Springer, 

2013 

4. Reed, James S., Prociples of Ceramic Processing, Second Edition, New York: John Wiley & Sons, 

Inc., 1995 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201471 : Komputasi dalam Teknik Material 

SEMESTER 7/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Selain pengetahuan teoritis, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki kemampuan praktikal dalam hal 

menganalisis permasalahan dalam bidang material secara matematis. Oleh karena itu, pengalaman 

menghadapi permasalahan tentu penting dimiliki oleh lulusan teknik material dan metalurgi. Dalam 

matakuliah ini mahasiswa akan dibimbing untuk mengaplikasikan metode-metode analisis yang dapat 

digunkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam bidang material dan metalurgi. Untuk 

mencapai kemampuan tersebut, matakuliah ini akan dilakukan dengan metode pembelajaran berupa 

pertemuan tatap muka di kelas secara teori maupun secara praktik. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

1.2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

2.3. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

2.4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri; 

3. Pengetahuan 3.1.  

4. Keterampilan Khusus 4.1. Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi berdasarkan 

penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan teknologi dan informasi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu memanfaatkan teknologi dan informasi untuk melakukan komputasi dan permodelan dalam 

bidang teknik material 

Bahan Kajian 

1. Computer Modeling of Physical Phenomena and Processes 

2. Basic Concepts of Theory of Phase Transformations 

3. Diffusion Problems of Crystal Growth 

4. Structure of the Boundary Surfaces 

5. Adsorption. The Gibbs Adsorption Equation 

6. Simulation Techniques for Atomic Systems 

7. The Surface Processes During Crystallization 

8. Modern Simulations by the Molecular Dynamics Method 

9. Computational Experiments in Materials Science 
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Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Ovrutsky, A., Prokhoda, A. and Rasshchupkyna, M. (2014). Computational materials science. Amsterdam: 

Elsevier. 

Pustaka Pendukung 

1. Britz, D. (2005). Digital simulation in electrochemistry. Berlin: Springer. 

2. Meyer-Nieberg, S., Leopold, N. and Uhlig, T. (2020). Natural computing for simulation-based optimization and 

beyond. Springer. 
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MATA KULIAH 
MM201472 : Manufaktur Komposit 

SEMESTER 7/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Pembuatan speed boat dari material komposit terutama komposit polimer berpenguat serat biasanya dengan 

cara hand lay-up, karena mudah dan harganya terjangkau. Pemilihan jenis manufaktur dalam pembuatan 

komposit tergantung dari berbagai aspek seperti jenis matrik yang digunakan, sifat mekanik yang diinginkan, 

maupun harga yang perlu dipertimbangkan. Manufaktur komposit merupakan matakuliah yang membahas 

mengenai cara pembuatan komposit terutama komposit berpenguat serat. Dalam proses pembuatan komposit 

perlu memperhatikan jenis penguat dan matrik yang digunakan, fraksi volum serat maupun matrik yang akan 

digunakan, serta mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan. Terdapat berbagai metode dalam 

pembuatan komposit, secara garis besar akan dibedakan berdasarkan jenis matrik polimer thermoset atau 

thermoplas yang digunakan. Matakuliah ini juga akan membahas mengenai cacat yang bisa muncul pada 

masing-masing jenis manufaktur. Metode penyampaian materi berupa penyampaian materi dikelas dan 

praktikum dengan harapan setelah mahasiswa menyelesaikan matakuliah ini, mahasiswa mampu merancang 

material komposit polimer berpenguat serat. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.1 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 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menerapkan perhitungan kekuatan mekanik komposit dalam manufaktur 

komposit 

Bahan Kajian 

1. Komposit polimer berpenguat serat 

2. Jenis-jenis serat 

3. Hukum Pencampuran 

4. Jenis manufaktur komposit thermoset 

5. Parameter manufaktur komposit thermoset 

6. Cacat pada manufaktur komposit thermoset 

7. Jenis manufaktur komposit thermoplas 

8. Parameter manufaktur komposit thermoplas 

9. Cacat pada manufaktur komposit thermoplas 

Mata Kuliah Prasyarat 

1. MM201453/ Material Komposit 

Pustaka Utama 

1. Matthew, F.L. (1994). Composite Material: Engineering and Science. UK: Chapman and Hall 

2. Tsei, S.W. (1980). Introduction to Composite Material. USA: Technomic 

Pustaka Pendukung 
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1. William D Callister, Jr. David G Rethwisch. (2014). Introduction Materials science and 

engineering. United States : Wiley 
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MATA KULIAH 
MM201473 : Perancangan Material 

SEMESTER 7/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Jarum merupakan salah satu benda kecil berbentuk batang dimana terdapat bentuk yang runcing pada salah 

satu ujungnya serta terdapat lubang disisi yang berlawanan dari ujung yang runcing yang disebut dengan 

mata jarum. Jarum digunakan untuk menyambungkan satu helai benang dengan benang lainnya sehingga 

menghasilkan pakaian, karena itulah salah satu ujungnya berbentuk runcing agar memudahkan jarum 

melewati susunan benang yang akan dijalin dan terdapat mata jarum supaya bisa menempatkan benang pada 

jarum. Material yang digunakan untuk jarum yaitu baja karbon yang dilapisi oleh nikel supaya tidak mudah 

terkorosi. Pemilihan material, bentuk dari produk harus dipikirkan matang-matang oleh seorang engineer 

sebelum produk tersebut akan dibuat. Karena itulah perancangan material merupakan matakuliah yang 

penting untuk dipelajari supaya mahasiswa menjadi paham bagaiamana tahapan dalam merancang suatu 

material setengah jadi menjadi produk. Perancangan Material merupakan matakuliah yang mengajarkan 

mahasiswa untuk reverse engineering suatu produk yang mencakup aspek pemilihan material dan proses 

manufaktur produk tersebut. Mahasiswa akan diarahkan untuk memilih material yang sudah diproduksi 

secara masal kemudian menceritakan proses pembuatannya dari bahan setengah jadi menjadi produk. 

Pembahasan diawali dengan mengetahui fungsi dan mekanisme kerja dari material yang ingin dirancang, 

kemudian memilih material yang sesuai dengan struktur, sifat dan performa yang dibutuhkan, mengetahui 

cara menguji material untuk mendapatkan sifat yang diinginkan, memilih manufaktur untuk material yang 

akan dirancang, dan mengetahui bagaimana mekanisme proses pembuatan material yang dirancang. Metode 

penyampaian materi berupa penyampaian materi dikelas, kemudian akan dibentuk kelompok untuk 

merancang suatu material dari produk yang akan ditentukan oleh dosen dan progres perancangan 

diasistensikan kedosen yang memberikan ide produk. Terkahir akan dilakukan presentasi terkait produk yang 

akan dirancang dihadapan dosen pengempu. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.1 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 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum 

P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material dan 

metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa material 

logam, polimer, keramik dan komposit 

4. Keterampilan Khusus KK.2 Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi 

berdasarkan penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan teknologi dan 

informasi 

KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep struktur, sifat, performa dan proses manufaktur 

dalam merancang material sesuai syarat kerja produk yang mempertimbangkan aspek ekonomi, 

aspek lingkungan, dan keselamatan kerja. 

Bahan Kajian 
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1. Konsep dasar perancangan material 

2. Pemilihan material berdasarkan jenis dan sifat material 

3. Keterkaitan struktur, sifat dan performa material 

4. Pemilihan pengujian sifat material 

5. Perancangan material berdasarkan aspek ekonomi 

6. Perancangan material berdasarkan aspek lingkungan 

7. Perancangan material berdasarkan aspek keselamatan kerja 

8. Pemilihan proses manufaktur 

Mata Kuliah Prasyarat 

1. MM201465/ Teknologi Pemrosesan Keramik 

2. MM201455/ Pemrosesan Material Polimer 

3. MM201454/ Pemrosesan Logam 

4. MM201453/ Material Komposit  

Pustaka Utama 

1. William D Callister. Jr. David G Rethwisch. (2014). Introduction Materials science and 

engineering. United States : Wiley 

2. Michael F. Ashby. (1999). Material Selection in Mechanical Design. Butterworth-Heinemann 

Pustaka Pendukung 

1. Dieter, George E. (1988). Mechanical Metallurgy. London : McGraw-Hill Book Company 
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MATA KULIAH 
MM201474 : Studi Kegagalan Material 

SEMESTER 7/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Selain pengetahuan teoritis, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki kemampuan praktikal dalam hal 

menganalisis permasalahan dalam bidang material. Oleh karena itu, pengalaman menghadapi permasalahan 

tentu penting dimiliki oleh lulusan teknik material dan metalurgi. Dalam matakuliah ini mahasiswa akan 

dibimbing untuk mengaplikasikan seluruh pengetahuan yang telah didapatkan untuk mempelajari, 

menganalisis, menarik kesimpulan dan menjelaskan kondisi sebuah material yang telah mengalami 

kegagalan. Untuk mencapai kemampuan tersebut, matakuliah ini akan dilakukan dengan metode 

pembelajaran berupa pertemuan tatap muka di kelas, dan studi kasus.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

1.2. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

1.3. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

1.4. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum 2.1. 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; 

2.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 

bentuk skripsi atau laporan tugas akhir yang dapat diaplikasikan untuk 

pembangunan nasional, dan mengunggahnya dalam laman perguruan 

tinggi; 

2.4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

2.5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 

2.6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

2.7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri; dan 

2.8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan 

kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 
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3. Pengetahuan 3.1. Memahami konsep pemanfaatan material yang digunakan dalam teknologi 

secara umum 

4. Keterampilan 

Khusus 

4.1. Mampu menentukan metode inspeksi dan analisa kegagalan pada material 

secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk melakukan 

analisis kegagalan material dan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan 

Bahan Kajian 

1. Konsep analisis kegagalan material 

2. Studi kasus analisis kegagalan material 

3. Simulasi analisis kegagalan material  

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. González-Velázquez, J. (2018). Fractography and Failure Analysis. Cham: Springer International Publishing. 

Pustaka Pendukung 

1.  
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MATA KULIAH 
MM201508 : DEGRADASI POLIMER 

Pilihan / 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang prinsip dan fenomena degradasi polimer. Mata Kuliah ini 
mempelajari mekanisme degradasi pada polimer oleh termal, cahaya, mekanik, kimiawi dan enzimatik.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan; 

 
S.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara; 

 
S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
 
S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis informasi dan data; 
 
KU.6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 
lembaganya; 
 
KU.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; 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 
dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 
material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material 
berbahan logam, polimer, keramik dan komposit melalui proses 
manufaktur yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan 
kerja dan aspek ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memahami fenomena degradasi polimer akibat temperature, mekanik, cahaya, 
serta enzimatik.  

Bahan Kajian 

1. Dasar Degradasi Polimer 
2. Degradasi Termal  
3. Degradasi Mekanik 
4. Photodegradation 
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5. Degradasi Kimiawi 
6. Degradasi Enzimatik 

 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Callister, William D. (2015) Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley 
2. A. Brent Strong. (2000) Plastics Materials and Processing, 2nd edition ., Prentice Hall 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201509: Diagram Fasa Lanjut 

Pilihan/3 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Sebagai prinsip fundamental dalam ilmu material, tentunya 3 SKS dalam satu semester belumlah cukup untuk 

menggali segala ilmu pengetahuan dan mengidentifikasi peluang dari bidang ini. Mata kuliah Diagram Fasa 

Lanjut membahas beberapa hal penting yang belum disinggung dalam mata kuliah MM201409: sejarah 

pengembangan diagram fasa, pemanfaatan terkini diagram fasa, sebagai contoh dalam pengembangan 

paduan entropi tinggi (HEA), pengembangan paduan pengganti solder timbal, dan analisis slag dalam 

produksi baja dan paduan lainnya. Dengan demikian, mata kuliah ini adalah penyempurna dari mata kuliah 

Diagram Transformasi Fasa, dalam rangka mengetahui sejarah, kekinian, dan masa depan diagram fasa, serta 

ilmu dan teknik material secara keseluruhan. Mata kuliah ini juga akan memberikan pemahaman lebih 

mendalam seputar perangkat lunak yang digunakan untuk membangun diagram fasa, yang umum dikenal 

sebagai program CALPHAD (Calculation of Phase Diagram). 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika; 

S.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

S.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S.7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

s.8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S.9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

s.10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

2. Keterampilan Umum KU.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan 

terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan 

KU.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU.3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora guna mendorong kemajuan ekonomi masyarakat dan ketahanan 

energi nasional yang ramah lingkungan sesuai dengan bidang keahliannya 

dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, 

menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau 

esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

KU.5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, 

spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam 

melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; 
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KU.6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil 

kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya; 

KU.9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

3. Pengetahuan P.1. Memahami konsep teoretis pengetahuan dasar dibidang fisika, kimia dan 

matematika secara umum; 

P.2. Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum; 

P.3. Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material dan 

metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa material 

logam, polimer, keramik dan komposit; 

P.4. Memahami konsep pemanfaatan material yang digunakan dalam teknologi 

secara umum 

4. Keterampilan Khusus KK.1. Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material melalui 

proses karakterisasi material secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 

KK.2. Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi berdasarkan 

penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan teknologi dan informasi; 

KK.3. Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai dengan 

standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mampu menganalisis potensi pengembangan dan pemanfaatan diagram fasa dalam ilmu dan industiy 

material. 

Bahan Kajian 

1. Sejarah dan proses pembuatan manual diagram fasa 

2. Pengembangan paduan solder tanpa timbal 

3. Latar belakang dari paduan entropi tinggi 

4. Sifat dan manfaat paduan entropi tinggi 

5. Diagram fasa oksida dan manfaat analisisnya 

6. Sejarah CALPHAD 

7. Prinsip-prinsip penggunaan program CALPHAD 

8. Analisis diagram fasa menggunakan CALPHAD 

Mata Kuliah Prasyarat 

MM201436: Diagram Transformasi Fasa 

Pustaka Utama 

1. Pelton, Arthur D. (2019). Phase Diagrams and Thermodynamic Modeling of Solutions. Amsterdam: 

Elsevier. 

Pustaka Pendukung 

1.  
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MATA KULIAH 
MM201510 : Inhibitor Korosi 

SEMESTER/ 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Teknologi pencegahan korosi berkembang luas dan menjadi salah satu topik yang sangat dibutuhkan oleh 

industri. Hal ini dikarenakan kerugian materi yang dihasilkan karena adanya fenomena korosi sangat 

membebani operasional industri. Fenomena korosi dapat juga memicu bencana yang memakan korban jiwa. 

Oleh karena itu, teknologi pencegahan sangat dibutuhkan dan terus dikembangkan. Salah satunya adalah 

inhibiotr. Dalam matakuliah ini mahasiwa akan diajarkan bagimana inhibitor bekerja dan bagimana 

melindungi komponen industri dengan teknologi inhibisi.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S.10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum KU.2  Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi 

secara umum;  

P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material dan 

metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang 

sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek 

ekonomi; 

KK.4 Mampu menentukan metode inspeksi dan analisa kegagalan pada 

material secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa mampu menerapkan prinsip inhibisi dalam sistem perlindungan korosi. 

Bahan Kajian 

1. Teori Inhibisi 

2. Inhibitor Anodik 

3. Inhibitor Katodik 

4. Inhibitor Organik 

5. Mekanisme Perlindungan berdasarkan Inhibisi 

Mata Kuliah Prasyarat 

 

Pustaka Utama 

1. Camila G. Dariva and Alexandre F. Galio (February 20th 2014). Corrosion Inhibitors – Principles, 

Mechanisms and Applications, Developments in Corrosion Protection, M. Aliofkhazraei, 

IntechOpen 

Pustaka Pendukung 

1.  
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MATA KULIAH 

MM201511 : MANAJEMEN PRODUKSI DAN 

OPERASI  

Semester  (pilihan)/ 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Di dalam sebuah perusahaan (terutama bidang manufaktur yang berkaitan erat dengan bidang material dan 

metalurgi), mendapatkan keuntungan/profit merupakan hal utama yang harus dipikirkan. Perusahaan besar 

dengan sumber daya manusia dan aset yang tidak sedikit serta proses manufaktur yang kompleks 

mengharuskan perusahaan dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan. Mata kuliah ini akan 

mempelajari tentang strategi produksi dan pola pengambilan keputusan yang didasari oleh perhitungan 

matematis dan analisis data secara statistik. Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki 

kemampuan dalam manajemen, sistem produksi, perencanaan dan pengendalian produksi, dan mampu 

mengintegrasikan berbagai aktivitas dan proses untuk menghasilkan produk dan layanan yang mempunyai 

nilai kompetitif. Metode pembelajaran akan berfokus pada penyelesaian masalah (study case) yang 

dikerjakan secara mandiri maupun kelompok. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8    Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

2. Keterampilan Umum KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

3. Pengetahuan P.3    Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 

dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK3. Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan 

logam, polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang 

sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek 

ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menerapkan prinsip manajemen produksi dan operasi dalam menyelesaikan 

masalah yang ada di dalam perusahaan sehingga dapat menghaislkan produk dan layanan yang dapat 

bersaing dengan mengutamakan aspek ekonomi 

Bahan Kajian 

1. Pengantar Manajemen Produksi dan Operasi (MPO): Definisi, sejarah, dan fungsi MPO 

2. Desain dan struktur proses dalam manufaktur 

3. Prakiraan dalam MPO (forecasting) 

4. Perencanaan tata letak (layout) 

5. Merancang strategi produksi/ operasi dan pola pengambilan keputusan 

6. Programisasi linier 

7. Manajemen transportasi 

8. Pengendalian persediaan (inventory) 

9. Pola produksi 

10. Perencanaan kebutuhan bahan 

11. Metode penugasan 

12. Total Quality Management (TQM) dan Analisis dan pengendalian kualitas 

13. Analisis break event point (BEP) 

14. Supply chain management 

15. Scheduling 

16. Komponen teknologi informasi dalam manajemen produksi dan operasi 

Mata Kuliah Prasyarat 
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1. - 

Pustaka Utama 

1. Lee J. Krajewski, Larry P Ritzman. (2005). Operation Management: Process and Value Chains. 7rd 

Ed. New Jersey: Pearson Education, Inc.  

2. Subir Chowdhury, Jay A. Conger, Edgar H. Shein, et.al. (2003). Organization 21C. Pearson 

Education 

3. Hamdy A. Taha. (2003). Operation Research: An Introduction. 7rd Ed. New Jersey: Pearson 

Education, Inc. 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201512 : TEKNOLOGI MANUFAKTUR ADITIF 

MK PILIHAN/ 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Rapid prototyping sering digunakan sebagai istilah proses untuk membuat sistem atau presentasi komponen 

sebelum dikomersialkan. Dengan kata lain, rapid prototyping ditekankan pada proses untuk membuat 

prototype. Selain itu, teknologi rapid prototyping juga digunakan untuk menjelaskan teknologi yang mampu 

menghasilkan produk fisik langsung dari data digitalnya. Dalam perkembangannya, teknologi rapid 

prototyping sudah mampu menghasilkan produk yang dapat digunakan dalam aplikasi teknik. Perkembangan 

teknologi ini sangat cepat dan standarisasi istilah yang digunakan dalam industri rapid prototyping terus 

didiskusikan dalam asosiasi internasional. Saat ini, salah satu komite dalam asosiasi ASTM International 

telah sepakat untuk menggunakan istilah Manufaktur Aditif (Additive Manufacturing) untuk menyebut 

teknologi-teknologi tersebut. Oleh karenanya, matakuliah teknologi manufaktur aditif ini akan membahas 

perkembangan teknologi aditif manufaktur dan aplikasinya dalam bidang teknik material. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap  

2. Keterampilan Umum  

3. Pengetahuan P.4 Memahami konsep pemanfaatan material yang digunakan dalam 

teknologi secara umum 

4. Keterampilan Khusus KK.2 Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi 

berdasarkan penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan 

teknologi dan informasi; 

KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan 

logam, polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur 

yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan 

aspek ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa memahami cara kerja teknologi manufaktur aditif, perkembangannya dan aplikasinya dalam 

dunia industri saat ini. 

Bahan Kajian 

1. Rapid Prototyping 

2. Direct-digital manufacturing 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

Gibson, I., Rosen, D. W., & Stucker, B. (2010). Additive Manufacturing Technologies - Rapid Prototyping 

to Direct Digital Manufacturing (1st Ed. ed.). Springer US. 

Pustaka Pendukung 
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MATA KULIAH 
MM201513 : Material Berpori 

SEMESTER (pilihan)/2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Perkembangan teknologi terus berkembang begitu pesat, baik pada teknologi transportasi, telekomunikasi, 

bahkan sampai barang-barang yang kita gunakan tiap hari semakin berkembang. Perkembangan teknologi 

ini terjadi karena penemuan-penemuan material fungsional baru terutama pada material yang memiliki pori, 

sehingga bisa meningkatkan kinerja material fungsional pendahulunya. Fungsi dari material berpori yaitu 

menambahkan luas permukaan dari suatu material sehingga mampu menyimpan sesuatu seperti gas, limbah, 

memori dan lain sebagainya lebih banyak. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan handpone semakin 

hari bisa semakin kecil seperti sekarang dan mampu menyimpan memori lebih besar dari pada pendahulunya. 

Mata kuliah material berpori akan banyak membahas mengenai aplikasi dari material berpori, perkembangan 

teknologi pada material berpori, baik dari segi struktur dan cara pembuatannya serta fungsi masing-masing 

material. Dalam perkuliahan, mahasiswa akan dipaparkan mengenai teori-teori dasar mengenai material 

berpori dengan metode pemaparan dikelas serta diberikan alat peraga agar memudahkan mahasiswa dalam 

menyerap materi perkuliahan. Selain itu akan diselingi dengan diskusi jurnal mengenai perkembangan 

teknologi material berpori serta perkembangan aplikasinya. Harapannya setelah mahasiswa menyelesaikan 

mata kuliah material berpori mahasiswa mampu menjelaskan mengenai struktur, jenis serta aplikasi material 

berpori. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai struktur, jenis serta aplikasi material berpori 

Bahan Kajian 

1. Pengertian material berpori 

2. Jenis-jenis material berpori 

3. Struktur material berpori 

4. Cara pembuatan material berpori 

5. Aplikasi material berpori 

6. Cara pengujian material berpori 

7. Perkembangan material berpori 

Mata Kuliah Prasyarat 

1.  

Pustaka Utama 

1. Richelson, D. (1989). Modern Ceramics Engineering. John Wiley and Sons 

Pustaka Pendukung 

1. William D Callister, Jr. David G Rethwisch. (2014). Introduction Materials science and 

engineering. United States : Wiley 
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MATA KULIAH 
MM201514 : MATERIAL BIO  

Semester (pilihan)/ 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Teknologi kesehatan merupakan teknologi yang masih berkembang di dunia baik dari obat-obatan hingga 
peralatan medis. Teknologi yang dipakai tidak lepas dari peran orang material dalam modifikasi bahan yang 
sehingga dapat diaplikasikan pada berbagai teknologi kesehatan tanpa memberikan efek negative terhadap 
tubuh (biokompatibel) seperti implan, obat-obatan, dan peralatan medis lainnya. Oleh karena itu, mata 
kuliah Material Bio akan mempelajari konsep dasar material bio dimana sifat biokompatibel menjadi salah 
satu sifat yang menentukan keberhasilan rekayasa material. Mahasiswa akan diperkenalkan dengan 
berbagai jenis material baik logam, polimer, dan keramik dan cara memodifikasinya. Untuk memperkaya 
pengetahuan tentang perkembangan material bio, metode pembelajaran akan difokuskan pada tugas 
mandiri baik secara individu maupun kelompok. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8    Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

2. Keterampilan Umum KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

3. Pengetahuan P.3.   Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 
dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 
material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan 
logam, polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang 
sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek 
ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menguraikan jenis material dengan sifat tertentu baik logam, polimer, dan 
keramik agar dapat diaplikasikan sebagai material bio yang didasari oleh berbagai macam asesmen 
berstandar internasional 

Bahan Kajian 

1. Konsep dasar material bio: bioinert, bioresorable, dan bioactive materials 
2. Interaksi antara sel dan material bio 
3. Analisis biokompatibilitas material bio 
4. Material bio untuk alat medis 
5. Material bio untuk obat-obatan 
6. Material bio untuk implant dan aplikasi lainnya 
7. Perkembangan material saat ini 

Mata Kuliah Prasyarat 

1. - 

Pustaka Utama 

1. Ratner, Buddy., Remons, Jack. (1996). An Introduction to Material Medicine. Biomaterial Science. 
Academic Press. 

2. Rezai, Reza Fazel. (2011). Biomedical Engineering – From Theory to Applications. ISBN 978-953-307-
637-9 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201515 : Material Kriogenik 

SEMESTER (pilihan)/2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Teknologi pengolahan baja terdapat banyak kasus terjadinya proses transformasi ulet menjadi getas di bawah 

temperatur kritis (0o C). Material yang mengalami kondisi seperti ini disebut material kriogenik. Berbagai 

kelebihan akan diperoleh dengan adanya perlakuan kriogenik seperti sifat mekanik pada suatu baja dapat 

ditingkatkan lagi baik kekuatan maupun kekerasannya dengan pendinginan di temperatur kriogenik. Mata 

kuliah ini akan membahas materi tentang konsep dasar kriogenik, metode kerja, dan alterasi dalam struktur 

logam. Diharapkan di akhir kuliah mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar metode kriogenik dalam 

sintesa material dan menganalisa mikrografi hasil proses kriogenik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

akan ada pembelajaran di kelas dan eksperimen di laboratorium. Kegiatan ini perlu didukung juga dengan 

review jurnal terkini tentang material kriogenik dan dilaporkan dalam suatu makalah dan dipresentasikan di 

depan kelas.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.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; 

3. Pengetahuan P.4 Memahami konsep pemanfaatan material yang digunakan dalam teknologi 

secara umum 

4. Keterampilan Khusus KK.1 Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material melalui 

proses karakterisasi material secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa mampu menganalisis mikrografi hasil proses kriogenik 

Bahan Kajian 

1. Konsep dasar kriogenik dan metode kerjanya 

2. Alterasi dalam struktur logam 

3. Analisis lenturan balok 

4. Proses transformasi martensit  

5. Cryogenic tempering  

6. Analisis mikrostruktur material kriogenik 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Thornton, P.A., Vito, J.C. (1985). Fundamental of Engineering Materials. Prentice Hall. Englewood 

Cliffs 

2. Fuerst, J.D. (1996). Cryotreatment. Panacea 

3. Meng, F. (1994). Tool steel by Cryogenik Treatment. ISIJ International 

Pustaka Pendukung 

1. Jurnal nasional dan internasional terkini terkait material kriogenik. 
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MATA KULIAH 
MM201516 : Material Elektronik 

SEMESTER (pilihan) /2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Sensor dan tranduser merupakan salah satu aplikasi dari material elektronik yang banyak dipakai saat ini. 

Fenomena perilaku elektron dalam material adalah fenomena mendasar dari sifat elektronik pada material. 

Topik pembahasan dalam mata kuliah ini mencakup aplikasi material elektronik, perkembangan material 

elektrik saat ini, konsep dasar perilaku elektronik pada material. Baik muatan pembawa (hole & elektron), 

tingkat energi Fermi, semikondiktor, operasi sambungan PN termasuk sambungan pada transistor bipolar, 

solar sel, LED dan lain-lain. Medan, induksi, moment dan aplikasinya seperti motor listrik, disk drive, dan 

trafo material elektronik, sensor dan tranduser, baterai, kapasitor, resistor dan lain-lain. Diharapkan di akhir 

kuliah mahasiswa mampu memahami perilaku elektron dalam material terkait sifat material magnetik 

sehingga dapat digunakan untuk dasar aplikasi teknik lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

metode pembelajaran yang digunakan antara lain dengan perkuliahan kelas dan pemberian tugas mandiri. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

2. Keterampilan Umum KU. 2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum;  

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menerapkan konsep material elektronik pada piranti-piranti semikonduktor dan 

material dielektrik 

Bahan Kajian 

1. Teori zat padat 

2. Review kuantum mekanik 

3. Semikonduktor 

4. Piranti-piranti semikonduktor 

5. Superkonduktor 

6. Material dielektrik 

7. Karakteristik kelistrikan material 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Hench, L.L dan West, J.K. (1990). Principle of Electronic Ceramics. John Wiley & sons 

2. Kittel, C. (1986). Introduction to Solid State Physics, 6th Edition. John Wilye & sons 

3. Moulson, A.J & Herbert, J. (2003). Electroceramics: Materials, Properties, Application. 2nd Edition. 

John Wiley & sons 

4. Kingery, dkk. (1975). Introduction to Ceramics 2nd.Singapura : John Wiley & sons 

Pustaka Pendukung 

1.  
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MATA KULIAH 
MM201517 : Material Karet 

Pilihan  / 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mempelajari material berbasis karet alam dan karet sintetis  serta pemrosesannya. Karet sebagai material 

yang umum di pakai di berbagai bidang dipandang perlu untuk dipelajari. Indonesia yang juga merupakan 

Negara dengan produksi karet nomor 2 dunia.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 

 

S.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

 

S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

 

S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data; 

 

KU.6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

 

KU.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; 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 

dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material 

berbahan logam, polimer, keramik dan komposit melalui proses 

manufaktur yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan 

kerja dan aspek ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memahami struktur, sifat, proses dan aplikasi pada material karet alam dan 

sintetis  

Bahan Kajian 

1. Pendahuluan Material Karet  

2. Karet Alam 

- Sifat 

- Modifikasi  

- Vulkanisasi 

- Aplikasi 
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3. Karet Sintetis  

- BR 

- SBR 

- NBR 

- Butyl Rubber 

- EPR 

4. Compounding Karet 

5. Vulkanisasi  

6. Additive Karet 

7. Karakterisasi 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Callister, William D., Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley, 2015 

2.  

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201518: Material Keramik Mutahir 

SEMESTER /2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Perkembangan teknologi terus berkembang begitu pesat, baik pada teknologi transportasi, telekomunikasi, 

bahkan sampai barang-barang yang kita gunakan tiap hari semakin berkembang. Perkembangan teknologi 

ini terjadi karena penemuan-penemuan material fungsional baru terutama pada material keramik, sehingga 

bisa meningkatkan kinerja material fungsional pendahulunya. Contohnya saja perkembangan pelapisan tehel, 

yang semuala tanpa lapisan dan sekarang hamper semua tehel terutama di rumah sakit dilapisi TiO2 yang 

merupakan material yang bisa membunuh bakteri ketika berinteraksi dengan matahari. Mata kuliah keramik 

Mutahir akan banyak membahas mengenai perkembangan teknologi pada material keramik, baik dari segi 

struktur dan cara pembuatannya serta fungsi masing-masing material. Dalam perkuliahan, mahasiswa akan 

dipaparkan mengenai teori-teori dasar mengenai material keramik mutahir dengan metode pemaparan dikelas 

serta diberikan alat peraga agar memudahkan mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan. Selain itu akan 

diselingi dengan diskusi jurnal mengenai perkembangan teknologi keramik. Harapannya setelah mahasiswa 

menyelesaikan mata kuliah keramik mutahir mahasiswa mampu menjabarkan perkembangan teknologi 

keramik dan aplikasinya. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menjabarkan perkembangan teknologi keramik maju dan aplikasi 

Bahan Kajian 

 1. Pengertian material keramik mutahir 

 2. Jenis-jenis material keramik mutahir 

 3. Struktur dan sifat material keramik mutahir 

 4. Karakterisasi material keramik mutahir 

 5. Pemrosesan material keramik mutahir 

 6. Kegagalan material keramik mutahir 

 7. Perkembangan teknologi keramik mutahir 

Mata Kuliah Prasyarat 

1.  

Pustaka Utama 

1. Richelson, D. (1989). Modern Ceramics Engineering. John Wiley and Sons 

Pustaka Pendukung 

1. William D Callister, Jr. David G Rethwisch. (2014). Introduction Materials science and 

engineering. United States : Wiley 
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MATA KULIAH 
MM201519 : Material Magnetik 

SEMESTER (pilihan)/2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Magnet adalah suatu benda yang dibuat dari material tertentu yang menghasilkan suatu medan magnet. 

Medan magnet suatu magnet adalah daerah sekeliling magnet dimana magnet dapat menarik atau menolak 

suatu benda. Diluar daerah ini magnet tidak mempunyai pengaruh.  Sehingga dalam Mata kuliah Material 

magnetik ini akan membahas materi mengenai konsep dasar kemagnetan, aplikasi material magnetic dan 

teori matematis magnetik. Diharapakan di akhir kuliah mahasiswa mampu memahami konsep perilaku 

magnetik serta aplikasinya serta mampu mendesain project material magnetik untuk apklikasi tertentu. 

Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode pembelajaran yang digunakan antara lain dengan perkuliahan 

kelas dan pemberian tugas mandiri. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

2. Keterampilan Umum KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum;  

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami konsep dasar kemagnetan dan penerapan aplikasi 

aktual magnetik pada kehidupan sehari-hari 

Bahan Kajian 

1. Kemagnetan 

2. Aplikasi material magnetik  

3. Asal usul magnet 

4. Superkonduktor 

5. Teori matematis material magnetik 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Edward, J.D. (2004). Year I Course Module. New York: Electromechanics Course 

2. Infolytica Coorporation. (2013). Magnet. Canada: Quebex 

3. Leedskanin, E. (2006). Magnetic Current. Washington: Filiquarian Publishing LLC 

Pustaka Pendukung 

1. Modul Ajar Material Magnetik 
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MATA KULIAH 
MM201520 : Material Optik 

SEMESTER (pilihan)/2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Material mempunyai salah sifat yaitu sifat optis. Sifat material seperti ini biasa dipakai pada komponen 

tertentu seperti sensor, laser, dan sebagainya. Perkembangan material optic pun sangat mempengaruhi dunia 

teknik material khususnya pada alat-alat karakterisasi bahan sehingga pada mata kuliah ini diharapkan 

Mahasiswa mampu memahami pengetahuan tentang sifat-sifat optis dari material yang ada beserta 

aplikasinya. Metode penyampaian materi berupa pemaparan dikelas, praktikum dan mahasiswa juga akan 

diberikan kuliah lapangan agar secara langsung melihat proses manufaktur logam.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.1 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum 

4. Keterampilan Khusus KK.1 Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material 

melalui proses karakterisasi material secara akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu mengidentifikasikan sifat-sifat optis dari material beserta aplikasinya 

Bahan Kajian 

1. Interaksi material terhadap gelombang elektromagnetik 

2. Sifat material terhadap cahaya: opacity, transparan, translusen 

3. Fenomena luminescence, phosphorescence dan fluoroscence 

4. Fenomena optis material pada Karakterisasi material 

5. Aplikasi material optik 

6. Perkembangan material optik 

Mata Kuliah Prasyarat 

1. - 

Pustaka Utama 

1. Josep H. Simson.(2000). Optical Materials. Academic Press 
2. William D Callister, Jr. David G Rethwisch. (2014). Introduction Materials science and engineering. 

United States : Wiley 
Pustaka Pendukung 

1.  
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MATA KULIAH 
MM201521: Material Refraktori 

Pilihan/2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Ketika proses produksi logam dan keramik dilakukan, di mana temperature di atas 1000oC adalah hal yang 

lumrah, akan terbesit suatu pertanyaan: Dengan bahan apakah logam atau keramik ini akan diwadahi sebagai 

material cair ataupun padat nan panas? Material Refraktori adalah mata kuliah pilihan yang membahas 

mengenai latar belakang, sifat-sifat utama, contoh-contoh jenis, produksi, dan penerapan material yang tahan 

temperature tinggi atau material refraktori, terutama dalam penggunaannya sebagai bahan utama tungku-

tungku pemrosesan panas. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas potensi penggunaan lain dari 

material refraktori ini, mulai dari pelapis pesawat ulang alik dan satelit, bagian-bagian khusus pesawat jet, 

hingga penerapan tidak terduga sebagai bahan baku jalan, misalnya. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama,moral, dan etika; 

S.8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S.9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan 

terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan 

KU.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU.5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, 

spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam 

melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya; 

KU.9. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

3. Pengetahuan P.2. Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum; 

P.3. Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material dan 

metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa material 

logam, polimer, keramik dan komposit; 

P.4. Memahami konsep pemanfaatan material yang digunakan dalam teknologi 

secara umum 

4. Keterampilan Khusus KK.3. Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai dengan 

standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi; 

KK.4. Mampu menentukan metode inspeksi dan analisa kegagalan pada 

material secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 
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Mampu memahami prinsip-prinsip dalam proses manufaktur material refraktori dan menganalisis 

perkembangan penerapan material refraktori dalam industri. 

Bahan Kajian 

1. Perkenalan material refraktori 

2. Klasifikasi material refraktori 

3. Sifat dan pengujian material refraktori 

4. Refraktori silica 

5. Refraktori Alumina dan Fireclay 

6. Refraktori Magnesia, Dolomit, dan Magnesia Karbon 

7. Refraktori Kromit 

8. Refraktori khusus dan monolitik 

9. Aplikasi special refraktori 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Sarkar, Ritwik. (2017). Refractory Technology: Fundamentals and Applications. Boca Raton: CRC Press 

Pustaka Pendukung 

1.  

 

 



 

 

SILABUS 

PROGRAM STUDI  
TEKNIK MATERIAL DAN METALURGI 

Tahun ajaran 2020 - 2025 

No. Dok. :  

Tgl. Terbit :  dd/mm/yyyy 

No. Revisi  : 00 

Hal : 2/2 

 

MATA KULIAH 
MM201522 : Material untuk Maritim 

Mata Kuliah Pilihan /2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Matakuliah Material untuk Maritim mengajarkan mahasiswa memahami jenis-jenis material untuk 

maritim. Dimulai dari mempelajari lingkungan maritim, mengetahui jenis-jenis material yang  sesuai dengan 

kondisi maritim, merancang material yang akan di gunakan pada lingkungan maritim dan berdiskusi kasus-

kasus kegagalan material yang terjadi pada lingkungan maritim.  

Matakuliah Material untuk Maritim memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang penanganan 

material, yang akan di gunakan pada suatu kondisi lingkungan yang berbeda akan mendapatkan perlakuan 

yang berbeda pula. Banyak kasus-kasus kegagalan material yang akan di angkat sebagai tema diskusi 

menarik, sehingga mahasiswa mengerti pentingnya pencegahan kegagalan material. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

1.2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

1.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

1.4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

1.5. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

1.6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.2. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan 

terukur, dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya 

serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

2.3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

3. Pengetahuan 3.1. Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material melalui proses 

karakterisasi material secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Keterampilan Khusus 4.1. Memahami konsep teoritis pengetahuan dasar dibidang fisika, kimia, dan 

matematika secara umum. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu membagi tipe lingkungan laut 

2. Mampu merancang material yang akan di gunakan pada lingkungan maritim 

3. Mampu menganalisa kegagalan material secara umum pada lingkungan maritim  

Bahan Kajian 

1. Pengenalan lingkungan maritime 

2. Pembagian zonasi lingkungan maritim 
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3. Jenis-jenis material untuk maritime 

4. Material Kayu, Logam, HDPE 

5. Jenis-jenis kegagalan material maritime 

6. Pencegahan terhadap kegagalan maritim 

7. Studi kasus terhadap kegagalan material maritim 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

Buku Ajar, “Meterial Maritim”,Luh Putri Adnyani 

Pustaka Pendukung 

1.  
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MATA KULIAH 
MM201523: Material Serbuk 

Pilihan/2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Metode konvensional dalam produksi logam, yaitu pengecoran logam yang diikuti dengan machining, tidak 

selalu cocok untuk diterapkan dalam semua kasus produksi logam. Logam dengan temperature lebur tinggi 

seperti tungsten dan zirkonium, persyaratan dimensi yang presisi seperti dalam berbagai macam alat ukur, 

dan kebutuhan akan produk berpori seperti pada implant logam untuk memfasilitasi pertumbuhan jaringan 

tubuh, adalah contoh-contoh dari kebutuhan material logam yang tidak dapat dipenuhi oleh proses produksi 

biasa. Proses produksi dengan kaidah metalurgi serbuk adalah metode yang cocok untuk menjawab 

tantangan-tantangan di atas. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari mengenai prinsip dasar 

mengenai logam serbuk, proses persiapan bahan baku dan pembentukan produk dari serbuk logam, dan 

tantangan-tantangan serta proses lanjutan yang umum dilakukan pada metalurgi serbuk. Karena bidang 

metalurgi serbuk adalah salah satu bidang baru dalam ilmu material, mahasiswa juga akan diajak untuk 

mendiskusikan, menganalisis, dan mengomentari hasil penelitian terbaru di bidang ini, sehingga diharapkan 

mahasiswa mendapatkan inspirasi jangka panjang, baik dalam lingkup penelitian maupun keprofesian, di 

bidang metalurgi serbuk. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan 

terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan 

KU.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

3. Pengetahuan P.2. Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum; 

P.3. Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material dan 

metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa material 

logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.3. Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai dengan 

standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dalam proses manufaktur metalurgi serbuk, menganalisis 

perkembangan penerapan metalurgi serbuk dalam industry, dan menyusun gagasan sederhana aplikasi 

metalurgi serbuk. 

Bahan Kajian 

1. Pengenalan Serbuk Logam 

2. Produksi serbuk logam 

3. Karakteristik serbuk logam 

4. Perlakuan pada serbuk logam 
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5. Kompaksi serbuk logam 

6. Sintering serbuk logam 

7. Konsolidasi panas serbuk logam 

8. Perlakuan sekunder serbuk logam 

9. Pengujian dan control kualitas serbuk logam 

10. Analisis perkembangan teknologi serbuk logam 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Upadhyaya, G. S. (2002). Powder Metallurgy Technology. Cambridge: Cambridge International Science 

Publishing. 

Pustaka Pendukung 

1.  
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MATA KULIAH 
MM201524 : METODE ELEMEN HINGGA 

SEMESTER PILIHAN / 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Metode elemen hingga pada dasarnya digunakan untuk mencari penyelesaian masalah dari permasalahan 

kompleks dengan membuat simplifikasi dari masalah tersebut. Karena permasalahan sebenarnya telah diganti 

menjadi bentuk permasalahan yang lebih mudah, maka hasil yang didapatkan merupakan perkiraan hasil 

bukan hasil yang sesungguhnya. Perkiraan ini dilakukan menggunakan model matematis yang dalam 

perkembangannya mulai diaplikasikan dalam perangkat lunak. Dengan bantuan perangkat lunak, saat ini 

metode elemen hingga banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mekanika dan heat transfer. 

Dalam perkuliahan metode elemen hingga, mahasiswa akan diajarkan bagaimana memanfaatkan metode 

elemen hingga dan akan dibekali dengan pengalaman menggunakan perangkat lunak untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam bidang material dan metalurgi . 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap  

2. Keterampilan Umum  

3. Pengetahuan P.4 Memahami konsep pemanfaatan material yang digunakan dalam 

teknologi secara umum 

4. Keterampilan Khusus KK.2 Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi 

berdasarkan penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan 

teknologi dan informasi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa mampu melakukan analisis masalah material dengan menggunakan metode elemen hingga. 

Bahan Kajian 

1. Elements 

2. Solids Mechanics Problems 

3. Fluid Mechanics Problems 

4. Heat Transfer Problems 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Rao, S. S. (2018). The Finite Element Method in Engineering (6. ed ed.). Oxford: Elsevier. 

Pustaka Pendukung 

- 
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MATA KULIAH 
MM201525 : Mineralogi 

Mata Kuliah Pilihan /2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Matakuliah Mineralogi mengajarkan mahasiswa memahami keberadaan mineral di alam. Dimulai dari teori 

proses terbentuknya, jenis-jenis mineral, sifat-sifat fisik dan kimia mineral, klasifikasi mineral pembentuk 

batuan, dan penyebaran mineral di alam. Sehingga mahasiswa mampu memilah dan memilih mineral yang 

akan di aplikaskan ke dalam industri material. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 

 

1.1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

1.2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

1.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

1.4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

1.5. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.2. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri; dan 

2.3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

3. Pengetahuan 3.1. Mampu menganalisis komposisi, struktur dan sifat material melalui proses 

karakterisasi material secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; 

4. Keterampilan Khusus 4.1. Memahami konsep teoritis pengetahuan dasar dibidang fisika, kimia, dan 

matematika secara umum. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu mendeskripsikan jenis-jenis mineral di alam; 

2. Mampu memadukan mineral-mineral pilihan sebagai bahan campuran material inovatif.  

Bahan Kajian 

1. Pengertian mineralogi 

2. Proses terbentuknya batuan batuan beku, sedimen dan metamorf 

3. Karakteristik mineral pembentuk batuan 

4. Sifat-sifat fisik dan kimia mineral 

5. Jenis-jenis mineral ekonomis 

6. Aplikasi mineral untuk industri material 

7. Penyebaran mineral di Indonesia 
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Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

Kitaisky,Y.D.1963.Propecting for Minerals. Mir Publisher “Moscow” 

Pustaka Pendukung 

Isbandi,D.,1986,Mineralogy,Nur Cahaya, Yogyakarta 
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MATA KULIAH 
MM201526 : Nanomaterial 

Pilihan / 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang semua jenis material nano mulai dari sifat , struktur , karakterisasi , 

serta aplikasi . Nanomaterial meruakan material yang ukurannya 1-100 nm. Hal ini membuat nanomaterial 

memiliki sifat yang unik akibat dari ukurannya. Olehkarena Nanomaterial yang banyak dikembangkan. 

Mahasiswa dirasa perlu untuk mempelajari nanomaterial serta perlakuan khusus yang ada didalamnya.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 

 

S.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

 

S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

 

S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data; 

 

KU.6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

 

KU.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; 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 

dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material 

berbahan logam, polimer, keramik dan komposit melalui proses 

manufaktur yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan 

kerja dan aspek ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memahami struktur, sifat dan pemrosesan material nano serta aplikasinya  

Bahan Kajian 

1. Pendahuluan Nanomaterial 

2. Ukuran Nano  

3. Sifat Material Nano 

- Optical : Surface Plasmon Resonance 

- Electrical 

- Thermal 
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- Magnetic 

4. Sintesis Material Nano 

- Top Down  

- Bottom Up  

5. Karakterisasi Material Nano 

6. Aplikasi Material Nano 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Dieter Vollath, (2013) Nanomaterials : An Introduction to Synthesis, Properties and Application, 

Wiley.  

2. Cao Guozhong and Wang Ying (2004) Nanostructures and Nanomaterials – Synthesis Properties 

And Application ,Imperial College Press.  

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201527 : Paduan Super 

Pilihan / 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Untuk aplikasi yang memerlukan material dengan spesifikasi khusus, maka dibutuhkan material dengan 

paduan super. Sehingga dalam Mata kuliah ini akan membahas materi tentang paduan super berbasis Fe, 

paduan super berbasis Ni, Co, dan paduan super untuk aplikasi temperatur tinggi. Diharapkan di akhir kuliah 

mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar material paduan super, mampu mengkarakterisasi paduan 

super, mampu memilih material untuk desain paduan super. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode 

pembelajaran yang digunakan antara lain dengan perkuliahan kelas dan pemberian tugas mandiri.kelompok 

berupa review jurnal terkini.  

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan 

terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

3. Pengetahuan P.4 Memahami konsep pemanfaatan material yang digunakan dalam teknologi 

secara umum 

4. Keterampilan Khusus KK.1 Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material melalui 

proses karakterisasi material secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis paduan super 

Bahan Kajian 

1. Paduan super berbasis Fe dan aplikasinya 

2. Paduan super berbasis Ni, Co, dan aplikasinya 

3. Paduan Super untuk Aplikasi Temperatur Tinggi 

4. Solisitasi thermik Paduan Super 

5. Metoda-metoda karakterisasi paduan super  

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Frederik E. Wang. (2005). Bonding Theory for Metals and Alloys. Elsevier Science 

2. Jean-Marie Dubois, Ester, Urban. (2011). Complex Metallic Alloys. Willey 

Pustaka Pendukung 

1. Jurnal nasional dan internasional terkini terkait paduan super. 
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MATA KULIAH 
MM201529 : PERLAKUAN PANAS 

SEMESTER (pilihan)/ 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Perlakuan Panas merupakan matakuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk merancang suatu purwarupa 

yang terbuat dari logam melalui proses perlakuan panas dan pengerasan permukaan. Perlakuan panas terdiri 

dari annealing, normalizing, quenching, austempering, tempered martensite, dan tempering. Sebelum 

mempelajari lebih dalam mengenai perlakuan panas, akan dikenalkan terlebih dahulu mengenai pentingnya 

perlakuan panas dalam dunia industri, konsep dasar perlakuan panas, proses difusi material, diagram fasa 

equilibrium, transformasi diagram isothermal, metode perlakuan panas, parameter perlakuan panas, metode 

pengerasan permukaan dan cacat pada proses perlakuan panas. Mahasiswa juga akan diberikan praktik 

langsung agar mahasiswa bisa melakukan perlakuan panas secara langsung. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu merancang purwarupa dari material logam melalui perlakuan panas. 

Bahan Kajian 

1. Konsep Perlakuan Panas 

2. Thermodinamika Padatan 

3. Proses Difusi 

4. Diagram Fasa Fe-Fe3C 

5. Transformasi Diagram Isothermal 

6. Annealing 

7. Normalizing 

8. Quenching 

9. Austempering 

10. Temper Martensite 

11. Tempering 

12. Precipitation Hardening 

13. Nitriding 

14. Karburisasi 

15. Cyaniding 

16. Flame Hardening 

17. Induction Hardening 

18. Hardenability 

19. Perlakuan Panas pada Logam Non Ferrous dan Paduannya 

Mata Kuliah Prasyarat 

1. MM201454/ Pemrosesan Logam 

Pustaka Utama 

1. Karajan, Sharma, C.P., Sharma, A. (1994). Heat Treatment: Principle and Techniques, Rev.ed., 

Prentice-Hall India Pvt. Ltd. 
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2. William D Callister, Jr. David G Rethwisch. (2014). Introduction Materials science and 

engineering. United States : Wiley 

Pustaka Pendukung 

1. ASM Handbook.(1991). Heat Treating. Vol 4. ASM International 
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MATA KULIAH 
MM201530 : Polimer Hayati 

Pilihan / 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Mata Kuliah ini mempelajari tentang konsep polimer yang dapat ditemukan di alam . Matakuliah ini 

mempelajari tentang struktur, sifat dan aplikasi polimer alam. Pemrosesan serta modifikasinya juga 

dipelajari . 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan; 

 

S.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

 

S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

 

S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 

penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 

informasi dan data; 

 

KU.6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar 

lembaganya; 

 

KU.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; 

3. Pengetahuan P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 

dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material 

berbahan logam, polimer, keramik dan komposit melalui proses 

manufaktur yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan 

kerja dan aspek ekonomi; 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu merumuskan/merancang proses pembuatan material polimer sesuai dengan 

spesifikasi dan aplikasinya 

Bahan Kajian 

1. Pengantar Biopolymer 

2. Konsep Polimer Alam 

3. Klasifikasi Biopolimer 

4. Biopolimer berbasis Polisakarida 

5. Biopolimer berbasis Protein 

6. Biopolimer berbasis Karet 
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7. Biodegradasi Polimer Alam  

8. Aplikasi Polimer Alam 

9. Karakterisasi Polimer Alam 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

1. Callister, William D. (2015) Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley 

2. A. Brent Strong. (2000) Plastics Materials and Processing, 2nd edition ., Prentice Hall 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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MATA KULIAH 
MM201531: PROSES PEMBENTUKAN LOGAM 

SEMESTER (pilihan)/ 2 SKS  

Deskripsi Mata Kuliah 

Proses pembentukan logam merupakan matakuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk merancang suatu 

purwarupa yang terbuat dari logam melalui proses pembentukan. Proses pembentukan terdiri dari forging, 

rolling, ekstrusi, drawing, bending, dan machining. Sebelum mempelajari lebih dalam mengenai proses 

pembentukan, akan dikenalkan terlebih dahulu mengenai pentingnya proses pembentukan dalam dunia 

industri, tegangan regangan, struktur kristal, cacat pada kristal, dan mekanisme penguatan. Mahasiswa juga 

akan diberikan kuliah lapangan agar secara langsung melihat proses pembentukan. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai 

dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu merancang purwarupa dari material logam melalui proses pembentukan. 

Bahan Kajian 

1. Tegangan dan Regangan 

2. Deformasi Plastis 

3. Deformasi Elastis 

4. Cacat kristal 

5. Dislokasi 

6. Kriteria Luluh 

7. Mekanisme penguatan 

8. Dasar Pembentukan 

9. Logam 

10. Forging 

11. Rolling Logam 

12. Extrusi logam 

13. Drawing logam 

14. Sheet metal forming 

15. Machining logam 

Mata Kuliah Prasyarat 

1. MM201454/ Pemrosesan Logam 

Pustaka Utama 

1. Dieter, George E. (1988). Mechanical Metallurgy. London : McGraw-Hill Book Company 

Pustaka Pendukung 

1. William D Callister, Jr. David G Rethwisch. (2014). Introduction Materials science and 

engineering, United States : Wiley 
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MATA KULIAH 
MM201532 : Technopreneurship 

Mata Kuliah Pilihan /2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Matakuliah Technopreneur mengajarkan mahasiswa mengeksplorasi pemikiran-pemikiran kreatif baik 

dibidang keilmuan program studi maupun dibidang kewirausahaan. Seorang entrepreneur kiranya dapat 

mengidentifikasi   dan mengevaluasi peluang pasar, memperoleh sumberdaya untuk mejalankan bisnis, 

menjalankan usahanya dari tahap awal sampai tahap pengembangan dan mampu mengelola risiko-risiko yang 

berhubungan dengan bisnisnya. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap 1.1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

1.2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

1.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 

1.4. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

1.5. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

1.6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum 2.1. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

2.2. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri; dan 

2.3. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi. 

3. Pengetahuan 3.1. Mampu melakukan pemilihan material, desain dan optimasi berdasarkan 

penerapan rekayasa sains dengan memanfaatkan teknologi dan informasi. 

4. Keterampilan Khusus 4.1. Memahami konsep pemanfaatan material yang digunakan dalam 

teknologi secara umum. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mampu menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan latar belakang keilmuan dan 

kebutuhan pasar nasional dan internasional. 

Bahan Kajian 

1. Pengenalan Technopreneurship 

2. Studi kelayakan usaha 

3. Peluang bisnis di bidang material 

4. Material inovatif dan ekonomis 

5. Pengembangan material inovatif 

6. Analisa biaya dan keuangan 
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7. Membuat demo hasil rancangan karya material inovatif ke masyarakat 

 

Mata Kuliah Prasyarat 

- 

Pustaka Utama 

Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Hubungan Alumni (LP2KHA).,2015, 

Technopreneurship. Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. 

Pustaka Pendukung 
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MATA KULIAH 
MM201533 : Teknologi Pelapisan 

Mata Kuliah Pilihan / 2 SKS 

Deskripsi Mata Kuliah 

Teknologi pencegahan korosi berkembang luas dan menjadi salah satu topik yang sangat dibutuhkan oleh 

industri. Hal ini dikarenakan kerugian materi yang dihasilkan karena adanya fenomena korosi sangat 

membebani operasional industri. Fenomena korosi dapat juga memicu bencana yang memakan korban jiwa. 

Oleh karena itu, teknologi pencegahan sangat dibutuhkan dan terus dikembangkan. Salah satunya adalah 

pelapisan. Dalam matakuliah ini mahasiwa akan diajarkan bagimana teknologi pelapisan bekerja dan 

bagimana melindungi komponen industri dengan teknologi pelapisan. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S.10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

2. Keterampilan Umum KU.2  Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi 

secara umum;  

P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material dan 

metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang 

sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek 

ekonomi; 

KK.4 Mampu menentukan metode inspeksi dan analisa kegagalan pada 

material secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa mampu menerapkan prinsip pelapisan dalam sistem perlindungan korosi. 

Bahan Kajian 

1. Teori Pelapisan 

2. Mekanisme Pelapisan 

3. Preparasi Surface 

4. Macam-macam pelapisan 

Mata Kuliah Prasyarat 

 

Pustaka Utama 

Vincent, L. (2010). The protective coating user's handbook. Houston, Tex.: NACE International. 

Pustaka Pendukung 

Li, L. and Yang, Q. (2019). Advanced coating materials. Beverly: Scrivener Publishing. 
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MATA KULIAH 
 MM201531: Teknologi Pengecoran   

Semester (pilihan)/ 2 SKS 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Teknologi Cor merupakan salah satu proses pembentukan logam. Untuk mendapatkan coran yang 

berkualitas perlu di ketahui terkait karakteristik dari proses pembuatan cetakan dan pencairan logam. 

Mata kuliah ini membahas masalah proses pembuatan cetakan (bahan cetakan, pola, system saluran, riser 

untuk mendapatkan coran soundness). Proses pencairan dan pengecoran meliputi pemilihan material, 

dapur untuk mendapatkan coran yang sesuai dengan kualifikasi (hubungan antara komposisi kimia, 

struktur mikro dan sifat mekanik). Diharapkan di akhir mata kuliah mahasiswa mampu memilih bahan 

cetakan, mendesain pola, mendesain cetakan, memilih proses pengecoran, memilih material, memilih 

dapur dan menguji karakteristik bahan cetakan maupun logm cair. Untuk mencapai tujuan tersebut maka 

metode pembelajaran yang digunakan antara lain dengan perkuliahan kelas, pemberian tugas mandiri 

berupa homework, praktikum dan membahas studi kasus pada jurnal. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan 

Umum 

KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum 

4. Keterampilan 

Khusus 

KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan logam, 

polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang sesuai dengan 

standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek ekonomi 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mahasiswa mampu memilih bahan cetakan, mendesain pola, mendesain cetakan, memilih proses 

pengecoran, memilih material, memilih dapur dan menguji karakteristik bahan cetakan maupun logm 

cair.  

POKOK BAHASAN 

1. Pola pembekuan pada logam dan paduannya  

2. Sistem saluran Metal Fluidity  

3. Mold production and pattern construction  

4. Tes besar butir dan distribusi pasir, permeability tes tekan geser, tarik dari cetakan pasir  

5. Karakteristik cetakan tergantung pada kadar air, bentonit dan kompaksi  

6. Desain riser  

7. Metode Pengecoran 

8. Non ferrous metal casting  

9. White iron casting, malleable iron, grey cast iron, Ductile/nodular iron casting 

10. Cacat cor  

11. Tes besi cair, fluidity, CE meter, chill test, tes komposisi kimia  

12. Hubungan komposisi kimia, struktur mikro, sifat mekanik  

PRASYARAT 

MM201454/ Pemrosesan Logam 

Pustaka Utama 

1. Kaiser Aluminium & Chemical Sales, Inc. Casting Kaiser Aluminium. Kaiser Center. California : 

Oakland 

2. Heine, R.W., Loper, C.R., Rosnthal, P.C. Principle of Metal Casting. New York: Mc Graw Hill Book 

Company  
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3. Flinn, R.A. Fundamentals of Metal Casting. London : Addison Wesley Publishing Company 

PUSTAKA PENDUKUNG 
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MATA KULIAH 
MM201535 : Teknologi Pengelasan 

Semester (pilihan)/2 SKS 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Teknologi Las merupakan salah satu proses penyambungan logam yang penting pada suatu industri.  

Materi kuliah terdiri dari jenis – jenis proses pengelasan dan karakteristiknya, desain sambungan, simbol 

las, simbol pengujian las, pengaruh proses las terhadap perubahan bentuk tegangan sisa dan sifat 

mekanik, pengelasan pada berbagai material. Pada akhir mata kuliah ini mahasiswa mampu: memilih 

proses las, mengetahui simbol dan pengujian las, mengetahui pengaruh proses las terhadap sifat mekanik. 

Dapat memilih proses yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan di bidang pengelasan (preheat, 

postheat dan threatment lainnya). Strategi perkuliahan ini dengan metode tatap muka, tugas mandiri, 

praktikum, kunjungan industri dan kajian jurnal dengan topik khusus. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

2. Keterampilan Umum KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

3. Keterampilan Khusus P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi secara 

umum 

4. Pengetahuan KK.3 Memiliki keterampilan dalam merekayasa material berbahan 

logam, polimer, keramik dan komposit melalui proses manufaktur yang 

sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja dan aspek 

ekonomi 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Mahasiswa mampu merancang purwarupa dari material logam melalui proses pengelasan. 

Bahan Kajian 

Proses las SMAW, Proses las MIG, Proses las SAW, TIG, PAW dan RW, Under water welding, 

pengelasan logam-logam special, Desain sambungan las, Aliran panas pada proses las, Perubahan 

struktur mikro dan sifat mekanis HAZ, Welding symbol dan inspection, Welding Procedure Specification 

(WPS), Performance Quality Records (PQR), Keselamatan kerja Las 

Mata Kuliah Prasyarat 

MM201454/ Pemrosesan Logam 

Pustaka Utama 

1. Lanncaster J.F. Metallurgy of Welding. Brazing and Soldering. London: George Allen an Unwin  

2. Wiryosumarto, Harsono. Teknologi Pengelasan Logam. Jakarta: Pradnya Paramita 

3. Geiger, G.H. and Poirier, D.R. Transport Phenomena Metallurgy. Addism Wesley Publishing 

Company. Reading: Massachussetts.  

Pustaka Pendukung 

1. ASM Material Handbook Comitte, Metal Handbook Vol.6, ASM, Ohio: Metal Park  

2. American Welding Society Handbook Volume 1, 2 and 3  
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MATA KULIAH 
MM201536 – TEKNOLOGI SERAT 

Mata Kuliah Pilihan / 2 SKS  

Deskripsi Mata Kuliah 

Pendahuluan dan klasifikasi serat dan istilah yang sering digunakan pada serat. Teknologi pembuatan serat 

juga dibahas pada mata kuliah ini. Struktur dan sifat serat meliputi serat alam, serat poliamid, serat karbon ( 

PAN dan Pitch ) dan serat alumina ; Aplikasi serat serta perkembangan teknologi pembuatannya sebagai 

bahan dasar material komposit. 

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah 

1. Sikap S.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara; 

 

S.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

 

S.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

2. Keterampilan Umum KU.1 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; 

 

KU.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 

terukur; 

 

3. Pengetahuan P.2 Memahami rekayasa sains dalam bidang material dan metalurgi 

secara umum;  

 

P.3 Memahami konsep teoretis yang mendasari bidang ilmu material 

dan metalurgi berupa struktur, sifat, dan performa untuk menganalisa 

material logam, polimer, keramik dan komposit; 

4. Keterampilan Khusus KK.1 Mampu menganalisa komposisi, struktur dan sifat material 

melalui proses karakterisasi material secara akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu memahami berbagai jenis serat , struktur dan proses pembuatan serta aplikasinya 

sebagai bahan dasar komposit.   

Bahan Kajian 

1. Klasifikasi Serat 

2. Serat alam 

- Serat alam berbasis selulosa 

- Serat alam berbasis protein 

- Karakterisasi  

- Pemrosesan  

3. Serat Karbon  

- PAN 

- Pitch  
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4. Serat Sutera  

- Spider Silk 

- Wool  

- Cocoon Silk 

5. Serat Poliamida 

6. Serat Polietilena 

7. Serat Aramid  

8. Serat Gelas  

9. Serat Keramik 

10. Teknologi Tekstil 

11. Preform 1 , 2 dan 3 Dimensi   

Mata Kuliah Prasyarat 

1.  

Pustaka Utama 

1. Callister, William D., Materials Science and Engineering, Ninth Edition, Asia: John Wiley, 2015 

2. A. Brent Strong , Plastics Materials and Processing, 2nd edition ., Prentice Hall , 2000 

Pustaka Pendukung 

1. - 
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