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A. TUJUAN 

Mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian pangan fungsional, fungsi primer, 
skunder dan tertier dari pangan, metabolisme pangan, organ-organ pencernaan, sejarah 
perkembangan pangan fungsional di negara Jepang, Eropa dan Indonesia, penelitian in 
vitro dan in vivo untuk mengangkat suatu pangan menjadi pangan fungsional yang 
mempunyai sifat bermanfaat bagi tubuh. Mahasiswa juga diharapkan mampu 
mengangkat pangan tradisional pada masing-masinng daerah sebagai pangan 
fungsional sebagai pangan antioksidan, antihipertensi, penurun kolesterol dan 
antidiabetes 

 
B. DESKRIPSI 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan yang mencakup definisi pangan fungsional 
(functional food,) fungsi pangan bagi tubuh, metabolisme zat gizi pangan, sejarah pangan 
fungsional di Jepang, Eropah dan Indonesia, penelitian yang harus dilakukan untuk 
mengklaim suatu pangan mempunyai sifat fungsional tertentu seperti pangan sebagai 
antioksidan, antihipertensi,  anti diabetes, dan penurun kolesterol, penggologan pangan 
fungsional: neurasetikal, suplemen makanan (Food supplement), pangan fungsional). 
Mengangkat pangan indogenous Indonesia seperti tempe, susu kerbau fermentasi 
(dadih), jamu berbasis umbi-umbiaan. Pangan fungsional yang dikembangkan pada mata 
kuliah ini berdasarkan ayat Alquran tentang biji-bijian yang dapat dikembangkan menjadi 
tempe yaitu Al-Qur’an surat Ya-Sin (36) ayat 33, susu binatang pada Al–Qur’an surat Al-
Mu’minun ayat 21. 
 

C. PROFIL SARJANA KIMIA 
Profil Sarjana Kimia FST UIN Syarif Hidayatullah adalah menjadi Scientist (Akademisi), 
Researcher (Peneliti), Chemistry Communicator (Konsultan/Auditor), Chemical Safety 
Provider, Industrial Quality Control dan Entrepreneur (Wirausaha).  
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D. CAPAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI (PROGRAM LEARNING OUTCOME) 
1. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik yang meliputi kejujuran dan kebebasan 

akademik dan otonomi akademik 
2. Memiliki kemampuan dalam bekerja secara kolaboratif di dalam kelompok dan 

menghargai makna kerjasama dengan orang lain 
3. Mampu mengelola sumber daya dan menerapkan prinsip-prinsip management dalam 

menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan bidang keahliannya 
4. Kemampuan berpikir dan bertindak secara integratif dalam bidang keprofesiannya 

berbasis pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan 
5. Mampu Menerapkan Konsep Dasar Kimia Organik, Kimia Anorganik, Kimia Fisik, 

Kimia Analitik, Kimia Pangan Dan Biokimia Serta Mampu mengaplikasikan ilmu pada 
bidang pangan fungsional dan mengidentifikasi beberapa gejala penyakit degeneratif 
serta pangan yang dapat berperan terhadap penyakit tersebut. 

6. Mampu mendesain penelitian terkait pangan fungsional secara in-vitro dan in-vivo 
 

E. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (COURSES LEARNING OUTCOME) 
1. Mampu menjelaskan organ-organ atau alat pencernaan serta mekanisme pencernaan 

secara mekanik dan kimia 
2. Mampu menjelaskan pengertian pangan fungsioanal, fungsi makanan sebagai fungsi 

primary, secondary dan tertiary  
3. Mampu menjelaskan komponen makro seperti karbohidrat, protein, lemak dan serat 

pangan sebagai sumber pangan  
4. Mampu menjelaskan pengolongan pangan fungsional, neurasetikal, suplemen  
5. Mampu menjelaskan sejarah pangan fungsional di Jepang dengan FOSHU 
6. Mampu menjelaskan  pangan fungsional di Eropah dan Indonesia 
7. Mampu menjelaskan peran komponen aktif pangan untuk menangkal radikal bebas   
8. Mampu menjelaskan  komponen makanan dapat menghambat enzim hipertensi yaitu 

angiotensin conveting enzyme (ACE) dan bahan pangannya sebagai ACE inhibitor 
9. Mampu menjelaskan peran komponen aktif pangan yang dapat menurunkan kadar 

kolesterol darah 
10. Mampu menjelaskan sifat fungsional pangan menghambat salah satu enzim yang 

penyebab diabetes yaitu alpha glukosidase 
11. Mampu menjelaskan penelitian tentang pengembangan pangan yang bersifat pre dan 

probiotik yaitu BAL (Bakteri asam laktat) dan BAL dadih sebagai sumber starter 
pembuatan yoghurt 

12. Mampu mendesain penelitian berbagai jenis tempe sebagai pangan fungsional 
antioksidan, antihipirtensi, penurun kolesterol dan antidiabetes secara in vitro maupun in 
vivo 

13. Mampu mendesain penelitian berbagai jenis susu fermentasi sebagai pangan fungsional 
antioksidan, antihipirtensi, penurun kolesterol dan antidiabetes secara in vitro maupun in 
vivo 

 
F. BAHAN/SUBSTANSIKAJIAN 

1. Kontrak perkuliahan dan orientasi perkuliahan 
2. Komponen makro makanan karbohidrat, protein, lemak dan serat pangan serta organ 

pencernaan manusia 
3. Sifat atau fungsi primary, secondary dan tertiary dari pangan atau makanann 
4. Sejarah pangan fungsional dan perkembangan FUSHO (Jepang) 
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5. Perkembangan pangan Indonesia menurut BPOM dan Eropa 
6. Sifat fungional makanan sebagai sumber antioksidan untuk menangkal radikal bebas 

dan mendesain penelitian secara in vitro dan invivo untuk membuktikan sifat 
antioksidan pangan 

7. Sifat fungsioan makanan sebagai sumber yang dapat menghambat enzim penyebab 
hipertensi yaitu angiotensin conveting enzyme (ACE) dan mendesain penelitian 
secara in vitro dan in vivo untuk membuktikan sifat antihipertensi bahan pangan 

8. Sifat fungsioan makanan sebagai penurun kolesterol dan mendesain penelitian 
secara in vitro dan in vivo untuk membuktikan sifat penurun koleseterol bahan 
pangan 

9. Peran komponen aktif pangan yang dapat menghambat enzim alpha glukosidase. 
yaitu salah satu enzim penyebab diabetes secara in vitro dan in vivo untuk 
membuktikan sifat pangan sebagai antidiabetes 

10. Sifat fungsioanal pangan sebagai  pre dan probiotik, peran serat pangan dan bakteri 
asam laktat (BAL) secara in vitro dan in vivo untuk membuktikan sifat pangan sebagai 
pre dan probiotik 

11. Penelitian berbagai tempe sebagai pangan fungsional antioksidan, antihipirtensi, 
penurun kolesterol dan antidiabetes secara in vitro dan in vivo 

12. Penelitian susu fermentasi sebagai pangan fungsional antioksidan, antihipirtensi, 
penurun kolesterol dan antidiabetes secara in vitro dan in vivo 

 
G. STRATEGI (KEGIATAN PEMBELAJARAN) 

Pembelajaran akan dilakukan dengan strategi student centered and active learning. 
Dosen mendorong dan memfasilitasi mahasiswa untuk mencari dan menemukan berbagai 
konsep kimia bahan pangan yang harus dikuasai. Kondisi pembelejaran dapat dicapai 
melalui 4 kegiatan utama dalam perkuliahan: 
1. Presentasi materi oleh dosen. Dosen mempresentasikan materi di 1-6 kali pertemuan 

Materi yang dipresentasikan adalah kontrak kuliah, garis besar keseluruhan 
konsep/materi yang akan dipelajari dalam satu semester (Tabel). Pertemuan  pertama 
membahas materi yang akan disampaikan, pembagian kelompok mahasiswa dan 
topik tugas kelompok yang akan ditulis dan dipresentasikan di depan kelas. Presentasi 
makalah akan dilakukan setelah Ujian Tengah Semester (UTS) 

2. Pada sesi kuliah mahasiswa dilibatkan untuk selalu aktif dengan cara diskusi kelas, 
setiap mahasiswa diminta untuk aktif berdiskusi tentang materi terkait pangan 
fungsional  

3. Penugasan: Mencakup penugasan membuat paper (makalah), topik makalah 
diberikan oleh dosen, setiap kelompok mencari refensi jurnal yang relevan dengan 
bahan kajian yaitu penelitian secara in vitro dan in vivo. Makalah harus mengikuti 
anjuran dosen, di buat dalam bentuk makalah : MS word dan ppt untuk ditampilkan 
depan kelas. Setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 mahasiswa. Setiap mahasiswa 
diwajibkan mempresentasikan tulisannya selama 10 menit sehingga 1 kelompok 
membutuhkan waktu maksimal 40 menit dan 50 menit berikutnya adalah diskusi kelas.  
Kelompok lain atau mahasiswa lain diminta untuk menganalisa presentasi masing-
masing presenter dan diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan dan jawaban 
terhadap pertanyaan harus dituliskan pada makalah. Diakhir sesi dosen memberikan 
ulasan terkait makalah tersebut. 
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H. TAGIHAN 
Ada 1 tugas  sebagai tagihan yang harus dikerjakan dan diserahkan oleh setiap kelompok 
selama mengikuti perkuliahan, yaitu:   
Membuat makalah.  Makalah yang telah dipresentasikan dan mendapat tanggapan dari 
dosen dan kelompok lain harus dicarikan jawaban atau solusinya. Solusi atau jawaban 
dari pertanyaan kelompok atau mahasiswa lain harus ditambahkan pada makalah  
sebelum dikumpulkan. Tulisan diambil minimal dari 2 jurnal riset yang sama 
(pengembangan pangan fungsional yang bersumber dari dalam negeri (indigenous 
resources product) ataupun jurnal internasional. Jurnal terkait memuat uji in vitro  dan uji 
in vivo dengan bahan atau komponen aktif yang sama baik in vitro maupun in vivo. 
Makalah dikumpulkan sebelum UAS  sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan saat 
menjelaskan RPS mata kuliah Pangan Fungsioanal ini. 

 
I. ASPEK INTEGRASI 

• Integrasi Keilmuan dan Keislaman 
Mahasiswa mempelajari makanan sehat yang diajarkan Nabi Muhammad yaitu halalan 
toyibah dan tidak berlebihan 

• Integrasi Riset dalam Pembelajaran 
   Mahasiwa membahas tempe kedelai yang bersifat sebagai pangan antihipertensi    

(www.geomatejournal.com/), mahasiwa membahas tentang sifat dadih susu kerbau 
endogenous Sumatra Barat sebagai pangan antihipertensi 
(http://jifi.farmasi.univpancasila.ac.id/index.php/jifi/article/view/526, dan dadih sebagai 
antioksidan http://jurnal.fmipa.unila.ac.id/semirata/article/view/838 . Tempe kacang 
merah sebagai sumber anti oksidan https://doi.org/10.1063/5.0041748 dan yoghurt susu 
sapi dengan starter dadih sebagai minuman antioksidan 
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/valensi/index 

 
J. PENILAIAN 

Aspek-aspek yang akan dinilai untuk menentukan nilai akhir dalam perkuliahan adalah: 
1. Tugas makalah   : 40% 
2. UTS    : 30% 
3. UAS    : 30% 
     

J. PERATURAN (TATA TERTIB) 
1. Mahasiswa hadir dalam perkuliahan zoom meeting minimal 80% dari jumlah 

pertemuan ideal. Setiap mahasiswa harus aktif dan berpartisipatif dalam perkuliahan. 
2. Dosen memberikan link zoom pada grup WA 15 menit sebelum kuliah dimulai, dan 

Mahasiswa masuk zoom lima menit sebelum perkuliah dimulai  sesuai dengan waktu 
yang ditetapkan/disepakati. 

3. Ada pemberitahuan jika tidak hadir perkuliahan zoom meeting pada dosen. 
4. Dibuat grup  WhatsApp sebagai media komunikasi yang efektif antara dosen dan 

mahasisiwa 
5. Selama perkuliahan online berlangsung via zoom meeting, kamare on (on camera)  
6. Meminta izin (dengan cara mengangkat tangan) jika ingin berbicara, bertanya, 

menjawab, meninggalkan kelas atau keperluan lain. 
7. Saling menghargai dan tidak membuat kegaduhan/gangguan/kerusakan dalam zoom 

meeting 
8. Tidak boleh ada plagiat dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya. 
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J. SATUAN ACARA PERKULIAHAN 
Pertemu

an 
Ke- 

Capaian 
Pembelajaran 

Substansi Kajian 
(materi) 

Kegiatan 
(Strategi/metode) 

Indikator dan kriteria 
penilaian 

Sumber dan 
Media 

Alokasi 
Waktu  

Bobot 
Penilaian 

(%) 
1 1. Mahasiswa 

memiliki 
pemahaman tentang 
tujuan, ruang 
lingkup materi, 
strategi dan evaluasi 
perkuliahan 
(memahami dan 
menyepakati 
kontrak kuliah) 

2. Pengenalan sekilas 
pandang tentang 
perkembangan 
penelitian pangan 
fungsioan di Kimia 
UIN Jakarta 

Kontrak dan orientasi 
perkuliahan: 
membahas tujuan, materi, 
strategi, sumber dan 
evaluasi, tugas dan tagihan 
dalam perkuliahan. 
 
Dosen membahas  
bagian-bagian alat 
pencernaan dan beserta 
metabolisme mekanik dan 
enzimatik, komponen 
makro pangan. Pangan 
yang sehat menurut Islam, 
kebiasaan atau pola makan  
nabi Muhammad 
Rasulullah 
 

• Dosen 
menyajikan dan 
mendiskusikan 
kontrak kuliah 
(RPS) bersama 
mahasiswa. 

 
• RPS dishare 

kepada 
mahasiswa. 

 
• Menjelaskan 

tentang 
kelompok dan 
mempresentasik
an tugas 

Mahasiswa dapat 
memahami tentang 
topik-topik yang akan 
dibahas serta tugas 
yang harus dikerjakan 
 
Mahasiswa mampu 
mengembangkan 
pangan fungsional 
tradisional yang dapat 
dikembangkan  
 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan kebiasaan 
atau pola makan sehat 
nabi Muhammad 
Rasulullah 

• RPS. 
• Laptop 
• zoom 

meeting 
• Literatur 

yang akan 
digunakan 

• ppt 
 

 
90 
menit 

 
 
 
5 
 
 

2  
 

1. Mahasiswa memilik 
pemahaman  
tentang sifat kimia 
makromolekul 
bahan pangan 

2. Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan 
perbedaan sifat 
primer, skunder dan 
tersier pangan  

Sifat fungsioanal  pangan  
Membahas tentang 
komponen makro pangan, 
sifat dan fungsi primer 
(primary function), skunder 
(secondary function) dan 
tertier (tertiary function) 
pangan,  perbedaan antara 
sifat fungsional, 
neurasetikal dan suplemen.  
 

• Presentasi oleh 
dosen 

• Diskusi kelas. 
 

Mahasiswa dapat 
menjelasakan  
komponen makro dan 
sifat primer. skunder 
dan tertier  
 
Mahasiswa dapat 
menjelaskan   
perbedaan antara sifat 
fungsional, 

• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 

90 
menit 

 
 
 
5 
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3. Mahasiswa mampu 
membedakan antara  
pangan fungsioanal, 
suplemen dan 
neurasetikal 

neurasetikal dan 
suplemen.  
 

3 
 

Mahasiswa memilik 
pemahaman  latar 
belakang muncul 
pangan Fungsional 
(FUSHO) 

Perkembangan pangan 
fungsional FUSHO   
Jepang 
membahas sejarah  
lahirnya dan perkembangan 
pangan fungsional Jepang, 
sistem jaminan mutu 
pangan fungsional di 
Jepang. Logo dan jenis 
pangan fungsional Jepang 

•  Presentasi oleh 
dosen 

• Diskusi kelas. 
   
 

Mahasiswa menjelaskan 
sejarah munculnya 
pangan fungsional di 
Jepang, kaitannya 
dengan perang dunia ke 
2,  peran pemerintah dan 
swasta pada 
perkembangan  pangan 
fungsional, cara 
mendapatkan dan 
mencantumkan logo 
FUSHO pada kemasan 
makanan dan minuman 
funngsional 

 
• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 

 
 

90 
menit. 

 
 
 
5 
 

4 
 

Mahasiswa memiliki 
pemahaman  tentang 
perkembangan pangan 
fungsional beberapa 
Negara Eropa dan 
Indonesia  

Perkembangan pangan 
fungsional di Eropa dan 
Indonesia 
Penelitian dan perusahaan 
penghasil pangan 
fungsioanal di Eropa, 
Perkembangan pangan 
fungsioanal Indonesia 
berawal dari rempeh-
rempah, sistem pelabelan 
pangan fungsioanal 
menurut BPOM. Klaim 
rempah-rempah Indonesia 

• Presentasi oleh 
dosen 

• Diskusi kelas. 
   

 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan  
perkembangan pangan 
fungsional,  keterlibatan 
industri, jumlah dan 
jenis pangan fungsional 
di Eropa 
 
Mahasiswa dapat 
menjelaskan  penelitian 
yang mengangkat 
rempeh-rempah 
Indonesia sebagai 
pangan fungsional.  

 
• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 

 
 

90 
menit 

 
 
5 
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sebagai antiseptik, 
meningkatkan sistem imun 
 

5 
 

Mahasiswa memilik 
pemahaman tentang 
komponen bioaktif 
pangan yang bersifat 
antioksidan dan 
antihipertensi 

Pangan fungsional 
antioksidan dan 
antihipertensi  
Membahas tentang  
pengertian dan akibat 
radikal bebas, penyebab 
tekanan darah tinggi, 
komponen pangan yang 
bersifat  antiokisdan, 
antihipertensi. Penelitian 
dan method uji untuk 
mengklaim sifat fungsional 
pangan sebagai antioksidan 
dan antihipertensi 

• Presentasi oleh 
dosen 

• Diskusi kelas. 
 

 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan sifat 
funngsional antioksidan 
dan antihipertensi dari 
bahan makanan asli 
Indonesia 
 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
mendeskripsikan uji 
terkait klaim pangan 
sebagai antioksidan dan 
antihipertensi 

 
• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 
 
 

90 
menit. 

 
5 

6 a. Mahasiswa memilik 
pemahaman tentang 
komponen bioaktif 
pangan yang bersifat 
dapat menurunkan 
kadar koleseterol  

b. Mahasiswa memilik 
pemahaman tentang 
komponen bioaktif 
pangan yang bersifat 
dapat menurunkan 
kadar gula darah 

 

Pangan fungsional 
penurun kolesterol dan 
antidiabetes 
Membahas penyebab 
kolesterol tinggi, diabetes, 
jenis asam lemak hewani 
dan nabati,  komponen 
pangan yang bersifat 
meningkatkan dan  
menurunkan kadar 
kolesterol darah , penyebab 
tingginya gula darah, jenis 
diabetes millitus, 
komponen pangan sebagai 
penghambat enzim  alpha 

• Presentasi oleh 
dosen 

• Diskusi kelas 

a. Mahasiswa dapat 
menjelaskan sifat 
fungsional penurunn 
kolesterol  

 
 
b. Mahasiswa mampu 

menjelaskan sifat 
penghambatan 
komponen pangan 
terhadap  aktivitas 
enzim yang 
bertangung jawab 
terhadap diabetes 

• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 

90  
menit 

5 
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glukosidase. Uji    in vitro 
dan in vivo komponen 
pangan sebagai penurun 
kolesterol dan penghambat 
aktivitas enzim alpha 
glukosidase 

7 Mahasiswa mampu 
memahami  peran 
bakteri asam laktat 
sebagai probiotik dan 
karbohidrat sebagai 
prebiotik, BAL 
indegenus dari susu 
kerbau 

Bakteri asam laktat 
(BAL) 
Membahas tentang karakter 
bakteri asam laktat (BAL), 
produk BAL, media 
tumbuh BAL dan manfaat 
BAL, manfaat BAL, BAL 
susu kerbau fermentasi 
(dadih) 
 
 

• Presentasi oleh 
dosen 

• Diskusi kelas. 
   

 

a. Mahasiswa dapat 
menjelaskan tentang 
probiotik 

b. Mahasiswa dapat 
membedakan antara 
probiotik dan prebiotik 

c. Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
perbedaan produk 
pangan kombucha, 
pickle, kimchi 

• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 

90 
menit. 

5 

8   Ujian tengah 
semester 

 

 G form 75 
menit 
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Mampu 
mempresentasi 
pengembangan pangan 
fungsional lokal 
Indonesia 
(kelompok 1) 

Pengembangan pangan 
fungsional Antioksidan 
  
Kelompok 1 
memperesentasikan hasil 
diskusi dalam bentuk ppt 
tentang produk pangan 
fungsional  sebagai sebagai 
sumber antiksidan 

• Presentasi oleh 
mahasiswa 
kelompok 1 

• Diskusi kelas. 
   

 

Mahasiswa kelompok 1 
dapat menjelaskan 
komponen bioaktif 
pangan yang bersifat 
sebagai antioksidan 
pada secara in vitro dan 
in vivo  

 
• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 

90 
menit. 

 
9 

10 
 

Mampu 
memperesentasikan 
tugas yang diberikan 
dosen (kelompok 2) 

Pangan fungsional 
penurun kolesterol  
 

• Presentasi oleh 
kelompok 2 

• Diskusi kelas. 
   

Mahasiswa mampu  
menyajikan makalah 
yang membahas tentang 

 
• Laptop,  
• ppt 

90 
menit. 

 
9 
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Kelompok 2 
memperesentasikan hasil 
diskusi dalam bentuk ppt 
tentang produk pangan 
fungsional  sebagai penurun 
kolesterol 

 pangan inigenous  yang 
bersifat sebagai penurun 
kolesterol secara vitro 
dan invivo  

• zoom 
meeting 
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Mampu 
memperesentasi kan 
tugas yang diberikan 
dosen (kelompok 3) 

Pangan fungsional 
antihipertensi 
 
Kelompok 3 
memperesentasikan hasil 
diskusi dalam bentuk ppt 
tentang produk pangan 
fungsional  sebagai 
antihipertensi   
 
  

• Presentasi oleh 
kelompok 3 

• Diskusi kelas. 
   

 

Mahasiswa mampu 
menyajikan makalah dan 
menjelaskan kepada 
teman-temannya tentang 
produk indegnous yang 
bersifat antihipertensi 

 
• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 

90 
menit. 

 
9 

12 
 

Mampu 
memperesentasi kan 
tugas yang diberikan 
dosen (kelompok 4) 

Komponen pangan 
berbasis kacang sebagai 
antidiabete 
 
Kelompok 4 
mempresentasikan 
makalahnya hasil diskusi 
dalam bentuk ppt tentang  
pangan fungsional yang 
dapat menghambat aktivitas 
enzim alpha glukosidase 

• Presentasi oleh 
kelompok 4 

• Diskusi kelas. 
   

 

Mahasiswa mampu 
menyajikan makalah dan 
berdiskusi dengan 
kelompok lain  
menjelaskan tentang 
produk indegnous yang 
bersifat menghambat 
aktivitas enzim alpha 
glukosidase 

 
• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 
 

95 
menit. 

 
 
9 

13 
 

Mahasiswa 
memperesentasikan 
tugas yang diberikan 
dosen (kelompok 5) 

Makanan dan minuman 
yang mengandung BAL 
 
Kelompok 5 
mempresentasikan 
makalahnya tentang  
pangan fungsional yang  
yang mengandung BAL 

• Presentasi oleh 
kelompok 5 

• Diskusi kelas. 
   

 

a. Mahasiswa mampu 
menyajikan makalah 
dan berdiskusi dengan 
kelompok lain  
menjelaskan tentang 
produk indegnous 
yang memanfaatkan 

 
• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 

90 
menit. 

 
 

10 



11 
 

indogenous Indonesia atau 
bukan yang bersifat 
prebioaktik dan prabiotik  

bakteri asam laktat 
dari susu kerbau 
fermentasi 

b. Dapat membahas 
potensi dadih sebagai 
makanan 
antihipertensi, 
antioksidan 

c. dapat menjelaskan 
bakteri asam laktat 
pada dadih 

d. Dapat menjelaskan 
desain uji aktivitas 
antioksidan  

14 
 

Mahasiswa 
memperesentasikan 
tugas yang diberikan 
dosen (kelompok 6) 

Protein biji-bijian  hasil 
fermentasi sebagai 
pangan fungsioanal 
antihipertensi 
 
Kelompok 6 
mempresentasikan 
makalahnya tentang 
pengaruh fermentasi 
terhadap sifat 
antihipertensi salah satu 
bijian terhadap sifat 
antihipertensi secara in 
vitro dan in vivo 

• Presentasi oleh 
kelompok 6 

• Diskusi kelas. 
   
 

a. Mahasiswa dapat 
memahami protein 
tempe sebagai 
antihipertensi 

b. Mahasiswa dapat 
memahami bahwa 
ragi tempe dapat 
meningkatkan sifat 
antihipertensi 

c. Mahasiswa dapat 
menjelaskan dan desain 
penelitian mekanisme  
protein sebagai 
antihipertensi  

d. Mahasiswa dapat 
menjelaskan  metabolit 
skunder sebagai 
antihipertensi 

 
• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 

 
90 
menit. 

 
 
 
10 



12 
 

15 
 

Mahasiswa 
memperesentasikan 
tugas yang diberikan 
dosen (kelompok 7) 

Fermentasi susu dengan 
fortifikasi buah-buahan 
sebagai minuman 
penghambat aktivitas 
enzim alpha glukosidase 
 
Kelompok 7 
mempresentasikan 
makalahnya tentang 
pengaruh fermentasi  susu  
yang difortifikasi dengan 
satu buah-buahan terhadap 
sifat anntidiabetes 

• Presentasi oleh 
kelompok 7 

• Diskusi kelas. 
   
 

a. Mahasiswa dapat 
memahami protein 
susu sebagai 
antidiabetes 

b. Mahasiswa dapat 
memahami bahwa 
subsitusi  buah-
buahan dapat 
meningkatkan sifat 
antidiabetes terhadap 
produk susu 
fermentasi 

 
• Laptop,  
• ppt 
• zoom 

meeting 
 

 
100 
menit. 

 
 
10 

16 
 

  Ujian Akhir 
Semester dan 
mengumpulkan  
tugas makalah 

 Gform 
dan Google 
drive 

75 
menit 

 

 
Disetujui oleh, 

Ketua Program Studi Kimia,            Dosen Pengampu, 

 
Dr La Ode Sumarlin, M.Si                 Dr. Sri Yadial Chalid, M.Si 
NIP 19750918 2008011007                NIP.196803132003122001 

                     Mengetahui, 

                   Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 

 

 

 
    Nashrul Hakiem, S.Si, MT, PhD  

           NIP.  19710608 200501 1 005 
 


