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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

1. Identitas Matakuliah

Nama Program Studi : Kimia Jenjang Magister (S2)
Nama Mata kuliah : Biokimia Nutrisi dan Medis
Kode Mata kuliah : KI 745
Kelompok Mata kuliah : MKKPPS
Bobot  sks : 2 SKs
Jenjang : S2
Semester : 1
Prasyarat : Telah mengikuti perkuliahan Kapsel Kimia Organik (KI 713) dan Kapsel Biokimia (KI 733)
Status (wajib/ pilihan) : Wajib
Nama dan kode dosen : Dr. Florentina Maria Titin Supriyanti, M.Si (0735)
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Dr. Hayat Sholihin (0725)

2. Deskripsi Matakuliah (1 paragraf)
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib konsentrasi kimia hayati, dengan bobot 2SKS. Setelah mengikuti
perkuliahan ini mahasiswa mampu memahami proses-proses biokimia yang terjadi pada nutrisi dan medis. Materi yang
dipelajari meliputi hubungan biokimia, nutrisi dan.medis . Perubahan biokimia biomolekul (karbohidrat, protein dan lipid)
dalam makanan, Kimia air dan biokimia, Reaksi pencoklatan (enzimatis dan non enzimatis), Pangan fungsional. Interaksi
senyawa kimia dalam pengobatan, sistem penyerapan obat dalam tubuh (absorpsi,distribusi,metabolisme dan
ekskresi/ADME) , Mekanisme dan prinsip pengobatan (antiinfeksi, diabetes, stroke, asam urat, kolesterol). Proses
pembelajaran dilakukan menggunakan metode ceramah, penugasan dan Diskusi. . Penilaian meliputi UTS, Laporan
tugas dan UAS

3. Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) yang Dirujuk (Lihat CP pada Kurikulum Prodi, tuliskan kode CPPS (di depan)
Tabel 10. Profil kompetensi lulusan Program Studi Kimia jenjang magister

1. SIKAP

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika

S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila

S4
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

S5
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
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S6
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

S11 bersikap dan berprilaku ilmiah, edukatif dan religius.

2. PENGETAHUAN

P1 menguasai kemampuan fundamental pengembangan keilmuan baik dalam
aspek filosofis, metodologis, dan analitis;

P2 menguasaiteori struktur, energetika, kinetika, analisis, dan sintesis mikro,
makro, dan supramolekul;

P3 menerapkan dan mengembangkan pengetahuan pada bidang kimia material
atau kimia hayati melalui riset yang menghasilkan karya inovatif yang
diakui secara nasional maupun internasional;

P4 menerapkan dan mengembangkan berbagai teknik analisis menggunakan
instrument dan piranti lunak yang relevan.

3. KETERAMPILAN UMUM

KU1
mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif
melalui penelitian ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuandan teknologi
yang memerhatikan dan menerapkan nilaihumaniora sesuai dengan bidang
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keahliannya, menyusunkonsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan
kaidah, tata cara,dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang
setara,dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah
yangtelah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima dijurnal
internasional;

KU2

mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai
bidangkeahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat
atauindustri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan
dankeahliannya;

KU3

mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifiksecara
bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik,
sertamengomunikasikannya melalui media kepada masyarakatakademik
dan masyarakat luas;

KU4
mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi
objekpenelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitianyang
dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner ataumultidisipliner;

KU5

mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yangmemerhatikan dan
menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau
eksperimental terhadap informasi dan data;

KU6
mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja
dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang
lebih luas;

KU7 mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
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KU8
mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka
menjaminkesahihan dan mencegah plagiarisme;

KU9
mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, danberinovasi
dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupanbermasyarakat serta
mampu berperan sebagai warga dunia yangberwawasan global;

KU10 mampu menegakkan integritas akademik secara umum danmencegah
terjadinya praktik plagiarisme;

KU11 mampu menggunakan teknologi informasi dalam kontekspengembangan
keilmuan dan implementasi bidang keahlian; dan

KU12 mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untukkomunikasi
lisan dan tulis.

4. KETERAMPILAN KHUSUS

KK1 mampu melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan kimia atau kimia
terapan melalui riset dengan pendekatan interdisiplineratau multidisipliner,
dan menghasilan model/metode/pengembangan teori yang akurat, teruji,
dan inovatif;

KK2 mampu menyelesaikan masalah iptek terkait dengan struktur, sifat,dan
perubahan mikro, makro, dan supramolekul melalui
pendekataneksperimen, deduksi teoretis atau komputasi/simulasi, dan
pendekatan secara interdisipliner atau multidisipliner;

KK3 mampu mengedukasi masyarakat tentang manfaat zat kimia dandampak
penggunaan zat kimia berbahaya terhadap kesehatanmasyarakat dan
kelestarian lingkungan secara efektif denganmenggunakan argumen
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saintifik secara bertanggung jawab dan memanfaatkan teknologi informasi
dan media komunikasi yangrelevan;

KK4 mampu melakukan hal praktis dan lengkap tentang kerja laboratorium,
termasuk fungsi, cara mengoperasikan instrumen kimia yang umum, dan
analisis data dari instrumen tersebut, serta mampu memahami dan
mengantisipasi berbagai hal terkait keselamatan dan keamanan kerja di
laboratorium kimia

KK5 Mampu menggunakan piranti lunak untuk menentukan struktur dan energi
mikromolekul, piranti lunak untuk membantu analisis dan sintesis pada
bidang kimia yang umum atau yang lebih spesifik (organik, biokimia, atau
anorganik), dan untuk pengolahan data (kimia analitik).

KK6 Mampu merencanakan dan mengelola sumber daya di bawah
tanggungjawabnya dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi
kimia, guna menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis
organisasi.

4. Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPM)nomor CPM harus mengikuti nomor CPPS yang dirujuk dan tuliskan di belakang,
sedangkan di depan adalah kode CPM

M.1. Mahasiswa memahami isi RPS, tata tertib perkuliahan dan penilaian, hubungan biokimia, nutrisi dan.medis
(S1, S2 ,P2, P3, KK5)
M.2 Mahasiswa memahami perubahan biokimia biomolekul (karbohidrat, protein dan lipid) dalam makanan (S1, S2,
P2, P3, KK2,KK5)
M.3 Mahasiswa memahami  kimia air dan biokimia (S1, S2 ,P2, P3, KK5)
M.4  Mahasiswa memahami reaksi pencoklatan enzimatis dan non enzimatis (S1, S2, P2, P3, KK5)
M.5 Mahasiswa memahami  pengertian dan fungsi pangan fungsional. (S1, S2, ,P2, P3, KK5)
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M.6  Mahasiswa memahami lnteraksi senyawa kimia dalam pengobatan (S1, S2 ,P2, P3, KK5)
M.7 Mahasiswa memahami sistem penyerapan obat dalam tubuh (absorpsi,distribusi,metabolisme dan
ekskresi/ADME) (S1, S2,P2, P3, KK5)
M.8 Mahasiswa memahami  mekanisme dan prinsip pengobatan (antiinfeksi, diabetes, stroke, asam urat,kolesterol).
(S1, S2 ,P2, P3, KK5)

5. Deskripsi Rencana Pembelajaran
Minggu
/Pert ke

Sub-CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan
Kajian/Materi

Ajar

Pendekatan/Metode
Pembelajaran

Waktu Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

1 M.1. Mahasiswa
memahami isi
RPS, tata tertib
perkuliahan dan
penilaian,
hubungan
biokimia, nutrisi
dan.medis

RPS,

hubungan

biokimia,

nutrisi

dan.medis

Diskusi dan

ceramah

2x 50’ Informasi

perkuliahan

1 s/d 10

2 M.2 Mahasiswa
memahami
perubahan
biokimia
biomolekul
(karbohidrat,
protein dan lipid)
dalam makanan

Perubahan
biokimia
biomolekul
(karbohidrat,
protein dan
lipid) dalam
makanan

Diskusi, ceramah
dan pemberian
tugas

2x 50’ Mendapatkan

informasi biokimia

biomolekul dalam

makanan

UTS 1,2,3,4,5

,9,10
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3 M.2 Mahasiswa
memahami
perubahan
biokimia
biomolekul
(karbohidrat,
protein dan lipid)
dalam makanan

Perubahan
biokimia
biomolekul
(karbohidrat,
protein dan
lipid) dalam
makanan

Diskusi, ceramah
dan pemberian
tugas

2x 50’ Mendapatkan

informasi biokimia

biomolekul dalam

makanan

UTS 1,2,3,4,5

,9,10

4 .M. 3 Mahasiswa
memahami  kimia
air dan biokimia

Kimia air dan
biokimia

Diskusi, ceramah
dan pemberian
tugas

2x 50’ Mendapatkan

informasi kimia air

dan biokimia

UTS 1,2,3,4,5

,9,10

5 M. 3 Mahasiswa

memahami  kimia

air dan biokimia

Kimia air dan
biokimia

Diskusi, ceramah
dan pemberian
tugas

2x 50’ Mendapatkan

informasi kimia air

dan biokimia

UTS 1,2,3,4,5

,9,10

6 M.4 Mahasiswa
memahami reaksi
pencoklatan
enzimatis dan
non enzimatis

Reaksi
pencoklatan
enzimatis
dan non
enzimatis

Diskusi, ceramah
dan pemberian
tugas

2x 50’ Mendapatkan

informasi tentang

reaksi pencoklatan

enzimatis dan non

enzimatis

UTS 1,2,3,4,5

,9,10

7 M.4 Mahasiswa
memahami reaksi
pencoklatan
enzimatis dan
non enzimatis

Reaksi
pencoklatan
enzimatis
dan non
enzimatis

Kontekstual/

Diskusi, ceramah,

pemecahan

2x50’ Mendapatkan

informasi tentang

reaksi pencoklatan

UTS 1,2,3,4,5

,9,10
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masalah enzimatis dan non

enzimatis
8 UJIAN TENGAH SEMESTER
9 M.5 Mahasiswa

memahami
pengertian dan
fungsi pangan
fungsional.

Pengertian
dan fungsi
pangan
fungsional.

Kontekstual/

Diskusi, ceramah,

pemecahan

masalah

2x 50’ Melakukan
percobaan
analisis proksimat

UAS 1,2,3,4,5
,9,10

10 M.5 Mahasiswa
memahami
pengertian dan
fungsi pangan
fungsional.

Pengertian
dan fungsi
pangan
fungsional.

Kontekstual/

Diskusi, ceramah,

pemecahan

masalah

2x 50’ Melakukan
percobaan
analisis proksimat

UAS 1,2,3,4,5
,9,10

11 M.6  Mahasiswa
memahami
lnteraksi senyawa
kimia dalam
pengobatan

lnteraksi
senyawa
kimia dalam
pengobatan

Kontekstual/

Diskusi, ceramah,

pemecahan

masalah

2x 50’ Melakukan
percobaan
analisis vitamin
larut dalam air
atau larut dalam
lemak

UAS 6,7,8

12 M.6  Mahasiswa
memahami
lnteraksi senyawa
kimia dalam
pengobatan

lnteraksi
senyawa
kimia dalam
pengobatan

Kontekstual/

Diskusi, ceramah,

pemecahan

masalah

2x 50’ Melakukan
percobaan  fungsi
enzim amilase,
protease

UAS 6,7,8



11

13 M.7 Mahasiswa
memahami
sistem
penyerapan obat
dalam tubuh
(absorpsi,distribu
si,metabolisme
dan
ekskresi/ADME)

Sistem
penyerapan
obat dalam
tubuh
(absorpsi,dist
ribusi,metab
olisme dan
ekskresi/AD
ME)

Kontekstual/

Diskusi, ceramah,

pemecahan

masalah

2x 50’ Melakukan
percobaan  fungsi
enzim amilase,
protease

UAS 6,7,8

14 M.7 Mahasiswa
memahami
sistem
penyerapan obat
dalam tubuh
(absorpsi,distribu
si,metabolisme
dan
ekskresi/ADME)

Sistem
penyerapan
obat dalam
tubuh
(absorpsi,dist
ribusi,metab
olisme dan
ekskresi/AD
ME)

Kontekstual/

Diskusi, ceramah,

pemecahan

masalah

2x 50’ Melakukan
percobaan
analisis obat
paracetamol/
antimalaria/antidia
betes

UAS 6,7,8

15 M.8 Mahasiswa
memahami
mekanisme dan
prinsip
pengobatan
(antiinfeksi,
diabetes, stroke,
asam
urat,kolesterol).

Mekanisme
dan prinsip
pengobatan
(antiinfeksi,
diabetes,
stroke, asam
urat,kolester
ol).

Kontekstual/

Diskusi, ceramah,

pemecahan

masalah

2x 50’ Melakukan
percobaan
analisis obat
paracetamol/
antimalaria/antidia
betes

UAS dan ,
Laporan

6,7,8

16 UJIAN AKHIR SEMESTER
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7. Lampiran
Lampiran 1. Bahan Ajar

Lampiran 2. Media

Lampiran 3. Instrumen Penilaian


