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1. Identitas Matakuliah

Nama Program Studi : Kimia Jenjang Magister (S2)
Nama Matakuliah : Kemoetrik
Kode Matakuliah : PS701
Kelompok Matakuliah : MKKPs
Bobot  sks : 2
Jenjang : S-2
Semester : Genap
Prasyarat : -
Status (wajib/ pilihan) : wajib
Nama dan kode dosen : Dr.Soja Siti Fatimah, M.Si (1912) dan Dr. Fitri Khoerunnisa, M.Si

2. Deskripsi Matakuliah

Perkuliahan bertujuan agar mahasiswa dapat mengaplikasikan statistika terapan dalam mengolah data analisis hasil pengukuran
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instrumentasi kimia sehingga diperoleh kesimpulan yang valid. Bahan perkuliahan terdiri dari  permasalahan dalam analisis kuantitatif,
jenis-jenis kesalahan dan pengendaliannya uji signifikansi, pengujian kualitas pengukuran dan studi kasus dalam analisis kuantitatif,
Rancangan Acak Penelitian, pendekatan statistika multivariat diantaranya PCA untuk aplikasi kemometri yang digunakan dalam kimia
material dan kimia  hayati. Perkuliahan dilaksanakan dengan pendekatan konsep dan kontekstual, dengan metode ekspositori, diskusi
dan inkuiri. Media yang digunakan adalah power point, buku ajar, dan penelusuran data analisis kuantitatif  hasil penelitian melalui
internet. Penilaian dilakukan dengan UTS (30%), UAS(30%), dan Tugas Projek (30%).

3. Capaian Pembelajaran Program Studi yang Dirujuk (CPPS)

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

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 menguasai teori struktur, energetika, kinetika, analisis, dan sintesis mikro, makro, dan supramolekul;
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P3 menerapkan dan mengembangkan pengetahuan pada bidang kimia material atau kimia hayati melalui riset yang
menghasilkan karya inovatif yang diakui secara nasional maupun internasional; dan

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
pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya,
menyusun konsepsi 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 yang telah diterbitkan di jurnal
ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;

KU2 mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di
masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

KU3 mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika
akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;

KU4 mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta
penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner;

KU5
mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang memerhatikan 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

KU8 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam
rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiarisme;

KU9 mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan
pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global;

KU10 mampu menegakkan integritas akademik secara umum dan mencegah terjadinya praktik plagiarisme;

KU11 mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang
keahlian; dan
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KU12 mampu menggunakan minimal satu bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis.

4. KETERAMPILAN KHUSUS

KK1 mampu melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan kimia atau kimia terapan melalui riset dengan pendekatan
interdisipliner atau 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 pendekatan eksperimen, deduksi teoretis atau komputasi/simulasi, dan pendekatan secara interdisipliner atau
multidisipliner;

KK3 mampu mengedukasi masyarakat tentang manfaat zat kimia dan dampak penggunaan zat kimia berbahaya terhadap
kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan secara efektif dengan menggunakan argumen saintifik secara
bertanggung jawab dan memanfaatkan teknologi informasi dan media komunikasi yang relevan;

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)
M1. Dapat mendeskripsikan berbagai jenis kesalahan dan pengendaliannya dalam pengukuran dari alat konvensional maupun

instrumental. (S5, S6, S9, S11; P1-P4; KU2, KU2, KU8, KU11;  KK1, KK2, KK4,KK5)
M2. Dapat membuat keputusan statistika berdasarkan hasil uji signifikansi dan uji lanjutannya(S5, S6, S9,  S11; P1-P4; KU2,

KU2, KU8, KU11;  KK1, KK2, KK4,KK5)
M3. Dapat menggunakan software statistika minitab untuk anaisis multivariat. (KU2, KU2, KU8, KU11;  KK1, KK2, KK4,KK5)

pada bidang kimia  material dan kimia hayati (S5, S9, S11; P1-P4; KU5, KU8, KU11;  KK1, KK2, KK4,KK5)
M4. Dapat menjelaskan kualitas dari pengukuran analitik (The Quality of analytical measurement): sampling, dan QC
M5. Dapat menerapkan aplikasi statistika dan persamaan matematik untuk mengolah data hasil pengukuran instrumentasi kimia
. (S5, S6, S9,  S11; P1-P4; KU2, KU2, KU8, KU11;  KK1, KK2, KK4,KK5)

5. Deskripsi Rencana Pembelajaran
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Pert.1
Sub-CPMK /Indikator

Pembelajaran
Bahan

Kajian/Materi Ajar
Pendekatan/

Metode
pembelajaran

Waktu Pengalaman belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

1 Menjelaskan Rencana
Program Semester
(RPS) Mata Kuliah dan
ruang lingkup
perkuliahan

Rencana Program
Semester (RPS)
Ruang lingkup dan
aturan perkuliahan

Ceramah dan
diskusi

5 x 20’ Mahasiswa berdiskusi
tentang RPS, dan ruang
lingkup perkuliahan,
beserta aturannya

Penilaian
performa

RPS

2 Menjelaskan jenis-
jenis kesalahan dalam
pengukuran

Jenis kesalahan
dalam pengukuran
konvensional dan
instrumental

Ceramah dan
diskusi

2 x 50’ Mahasiswa berdiskusi
tentang kesalahan pada
Teknik spektrometri

Tugas : 1 a, c, f

3 Menjelaskan
signiikansi:Uji T dan F

Uji signifikan Ceramah dan
diskusi

2 x 50’ Mahasiwa menguji
hipotesis dengan uji T
dan F

Penilaian
performa

a,b,c

4 Menjelaskan
kebragaman data
melalui ANOVA

Uji signifikansi Ceramah dan
diskusi

2 x 50’ Mahasiswa melakukan
uji varibibialitas data
melalui ANOVA

Tugas :2 b,d

5 Menjelaskan disain
faktorial 1 dan 2 (RAK
1)

Rancangan acak
Penelitian/Disain
faktorial

Ceramah dan
diskusi

2 x 50’ Mahasiswa membuat
rancangan penelitian
disain faktorial 2

2 x 50’ d

6 Menjelaskan disain
factorial 3 (RAK 2)

Rancangan acak
Penelitian/Disain
faktorial

Ceramah dan
diskusi

2 x 50’ Mahasiswa membuat
rancangan penelitian
disain faktorial 2

Tugas:3
d

7 Menjelaskan Analisis
multivariat dengan
menggunakan
statistika terapan
untuk mengolah data,
menginterpretasi dan
menarik kesimpulan

Anaisis multivariat Ceramah dan
diskusi,
presentasi

2 x 50’ Mahasiswa dapat
menggunakan statistika
terapan untuk mengolah
data, menginterpretasi
dan menarik kesimpulan

Penilaian
performa

b,c, d
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Pert.1
Sub-CPMK /Indikator

Pembelajaran
Bahan

Kajian/Materi Ajar
Pendekatan/

Metode
pembelajaran

Waktu Pengalaman belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

multivariat

8 Menjelaskan analisis
multivariat
menggunakan
software minitab

Analisis multivariat
dan software
minitab

Ceramah dan
diskusi

2 x 50’ Mahasiswa
menganalisis data
multivariat dengan
mengunakan software
minitab

Penilaian
performa

b,c,d

9 UJIAN TENGAH SEMESTER
10 Menjelaskan

parameter analisis;
linearitas (daerah
kerja), sensitivitas,
LOD, dan LOQ)

Kualitas hasil
pengukuran

Ceramah dan
diskusi

2 x 50’ Mahasiswa melakukan
analisis data untuk
daerah kerja),
sensitivitas, LOD, dan
LOQ)

Penilaian
performa

a,b,e

11 Menjelaskan
parameter analisis;
akurasi, presisi,
selektitivas,
robustness dan
ketidakpastian
pengukuran
(uncertainty)

Kualitas hasil
pengukuran

2 x 50’ Mahasiswa melakukan
analisis data untuk
akurasi, presisi,
selektitivas, robustness
dan ketidakpastian
pengukuran
(uncertainty)

Tugas:4 a,b,e

12 Menjelaskan prinsip
dasar kemometri

Pengantar
kemometri

2 x 50’ Mahasiswa berdiskusi
kaitan antara statistika,
maematik dan data kima

Penilaian
performa

d

13 Menganalis penerapan
kemometri pada
pengukuran FTIR

studi kasus
kemometri-1

Diskusi dan
presentasi

2 x 50’ Mahasiswa
mempresentasi tugas 1

studi kasus 1 g,h

14 Menganalisis studi kasus Diskusi dan 2 x 50’ Mahasiswa studi kasus 2 g,h
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Pert.1
Sub-CPMK /Indikator

Pembelajaran
Bahan

Kajian/Materi Ajar
Pendekatan/

Metode
pembelajaran

Waktu Pengalaman belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

penerapan kemometri
pada data NMR

kemometri-2 presentasi mempresentasi tugas 2

15 Menganalisis
penerapan kemometri
pada UPHPLC

studi kasus
kemometri-3

Diskusi dan
presentasi

2 x 50’ Mahasiswa
mempresentasi tugas 3

studi kasus 2 g,h

16 UJIAN AKHIR SEMESTER

6. Daftar Rujukan
a. Hage, DS & Carr, JD. 2011, Analytical Chemistry and Quantitative Analysis, Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA

b. Harmita, 2004, Petunjuk Pelaksanaan Validasi Metode Analisis dan cara perhitungannya, Majalah Kefarmasian, Vol.1 No.3:117-

135 ISSN 1693-9883.

c. Kenkel John, 2014, Analytical Chemistry for Technicians, Fourth Ed.CRC Press, New York

d. Miller James, N. and Miller Jane C. 2005, Statistic and Chemometric for Analyticals Chemistry, fifth Ed.Pearson Ed.Lim.
(Main Reference)

e. Riyanto, 2014, Validasi dan Verifikasi Metode Uji, Deepublish, Yogja

f. Skoog, D.A., West, D.M., and Holler, F.J., 2014. Fundamentals of Analytical Chemistry. 9th edition. New York: Saunders College

Publishing.

7. Lampiran
Lampiran 1. Bahan Ajar

1. Jenis kesalahan dalam pengukuran konvensioanal dan instrumental

2. Uji signifikansi

3. Kualitas hasil pengukuran analitik (uji kualitas metode)
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4. Pengantar kemometrik

5. Artikel terkait analisis kemometri

Lampiran 2. Instrumen Penilaian............

1. Rubrik penilaian performa

2. Rubrik penilaian tugas

3. Rubrik penilaian presentasi

4. Kisi-kisi UTS dan UAS


