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Capaian
Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI
1. Mampu menghasilkan rancangan mekanikal sistem secara komprehensif berdasarkan konsep-konsep Keilmuan yang didukung

oleh analisis secara sistematis dengan memperhatikan aspek fungsi, teknologi, ekonomi, lingkungan fisik dan sosial secara
berkelanjutan.

2. Mampu melakukan riset untuk merumuskan isu, tujuan, permasalahan dan konsep perencanaan energy terbarukan
3. Mampu memperlihatkan hubungan integrasi antara konversi energy, manufaktur, material dan konstruksi sebgai ilmu teknik mesin
4. Mampu menghasilkan rancangan yang diintegrasikan dengan efektivitas, efisiensi dan kebutuhan energi dalam aplikasi ilmu

rekayasa
5. Mampu memilih model dan klasifikasi Sistem mekanikal dan menuangkannya dalam media gambar dan menyampaikannya pada

pihak yang berkepentingan
6. Mampu memilih dan menggunakan Software dalam perencanaan dan perancangan produk manufaktur
7. Mampu memberikan penilaian terhadap informasi yang diberikan yang mencerminkan sikap terhadap pengembangan desain

berkelanjutan
CPMK

Mahasiswa mampu menguraikan konsep analisa sistem perpinndahan panas konduksi dan menganalisa perpindahan pada alat
penukar kalor

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas konsep-konsep perpindahan panas konduksi dan konveksi, konstruksi alat penukar kalor, konfigurasi alat penukar kalor
(susunan dari tube), sekat penukar kalor, sel dan tube dan faktor-faktor pengotoran yang terjadi pada penukar kalor, prosedur perencanaan alat penukar
kalor. Setelah menempuh mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami konsep-konsep alat penukar kalor dan saling keterkaitannya serta mampu
menerapkannya pada bidang teknik mesin.

Dosen pengampu Ir. Amirsyam Nasution, MT.
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Mahasiswa mampu menjelaskan tentang penukar kalor dan
konstruksi penukar kalor

Menjelaskan kontrak kuliah, perpindahan panas konduksi dan
konveksi

Mahasiswa mampu menjelaskan susunan dari tube, bappel (sekat)

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8)

Mahasiswa mampu menjelaskan sell dan tube

Mahasiswa Mampu menjelaskan Faktor-faktor pengotoran
yang terjadi pada penukar kalor

Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur perencanaan alat
penukar kalor

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16)

CPMK :
Mahasiswa mampu menguraikan konsep analisa sistem perpinndahan panas konduksi dan menganalisa perpindahan pada alat
penukar kalor
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Gambar : Analisis Instruksional mata kuliah Entomologi

Mg Ke- Kemampuan Akhir yang
diharapkan (Sub-CPMK) Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu Pengalaman Belajar

Mahasiswa
Kriteria dan Indikator

Penilaian
Bobot

Nilai (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Mahasiswa mampu

menjelaskan perpindahan
panas konduksi dan konveksi

1. Perpindahan panas konduksi
2. Perpindahan panas konveksi

Kuliah,
Brainstorming,
Diskusi

60
menit

Tugas 1 (individu):
Kajian pustaka,
Melakukan resume dari
kajian pustaka

 Ketepatan
menjelaskan
perpindahan
panas konduksi

 Ketepatan
menjelaskan
panas konveksi

10

2,3,4 Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang penukar
kalor dan konstruksi penukar
kalor

1. Penukar kalor
2. Konstruksi penukar kalor

Kuliah,
Brainstorming,
Diskusi

60
menit

Tugas-2:
Kajian pustaka,
Melakukan resume dari
kajian pustaka,
Mengerjakan soal sesuai
materi yang disampaikan

Tugas-3:
Kajian pustaka,
Melakukan resume dari
kajian pustaka,
Review jurnal
internasional untuk
klasifikasi

 Kejelasan
menjelaskan
penukar kalor

 Ketepatan
menjelaskan
konstruksi
penukar kalor

 Ketepatan
menguraikan
penukar kalor

15

5,6,7 Mahasiswa mampu
menjelaskan susunan dari
tube, bappel (sekat)

1. Susunan tube
2. Bappel (sekat)

Kuliah,
Brainstorming,
Diskusi

60
menit

Tugas-4:
Kajian pustaka,
Melakukan resume dari
kajian pustaka,

Tes Individu (Kuis 1):
Tes tulis/essay

 Kejelasan
menjelaskan
susunan tube

 Ketepatan
menjelaskan
Susunan Bappel
(Sekat)

20
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8 Evaluasi Tengah Semester tdk
diberi
bobot

9,10 Mahasiswa mampu
menjelaskan  sell dan
tube

1. Sell
2. Tube

Kuliah,
Brainstorming,
Diskusi
Presentasi

60
menit

Tugas-5 :
Kajian pustaka,
Melakukan resume dari
kajian pustaka,
Mengerjakan contoh soal-
soal untuk materi yang
telah disampaikan

Tes-Individu:
Presentasi review jurnal

 Ketepatan
menjelaskan Sell

 Ketepatan
Menjelaskan Tube

25

11,12 Mahasiswa Mampu
menjelaskan Faktor-
faktor pengotoran yang
terjadi pada penukar
kalor

1. Faktor – factor pengotoran
yang terjadi pada penukar
kalor

Kuliah,
Brainstorming,
Diskusi kelompok,
Presentasi individu

60
menit

Tugas-6 :
Kajian pustaka,
Melakukan resume dari
kajian pustaka,
Mengerjakan soal sesuai
materi yang disampaikan

Tes-Individu:
Presentasi review jurnal

 Ketepatan
menjelaskan
Faktor – factor
pengotoran yang
terjadi pada
penukar kalor

10

13,14
,15

Mahasiswa mampu
menjelaskan prosedur
perencanaan alat penukar
kalor

1. Prosedur perencanaaan alat
penukar kalor

Kuliah,
Brainstorming,
Diskusi kelompok,
Presentasi individu

100
menit

Tugas-7 :
Kajian pustaka,
Melakukan resume dari
kajian pustaka,
Mengerjakan soal sesuai
materi yang disampaikan

Tes Individu
Presentasi review jurnal
(Kuis 2):
Tes tulis/essay

 Ketepatan
menjelaskan
Prosedur
perencanaaan alat
penukar kalor

10



5

16 Evaluasi Akhir Semester tdk
diberi
bobot
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