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Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Mesin-Mesin Fluida. 

RPS Mesin-Mesin Fluida ini disusun sebagai panduan dalam mata kuliah Mesin-Mesin 

Fluida. RPS Mesin-Mesin Fluida ini bertujuan agar mahasiswa mampu menguasai konsep-

konsep mata kuliah Mesin-Mesin Fluida. Dalam penyusunan RPS Mesin-Mesin Fluida ini, 

penulis mendapat banyak bantuan, masukan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, 

melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada: 

1. Ketua Jurusan Teknik 

2. Ketua Program Studi Teknik Energi Terbarukan 
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Mochammad Nuruddin, ST,M.Si 

 

 

Yuli Hananto, S.TP.,M.Si 

Capaian Pembelajaran 
(CP) 
 

Capaian Pembelajaran Lulusan yang terdapat pada Mata Kuliah (4) 

CPL-2 Mahasiswa Mampu menginternalisasi sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri, Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

CPL-3 Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep teoretis secara umum sains alam, prinsip rekayasa (engineering 

principles), sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan 

komponen, bagian, dan sistem  teknologi energi terbarukan yang berbasis ramah lingkungan dan konservasi 

energi 

CPL-8 Mahasiswa mampu  mengaplikasikan pemecahan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai 

dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas 

hasilnya secara mandiri; 

CPL-11 Mahasiswa Mampu mengaplikasikan penerapan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa ke dalam 

prosedur dan praktek teknikal (technical practice) untuk menyelesaikan masalah rekayasa dalam bidang  

energi terbarukan maupun mesin industri yang terdefinisi dengan jelas (well-defined);   
Capaian 
Pembelajara
n Mata 

 



Kuliah yang 
lebih spesifik 
(8) 
CPMK1 
 

Memahami dan menguasai teori tentang konstruksi mesin fluida serta sistem  

instalasinya. 

CPMK2 Mampu melakukan perhitungan-perhitungan dalam perancangan mesin-mesin fluida. 

CPMK3 Menunjukkan  sikap bertanggung jawab dan mandiri terhadap keahlian atas pekerjaan yang dilakukan 

SUB-CPMK  

SUB-CPMK-1 
 

Menjelaskan Ruang Lingkup, definisi teori mesin-mesin fluida melalui diskusi dan penugasan. 

SUB-
CPMK-2 

Menjelaskan prinsip kerja, jenis-jenis, kinerja  dan penerapan dari pompa  melalui diskusi kelompok dan 
penugasan 

SUB-
CPMK-3 

Menjelaskan sistem pemompaan melalui diskusi kelompok dan penugasan    

SUB-
CPMK-4 

Menjelaskan prinsip kerja, jenis-jenis, kinerja  dan penerapan dari fan/blower melalui diskusi kelompok 
dan penugasan    

SUB-
CPMK-5 

Menjelaskan prinsip kerja, jenis-jenis, kinerja  dan penerapan dari kompresor melalui diskusi kelompok 
dan penugasan 

SUB-
CPMK-6 

Menjelaskan prinsip kerja, jenis-jenis, kinerja  dan penerapan dari turbin air melalui diskusi kelompok 
dan penugasan 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah (9) 

Mata kuliah ini  menjelaskan konsep tentang perubahan energi pada mesin-mesin fluida, menganalisa kinerja yang 
dihasilkan suatu mesin-mesin fluida serta mengetahui penerapan mesin-mesin fluida tersebut pada sistem energi 
terbarukan. Mesin-mesin fluida yang dibahas pada mata kuliah ini antara lain :, pompa, kompresor,  fan/blower dan 
turbin. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah dalam 
Bahasa Inggris (10) 

This course explains the concept of energy changes in fluid machines, analyzes the performance produced by fluid 
machines and knows the application of these fluid machines to renewable energy systems. Fluid machines discussed in 
this course include: pumps, compressors, fans/blowers and turbines. 

Bahan Kajian / 
Materi 
Pembelajaran (11) 

1. Dasar-dasar mesin fluida 
2. Pompa Perpindahan Positif 
3. Pompa Sentrifugal 
4. Pompa Aksial 
5. Sistem Pemompaan 
6.  Fan/Blower 



 

Minggu

Ke- 

 

 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajar

an 

[Media & 

Sumber 

Belajar] 

 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1   

 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Definisi Suhu 

dan kalor 

 Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

Sistem 

Kontrak 

Perkuliahan dan 

silabus 

perkuliahan 

1.Pertemuan I : 

Suhu dan Kalor 

0.Bidang Kajian 

Termodinamika 

1.Temperatur dan 

Skala Termometer 

Bentuk 
(17): 
Kuliah 
aktifitas 

Di kelas 

 

Strategi 

(18): 

Pembelaj

aran 

PB: 

2x(2x50”

) 

PT: 

2x(2x60”

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

• Mencari materi 

makalah secara 

on-line dengan 

menggunakan 

aplikasi e-

Learning dan 

menyusun 

ringkasan dlm 

bentuk makalah 

tentang 

Kriteria: 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

suhu dan 

kalor 

 Kemampuan 

dalam 

pengukuran 

suhu dan 

kalor dalam 

5 

7.  Kompresor 
8.  Turbin Impuls 
9.  Turbin Reaksi 
10. Turbin Aksial 

Daftar Referensi (12) 1. Harinaldi dan Budiarso. 2015. Sistem Fluida : Prinsip Dasar dan Penerapan Mesin Fluida, Sistem Hidrolik, dan Sistem 
Pneumatik. Penerbit Erlangga. Jakarta 

2. Cengel, Y. A. dan Cimbala, J. 2006. Fluid Mechanics : Fundamental And Applications. Mc-Graw Hill Companies Inc. 
3. Kothandaraman, C. P. dan Rudramoorthy, R. Fluid Mechanics and Machinery. New Age International Publishers. New 

Delhi  
Nama Dosen Pengampu 
(13) 

1. Mochammad Nuruddin, ST.,M.Si 
2. Dedy Eko Rahmanto, ST, M.Si 

Matakuliah prasyarat (14) - 



Termodinamika 

dan ekspansi 

termal 

 Menjelaskan 

Ruang Lingkup, 

definisi teori 

Termodinamika 

Teknik dan 

Konsep dari 

Perpindahan 

Panas melalui 

diskusi dan 

penugasan 

 

2.Kalor 

3.Sistem 

Termodinamika 

4.Ekspansi Termal 

secara 

daring 

dan 

luring 

Diskusi 

kelompok 

dan 

penugasa

n 

 Metode 

(19): 
Case 
Method 
Media(20

):  

Komputer 

dan LCD 

Projecto

r, atau 

gadget 

dan 

internet 

Sumber 
belajar(21
):  
Referensi 

1 bab 1-3 

 pengertian suhu 

dan kalor dan 

contoh nya. 

(Tugas-1) 

• Makalah: 

Aplikasi suhu 

dan kalor dalam 

bidang mesin 

otomotif. 

(Tugas-2) 

 

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

aplikasi 

mesin 

otomotif 

 

2  Mahasiswa 

mampu 

menjelaskan 

kesetimbangan 

termodinamika 

dan energi 

2. Pertemuan II 

:  

Kesetimbangan 

Termodinamika dan 

Energi Panas 

0. Kuantitas 

Bentuk 
(17): 
Kuliah 

aktifitas 

Di kelas 
 

PB: 

2x(2x50”

) 

 

PT: 

2x(2x60”

 Mencari materi 

makalah secara 

on-line dengan 

menggunakan 

aplikasi e-

Learning dan 

Kriteria: 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

pengertian 

Energi 

Panas 

5 



panas 

 Mahasiswa 

mampu 

Menjelaskan 

Ruang Lingkup, 

definisi teori 

Termodinamika 

Teknik dan 

Konsep dari 

Perpindahan 

Panas melalui 

diskusi dan 

penugasan 

Panas 

1. Perubahan 

Fase 

2. Kalorimeter 

3. Perpindahan 

Panas 

4. Energi Solar 

Strategi 

(18): 

Pembelaj

aran 

secara 

daring 

dan 

luring 

 
Metode 
(19): 
Case 
Method 
Media(20

): 

Komputer 

dan LCD 

Projecto

r, atau 

gadget 

dan 

internet 

 

Sumber 
belajar(21
):  
Referensi 

1 

Chapter 1, 

sub bab 1-

3 sampai 

1-6 

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 

menyusun 

ringkasan dlm 

bentuk makalah 

tentang 

pengertian 

Energi Panas dan 

perubahan fase 

pada zat(Tugas-

1) 

• Makalah: 

Aplikasi energi 

panas dan 

perubahan fase 

dalam bidang 

mesin otomotif. 

(Tugas-2) 

 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

 Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

Perubahan 

fase dan 

Perpindahan 

panas 

 Kemampuan 

dalam 

mengukur 

energi 

panas  

 

 

 

 

 

     3  Mahasiswa Kerja dan Usaha Bentuk PB: Mencari materi Kriteria:  Ketepatan 5 



mampu 

Menjelaskan 

pengertian 

Hukum 

termodinamika 

I dan Hukum 

Termodinamika 

II melalui 

Observasi 

terhadap 

gejala – 

gejala alam 

dan sistem 

Termodinamika 

 Mahasiswa 

mampu 

Meingidentifik

asi diagram 

suatu siklus 

dalam sebuah 

sistem 

Termodinamika 

melalui 

diskusi 

kelompok dan 

penugasan   

Termodinamika: 

a. Definisi 

kerja dan Usaha 

dalam 

termodinamika 

b. Perhitungan 

kerja dan usaha  

c. Usaha 

isothermal 

d. Usaha 

isokhorik 

e. Usaha 

isobarik 

f. Proses 

Adiabatik 

(17): 
Kuliah 

aktifitas 
Di kelas 

 

Strategi 

(18): 

Pembelaj

aran 

secara 

daring 

dan 

luring 

Presenta

si dan 

diskusi 

kelompok 

Metode 
(19): 
Case 
Method 
Media(20

): 

Komputer 

dan LCD 

Projecto

r, atau 

gadget 

dan 

internet 

Sumber 
belajar(21):  
Referensi 

2x(2x50”

) 

PT: 

2x(2x60”

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 

makalah secara 

on-line dengan 

menggunakan 

aplikasi e-

Learning dan 

menyusun 

ringkasan dlm 

bentuk makalah 

tentang 

pengertian Sistem 

Termodinamika 

berserta contoh 

nya. (Tugas-1) 

• Makalah: 

Aplikasi Sistem 

Termodinamika 

dan Hukum ke-0 

Termodinamika 

dalam bidang 

mesin otomotif. 

(Tugas-2) 

 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

menjelaskan 

tentang 

pengertian 

kerja dan 

usaha 

sistem 

termodinami

ka dan 

Perhitungan 

nya 

 Ketepatan 

menjelaskan 

pengertian 

Persamaan 

keadaan 

 Ketepatan 

menjelaskan 

hukum ke-0 

sistem 

termodinami

ka 

 



1 

Bab 1 sub 

bab 1-7 

sampai 1-

12 

 

4 •Mahasiswa 

mampu 

Menjelaskan 

pengertian 

Hukum 

termodinamika 

I dan Hukum 

Termodinamika 

II melalui 

Observasi 

terhadap 

gejala – 

gejala alam 

dan sistem 

Termodinamika 

•Mahasiswa 

mampu 

Meingidentifik

asi diagram 

suatu siklus 

dalam sebuah 

sistem 

Termodinamika 

melalui 

diskusi 

kelompok dan 

penugasan   

Hukum 

termodinamika I : 

a. Hukum 

Kekekalan energi 

b. Perubahan 

Energi Dalam 

Bentuk 
(17): 
Kuliah 

aktifitas 

Di kelas 
 

Strategi 

(18): 

Pembelaj

aran 

secara 

daring 

dan 

luring 

Diskusi 

kelompok 

dan 

presenta

si 

 
Metode 
(19): 
Case 
Method 
Media(20

): 

Komputer 

PB: 

2x(2x50”

) 

 

PT: 

2x(2x60”

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 

Mencari materi 

makalah secara 

on-line dengan 

menggunakan 

aplikasi e-

Learning dan 

menyusun 

ringkasan dlm 

bentuk makalah 

tentang 

pengertian Hukum 

termodinamika ke-

I contoh nya. 

(Tugas-1) 

• Makalah: 

Aplikasi Hukum 

Termodinamikan 

ke-I dalam 

bidang mesin 

otomotif. 

(Tugas-2) 

 

Kriteria: 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

Hukum Ke-I 

Termodinami

ka 

 Ketepatan 

menjelaskan 

Proses 

Diagram P-V 

 Ketepatan 

menjelaskan 

cara kerja 

proses 

Adiabatik 

 

5 



dan LCD 

Projecto

r, atau 

gadget 

dan 

internet 

Sumber 
belajar(21
):  

Referensi 1 

Bab 2 sub 

bab 2-1 

sampai 2-6 

5 •Mahasiswa 

mampu 

Menjelaskan 

pengertian gas 

ideal dan gas 

nyata dalam 

Termodinamika 

•Mahasiswa 

mampu 

Meingidentifik

asi diagram 

suatu siklus 

dalam sebuah 

sistem 

Termodinamika 

melalui 

diskusi 

kelompok dan 

penugasan   

Gas ideal dan 

Nyata : 

a.  

Karakteristik gas 

ideal 

:tekanan,Volume, 

dan Suhu 

b. Gaya antar 

molekul gas Nyata 

Bentuk 
(17): 
Kuliah 

aktifitas 
Di kelas 

 

Strategi 

(18): 

Pembelaj

aran 

secara 

daring 

dan 

luring 

 
Metode 
(19): 
Case 
Method 
Media(20

): 

PB: 

2x(2x50”

) 

PT: 

2x(2x60”

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 

Mencari materi 

makalah secara 

on-line dengan 

menggunakan 

aplikasi e-

Learning dan 

menyusun 

ringkasan dlm 

bentuk makalah 

tentang gas ideal 

dan gas nyata 

serta Kapasitas 

Panas berserta 

contoh nya. 

(Tugas-1) 

• Makalah: 

Aplikasi gas 

ideal dan gas 

nyata dalam 

Kriteria: 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

definisi 

gas ideal 

dan gas 

Nyata 

 Ketepatan 

menjelaskan 

karakterisk

tik gas 

ideal dan 

gas nyata 

 

5 



Komputer 

dan LCD 

Projecto

r, atau 

gadget 

dan 

internet 

Sumber 
belajar(21
):  

Referensi 1 

Bab 3, sub 

bab 3-1 

sampai 3-6 

bidang mesin 

otomotif. 

(Tugas-2) 

 

6  Mampu 

Menyusun 

metode 

penelitian 

tentang 

analisis 

penerapan ilmu 

termodinamika 

Teknik dalam 

bidang Mesin 

otomotif 

melalui Case 

method 

 Mahasisw

a mampu 

menjelaskan 

definisi 

entropi sistem 

dan keadaannya 

Entropi : 

a. Definisi 

Entropi 

b. Persamaan 

Matematis entropi 

c. Entropi 

adalah Fungsi 

keadaan 

d. Proses 

irreversibel 

e. Proses 

Entropi pada mesin 

carnot 

Bentuk 
(17): 
Kuliah 

aktifitas 
Di kelas 

 

Strategi 

(18): 

Pembelaj

aran 

secara 

daring 

dan 

luring 

Presentasi 

dn diskusi 

kelompok 
Metode 
(19): 
Case 

PB: 

2x(2x50”

) 

PT: 

2x(2x60”

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 

Mencari materi 

makalah secara 

on-line dengan 

menggunakan 

aplikasi e-

Learning dan 

menyusun 

ringkasan dlm 

bentuk makalah 

tentang 

pengertian 

Entropi system 

berserta contoh 

nya. (Tugas-1) 

• Makalah: 

Aplikasi Entropi 

sistem dalam 

bidang Mesin 

Kriteria: 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

Pengertian 

Entropi 

system 

 Ketepatan 

dalam 

menghitung 

soal-soal 

persamaan 

entropi  

5 



Method 
Media(20

) 

Komputer 

dan LCD 

Projecto

r, atau 

gadget 

dan 

internet 

 

 

Sumber 
belajar(21
):  

 Referensi 1 

Bab 7,7-1 

sampai 7-9 

otomotif. 

(Tugas-2) 

 

7 •Mahasiswa 

mampu 

Menjelaskan 

pengertian 

Hukum 

termodinamika I 

dan Hukum 

Termodinamika 

II melalui 

Observasi 

terhadap gejala 

– gejala alam 

dan sistem 

Termodinamika 

•Mahasiswa 

Hukum 

Termodinamika II : 

a. Azaz Kelvin 

Planck 

b. Azaz 

Clausius 

c. Mesin kalor 

d. Mesin 

Pendingin 

Bentuk 
(17): 
Kuliah 

aktifitas 
Di kelas 

 

Strategi 

(18): 

Pembelaj

aran 

secara 

daring 

dan 

luring 

 

PB: 

2x(2x50”

) 

PT: 

2x(2x60”

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 

 Mencari 

materi makalah 

secara on-line 

dengan menggunakan 

aplikasi e-

Learning dan 

menyusun ringkasan 

dlm bentuk makalah 

tentang Pengertian 

Hukum 

Termodinamika II 

berserta contoh 

nya. (Tugas-1) 

• Makalah: 

Kriteria: 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

Hukum 

Termodinami

ka II 

 Ketepatan 

menghitung 

performansi 

Mesin kalor 

dan mesin 

pendingin 

 Ketepatan 

menyelesaik

an masalah 

10 



mampu 

Meingidentifika

si diagram 

suatu siklus 

dalam sebuah 

sistem 

Termodinamika 

melalui diskusi 

kelompok dan 

penugasan   

Metode 
(19): 
Case 
Method 
Media(20

): 

Komputer 

dan LCD 

Projecto

r, atau 

gadget 

dan 

internet 

Sumber 
belajar(21
):  
Referensi 

1 bab 6, 

sub bab 6-

1 sampai 

6-12 

Aplikasi  Hukum 

Termodinamika II 

dalam bidang 

Mesin otomotif 

(Sel HHO bahan 

bakar). (Tugas-

2) 

 

Case method 

tentang 

hukum 

termodinami

ka II 

8   UJIAN TENGAH 

SEMESTER 

10% 

9  Mahasiswa 

mampu 

Menjelaskan 

definisi 

Perpindahan 

panas 

Konduksi, 

Konveksi , 

Radiasi 

melalui studi 

Perpindahan Panas 

Konduksi : 

a. Definisi 

Perpindahan Panas 

konduksi 

b. Cara 

Perpindahan panas 

Konduksi 

c.

 Konduktivitas 

 Bentuk:  

Kuliah 

Aktifitas 

di kelas: 

 Strategi 

pembelaja

ran : 

Secara 

luring 

dan 

PB: 

2x(2x50”

) 

PT: 

2x(2x60”

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 Mencari 

materi makalah 

secara on-line 

dengan menggunakan 

aplikasi e-

Learning dan 

menyusun ringkasan 

dlm bentuk makalah 

tentang Pengertian 

perpindahan panas 

Kriteria: 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

Pengertian 

Perpindahan 

panas 

Konduksi 

dan dalam 

penerapanny

a di bidang 

5 



kasus dan 

presentasi 

Thermal daring(Hy

brid) 

Presentas

i dan 

diskusi 

kelompok 

 Metode: 

Case 

method 

 Media: 

Komputer 

dan LCD 

Projector

, atau 

gadget 

dan 

internet 

 Sumber 

belajar : 

Referensi 

7, bab 1 , 

sub bab 1-

1 sampai 

1-6 

 

 Konduksi berserta 

contoh nya. 

(Tugas-1) 

• Makalah: 

Aplikasi 

Penerapan 

perpindahan 

panas konduksi 

dalam bidang 

Mesin otomotif . 

(Tugas-2) 

 

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

mesin 

otomotif 

10 •

 Mahasiswa 

mampu 

Menjelaskan 

definisi 

Perpindahan 

panas Konduksi, 

Perpindahan Panas 

Konveksi : 

a.Definisi 

Perpindahan Panas 

Konveksi 

b.Cara Perpindahan 

panas Konveksi 

 Bentuk:  

Kuliah 

Aktifitas 

di kelas: 

 Strategi 

pembelaja

ran : 

PB: 

2x(2x50”

) 

PT: 

2x(2x60”

) 

 

 Mencari 

materi makalah 

secara on-line 

dengan menggunakan 

aplikasi e-

Learning dan 

menyusun ringkasan 

Kriteria: 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

untuk 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

Pengertian 

tentang 

Konsep 

Perpindahan 

5 



Konveksi , 

Radiasi melalui 

studi kasus dan 

presentasi 

c.Koefisien 

Konveksi 

 

 

Secara 

luring 

dan 

daring(Hy

brid) 

Presentas

i dan 

diskusi 

kelompok 

 Metode: 

Case 

method 

 Media: 

Komputer 

dan LCD 

Projector

, atau 

gadget 

dan 

internet 

 Sumber 

belajar : 

Referensi 

7, bab 2 

,bab 3, 

dan bab 4  

M: 

2x(2x60”

) 

 

dlm bentuk makalah 

tentang Pengertian 

Perpindahan Panas 

Konveksi berserta 

contoh nya. 

(Tugas-1) 

• Makalah: 

Aplikasi 

Perpindahan 

panas Konveksi 

dalam bidang 

Mesin otomotif . 

(Tugas-2) 

 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

Panas 

konveksi 

 Ketepatan 

menyelesaik

an masalah 

dalam Case 

method 

tentang 

Perpindahan 

Panas 

Konveksi  

11 •

 Mahasiswa 

mampu 

Menjelaskan 

definisi 

Perpindahan 

 Pengamatan dan 

identifikasi pada 

proses Perpindahan 

panas konveksi 

pada kehidupan 

sehari-hari dan 

 Bentuk:  

Kuliah 

Aktifitas 

di kelas: 

 Strategi 

pembelaja

PB: 

2x(2x50”

) 

PT: 

2x(2x60”

) 

 Mencari 

materi makalah 

secara on-line 

dengan menggunakan 

aplikasi e-

Learning dan 

Kriteria: 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

Pengertian 

tentang 

External 

5 



panas 

Konduksi, 

Konveksi , 

Radiasi 

melalui studi 

kasus dan 

presentasi 

aplikasinya pada 

bidang mesin 

otomotif 

 External Forced 

Convection  

 Natural Forced 

Convection 

ran : 

Secara 

luring 

dan 

daring(Hy

brid) 

Presentas

i dan 

diskusi 

kelompok 

 Metode: 

Case 

method 

 Media: 

Komputer 

dan LCD 

Projector

, atau 

gadget 

dan 

internet 

 Sumber 

belajar : 

Referensi 

7, bab 2, 

3,4 

 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 

menyusun ringkasan 

dlm bentuk makalah 

tentang penerapan 

External Forced 

Covection dan 

naturan Forced 

Convection. 

(Tugas-1) 

• Makalah: 

Aplikasi   

External Forced 

Convection dan 

natural Forced 

Convection 

bidang Mesin 

otomotif . 

(Tugas-2) 

 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

Forced 

Convection  

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

Natural 

Forced 

Convection 

 

12 •

 Mahasiswa 

mampu 

Menjelaskan 

definisi 

Perpindahan Panas 

Radiasi : 

a.Definisi 

Perpindahan Panas 

Radiasi 

 Bentuk:  

Kuliah 

Aktifitas 

di kelas: 

 Strategi 

PB: 

2x(2x50”

) 

PT: 

2x(2x60”

 Mencari materi 

makalah secara 

on-line dengan 

menggunakan 

aplikasi e-

Kriteria: 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

Perpindahan 

panas 

5 



Perpindahan 

panas 

Konduksi, 

Konveksi , 

Radiasi 

melalui studi 

kasus dan 

presentasi 

b.Cara Perpindahan 

panas Radiasi 

c.Koefisien panas 

radiasi 

pembelaja

ran : 

Secara 

luring 

dan 

daring(Hy

brid) 

Presentas

i dan 

diskusi 

kelompok 

 Metode: 

Case 

method 

 Media: 

Komputer 

dan LCD 

Projector

, atau 

gadget 

dan 

internet 

 Sumber 

belajar : 

Referensi 

7, bab 11 

, bab 12 

 

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 

Learning dan 

menyusun 

ringkasan dlm 

bentuk makalah 

tentang 

Perpindahan 

panas radiasi 

 

deskriptif 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

radiasi 

 Ketepatan 

menjelaskan 

dan 

menghitung 

radiasi 

pada benda 

hitam 

sempurna 

13  Mahasiswa 

mampu 

Menyusun 

hasil 

Alat Penukar kalor 

Jenis Tubular Heat 

Exchanger: 

Perhitungan Log 

 Bentuk:  

Kuliah 

Aktifitas 

di kelas: 

PB: 

2x(2x50”

) 

PT: 

(Tugas-1) 

• Makalah: reviuw 

jurnal tentang 

alat Penukar 

Kriteria: 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Ketepatan 

menjelaskan 

tentang 

Pengertian 

5 



laporan 

mengenai 

analisis 

perhitungan 

Perpindahan 

Panas pada 

Alat Penukar 

kalor di 

komponen 

Mesin 

Kendaraan 

melalui 

Penugasan 

kelompok. 

 Mahasiswa 

mampu 

Mendeskripsi

kan jenis-

jenis 

Perpindahan 

Panas 

Konduksi, 

konveksi, 

radiasi pada 

mesin 

penukar 

kalor 

melalui 

penugasan 

mandiri dan 

observasi 

Mean temperature 

Difference (LMTD) 

dalam merancang 

alat penukar kalor 

 Strategi 

pembelaja

ran : 

Secara 

luring 

dan 

daring(Hy

brid) 

Presentas

i dan 

diskusi 

kelompok 

 Metode: 

Case 

method 

 Media: 

Komputer 

dan LCD 

Projector

, atau 

gadget 

dan 

internet 

 Sumber 

belajar : 

Referensi 

7, bab 

13,14, dan 

bab 15 

 

2x(2x60”

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 

kalor jenis 

Tubular Heat 

exchanger.  

(Tugas-2) 

 Soal 

perhitungan 

Log Mean 

Temperature 

Difference 

dalam 

merancang alat 

Penukar kalor 

 Rubrik 

deskriptif 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

alat 

Penukar 

kalor jenis 

Tubular 

Heat 

Exchanger 

 Ketepatan 

mengerjakan 

soal 

perhitungan 

LMTD alat 

penukar 

Panas 

 

14 •

 Mahasiswa 

• Alat Penukar 

kalor Jenis Shell 

 Bentuk:  

Kuliah 

PB: 

2x(2x50”

 (Tugas-1) 

• Makalah:  

Kriteria: 

 Ketepatan 

 Ketepatan 

menjelaska

5 



mampu Menyusun 

hasil laporan 

mengenai 

analisis 

perhitungan 

Perpindahan 

Panas pada Alat 

Penukar kalor 

di komponen 

Mesin Kendaraan 

melalui 

Penugasan 

kelompok. 

•

 Mahasiswa 

mampu 

Mendeskripsikan 

jenis-jenis 

Perpindahan 

Panas Konduksi, 

konveksi, 

radiasi pada 

mesin penukar 

kalor melalui 

penugasan 

mandiri dan 

observasi 

and Tube Heat 

Exchanger: 

• Perhitungan 

Log Mean 

temperature 

Difference (LMTD) 

dalam merancang 

alat penukar kalor 

Aktifitas 

di kelas: 

 Strategi 

pembelaja

ran : 

Secara 

luring 

dan 

daring(Hy

brid) 

Presentas

i dan 

diskusi 

kelompok 

 Metode: 

Case 

method 

 Media: 

Komputer 

dan LCD 

Projector

, atau 

gadget 

dan 

internet 

 Sumber 

belajar : 

Referensi 

7, bab 13 

, 14, dan 

bab 15 

) 

PT: 

2x(2x60”

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 

Reviuw Jurnal 

tentang alat 

Penukar kalor 

jenis Shell and 

Tube 

 (Tugas-2) 

Mengerjakan soal 

perhitungan yang 

berkaitan dengan 

LMTD alat 

penukar kalor 

 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

n lagi 

tentang 

Alat 

penukar 

kalor 

Shell and 

Tube heat 

Exchanger 

 Ketepatan 

mengerjaka

n soal 

perhitunga

n LMTD 

Alat 

Penukar 

kalor 

15 • Alat Penukar kalor  Bentuk:  PB:  Mencari Kriteria:  Ketepatan 10 



 Mahasiswa 

mampu Menyusun 

hasil laporan 

mengenai 

analisis 

perhitungan 

Perpindahan 

Panas pada Alat 

Penukar kalor 

di komponen 

Mesin Kendaraan 

melalui 

Penugasan 

kelompok. 

•

 Mahasiswa 

mampu 

Mendeskripsikan 

jenis-jenis 

Perpindahan 

Panas Konduksi, 

konveksi, 

radiasi pada 

mesin penukar 

kalor melalui 

penugasan 

mandiri dan 

observasi 

jenis Plate heat 

exchanger 

Perhitungan Log 

Mean temperature 

Difference (LMTD) 

dalam merancang 

alat penukar kalor 

Kuliah 

Aktifitas 

di kelas: 

 Strategi 

pembelaja

ran : 

Secara 

luring 

dan 

daring(Hy

brid) 

Presentas

i dan 

diskusi 

kelompok 

 Metode: 

Case 

method 

 Media: 

Komputer 

dan LCD 

Projector

, atau 

gadget 

dan 

internet 

 Sumber 

belajar : 

Referensi 

7, bab 13, 

14, dan 

bab 15 

2x(2x50”

) 

PT: 

2x(2x60”

) 

 

M: 

2x(2x60”

) 

 

materi makalah 

secara on-line 

dengan menggunakan 

aplikasi e-

Learning dan 

menyusun ringkasan 

dlm bentuk makalah 

tentang Alat 

Penukar kalor 

jenis Plate heat 

Exchanger dan 

contoh nya.  

 (Tugas) 

• Makalah: reviuw 

jurnal tentang 

penerapan Alat 

Penukar panas 

Plate heat 

Exchanger pada 

bidang mesin 

otomotif 

 

 Ketepatan 

dan 

penguasaan 

 Rubrik 

deskriptif 

untuk 

presentasi 

 

Bentuk non-

test: 

 Tulisan 

makalah 

 Presentasi 

 

menjelaskan 

tentang 

Pengertian 

dan konsep 

Alat 

Penukar 

kalor Plate 

Heat 

Exchanger 



 

16  UJIAN AKHIR SEMESTER 

TERMODINAMIKA&PERPINDAHAN PANAS 

Bobot 10 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RENCANA EVALUASI 

 

No Basis Evaluasi Komponen 

Evaluasi 

Deskripsi Deskripsi ( English 

) 

 Bobot 

1 Aktifitas Partisipatif (case 

method)  

 -Lembar kerja 

Mahasiswa 

-rencana Tugas 

mahasiswa 

 (28) 

-Pengamatan 

identifikasi 

siklus 

termodinamika pada 

Siklus Motor 

bakar, motor 

Diesel , motor 

Bensin 

- Menjelaskan 

definisi 

Perpindahan panas 

Konduksi, Konveksi 

, Radiasi 

- Pengamatan 

penerapan jenis 

perpindahan panas 

pada alat penukar 

kalor 

- Observation of 

thermodynamic cycle 

identification in 

Cycles of 

Combustion motors, 

Diesel motors, 

Gasoline motors 

- Explains the 

definition of Heat 

transfer 

Conduction, 

Convection , 

Radiation 

- Observation of the 

application of heat 

transfer types in 

heat exchangers 

50 % 

2 Hasil Proyek (Team-based 

project)  

 -  (29)   

 Sub Total (50%)  



3 Kognitif / Pengetahuan Tugas   (30) 

Pengamatan 

identifikasi 

siklus 

termodinamika pada 

Siklus Motor 

bakar, motor 

Diesel , motor 

Bensin 

Observation of 

thermodynamic cycle 

identification in 

Cycles of 

Combustion motors, 

Diesel motors, 

Gasoline motors 

10% 

    Quiz   (31) 

Menjelaskan 

definisi 

Perpindahan panas 

Konduksi, Konveksi 

, Radiasi 

Explains the 

definition of Heat 

transfer 

Conduction, 

Convection , 

Radiation 

10% 

    Ujian Tengah 

Semester  

 (32) 

Siklus 

termodinamika 

Termodynamic cycle 15% 

    Ujian Akhir 

Semester 

 (33) 

Perpindahan Panas 

jenis Konduksi, 

konveksi, radiasi 

Heat transfer 

Conduction, 

Convection , 

Radiation 

15% 

 Sub Total (50%)  

 Total (100%)  

 

Catatan: 



PB = Kegiatan Proses Belajar   PT = Kegiatan Penugasan Terstruktur  M = Kegiatan Mandiri 

CM = Aktifitas Partisipatif (case method) PR = Hasil Proyek (Team-based project) TG = Tugas  QZ = Quiz  

UTS= Ujian Tengah Semester   UAS = Ujian Akhir Semester 



EVALUASI dan RUBRIK PENILAIAN 

 

 

Nama Mata Kuliah : TERMODINAMIKA  DAN PERPINDAHAN PANAS 
Kode Mata Kuliah : MOT110709 
Minggu  : ke 8 dan ke 16 
Kode Evaluasi (34) : UTS dan UAS 
 
Hasil Pembelajaran  yang diharapkan (35) :  

1. Mahasiswa dapat menjelaskan Definisi tentang Termodinamika dan penerapannya dalam kehidupan 
sehari-hari khususnya di bidang Mesin otomotif 

2. Mahasiswa dapat menjelaskan Definis tentang Perpindahan panas Jenis konduksi. Konveksi, dan 
radiasi dan penerapannya pada alat penukar kalor 

 
Basis Evaluasi (36) : UTS dan UAS 
 
Bobot Penilaian (%) (37): UTS 15 % UAS 15 % 
 
Rubrik Penilaian (38) : 
 
(Rubrik Penilaian Pembelajaran Berbasis Masalah – CM ) 
 

Item Penilaian Kriteria Penilaian Bobot Penilaian Penilaian 

Kecakapan 
Pembelajaran 

Mengaplikasikan pengetahuan yang 
sudah didapatkan dengan 
mengidentifikasi permasalahan utama 
dan mempertimbangkan kerumitan yang 
ada 

30%  

Literasi Sumber referensi dalam 
mengimplementasikan studi kasus 

10%  

Solusi Rekomendasi Solusi dalam memecahkan 
studi kasus sesuai dengan permasalahan 
yang ada 

40%  

Presentasi & Laporan Menyajikan informasi yang 
runtut,lengkap dan jelas dalam bentuk 
laporan serta penyampain waktu 
presentasi 

20%  

Total  100%  

 
( Rubrik Penilaian  terkait Tugas / Quiz / Ujian Tengah Semester / Ujian Akhir Semester ) 
 
: 

NILAI INDIKATOR KINERJA 

Nilai > 80  Menguasai penjelasan Termodinamika dengan tepat 

 Menguasai penjelasan pengaruh Termodinamika dalam kehidupan sehari-
hari dengan tepat 

 Menguasai penjelasan Karakteristik umum Hukum termodinamika I dan II 
dengan tepat 
 

70<Nilai<=80 Menjawab dengan tepat , minimal 3 terkait : 

 Menguasai penjelasan Termodinamika dengan tepat 



 Menguasai penjelasan pengaruh Termodinamika pada kehidupan sehari-hari 
dengan tepat 

 Menguasai penjelasan Karakteristik umum termodinamika dengan tepat  

 Menguasai penjelasan penerapan Ilmu termodinamika dalam bidang mesin 
otomotif. 

60<Nilai<=70 Menjawab dengan tepat , minimal 2 terkait : 

 Menguasai penjelasan Termodinamika dengan tepat 

 Menguasai penjelasan pengaruh Termodinamika pada kehidupan sehari-hari 
dengan tepat 

 Menguasai penjelasan Karakteristik umum termodinamika dengan tepat  

 Menguasai penjelasan penerapan Ilmu termodinamika dalam bidang mesin 
otomotif. 

50<Nilai<=60 Menjawab dengan tepat , minimal 1 terkait : 
• Menguasai penjelasan Termodinamika dengan tepat 
• Menguasai penjelasan pengaruh Termodinamika pada kehidupan sehari-hari 
dengan tepat 
• Menguasai penjelasan Karakteristik umum termodinamika dengan tepat  
• Menguasai penjelasan penerapan Ilmu termodinamika dalam bidang mesin 
otomotif. 

Nilai<=50 Tidak Menjawab dengan tepat  

 


