
LESSON PLAN 
Identitas Mata Kuliah : 

Nama Mata Kuliah  : Diversifikasi dan Pengembangan Produk Perikanan 

Kode Mata Kuliah : 4514-2-3972 

SKS   : 3 

Syarat Mata Kuliah  : Telah menyelesaikan MK Biokimia, dasar teknologi 

Pengolahan, Gizi   Pangan, Pengetahuan bahan baku hasper 

Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini adalah mata kuliah pada prodi THP. Mata 

kulaih ini memuat tentang:  Prinsip-prinsip teknologi 

pengolahan, diversifikasi, dan pengembangan produk 

perairan, produk pengolahan berbasis ikan lumat (Surimi), 

Produk olahan perikanan dengan teknologi battered/coating 

produk perikanan, ekstruksi dan savory snack produk 

perikanan, produk olahan berbasis rumput laut, 

pengembangan produk  perikanan dengan medote 

pengasapan, pengembangan produk dari limbah hasil 

perikanan.  

Kompetensi dasar : Setelah menyelesaikan kuliah ini mahasiswa akan dapat 

menjelaskan sains dan teknologi serta membuat  produk 

olahan berbasis daging ikan lumat (minced fish) atau surimi. 

 

Rencana pembelajaran : 



PERTEMUAN POKOK BAHASAN METODE MEDIA SUMBER 

3-4 Produk pengolahan berbasis 

daging lumat  (Minced fish) 

atau Surimi 

Cooperative learning, 

discovey learning dan 

Colaboration learning 

Laptop, 

LCD,  

-   TC Lanier and CM Lee. 1992. Surimi Technology. 

Marcel Dekker, Inc., New York. 

 

-    T Ohshima, T Suzuki and C Koizumi. 1993. New 

Developments in Surimi Technology, Review 

Article. Trends in Food Science & Technology, 

Volume 4, Issue 6, June 1993, Pages 157-163. 

  

-    JW Park and MT Morrissey. 2000. Surimi and 

Surimi Seafood. Marcel Dekker Inc., New York. 

 

 

 



Strategi Pembelajaran: 

Stratergi pembelajaran yang di terapkan pada materi ini  adalah: 

1) Pada pertemuan pertama pada topik ini. diberikan teori dasar mengenai 

daging lumat (surimi), teknologinya, karakteristik fisik, kimia dan 

organoleptik dari surimi tersebut, serta diversifikasi dan pengembangan 

produk yang berbasis surimi. 

2) Pada akhir perkuliahan pada pertemuan awal selanjutnya mahasiswa 

diberikana tugas mandiri untuk mengindentifikasi produk-produk komersil 

yang ada di pasaran (jenis produk, karakteristiknya, komposisi gizinya, teknik 

pengolahannya, serta pengemasan dan penyimpanannya). Selanjutnya dari 

hasil identifikasi tersebut mahasiswa di mintai 1 ide pengembangan produk 

baru dengan menggunakan bahan dasar dari surimi tersebut. 

3) Pada pertemuan kedua untuk materi ini. Tugas mandiri yang diberikan 

kepada mahasiswa  selanjutnya didiskusikan permasalahan dan hal-hal 

penting lain yang ditemukan oleh mahasiswa yang berkaitan dengan tugas. 

Selanjutnya mahasiswa secara berkelompok diminta mempresentasikan hasil 

pengembangan produk dari surimi berdasarkan identifikasi produk komersil 

yang telah mereka lakukan.  

4) Selanjutnya produk terbaik dari hasil pemaparan yang disampaikan 

selanjutnya dijadikan materi untuk kegiatan praktikum mahasiswa. Dengan 

materi” Pengembangan Produk Berbahan Dasar Surimi” 

5) Pada kegiatan praktikum mahasiswa diberikan panduan dalam bentuk lembar 

kegiatan mahasiswa. Pada panduan tersebut berisi tentang: 

Latar belakang, tujuan, dasar teori, prosedur kerja, metode analisis. Serta 

format pelaporan yang harus dibuat.  Format pelaporan berisi tentang. Latar 

belakang, tujuan, tinajuan pustaka, metode praktek, hasil dan pembahasan, 

kesimpulan, daftar pustaka. Pustaka harus minimal 6 sumber acuan 

diutamakan dari jurnal-jurnal hasil penelitian terkait. 

Evaluasi: yang dilakukan antara lain:: 

1)  Penilaian inteaktif dari mahasiswa pada saat diskusi. 

2)  Menilai hasil dari Tugas kelompok yang diberikan. 

3) Menilai hasil jawaban mahasiswa terhadap materi yang diajarkan melalui 

ujian (mid tes atau UAS). Penilaiannya dilihat dari kemampuan mahasiswa 

menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang telah 

disampaikan.  



4) Penilaian lainnya melalui kegiatan praktikum termasuk hasil laporan 

praktikum yang telah dibuat. 
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