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SCPL 3. Menguasai konsep teoritis biologi dasar secara terintegrasi dengan 
menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif untuk 
menganalisis  berbagai permasalahan dibidang biologi sehingga dapat 
mengagumi dan berusaha menjaga ciptaanNya. 

CPMK  1. Memahami konsep-konsep dalam Mikrobiologi 

2. Memahami sifat-sifat dan peranan mikroba dalam kehidupan sehari-  
   hari. 

3. Memahami penerapan konsep-konsep Mikrobiologi dalam kehidupan  
    sehari-hari. 

4. Menguasai teknik dan prosedur dasar laboratorium untuk mempelajari  
    mikroba. 

Sub- CPMK 1.1 Menjelaskan ciri-ciri morfologi dan sitologi mikroba, kapang dan 

khamir 

1.2 Menjelasakan ciri ciri morfologi dan mikroskopis jamur 

1.3 Mampu Menjelaskan prinsip prinsip sterilisasi medium 

1.4 Menjelaskan perbedaan tiap fase pertumbuhan bakteri 

1.5 Menjelaskan konsep metabolisme mikroba 



1.6 Menjelaskan daur hidup virus dan sifat khas virus serta mekanisme 

kerusakan sel oleh virus 

1.7 Menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemindahan dna pada bakteri 

1.8 Menjelaskan teknik isolasi bakteri pada medium 

1.9 Menjelaskan faktor suhu disinfektan, dan kadar air dalam lingkungan 

terhadap pertumbuhan mikroba 

1.10 Menjelaskan tentang prinsip prinsip imunologi dan menjelaskan 

tentang Flora normal pada tubuh manusia berdasarkan tempatnya 

2.1 Menjelaskan beberapa cara masuk mikroba dalam tubuh manusia 

2.2 Menjelaskan tentang prinsip pembuatan makanan fermentasi dengan 

memanfaatkan mikroba 

2.3 Menjelaskan prisip prinsip pengawetan makanan  

2.4 Mampu Menjelaskan peranan dan memberi contoh peranan positif 

dan negatif mikroba dalam berbagai bidang kehidupan 

2.5 Menjelaskan peranan positif dan negatif jamur 

2.6 Menjelaskan tentang prinsip pengujian kualitas air 

2.7 Menjelaskan tentang contoh mikroba penyebab penyakit pada 

tanaman 

3.1 Menjelaskan tentang pemanfaatan mikroba dalam industri 

3.2 Menjelaskan tentang daya antibakteri beberapa antiseptik 

3.3 Menjelaskan tentang indikator kerusakan makanan akibat aktifitas 

mikroba dan menjelaskan tentang peranan mikroba dalam proses 

bioremediasi 

4.1 Mampu melakukan pewarnaan 

4.2 Membuat yoghurt dengan variasi starter 

4.3 Membuat nata de coco 

 



RANCANGAN PERKULIAHAN SEMESTER 
 

Perte-
muan 

Kode 
CPMK 

Sub 
CPMK 

Deskripsi Isi/ Materi Pengalaman Belajar Sumber 
Belajar 
(kode) 

Penilaian 

Offline Online 

 Sinkron Asinkron 

1 1, 2 1.1, 
2.4 

Pendahuluan 

 Mengenal Mikroorganisme 

dan Peranannya dalam 

kehidupan manusia 

 Pengertian Mikrobiologi 

 Organisme yang termasuk 

mikroba 

 Penerapan praktis 

Mikrobiologi pada berbagai 

bidang  

 Sejarah Mikrobiologi 

 Teknik menera harga skala 

mikrometer okuler (P) 

Menggali informasi 
tentang  
peranan positif dan 
negatif mikroba 
dalam 
bidang: kesehatan, 
pangan, lingkungan, 
industri, pertanian 
Melalui Ceramah , 
Tanya jawab 
Diskusi. 
Inkuiri - 
terbimbing 

 Menggali 
informasi 
mengenai 
struktur dasar 
mikroorganisme 
dan peranan 
mikroba dalam 
kehidupan 
sehari-hari dan 
berdiskusi 
melalui e-
learning 

[1-7] Tes penguasaan 
Konsep  
 
 
 

2 1 1.3, 
1.8 

Medium untuk Mikroba 

 Fungsi medium 

 Syarat-syarat medium 

  Bentuk medium 

  Macam-macam medium 

berdasarkan susunannya 

 Jenis medium berdasarkan 

fungsinya 

 Kultur cair 

Melakukan sterilisasi 
medium dan alat 
serta 
pembuatan beberapa 
medium padat dan 
cair untuk praktikum 
pertumbuhan 
mikroba 

 Mencari sumber-
sumber yang 
relevan untuk 
bahan diskusi 
mengenai 
macam-macam 
medium 
pertumbuhan 
mikroorganisme 

[1-7] Tes penguasaan 
Konsep melalui 
Tanya jawab,  
 



 Sterilisasi Medium dan 

Pemeliharaan Bakteri 

 Pengertian sterilisasi 

 Cara sterilisasi 

 Ketahanan mikroba 

terhadap panas 

 Metode Isolasi Bakteri 

 Pembuatan medium 

nutrien agar dan nutrien 

cair (P) 

3 1, 4 1.1, 
4.1 

Morfologi dan Sitologi 
mikroba 

 Bentuk koloni mikroba 

 Bentuk sel bakteri, kapang, 

khamir, lichenes 

 Struktur sel bakteri : 

flagella, fimbria, kapsul, 

dinding sel, membrane sel, 

sitoplasma, volutin, spora  

Pewarnaan dan 
Pemeriksaan Mikroba 

 Tujuan pewarnaan 

Teknik pewarnaan 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pewarnaan 

 Penangkapan mikroba dari 

Mempelajari teknik 
dan pengamatan 
untuk membedakan 
koloni bakteri, 
kapang, khamir dan 
lichens, 
membedakan 
struktur sel 
khamir, serta 
melakukan macam 
macam pewarnaan 
bagian 
bagian sel bakteri 

 Menggali 
informasi 
mengenai 
struktur dasar 
penyusun 
dinding sel dan 
membran 
mikroba 

[1-7] Tes penguasaan 
Konsep dan 
preparat sediaan 
hasil pewarnaan 
mikroba 
 



udara(P) 

 Pengamatan morfologi 

koloni bakteri (P) 

 Pewarnaan bakteri secara 

Gram(P) 

 Pengukuran sel bakteri(P) 

 Pengamatan gerak 

bakteri(P) 

 Pewarnaan spora bakteri 

(P) 

 Pewarnaan kapsula bakteri 

(P) 

 Pengamatan lichenes (P) 

4 1 1.9 Pengaruh Lingkungan 
terhadap Mikroba 
Faktor-faktor fisika 

 Beberapa faktor yang 

mempengaruhi ketahanan 

sel / spora terhadap panas 

 Pengaruh suhu, kekeringan 

 Faktor-faktor kimia 

 Respirasi bakteri (P) 

 Pengaruh suhu terhadap 

pertumbuhan bakteri (P) 

Menganalisis jenis 
jenis 
respirasi bakteri serta 
mengkaji tentang 
pengaruh 
suhu terhadap 
pertumbuhan bakteri 

  [1-7] Tes penguasaan 
konsep 
 

5 1, 2, 4 1.4, 
2.3,  
4.2, 

a. Pembiakan dan 
Pertumbuhan Bakteri 

 Pembiakan Bakteri 

Menggali informasi 
fase 
fase dalam kurva 

  [1-7] Tes penguasaan 
Konsep, serta 
produk olahan 



4.3  Kurva Pertumbuhan 

 Fase-fase pembiakan 

bakteri 

 Prinsip-prinsip pengawetan 

makanan 

 Teknik fermentasi yoghurt 

(P) 

 Teknik fermentasi nata de 

coco (P) 

pertumbuhan 
bakteri, 
Prinsip-prinsip 
pengawetan 
makanan, Membuat 
yoghurt dengan 
variasi starter, dan 
Membuat nata de 
coco 

yoghurt dan nata 
de coco 

6 1, 2 1.5, 
2.2 

b. Metabolisme Mikroba 

 Anabolisme dan 

katabolisme 

 Macam bakteri 

berdasarkan makanan yang 

diperlukannya 

 Respirasi bakteri 

 Fermentasi 

 Makanan fermentasi 

 Uji metabolisme bakteri (P) 

 Pengaruh aerasi dalam 

proses pembuatan tempe 

(P) 

 Pengamatan sel mikroba 

dalam makanan fermentasi 

(P) 

Mengkaji tentang 
prisnsip prinsip 
metabolisme, konsep 
metabolisme, dan  
membuat makanan 
fermentasi dengan 
mikroba dalam 
pengawetan 
makanan 

  [1-7] Tes penguasaan 
konsep 
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8 1. 2 1.2, 
2.5 

Golongan Jamur 

 Peranan positif dan negatif 

jamur terhadap lingkungan 

 Morfologi jamur 

 Klasifikasi jamur 

 Khamir Pemeriksaan 

kapang kontaminan pada 

makanan (P) 

Mempelajari ciri ciri 
morfologi koloni 
jamur, 
mengidentifikasi 
morfologi 
koloni khamir, 
Membedakan bagian 
bagian tubuh jamur, 
dan 
Mencermati ciri ciri 
makanan yang 
terkontaminasi oleh 
jamur 

 Mencari 
informasi 
sebagai bahan 
diskusi mengenai 
produk-produk 
makanan local 
yang sering 
terkontaminasi 
mikroba dan 
cara 
pencegahannya 
dalam 
kehidupan 
sehari-hari 

[1-7] Tes penguasaan 
konsep 

9 1 1.6 Virus 

 Sifat-sifat virus 

 Gejala-gejala penyakit 

karena virus 

 Daur hidup virus 

 Perusakan sel oleh sel 

Virus 

 

Mengkaji ciri ciri 
virus, menganalisis 
mekanisme 
patogenitas virus 
sehingga 
mengakibatkan 
penyakit 

  [1-7] Tes penguasaan 
konsep 

10 1 1.7 Genetika Mikroba 

 Variasi genetik yang 

disebabkan oleh mutasi 

 Kecepatan mutasi 

 Pemindahan DNA pada 

bakteri 

 

Menelaah tentang 
prisnip prinsip 
pmindahan 
DNA pada bakteri 
melalui ceramah, 
diskusi dan Tanya-
jawab 

  [1-7] Tes penguasaan 

konsep 



11 1 1.10 a. Imunologi 

 Kekebalan spesies atau ras 

 Pertahanan mekanis dan 

kimiawi 

 Mekanisme sistem 

kekebalan tubuh 

b. Flora Normal Tubuh 
Manusia 

 Penggolongan flora normal 

 Kekhususan flora normal 

 Macam-macam flora 

normal berdasarkan 

tempatnya (P) 

Mengkaji informasi 
tentang 
sistem imun 
Menganalisis tentang 
kekhususan flora 
normal 
pada tubuh manusia 
melalui ceramah dan 
diskusi terbimbing 

  [1-7] Tes penguasaan 
konsep 

12 2 2.1 Cara masuk Mikroba ke 
dalam tubuh Manusia 

 Melalui saluran pernafasan 

 Melalui saluran 

pencernaan makanan 

 Melalui saluran 

genitouriner 

 Melalui kulit 

Mencermati 
informasi mengenai 
cara masuk mikroba 
ke dalam tubuh 
melalui kegiatan 
Ceramah dan Tanya 
Jawab, serta 
Diskusi 

Mendiskus
ikan 
berbagai 
contoh 
melalui 
media 
informasi 
dan diskusi 
secara 
langsung 
melalui e-
learning 

 [1-7] Tes penguasaan 
Konsep dan 
diskusi 

13 2 2.6, 
2.7 

a. Mikroba dalam Air 

 Mikroba dalam air 

 Pengujian kemurnian air 

Melakukan pengujian 
kualitas air 
minum berdasarka 
nilai 

  [1-7] Tes penguasaan 
Konsep dan hasil 
pengamatan 



 Penularan mikroba melalui 

air 

 Peranan positif dan negatif 

mikroba dalam air 

 Uji kualitas mikrobiologi air 

berdasarkan MPN coliform 

(P) 

 

b. Mikroba Penyebab 

Penyakit pada Tanaman 

 Beberapa contoh penyakit 

pada tanaman yang 

disebabkan oleh mikroba 

 Beberapa contoh bakteri 

dan kapang patogen pada 

tanaman 

 Mekanisme patogenitas 

mikroba penyebab 

penyakit pada tanaman 

MPN coliform 
Menganalisis tentang 
mekanisme 
patogenitas 
beberapa jenis 
mikroba 
penyakit tanaman 

14 3 3.1, 
3.2 

a. Mikrobiologi Industri 

 Mikroba yang berperan 

dalam mikrobiologi industri 

 Industri alkohol 

 Industri asam sitrat 

 Industri enzim 

 Industri keju 

Mengkaji tentang 
pemanfaatan 
mikroba 
dalam industri 
Menguji daya anti 
bakteri beberapa 
macam 
antiseptik 
Menguji daya 

  [1-7] Tes 
penguasaaan 
konsep dan hasil 
pengamatan 



 Industri sosis 

b. Mikrobiologi Kesehatan 

 Beberapa macam mikroba 

penyebab penyakit dan 

patogenitasnya 

 Penularan mikroba 

penyebab penyakit 

 Pencegahan penularan 

mikroba 

 Uji daya antibakteri 

terhadap antiseptik 

 Uji antagonisme antar 

mikroba (P) 

antagonisme 
beberapa 
mikroba 

15 3 3.3 a. Mikroba dalam 
Makanan 

 Mikroba kontaminan 

dalam makanan 

 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

keberadaan mikroba dalam 

makanan 

 Kerusakan makanan 

karena mikroba 

 Pemanfaatan mikroba 

dalam pengawetan 

makanan 

 Uji kualitas mikrobiologi 

Menguji kelayakan 
makanan 
berdasarkan 
nilai angka lempeng 
total 
koloni bakteri 
Menjelaskan tentang 
prinsip prinsip teknik 
isolasi bakteri indigen 
dari 
limbah untuk 
keperluan 
bioremediasi 

  [1-7] Tes 
penguasaaan 
konsep 



bahan makanan 

berdasarkan angka 

lempeng total koloni.(P) 

  Diskusi makalah hasil 

penelitian tentang uji 

kualitas makanan 

b. Mikrobiologi Lingkungan 

 Mikroba dalam limbah 

 Pemanfaatan mikroba 

dalam proses bioremidiasi 

 Aktivitas mikroba terhadap 

kerusakan lingkungan 
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PENGALAMAN BELAJAR 
(Satuan Acara Perkuliahan) 

 

Pertemuan CPMK/sub 
CPMK 

Aktivitas Belajar Penilaian 

Offline/ Tatap Muka Online-Sinkron Online-Asinkron 

1 1.1, 2.4 Menggali informasi tentang peranan positif 
dan negatif mikroba dalam bidang: kesehatan, 
pangan, lingkungan, industri, pertanian  
Melalui ceramah, tanya jawab, diskusi. 
Inkuiri - terbimbing 

 Menggali informasi mengenai 
struktur dasar 
mikroorganisme dan peranan 
mikroba dalam kehidupan 
sehari-hari dan berdiskusi 
melalui e-learning 

Tes penguasaan 
Konsep  
 
 
 

2 1.3, 1.8 Melakukan sterilisasi medium dan alat serta 
pembuatan beberapa medium padat dan cair 
untuk praktikum pertumbuhan mikroba 

 Mencari sumber-sumber yang 
relevan untuk bahan diskusi 
mengenai macam-macam 
medium pertumbuhan 
mikroorganisme 

Tes penguasaan 
Konsep melalui Tanya 
jawab,  
 

3 1.1, 4.1 Mempelajari teknik dan pengamatan untuk 
membedakan koloni bakteri, kapang, khamir 
dan lichens, membedakan struktur sel khamir, 
serta melakukan macam-macam pewarnaan 
bagian-bagian sel bakteri 

 Menggali informasi mengenai 
struktur dasar penyusun 
dinding sel dan membran 
mikroba 

Tes penguasaan 
Konsep dan 
preparat sediaan hasil 
pewarnaan mikroba 
 

4 1.9 Mengaalisis jenis jenis respirasi bakteri serta 
mengkaji tentang pengaruh suhu terhadap 
pertumbuhan bakteri 

  Tes penguasaan 
konsep 
 

5 1.4, 2.3,  
4.2, 4.3 

Menggali informasi fase-fase dalam kurva 
pertumbuhan bakteri, 
Prinsip-prinsip pengawetan makanan, 
Membuat yoghurt dengan variasi starter, dan 
Membuat nata de coco 

  Tes penguasaan 
Konsep, serta produk 
olahan yoghurt dan 
nata de coco 

6 1.5, 2.2 Mengkaji tentang prisnsip prinsip 
metabolisme, konsep metabolisme, dan  

  Tes penguasaan 
konsep 



membuat makanan fermentasi dengan 
mikroba dalam pengawetan makanan 

7  UJIAN TENGAH SEMESTER    

8 1.2, 2.5 Mempelajari ciri-ciri morfologi koloni jamur, 
mengidentifikasi morfologi koloni khamir, 
Membedakan bagian-bagian tubuh jamur, dan 
Mencermati ciri ciri makanan yang 
terkontaminasi oleh jamur 

 Mencari informasi sebagai 
bahan diskusi mengenai 
produk-produk makanan local 
yang sering terkontaminasi 
mikroba dan cara 
pencegahannya dalam 
kehidupan sehari-hari 

Tes penguasaan 
konsep 

9 1.6 Mengkaji ciri-ciri virus, menganalisis 
mekanisme patogenitas virus sehingga 
mengakibatkan penyakit 

  Tes penguasaan 
konsep 

10 1.7 Menelaah tentang prisnip-prinsip pmindahan 
DNA pada bakteri melalui ceramah, diskusi dan 
tanya-jawab 

  Tes penguasaan 

konsep 

11 1.10 Mengkaji informasi tentang sistem imun 
Menganalisis tentang kekhususan flora normal 
pada tubuh manusia melalui ceramah dan 
diskusi terbimbing 

  Tes penguasaan 
konsep 

12 2.1 Mencermati informasi mengenai cara masuk 
mikroba ke dalam tubuh melalui kegiatan 
Ceramah dan Tanya Jawab, serta Diskusi 

Mendiskusikan 
berbagai 
contoh melalui 
media 
informasi dan 
diskusi secara 
langsung 
melalui e-
learning 

 Tes penguasaan 
Konsep dan diskusi 

13 2.6, 2.7 Melakukan pengujian kualitas air minum 
berdasarka nilai MPN coliform 
Menganalisis tentang mekanisme patogenitas 

  Tes penguasaan 
Konsep dan hasil 
pengamatan 



beberapa jenis mikroba penyakit tanaman 

14 3.1, 3.2 Mengkaji tentang pemanfaatan mikroba 
dalam industri 
Menguji daya anti bakteri beberapa macam 
antiseptik 
Menguji daya antagonisme beberapa 
mikroba 

  Tes 
penguasaaan 
konsep dan hasil 
pengamatan 

15 3.3 Menguji kelayakan makanan berdasarkan 
nilai angka lempeng total koloni bakteri 
Menjelaskan tentang prinsip prinsip teknik 
isolasi bakteri indigen dari limbah untuk 
keperluan bioremediasi 

  Tes 
penguasaaan 
konsep 

16  UAS PRAKTIKUM    

 
 


