
SILABUS MATA KULIAH 

 

Filsafat Ilmu (ITUW 701) 

Pengkajian pengetahuan dan sains secara luas yang mencakup epistemologi (logika, ontologi, 

aksiologi, teleologi) etika, estetika dan pembahasan peranan IPTEK dan moralitas dalam 

kehidupan untuk mencari kebenaran demi kemaslahatan umat manusia. Hubungan antara filsafat, 

sains, dan metode dan teknik penelitian. Perbedaan antara ilmu-ilmu alamiah dengan ilmu-ilmu 

sosial-kemanusiaan. Prinsip hakiki metode penelitian peternakan. 

 

Advance Statistik dalam Bidang Peternakan (ITUW 702) 

Mata kuliah ini membahas teknik pengorganisasian, deskripsi, dan pengolahan data, serta pemilihan 

statistik yang paling tepat untuk analisis data hasil penelitian peternakan menggunakan bebagai 

sofware statistik termasuk SAS, SPSS dan Genstat.  Berbagai analisis statistik untuk menelusuri 

hubungan antar variable dan perbandingan antar kelompok perlakuan termasuk analisis correlasi dan 

regresi parsial maupun berganda, regresi logistik, serta berbagai analisis non-parametrik dan 

parametrik untuk berbagai varian rancangan percobaan merupakan bagian penting dari mata kuliah 

ini.  Juga dibahas teknik sintesis dan presentasi tabel dan grafik.  

 

Review dan Critical Review Sistem peternakan lahan kering dan perubahan iklim (ITUW 703)      
Membahas tentang (1) karakteristik (sistem ekologi) dan pewilayahan lahan kering, (2) 

produktivitas lahan kering, (3) permasalahan dan keterbatasan lahan kering dalam mendukung 

produksi peternakan, (4) keterbatasan produksi ternak yang berkaitan dengan (4a) nutrisi dan daya 

cerna pakan, (4b) intake, (4c) pencernaan dan pemanfaatan nutrisi, (4d) interaksi ternak-

lingkungan, (4e) sistim produksi pertanian yang ramah lingkungan, dan (5) konsep-konsep dan 

model-model pengembangan ternak terpadu lahan kering, serta (6) valuasi instrumen ekonomi 

lingkungan.  

 

Review dan Critical Review Manajemen Pakan Lahan Kering Kepulauan (ITUW704) 
Membahas tentang pemanfaatan bioteknologi dalam produksi pakan yang mencakup pemanfaatan 

berbagai mikro-organisme lokal sebagai inokula dan probiotik pada tanaman pakan untuk 

meningkatkan produksi, kualitas dan ketahanan terhadap kekeringan. Mata kuliah ini juga membahas 

teknik produksi berbagai jenis alga (mikro maupun makro) sebagai pakan sumber protein dan lemak 

berkualitas tinggi. Di samping itu, mata kuliah ini membahas tentang teknik bio-degradasi dan bio-

konversi pakan dengan memanfaatkan berbagai jenis mikroba untuk meningkatkan kualitas dan 

pemanfaatan pakan berkualitas rendah. 

 

Topik Khusus 1 ( ITKW721) 

Review umum tentang bidang yang diminati dalam komoditi ternak/area fokus penelitian Disertasi. 

 



Teknik Seminar dan publikasi ilmiah (ITUW 705) 

Mata Kuliah ini difokuskan pada dua aspek yaitu kemampuan (1) menulis dan publikasi ilmiah, dan 

(2) melakukan seminar ilmiah. Topik bahasan yang diajarkan meliputi jenis dan bentuk karya ilmiah 

(KI), teknik menulis KI, etika dan kaidah dalam menulis KI, teknik membedah artikel jurnal, teknik 

menulis review, proses & strategi publikasi ilmiah, bentuk-bentuk presentasi (oral & poster), 

mempersiapkan bahan presentasi (oral &poster), etika presentasi, dan teknik presentasi yang menarik 

(oral, poster). 

 

Topik Khusus 2 (ITKW722).   

Masing-masing mahasiswa membuat review secara umum tentang topik tertentu yang berkaitan 

dengan area penelitian disertasi. Hasil review akan diseminarkan ditingkat prodi dan dinilai oleh 2 

orang dosen yang ditunjuk oleh prodi 

 

Nutrisi Ruminansia Kuantitatif (ITNP 711) 

Isi matakuliah ini berhubungan dengan aspek kuantitatif dari model-model feed intake, model 

matematika pencernaan rumen, laju alir digesta, dinamika partikel dalam rumen, laju produksi VFA, 

energetika nitrogen, energetika mikroba, pengaturan dan dinamika metabolisme, dinamika 

metabolism glukosa dan asam lemak berantai pendek, dinamika dan turnover rate  protein, dinamika 

dan turnover rate  lemak, dan interaksi antara dinamika metabolism protein dan energi dalam 

jaringan tubuh ternak ruminansia.  

 

Nutrisi Monogastrik Kuantitatif (ITNP 712) 

Membahas tentang aliran nutrient pakan-produk ternak, pengertian dasar proses nutrisi; dan dasar 

perumusan model proses nutrisi. Factor metabolik dan non metabolik serta lingkungan konsumsi 

pakan; regulasi konsumsi; pengukuran serta prediksi konsumsi. Fungsi organ, enzim, sistem absorpsi 

dan hormone pencernaan; model pencernaan dan laju aliran pakan; kinetika nitrogen, asam amino 

dan VFA serta energetika microbial; prediksi DE dan ME pakan. Model regulasi metabolisme; 

metabolisme glukosa dan asam lemak rantai pendek; metabolisme sistem viscera/venaporta; 

metabolisme dan turn over lemak; metabolisme dan turn over protein; interaksi protein dan energy; 

metabolisme mineral. Mekanisme transport substrat kedalam sel otot, jaringan adipose dan hati; 

biosintesa dan liberasi; deposisi dan mobilisasi; energetika dan regulasi. Komposisi dan konsentrasi 

nutrient jaringan; dinamika dan pertumbuhan; efek pakan, regulasi hormonal. Dinamika pool asam 

amino, glukosa, dan asam lemak bebas sel; peran vitamin dan mineral; adaptasi dan kelainan 

metabolisme. Aspek kuantitatif pertumbuhan, produksi telur, dan  interaksi ternak dengan 

lingkungan.  

 

 

Pemuliabiakan dan Reproduksi Mutahir (ITPP 711) 



Membahas mengenani perkembangan reproduksi terkini dalam berbagai aspek dari hasil-hasl 

penelitian dan aplikasinya. 

 

Politik Ekonomi Peternakan  (ITEP 711) 

Pengertian regulasi, teori mengenai asal regulasi. Hukum permintaan dan penawaran produk 

peternakan. Manfaat dan biaya politik ekonomi peternakan. Kompetisi dan monopoli pasar.  

Keterhubungan diantara berbagai pengaruh regulasi peternakana terhadap ekonomi usaha 

peternakan. Deregulasi, reorganisasi industry peternakan, mengurangi rintangan masuk pasar, 

tanggung jawab sosial bisnis peternakan. Interaksi antar berbagai pendekatan untuk mengendalikan 

perilaku bisnis peternakan 

 

Riset Operasi / Manajemen Sumber daya (ITE712) 

Peranan dari riset operasi: pendekatan model dan metode. Metodologi penelitian  riset peternakan 

dan masalah sosial dan ekonomi pada lahan kering.Metodologi penelitian riset operasi: pembatasan 

masalah, formulasi model, input data, solusi, evaluasi dan aplikasi model. Solusi model primal dan 

dual: metode grafik, simpleks, dan khusus.  Analisis sensitivitas, pasca optimal dan penurunan 

permintaan dan penawaran normatif.  Beberapa model riset operasi: linear dan kuadratik, tujuan 

ganda, transpotasi, penugasan dan transipmen, jaringan kerja, integer, inventori, antrian dan dinamik  

Penelaah lebih lanjut pendekatan,model dan riset operasi. Model riset operasi: linear dan nonlinear, 

static dan dinamik, integer dan noniteger, tujuan tunggal dan ganda, determistik dan probabilistic.  

Konstruksi dan aplikasi model riset operasi dalam masalah dan kebijakan ekononmi  mikro dan 

ekonomi makro. 

 

Bioteknologi Pengolahan Hasil Ternak (ITHP 711) 

Membahas sifat fisik dan kimia berbagai produk ternak dalam hubungannya dengan metode/teknik 

penanganan pascapanen, kemungkinan aplikasi dan inovasi bioteknologi dalam penanganan 

pascapanen, pengawetan, dan pengolahan hasil ternak untuk menghasilkan berbagai produk olahan. 

Selain itu, dibahas berbagai metode/teknik mutahir dalam pengujian kualitas dan quality control 

pangan hasil olahan  asal ternak.   Selain itu, juga membahas membahas berbagai metode/teknik 

mutahir dan tradisoinal dalam pengujian kualitas dan quality control pangan hasil olahan  asal 

ternak. 

 

Biokimia-fisiologi proses produksi ternak (ITPP 714) 

Dua pokok kajian yaitu (1) Proses fisiologis dan dinamika metabolisme dlm sel-sel otot rangka, 

lemak, dan hati, dan (2)  proses fisiologis & metabolisme pada kebuntingan dan pertumbuhan foetus, 

pertumbuhan,  produksi daging, laktasi, produksi telur, dan (3) dinamika interaksi antara ternak dan 

lingkungan.      

 

Topik Khusus 3 (ITK723) 



Masing-masing mahasiswa membuat review secara umum tentang topik tertentu yang berkaitan 

dengan variable-variabel yang yang akan diteliti dalam penelitian disertasi. Hasil review akan 

diseminarkan ditingkat prodi dan dinilai oleh 2 orang dosen yang ditunjuk oleh prodi. 

 

Disertasi (ITKW 724) 

Kegiatan penelitian mandiri dimulai dari pembuatan usulan penelitian sampai dengan penulisan 

disertasi.  Hasil penelitian harus diseminarkan dan dipertanggung jawabkan dalam ujian akhir. 

 

 

 

 


