DAFTAR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 6

DAFTAR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 6.................................................................................................................................................. 1
TEL506 PROTEKSI SISTEM TENAGA........................................................................................................................................................................................ 2
TEL508 SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK .................................................................................................................................................................. 10
TEL510 TEKNIK ENERGI TERBARUKAN .............................................................................................................................................................................. 18
TEL512 OPTOELEKTRONIKA ................................................................................................................................................................................................... 27
TEL514 PERANCANGAN VLSI ................................................................................................................................................................................................. 34
TEL522 TEORI INFORMASI ...................................................................................................................................................................................................... 40
TEL524 SISTEM KOMUNIKASI OPTIK .................................................................................................................................................................................... 47
TEL 532 SISTEM KENDALI CERDAS....................................................................................................................................................................................... 54
TEL534 SISTEM KENDALI VARIABEL JAMAK .................................................................................................................................................................... 62
TEL536 SISTEM KENDALI PROSES ......................................................................................................................................................................................... 71
TEL540 JARINGAN KOMPUTER .............................................................................................................................................................................................. 80
TEL546 REKAYASA PERANGKAT LUNAK ........................................................................................................................................................................... 89

1

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

TEL506 PROTEKSI SISTEM TENAGA

(Syukriyadin, ST., MT)
(Ir. Mansur Gapy, M.Sc )

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(2018)

2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Proteksi Sistem Tenaga
Program Studi : Teknik Elektro

Semester : 6
Kode : TEL 506
Dosen
: 1) Syukriyadin, ST., M.T
2) Ir. Mansur Gapy, M.Sc

SKS : (3-0)

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL) :
LO.2 Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk memecahkannya masalah
rekayasa kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang
terdiri dari perangkat keras dan lunak;
LO.4 Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah atau
memberikan solusi alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang keahliannya;
LO.5 Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang keahlian
untuk memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti: ekonomi,
lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan, dan keberlanjutan;
LO.6 Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung jawab secara
mandiri atas pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik;
LO.8 Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, atau memiliki latar belakang untuk melanjutkan pendidikan ke
tahap selanjutnya termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan di bidang teknik elektro;
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) :
1. Mampu memahami kaidah sistem proteksi, perangkat sistem proteksi dan manajemen zona proteksi.
2. Mampu memahami tipe dan efek ganguan berdasarkan komponen simetri yang terjadi dalam sistem tenaga.
3. Mampu menentukan kapasitas pemutusan sistem tenaga.
4. Mampu memahami,mengenali dan mengkoordinasikan relay proteksi.
5. Mampu mengaplikasikan perangkat sistem proteksi dalam sistem tenaga listrik .
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Kriteria Penilaian :
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
Item Penilaian :

Nilai Angka

Nilai Huruf

≥87
78 - <87
69 - <78
60 - <69
51 - <60
41 - <51
<41

A
AB
B
BC
C
D
E

Absensi/sikap
Tugas
Kuis
UTS
UAS
Total

10%
30%
15%
15%
30%
100%
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JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

1.

Mampu memahami
outline dan evaluasi
perkuliahan

2.

Memahami Komponen
Simetri

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Kontrak
perkuliahan,
pengenalan
prinsip dasar
sistem proteksi,
perangkat sistem
proteksi,
klasifikasi relay
proteksi,
manajemen zona
proteksi.
Definisi
komponen
simetri, urutan
impedansi, urutan
impedansi seri,
urutan impedansi
3-phasa, urutan
mesin berputar,
urutan model p.u
3-phasa trafo 2
belitan, urutan
model p.u 3phasa trafo 3
belitan, urutan
daya.

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Metode: ceramah, tanya
jawab, dan diskusi

3 x 50

Metode: ceramah, tanya
jawab, memberikan latihan.

3 x 50

5

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai
(%)
(8)
2

Mampu
memahami
gangguan dalam
beban seimbang
dan beban tak
seimbang

5

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

3.

Mampu memahami tipe
dan efek gangguan yang
terjadi pada sistem
tenaga.

4.

Mampu memahami
prinsip kerja relay dan
perangkat pemutus
tenaga listrik (CB) dan
mampu menghitung
MVA hubung singkat

5.

6.

Mampu memahami
perangkat instrumen
proteksi

Mampu memahami
relay proteksi

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Topologi
jaringan,
klasifikasi
gangguan, tipe
gangguan pada
sistem 3-phasa,
gangguan simetri
dan asimetri.
Koordinasi relay
dan CB, kapasitas
pemutusan CB,
klasifikasi CB,
perhitungan
MVA hubung
singkat
Current
transformer (CT),
potensial
transformer (PT),
Hubungan belitan
CT, aplikasi CT,
IDMTL relay
Relay
elektromekanik,
relay statik,
setting relay,
burden, relay
mikroprosesor

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi,
memberikan latihan.

3 x 50

Mampu
memahami
Gangguan simetri
dan tidak simetri

Metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi,
memberikan latihan.

3 x 50

Mampu
memahami MVA
hubung singkat
dan kapasitas CB

Metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi,
memberikan latihan.

3 x 50

Bobot Nilai
(%)
(8)
3

3

Mampu
menentukan arus
sekunder CT
2

Metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi,
memberikan latihan.

6

3 x 50

Mampu
mengklasifikasikan
relay berdasarkan
standar kode relay

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

7.

Mampu memahami
sistem koordinasi relay
proteksi

8.

9.

10.

11 & 12

13.

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Time grading,
aplikasi pada
jaringan,
overcurrent
grading, earth
fault grading,
Ujian Tengah
Semester (UTS)

Metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi,
memberikan latihan.

Relay overcurrent
(OCR)

Metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi,
memberikan latihan.

3 x 50

Mampu memahami
aplikasi OCR pada
sistem radial

Koordinasi OCR
pada sistem radial

Metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi,
memberikan latihan.

3 x 50

Mampu memahami
prinsip kerja perangkat
proteksi recloser dan
fuse
Mampu memahami
prinsip kerja sistem
proteksi berdasarkan
jarak gangguan yang
terjadi

Koordinasi fuserecloser dan time
delay OCR

Metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi,
memberikan latihan.

2 x 3 x 50

Relay jarak, relay
jarak pada sistem
loop, region blok
dan trip, fungsi
arah (directional)

Metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi,
memberikan latihan.

3 x 50

Mahasiswa dapat
menjawab pertanyaan
tentang bahasan
pertama s.d. ketujuh
Mampu meemahami
prinsip kerja proteksi
arus lebih

-

(6)

3 x 50

100

7

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Benar/salah
menjawab
soal

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)
Mampu
memahami
koordinasi relay
dengan isolasi
material dan
pemutus CB
Mampu
mengaplikasikan
materi pertemuan 1
s.d. 7
Mampu
memahami
prisnsip kerja relay
OCR
Mampu
memahami
koordinasi relay
OCR dalam sistem
radial
Mampu
memahami
koordinasi recloser
dan TD OCR
Mampu
memahami prinsip
kerja relay jarak

Bobot Nilai
(%)
(8)

2

15

5

5

10

5

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

14.

Mampu memahami
sistem proteksi
berdasarkan perbedaan
vektor arus gangguan

15.

Mampu memahami
sistem proteksi
berdasarkan arah vektor
arus gangguan
Mahasiswa dapat
menjawab pertanyaan
tentang bahasan semua
topik yang diajarkan

16.

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai
(%)
(8)

Relay
differensial,
proteksi pada
busbar, proteksi
trafo
Relay arah
(directional relay)

Metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi,
memberikan latihan.

3 x 50

Mampu
memahami prinsip
kerja realay
differensial

5

Metode: ceramah, tanya
jawab, diskusi,
memberikan latihan.

3 x 50

Mampu
memahami prinsip
kerja relay arah

5

Ujian Akhir
Semester (UAS)

-

Mampu
mengaplikasikan
materi pertemuan 9
s.d. 10

30

100

Benar/salah
menjawab
soal

TOTAL

8

100

Sumber Belajar/ Referensi
1. Andrew R. Hileman, Insulation Coordination for Power Systems, CRC Press, Boca Raton, 1999
2. Walter A. Elmore, Protective Relaying Theory and Applications, Marcel Decker. Inc, New York, 2002
3. Les Hewitson , et-al, Practical Power System Protection, Elsivier, London, 2004
4. Ruben D. Garzon, High Voltage Circuit Breakers Design and Aplications, Marcel Decker. Inc, New York, 2002
5. Vladimir Gurevich, Electric Relays Principles and Applications, CRC Press, Boca Raton, 2006
6. Christophe Prévé, Protection of Electrical Networks, ISTE Ltd, London, 2006
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Banda Aceh, September 2018
Koordinator/ Penanggungjawab,

(Zulhelmi, S.T., M.Sc)
NIP. 197907022003121001

(Syukriyadin, ST, MT)
NIP. 197108201999031004
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

TEL508 SISTEM DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

(Mansur Gapy, S.T., M.T.)

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(2018)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Sistem Distribusi Tenaga Listrik
Program Studi : Teknik Elektro

Semester : 6
Kode : TEL508
Dosen
: 1) Mansur Gapy, S.T., M.T.

SKS : (2-1)

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL) :
LO.2 Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk memecahkannya masalah
rekayasa kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang
terdiri dari perangkat keras dan lunak;
LO.4 Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah atau
memberikan solusi alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang keahliannya;
LO.5 Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang keahlian
untuk memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti: ekonomi,
lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan, dan keberlanjutan;
LO.6 Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung jawab secara
mandiri atas pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik;
LO.8 Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, atau memiliki latar belakang untuk melanjutkan pendidikan ke
tahap selanjutnya termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan di bidang teknik elektro;
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) :
1. Memiliki pengetahuan system distribusi tenaga listrik dan penerapannya, termasuk di dalamnya karakteristik, pemodelan, proteksi dan
analisis;
2. Mempunyai pengetahuan teoritis yang luas atau umum di bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang
keahliannya;
11

3. Mampu melakukan atau merancang eksperimen (percobaan) dan kemudian melakukan analisis dan interpretasi data;
4. Mampu berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural;
5. Memiliki latar belakang untuk pendidikan tahap selanjutnya.
Kriteria Penilaian :
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
Item Penilaian :

Nilai Angka

Nilai Huruf

≥87
78 - <87
69 - <78
60 - <69
51 - <60
41 - <51
<41

A
AB
B
BC
C
D
E

Praktikum & Tugas 45%
Kuis
10%
UTS
20%
UAS
25%
Total
100%
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JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)
1.

(2)
Memahami tentang
maksud dan tujuan
serta peranan system
distribusi dalam
penyaluran daya dari
sumber daya ke
konsumen serta
kaitannya dengan
proses perencanaan

2.

3.

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan, memberikan
tugas.

Mengerti dan
memahami
mengenai model
beban serta
karakteristiknya
yang digunakan
dalam proses analisa

Power
distribution
system loads

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan, memberiserta
kan tugas.

510

Wawasan umum
tentang power
distribution load
dengan merujuk
ke contoh-contoh
real.

Tugas

2,14

Mengerti dan
memahami
karakteristik dan
peranan komponenkomponen dalam
pendistribusian
energi

Power
distribution
system
components and
switchgear

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan, memberikan
tugas.

510

Pengenalan
peralatan yang
digunakan pada
sistem sistribusi
daya.

Tugas

2,14

13

Waktu
Belajar
(menit)
(5)
510

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Introduction and
basic
distribution
system function

(6)
Pemahaman
tentang rencana
perkuliahan satu
semester.

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)
Tanya Jawab

Bobot Nilai
(%)
(8)

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Power
distribution
system
components and
switchgear

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan, memberikan
tugas.

(1)
4.

(2)
Mengerti dan
memahami
karakteristik peranan
komponenkomponen dalam
pendistribusian
energy listrik

5.

6.

Mengerti dan
memahami
pemodelanpemodelan analisis
makro dan mikro
dalam
pendistribusian
energy.

Distribution
network
system,modeling
and analysis

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan, memberikan
tugas.

510

Mengerti dan
memahami
pemodelanpemodelan analisis
makro dan mikro
dalam
pendistribusian
energy.

Distribution
network
system,modeling
and analysis

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan, memberikan
tugas.

510

14

Waktu
Belajar
(menit)
(5)
510

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)
Pemahaman lebih
lanjut mengenai
beberapa pelatan
yang digunkan
pada sistem
distribusi daya
beserta prinsip
kerjanya dan
pengoperasiannya.
Kemampuan
melakukan
pemodelan sistem
distribusi daya
dengan
menggunakan
software

Kemampuan
melakukan
pemodelan sistem
distribusi daya
dengan
menggunakan
software

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)
Praktikum

Bobot Nilai
(%)

Tugas

2,14

Kuis

10

(8)
6

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)
7.

(2)
Mengetahui kemajuan
belajar mahasiswa

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Ujian tengah
semester
Semua pokok
bahasan satu
sampai enam

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)
100

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai
(%)
(8)
20

12

8&9

Mengerti dan
memahami
pemodelanpemodelan analisis
makro dan mikro
dalam
pendistribusian
energy.

Distribution
network
system,modeling
and analysis

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan, memberikan
tugas.

1020

Kemampuan
melakukan
pemodelan sistem
distribusi daya
dengan
menggunakan
software

Praktikum

10.

Mengerti dan
memahami
karakteristik, fungsi
dan peranan
peralatan proteksi
dalam
pendistribusian
energy listrik

Distribution
system
protection

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan, memberikan
tugas.

510

Kemampuan
melakukan
perhitungan
sistem proteksi
sistem tenaga
listrik.

Tugas

2,14

11.

Mengerti dan
memahami teknik
penyaluran energy

Overhead
distribution

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan

510

Pemahaman
Tugas
tentang prinsipprinsip penyaluran

2,14

15

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
system structure
and analysis

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
latihan, memberikan
tugas.

(1)

(2)
listrik menggunakan
hantaran udara

12 & 13

14.

Mengerti dan
memahami teknik
penyaluran energy
listrik menggunakan
kabel

Underground
distribution
system &
analysis

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan, memberikan
tugas.

1020

Mengerti dan
memahami tentang
peralatan Power
Quality dan cara
kerjanya dalam
penyaluran energy
listrik

Mathematical
model power
quality analysis
reactive power
compensation
calculation

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan, memberikan
tugas.

510

16

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

(6)
daya dengan
overhead
conductor,
perhitungan
peformence
electrical dan
mechanical
konduktor
Pemahaman
Praktikum
tentang prinsipprinsip penyaluran
daya dengan
underground
cable, isolation
stress, pengaruh
isolasi kabel
terhadap
parameter sistem
distribusi daya
Pemahaman
Tugas
tentang power
quality analysis
dan design
reactive power
compensation.

Bobot Nilai
(%)
(8)

12

2,14

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)
15.

(2)

16.

Mengerti dan
memahami cara-cara
analisis dan peranan
aspek reliability dalam
penyaluran energy
listrik
Mengetahui hasil
belajar mahasiswa

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Power reliability
analysis and
calculation

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan, memberikan
tugas.

Ujian akhir
semester (UAS)
Semua pokok
bahasan satu
sampai tiga
belas

Waktu
Belajar
(menit)
(5)
510

60

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)
Pemahaman
tentang power
realibility
analysis, energy
dispatch, energy
market dan smart
grid.

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)
Tugas

Bobot Nilai
(%)

Benar/Salah
menjawab soal

25

TOTAL
Sumber Belajar/ Referensi
1. Pensini, A.J.ed., 2005, Guide to Electrical Power Distribution System, CRC Press.
2. Shor, T.A., 2018. Electrical Power Distribution Equipment and System. CRC Press.
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Banda Aceh, September 2018
Koordinator/ Penanggungjawab,

(Zulhelmi, S.T., M.Sc)
NIP. 197907022003121001

(Mansur Gapy, S.T., M.T.)
NIP. 195810041986031001
17

(8)
2,14

100

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

TEL510 TEKNIK ENERGI TERBARUKAN

(Dr. Ira Devi Sara, S.T., M.Sc)
(Hafidh, S.T., M.T. )

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(2018)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Teknik Energi Terbarukan
Program Studi : Teknik Elektro

Semester : 6
Kode : TEL510
Dosen
: 1) Dr. Ira Devi Sara, S.T., M.Sc
2) Hafidh, S.T., M.T

SKS : (2-1)

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL) :
LO.2 Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk memecahkannya masalah
rekayasa kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang
terdiri dari perangkat keras dan lunak;
LO.4 Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah atau
memberikan solusi alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang keahliannya;
LO.5 Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang keahlian
untuk memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti: ekonomi,
lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan, dan keberlanjutan;
LO.6 Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung jawab secara
mandiri atas pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik;
LO.8 Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, atau memiliki latar belakang untuk melanjutkan pendidikan ke
tahap selanjutnya termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan di bidang teknik elektro.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) :
1. Mampu menggambarkan karakteristik dasar dari berbagai sumber daya energi terbarukan
2. Mampu menjelaskan proses konversi energi dari berbagai tehnologi sistem energi terbarukan.
3. Mampu membandingkan dan memilih tehnologi sistem energi terbarukan yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan kondisi
potensi sumber daya alam lokal.
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4. Mampu membuat techno-economical assessments dari sistem energi terbarukan
5. Mampu merancang sistem kelistrikan dari sumber energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi tertentu
Kriteria Penilaian :
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
Item Penilaian :

Nilai Angka

Nilai Huruf

≥87
78 - <87
69 - <78
60 - <69
51 - <60
41 - <51
<41

A
AB
B
BC
C
D
E

Praktikum & Tugas 45%
Kuis
10%
UTS
20%
UAS
25%
Total
100%
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JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
Minggu
Ke(1)
1.

2.

3.

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(2)
(3)
Mampu menjelaskan Kontrak
dan
perkuliahan,
menggambarkan
Konsep dasar
karakteristik dasar
energi, Sumber
dari berbagai
Daya Energi
sumber daya alam
Terbarukan,
energi terbarukan
seperti radiasi
matahari, energi
angina, panas bumi,
air, biomass dll
Mampu menghitung Kuantifikasi
dan menilai potensi dan Penilaian
sumber daya air
Potensi
untuk pembangkit
Sumber Energi
energi listrik
Matahari di
suatu wilayah
Mampu memahami
Perkembangan
konsep dasar proses tehnologi sel &
konversi energi
surya; Prinsip
cahaya matahari
kerja sel surya;
menjadi energi
Karakteristik
listrik, menjelaskan sel surya
perkembangan
(kurva I-V &
tehnologi sel dan
Spectral
modul surya,
response);

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Metode: ceramah,
tanya jawab, dan
demonstrasi
(memberikan contoh)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Metode: ceramah,
demonstrasi, dan tanya
jawab.

510

Kemampuan
menilai potensi
sumber energi
matahari.

Metode: ceramah,
demonstrasi, dan tanya
jawab.

510

Pemahaman
prinsip sel surya
dan
karakteristinya
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510

(6)
Wawasan
rencana
pembelajaran
selama satu
semester

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)
Tes di akhir
kuliah (15
menit)

Tes tertulis
(30 menit)

Bobot Nilai
(%)
(8)
3.333

3.333

Minggu
Ke(1)

4.

5.

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan
(2)
karakteristik sel
surya dan konsep
pengukuran dan
pengujian sel dan
modul surya.
Mampu merancang
sistem kelistrikan
dari sumber energi
surya untuk
memenuhi
kebutuhan energi
listrik baik off-grid
maupun on-grid.

Mampu menghitung
dan menilai potensi
sumber daya angin
untuk pembangkit
energi listrik

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Pengukuran &
Pengujian sel &
modul surya.

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Sistem Tenaga
Listrik Surya
(photovoltaic
system);
Perancangan
sistem tenaga
surya off-grid
(stand- alone
system);
Perancangan
sistem hibrid
dengan listrik
nasional (gridconnected)
atau on-grid.
Kuantifikasi
dan Penilaian
Potensi
Sumber Energi
Angin di suatu
wilayah

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab dan memberikan
latihan.

510

Metode: ceramah,
demonstrasi, dan tanya
jawab.
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510

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Kemampuan
Tugas
merancang
Perancangan
Photovoltaic
dan presentasi
System,system
tenaga surya
off-grid, dan dan
sistem hybrid
dengan listrik
nasional

Kemampuan
menghitung dan
menilai Potensi
Sumber Energi
Angin Suatu
wilayah

Bobot Nilai
(%)
(8)

3

Praktikum
10

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)
Mampu memahami
konsep dasar proses
konversi energi
angin menjadi
energi listrik,
menjelaskan
perkembangan
tehnologi turbin
angin dan
karakteristik dan
pengaturan turbin
angin.
Mampu merancang
sistem kelistrikan
dari sumber energi
angin untuk
memenuhi
kebutuhan energi
listrik baik off-grid
maupun on-grid.

6.

7.

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Perkembangan
tehnologi
turbin angin,
Karakteristik
turbin angin,
Aspek
kelistrikan
turbin angin,
Desain turbin
angin dan
Pengontrolan
turbin angin.
Desain sistem
tenaga angin
dan integrasi
ke sistem
listrik nasional

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
latihan

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
tugas

510

510

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)
Pemahaman
teknologi turbin
angin.

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)
Tes tertulis

Bobot Nilai
(%)
(8)

3.333

8.

Mahasiswa dapat
menjawab pertanyaan
tentang bahasan
pertama s.d. ketujuh

Ujian Tengah
Semester (UTS)

-

100

9.

Mampu menghitung
dan menilai potensi
sumber daya air

Menilai potensi
sumber daya

Metode: ceramah,
demonstrasi, dan tanya
jawab.

510
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Kemampuan
merancang
sistem tenaga
angin dan
mengintegrasi
ke sistem listrik
nasional

Tugas
perancangan
dan presentasi
3

Benar/Salah
menjawab soal

Kemampuan
menilai potensi
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Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

10.

11.

12.

13.

untuk
pembangkitan
energi listrik
Mampu memilih dan
menerapkan jenis
turbin yang tepat
sesuai dengan
potensi air
setempat, dan
menjelaskan
struktur hidrolik
pengaturan aliran
air.
Mampu memahami
konsep microhydro
dan memilih turbin
yang tepat,
merancang sistem
microhydro.
Mampu memahami
konsep perhitungan
potensi biomassa di
suatu wilayah.
Mampu memahami
konsep gasifikasi

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
air di suatu
wilayah

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Turbin air,
Pemilihan
turbin air, dan
Struktur
hidrolik
penampungan
air

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
tugas

Konsep Dasar
Microhydro,
pemilihan jenis
turbin dan
perancangan
sistem
microhydro.
Penilaian
Potensi Energi
Biomassa di
Suatu Wilayah.
Sistem
gasifikasi dan
Perancangan

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
tugas

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
tugas
Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab.
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Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)
sumber daya air
disuatu wilayah

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai
(%)
(8)

Kemampuan
untuk memilih
turbin air dan
struktur hidrolik
penampugan air

Praktikum

510

Wawasan
tentang
Microhydro dan
perancangan
sistem
microhydro

Tugas
perancangan
dan presentasi

3

510

Pemahaman
konsep energy
biomasa dan
perhitungannya.
Pemahaman
sistem gasifikasi

Tugas
perancangan
dan presentasi

3

510

10

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)
dan merancang
sistem gasifikasi
Mampu memahami
konsep konversi
energi Fuel Cell dan
aplikasi Fuel cell.

14.

15.

Mampu memahami
pendekatan dalam
mengevaluasi
proyek energi
terbarukan

16.

Mahasiswa dapat
menjawab pertanyaan
tentang bahasan semua
topik yang diajarkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
sistem
gasifikasi
Pengenalan
Fuel cell,
katalis, Operasi
Dasar Fuel Cell,
tipe dan
karakteristik
Fuel cell dan
aplikasi Fuel
cell.
Ekonomi
energi dan
Evaluasi
finansial dari
Proyek energi
Terbarukan
Ujian Akhir
Semester (UAS)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
tugas

510

Metode: ceramah,
demonstrasi, tanya
jawab, memberikan
tugas

150

-

100

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

dan
perancangannya.
Pemahaman
Praktikum
konsep energy
Fuel Cell dan
aplikasinya

Pemahaman
Tugas
pendekatan yang kelompok
dilakukan dalam
mengevaluasi
proyek energi
terbarukan
Benar/Salah
menjawab soal

TOTAL

25

Bobot Nilai
(%)
(8)

10

3

25

100

Sumber Belajar/ Referensi

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Banda Aceh, September 2018
Koordinator/ Penanggungjawab,

(Zulhelmi, S.T., M.Sc)
NIP. 197907022003121001

(Dr. Ira Devi Sara, S.T., M.Sc)
NIP. 19770525 200112 2 001
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

TEL512 OPTOELEKTRONIKA

(Yunidar, S.Si, M.T)

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(2018)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Optoelektronika
Program Studi : Teknik Elektro

Semester : 6
Kode : TEL512
Dosen
: 1) Yunidar., S.Si., M.T

SKS : (2-1)

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL) :
LO.2 Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk memecahkannya masalah
rekayasa kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang
terdiri dari perangkat keras dan lunak;
LO. 4 Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah atau
memberikan solusi alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang keahliannya;
LO.5 Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang keahlian
untuk memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti: ekonomi,
lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan, dan keberlanjutan;
LO.6 Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung jawab secara
mandiri atas pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik;
LO.8 Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, atau memiliki latar belakang untuk melanjutkan pendidikan ke
tahap selanjutnya termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan di bidang teknik elektro.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) :
Mahasiswa memahami pentingnya elektronika dan pemanfaatannya
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Kriteria Penilaian :
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
Item Penilaian :

Nilai Angka

Nilai Huruf

≥87
78 - <87
69 - <78
60 - <69
51 - <60
41 - <51
<41

A
AB
B
BC
C
D
E

Praktikum & Tugas 45%
Kuis
10%
UTS
20%
UAS
25%
Total
100%
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JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
Minggu
Ke(1)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan
(2)
Mengetahui ruang
lingkup perkuliahan
Optoelektronika

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Kontrak
Perkuliahan
Pemaparan RPS

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Presentasi,diskusi dan
tutorial

Memahami sifat dari
cahaya dan
pengaruhnya
Dapat membedakan
antara radiometry dan
photometry sumber
radiasi

Konsep dasar
cahaya dan
jenis-jenisnya
Analisa
hubungan antara
radiometric dan
photometric

Presentasi, diskusi dan
tutorial

510

Presentasi, diskusi dan
tutorial

510

Memahami elemen
optik geometric

Analisa dari
berkas cahaya
melalui cermin
untuk
menentukan
bayangan
Analisa
sumber-sumber
radiasi
Konsep dasar
dan karakteristik
dari LED

Presentasi,dan tutorial

510

Memahami sumber
radiasi
Memahami LED
sebagai sumber
radiasi

Waktu
Belajar
(menit)
(5)
510

Presentasi, diskusi dan
tutorial

510

Presentasi, diskusi dan
tutorial

510

30

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)
Pemahaman
tentang
rencana
perkuliahan
satu semester.
Pemahaman
tentang konsep
dasar cahaya
Memahami
perbedaan
antara
radiometry dan
Photometry
Kemampuan
melakukan
analisa elemen
optik geometri

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)
Tanya Jawab

Bobot Nilai
(%)
(8)

Tugas

1.5

Tugas

1.5

Tugas
1.5

Pemahaman
sumber radiasi

Tugas

Pengalaman
praktikum
karakteristik
LED

Praktikum

1.5

10

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

7.

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Praktikum

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Pre test, diskusi dan
tutorial
Presentasi, diskusi dan
tutorial

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

510

Memahami konsep
elemen laser

Konsep dasar
karakteristik
laser

8.

Mahasiswa dapat
menjawab pertanyaan
tentang bahasan
pertama s.d. ketujuh

Ujian Tengah
Semester (UTS)

-

100

9.

Memahami berbagai
jenis display

Konsep dasar
dari berbagai
jenis display

Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

510

10.

11.

12.

Mampu membuat
rangkaian yang
berkaitan dengan
aplikasi optik
Memahami detektor
radiasi
Mahasiswa mampu
memahami photo
conductor sebagai
detektor

Praktikum
Menyusun
rangkaian yang
mengandung
aplikasi optik
Analisa detektor
radiasi dan
jenis-jenisnya
Analisa photo
effect dan
photoconductor

Pre test, diskusi dan
tutorial
Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

510

Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

510

Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

510
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Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kemampuan
memahami
karakteristik
laser

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

(8)

Tugas
1.5
Benar/Salah
menjawab soal

Pengalaman
Praktikum
berbagai jenis
display

Bobot Nilai
(%)
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Praktikum

Kemampuan
Tugas
untuk membuat
rangkaian
aplikasi optik
Kemampuan
Tugas
menganalisa
detector radiasi
Kemampuan
Tugas
menganalisa
photo effect
dan
photoconductor

10

1.5
1.5

1.5

Minggu
Ke(1)
13.

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan
(2)
Mampu memahami
sensor optic dan
optocoupler

14.

Mampu memahami
karakteristik serat
optik

15.

Memahami data link
serat optik

16.

Mahasiswa dapat
menjawab pertanyaan
tentang bahasan semua
topik yang diajarkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Analisa prinsip
dari optical
sensing

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Analisa prinsip
dari serat optic

Presentasi, diskusi, dan
tutorial.
Pre test, diskusi dan
tutorial
Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

510

-

100

Praktikum
Analisa dari
data link secara
poer dan rise
time
Ujian Akhir
Semester (UAS)

510

510

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)
Kemampuan
menganalisa
prinsip optical
sensing
Pengalaman
Praktikum
serat

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)
Tugas

Praktikum

(8)
1.5

10

1.5

Kemampuan
Tugas
menganalisa
data link secara
poer dan rise
time
Benar/Salah
menjawab soal

TOTAL

32

Bobot Nilai
(%)

25

100

Sumber Belajar/ Referensi

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Banda Aceh, September 2018
Koordinator/ Penanggungjawab,

(Zulhelmi, S.T., M.Sc)
NIP. 197907022003121001

(Yunidar,S.Si., M.T)
NIP. 197406292000032001
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

TEL514 PERANCANGAN VLSI

( Zulfikar, S.T., M.Sc )
(Ir. Agus Adria, M.Sc )

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(2018)
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Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Mata Kuliah: Perancangan VLSI

Semester: 6

, Kode: TEL514

Program Studi: Teknik Elektro

Dosen: 1) Zulfikar,S.T., M.Sc
2) Ir. Agus Adria, M.Sc

, sks: 3-0

Capaian Pembelajaran Program Studi:
LO.2 Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk memecahkannya masalah rekayasa
kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang terdiri dari perangkat
keras dan lunak;
LO.4 Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah atau memberikan solusi
alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang keahliannya;
LO.5 Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang keahlian untuk memenuhi
spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti: ekonomi, lingkungan, sosial, kesehatan dan
keselamatan, dan keberlanjutan;
LO.6 Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung jawab secara mandiri atas
pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik;
LO.8 Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, atau memiliki latar belakang untuk melanjutkan pendidikan ke tahap
selanjutnya termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan di bidang teknik elektro.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah:
1. Memahami konsepdesain sebuah IC secara umum
2. Memahami konsep transistor MOSFET secara detail
3. Memahami tahapan pabrikasi dan layout design rules
4. Memahami konsep estimasi delay dan daya pada IC
5. Memahami cara-cara yang digunakan untuk merancang sebuah IC secara umum
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Kriteria Penilaian :
Nomor
Nilai Angka
≥87
1
78 - <87
2
69 - <78
3
60 - <69
4
51 - <60
5
41 - <51
6
<41
7
Item Penilaian :

Nilai Huruf
A
AB
B
BC
C
D
E

Absensi
Tugas
Kuis
UTS
UAS
Total

5%
10%
20%
25%
40%
100%

JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN
Minggu
Ke-

(1)
1.

2.

Kemampuan Akhir Yang
Diharapkan

(2)
Mahasiswa mampu memahami
tentang Perancangan VLSI dan
perkembangannya

Mahasiswa mampu memahami
tentang teori dasar transistor
MOSFET dan turunannya

Bahan Kajian (Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran/
Metode
Pembelajaran
(4)
Pemaparan materi
dan tanya jawab

(3)

 Pemaparan RPS
 Kontak kuliah dan

penilaian.
 Review materi dasar yang
mendukung
 Menjelaskan secara singkat Pemaparan materi
tentang teori dasar transistor dan tanya jawab
MOSFET dan turunannya
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Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

(5)
510
Menit

(6)
Mendengar,
bertanya,
diskusi

510
Menit

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Kriteria
Penilaian
(Indikator)

Bobot
Nilai

(7)

(8)

3.

Mahasiswa mampu memahami
tentang tahapan pabrikasi sebuah
IC

4.

Mahasiswa mampu memahami
tentang aturan perancangan
layout IC

5.

Mahasiswa mampu memahami
tentang komponen elektronika
dasar dalam sebuah IC

6.

Mahasiswa mampu memahami
tentang konsep delay dalam
sebuah IC secara umum

7.

8.

Mahasiswa mampu memahami
tentang konsep delay dalam
sebuah IC terutama model RC

Mahasiswa mampu memahami
tentang konsep delay dalam
sebuah IC terutama model
Elmore

9.

Mahasiswa mampu mengerjakan
soal-soal ujian tengah semester

10.

Mahasiswa mampu memahami
tentang delay dalam sebuah IC
terutama model Linear

 Merangkum perkuliahan
 Menjelaskan secara singkat









tentang tahapan pabrikasi
sebuah IC
Merangkum perkuliahan
Menjelaskan secara singkat
tentang aturan perancangan
layout IC
Merangkum perkuliahan
Menjelaskan secara singkat
tentang komponen
elektronika dasar dalam
sebuah IC
Merangkum perkuliahan
Menjelaskan secara singkat
tentang konsep delay dalam
sebuah IC secara umum
Merangkum perkuliahan

 Menjelaskan secara singkat








tentang konsep delay dalam
sebuah IC terutama model
RC
Merangkum perkuliahan
Menjelaskan secara singkat
tentang konsep delay dalam
sebuah IC terutama model
Elmore
Merangkum perkuliahan
Menjelaskan secara singkat
Petunjuk pengerjaan soal
ujian tengah semester
Menjelaskan secara singkat
tentang tentang delay dalam
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Pemaparan materi
dan tanya jawab

510
Menit

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Pemaparan materi
dan tanya jawab

510
Menit

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Pemaparan materi
dan tanya jawab

510
Menit

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Pemaparan materi
dan tanya jawab

510
Menit

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Pemaparan materi
dan tanya jawab

510
Menit

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Pemaparan materi
dan tanya jawab

510
Menit

Pemaparan materi
dan tanya jawab

Kuis 1

5%

Kuis 2

5%

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Laporan
tugas 1

5%

510
Menit

Mengerjakan
soal UTS

Ujian
Tengah
Semeste

25%

510
Menit

Mendengar,
bertanya,
diskusi

11.

12.

13.

Mahasiswa mampu memahami
tentang delay dalam sebuah IC
terutama model Linear (lanjutan)

Mahasiswa mampu memahami
tentang konsep power dalam
sebuah IC secara umum

Mahasiswa mampu memahami
tentang konsep power dalam
sebuah IC terutama dynamic
power

14.

Mahasiswa mampu memahami
tentang konsep power dalam
sebuah IC terutama static power

15.

Mahasiswa mampu memahami
tentang jenis-jenis perancangan
IC

16

Mengukur kemampuan
mahasiswa menguasai materi
pertemuan 1 sampai 15



















sebuah IC terutama model
Linear
Merangkum perkuliahan
Menjelaskan secara singkat
tentang delay dalam sebuah
IC terutama model Linear
(lanjutan)
Merangkum perkuliahan
Menjelaskan secara singkat
tentang konsep power
dalam sebuah IC secara
umum
Merangkum perkuliahan
Menjelaskan secara singkat
tentang konsep power
dalam sebuah IC terutama
dynamic power
Merangkum perkuliahan
Menjelaskan secara singkat
tentang konsep power
dalam sebuah IC terutama
static power
Merangkum perkuliahan
Menjelaskan secara singkat
tentang pemahaman dan
perbedaan antara PLC,
SCADA dan DCS
Merangkum perkuliahan
Menjelaskan secara singkat
Petunjuk pengerjaan soal
ujian akhir semester
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Pemaparan materi
dan tanya jawab

510
Menit

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Pemaparan materi
dan tanya jawab

510
Menit

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Pemaparan materi
dan tanya jawab

510
Menit

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Pemaparan materi
dan tanya jawab

510
Menit

Pemaparan materi
dan tanya jawab

Pemaparan materi
dan tanya jawab

Kuis 3

5%

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Kuis 4

5%

510
Menit

Mendengar,
bertanya,
diskusi

Laporan
tugas 2

5%

510
Menit

Mengerjakan
soal final

Ujian
Akhir
Semester

40%

Sumber Belajar/ Referensi
1. Neil Weste, David Harris (2011). CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, Fourth Edition, Addison Wesley
2. Geiger, R. L., Allen, P. E., & Strader, N. R. (1990). VLSI design techniques for analog and digital circuits (Vol. 90). New York:
McGraw-Hill.
3. Pucknell, D. A., & Eshraghian, K. (1988). Basic VLSI design: systems and circuits (p. 4). Englewood Cliffs, New Jersey,, USA: Prentice
Hall.
4. Bellaouar, A., & Elmasry, M. (2012). Low-power digital VLSI design: circuits and systems. Springer Science & Business Media.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Banda Aceh, 9 Oktober 2018
Koordinator/ Penanggungjawab,

(Zulhelmi, S.T., M.Sc)
NIP. 197907022003121001

(Zulfikar, S.T., M.Sc)
NIP. 197507202006041003
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Teori Informasi
Program Studi : Teknik Elektro

Semester : 6
Kode : TEL 522
Dosen : 1) Dr. Nasaruddin, ST., M.Eng

SKS : 3

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL) :
LO.2
Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk
memecahkannya masalah rekayasa kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau
elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan lunak.
LO.4

LO.5

Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan
masalah atau memberikan solusi alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada
bidang keahliannya.
Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang
keahlian untuk memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain
seperti: ekonomi, lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan, dan keberlanjutan.

LO.6

Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung
jawab secara mandiri atas pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik.

LO.8

Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, atau memiliki latar belakang untuk melanjutkan
pendidikan ke tahap selanjutnya termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan di bidang
teknik elektro.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) :
1. Mampu memahami batas dasar (fundamental limits) dari sistem komunikasi.
2. Mampu memahami probabilitas, ukuran informasi (entropy) dan konten informasi.
3. Mampu memahami dasar-dasar teknik kompresi.
4. Mampu memahami ide dasar dari kapasitas kanal Shannon.
41

5. Mampu menjelaskan teknik-teknik pengkodean kanal dan aplikasinya pada sistem komunikasi.
6. Memahami aplikasi teori informasi pada sistem komunikasi.

Kriteria Penilaian :
Nomor Nilai Angka
≥87
1
78 - <87
2
69 - <78
3
60 - <69
4
51 - <60
5
41 - <51
6
<41
7
Item Penilaian :

Nilai Huruf

Absen/Sikap
Keterampilan
Kuis
UTS
UAS
Total

A
AB
B
BC
C
D
E

10%
30%
10%
20%
30%
100%
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JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
RPS minimal memuat komponen-komponen berikut ini : (Sesuai SNPT No 44 Tahun 2015)
Minggu Kemampuan Akhir
Bahan Kajian
Strategi
Waktu
KeYang Diharapkan
(Materi
Pembelajaran/Metode
Belajar
Pelajaran)
Pembelajaran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Memahami outline,
evaluasi dan pengantar
perkuliahan

1

2

3

4

5

Mampu menerapkan
konsep probabilitas dan
probabilitas
kondisional dalam
mengukur informasi

Kontrak Kuliah:
sistem evaluasi
perkuliahan,
konsep Informasi
dan Aplikasi teori
informasi
Review teori
probabilitas

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

3×50

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai

(8)

Diskusi

2%

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

3×50

Memahami definisi
dasar dalam
pengembangan teori
informasi, hubungan
entropy dan mutual
information
Mampu memahami
beberapa elemen dasar
dari teori informasi

Teori infomasi
probabilitas dan
prinsip ketidakpastian informasi

Entropy, Relative
Ceramah, diskusi dan tanya
Entropy dan
jawab
Mutual Information

3×50

Mampu memahami
teknik kompresi data

Kompresi data:
Source coding,
optimal code,

3×50

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab
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3×50

Diskusi

Diskusi

Diskusi

Diskusi

Mampu
menjelasakan
konsep probabilitas
dan probabilitas
kondisional dalam
mengukur
informasi
Memahami konsep
dan pengembangan
teori informasi,
hubungan entropy
dan mutual
information
Mampu
menjelaskan
elemen dasar dari
teori informasi
Mampumenjelaskan
teknik kompresi
data yang

5%

3%

3%

2%

yang digunakan pada
teori informasi

Mampu memahami
teknik kompresi data
yang digunakan pada
teori informasi

6

7

8

9

10

11

Mampu memahami
model-model kanal dan
perhitungan kapasitas
kanal
Mampu memahami
konsep dan teknik
koreksi kesalahan pada
saat transmisi dalam
teori informasi
Mampu memahami
konsep dan teknik
koreksi kesalahan pada
saat transmisi dalam
teori informasi
Mampu memahami
konsep dan teknik
koreksi kesalahan pada

optimal code
length dan
decodable codes,
Huffman code dan
Shannon noiseless
coding
Kompresi data:
Source coding,
optimal code,
optimal code
length dan
decodable codes,
Huffman code dan
Shannon noiseless
coding
Model dan
kapasitas kanal

Ujian Tengah
Semester (UTS)
Kode koreksi
kesalahan

Kode koreksi
kesalahan CRC

Kode koreksi
kesalahan kode
linier (Hamming

digunakan pada
teori informasi

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

3×50

Diskusi dan
menjawab
soal

Benar/salah
menjawab soal

3%

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab
Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab
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3×50

3×50
3×50

3×50

3×50

Diskusi dan
latihan soal

Menjawab
soal
Diskusi dan
pembuatan
simulasi

Mampu
menjelaskan modelmodel kanal dan
menghitung
kapasitas kanal
Benar/salah
menjawab soal
Mampu
mensimulasikan
teknik koreksi
kesalahan

Diskusi dan
pembuatan
simulasi

Mampu
mensimulasikan
teknik CRC

Diskusi dan
pembuatan
simulasi

Mampu
mensimulasikan
teknik koreksi

2%

20%

2%

3%

3%

12

13

14

15

16

saat transmisi dalam
teori informasi
Mampu memahami
konsep dan teknik
koreksi kesalahan pada
saat transmisi dalam
teori informasi
Mampu membuat
model simulasi teori
informasi dengan
menggunakan
pemrograman Matlab
Mampu memahami
konsep dan teknik
penggabungan
teknologi jaringan
dengan teori informasi
mampu memahami
aplikasi teori informasi
pada sistem komunikasi

code, BCH dan
Reed Solomon)
Kode koreksi
kesalahan
Convolutional
codes

Aplikasi terkini
teori informasi
dalam sistem
komunikasi

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

UAS

Ujian Akhir
Semester

-

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

3×50

Menjawab
soal

kesalahan kode
linier
Benar/salah
menjawab soal

10%

Model simulasi
untuk teori
informasi

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

Teori informasi
jaringan

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

3×50

3×50

3×50

3×50

Diskusi dan
pembuatan
simulasi

Diskusi dan
pembuatan
simulasi

Diskusi

Mampu
memodelkan dan
mensimulasikan
permasalahan teori
informasi
Mampu
memodelkan dan
mensimulasikan
permasalahan teori
informasi jaringan
Mampu
menjelaskan
aplikasi teori
informasi pada
komunikasi digital
Benar/salah
menjawab soal

TOTAL
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2%

5%

5%

30%
100%

Sumber Belajar/ Referensi
1. T.M. Cover dan J. A. Thomas, “Elements of Information Theory”, John Wiley, 2nd edition, 2006.
2. D. G. Hoffman et. al., “Coding Theory The Essentials”, Marcel Dekker, 1991.
3. J. C. Moreira and P.G. Farrel, “Essentials of error-control coding,” John Wiley, 2006.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Banda Aceh, 4 Februari 2019
Koordinator/ Penanggungjawab,

Dto

Dto

(Zulhelmi, ST., M.Sc)
NIP. 197907022003121001

(Dr. Nasaruddin, ST., M.Eng)
NIP. 197404021999031003
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

TEL524 SISTEM KOMUNIKASI OPTIK

1) Dr. Nasaruddin, ST., M.Eng;
2) Hubbul Walidainy, S.T., M.T.

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(2018)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Sistem Komunikasi Optik
Program Studi : Teknik Elektro

Semester : 6
Kode : TEL 524
SKS : 3 (2-1)
Dosen : 1) Dr. Nasaruddin, ST., M.Eng 2) Hubbul Walidainy, S.T., M.T.

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL) :
LO.2
Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk
memecahkannya masalah rekayasa kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau
elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan lunak.
LO.4

LO.5

Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah
atau memberikan solusi alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang
keahliannya.
Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang
keahlian untuk memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain
seperti: ekonomi, lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan, dan keberlanjutan.

LO.6

Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung jawab
secara mandiri atas pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik.

LO.8

Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, atau memiliki latar belakang untuk melanjutkan
pendidikan ke tahap selanjutnya termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan di bidang
teknik elektro.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) :
6.
7.
8.
9.
10.

Mampu memahami dasar dan komponen sistem komunikasi optik.
Mampu menjelaskan karakteristik dan jenis optik.
Mampu memahami propagasi, dipersi dan rugi-rugi pada komunikasi optik.
Mampu memahami teknologi jaringan dan sistem komunikasi optic.
Mampu membuat rancangan jaringan dan sistem jaringan optic.
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11. Mampu memahami perkembangan teknlogi optik saat ini dan arah perkembangan ke depan.

Kriteria Penilaian :
Nomor Nilai Angka
≥87
1
78 - <87
2
69 - <78
3
60 - <69
4
51 - <60
5
41 - <51
6
<41
7
Item Penilaian :

Nilai Huruf

Absen/Sikap
Keterampilan
Kuis
UTS
UAS
Total

A
AB
B
BC
C
D
E

10%
30%
15%
15%
30%
100%
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JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
RPS minimal memuat komponen-komponen berikut ini : (Sesuai SNPT No 44 Tahun 2015)
Minggu Kemampuan Akhir
Bahan Kajian
Strategi
Waktu
KeYang Diharapkan
(Materi
Pembelajaran/Metode
Belajar
Pelajaran)
Pembelajaran
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Memahami outline dan
evaluasi perkuliahan

1
Mampu menjelaskan
dasar sistem
komunikasi optik

2

3

4

Mampu menjelaskan
karakteristik dan jenis
optik

Mampu menjelaskan
propagasi, dipersi dan
rugi-rugi pada
komunikasi optik

Kontrak Kuliah:
pengenalan sistem
komunikasi optic
dan sistem
evaluasi
perkuliahan
Dasar Sistem
Komunikasi Optik:
elemen dasar
komunikasi optic
dan gambaran
umum sistem
komunikasi optik
Fiber Optik:
karakteristik optic,
- tipe-tipe optic dan
bahan optik
Propagasi Sinyal
dalam FO: dasar
propagasi, dispersi
optic, rugi-rugi
optic dan pengaruh
nonlinearitas optic

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai

(8)

3×50

2%

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

3×50

3×50

Mampu
menjelaskan
elemen-elemen
optic

5%

Memahami
karakter optik

3%
Praktikum
Ceramah, diskusi dan tanya
jawab
Praktikum

50

3×50

Memahami tentang
progasi, dispersi,
rugi-rugi dan
pengaruhnya

3%

5

6

7

8

9

10

Mampu menjelaskan
trasnmiter yang
digunakan pada sistem
komunikasi optik

Mampu memahami
kebutuhan aplikasi dan
detektor untuk
penerima optik

Mengetahui sumber
noise, tingkat
sensitifitas dan
degradasi dari receiver

Mampu
mengaplikasikan materi
pertemuan 1 s.d. 7
Mampu menjelaskan
penyebab dispersi dan
memberikan solusi
tepat untuk masalah
tersebut

Mampu menjelaskan
sistem WDM, OCDMA
dan sistem hibrid

Transmitter Optik:
panjang
Gelombang yang
panjang dan laser
dengan panjang
gelombang jamak
Receiver Optik:
perancangan
photodetector,
perancangan
receiver, noise
receiver dan
sensitifitas receiver
Recovery sinyal
dan Noise: sumber
noise, SNR,
sensitivitas receiver
dan degradasi
sensitifitas
Ujian Tengah
Semester (UTS)

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

Manajemen
disperse: masalah
dan solusi disperse,
kompensasi
dispersi fiber,
ekualisasi dispersi
fiber dan fiber
bragg grating
Sistem optik multi
channel: wdm,
ocdma dan hybrid

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

3×50

3×50

Mampu
menjelaskan
panjang gelombang

Benar/salah
menjawab
soal

Praktikum

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

3×50

Mampu
menjelaskan
tentang jenis-jenis
receiver optik dan
prinsip kerjanya

Mengetahui dan
memahami sumber
penyebab noise

Praktikum

-

3×50

3×50

Praktikum

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab
Praktikum
51

3×50

Benar/salah
menjawab
soal

Mampu
mengaplikasikan
materi pertemuan 1
s.d. 7
Memahami titik
permasalahan dan
solusi dalam
menghadapi
disperse

Memahami jenis
jenis system optic
multi channel

2%

3%

2%

15%

5%

5%

11

12

13

14

15

Memahami konsep
dasar dan jenis-jenis
amplifier pada sistem
komunikasi optik

Memahami arsitektur
dan cara merancang
sistem komunikasi
optik
Mampu merancang
sistem komunikasi
optik

Memahami
perkembangan teknlogi
optik saat ini dan arah
perkembangan ke
depan
Memahami isu-isu
terkini tentang
perkembangan riset dan
orientasi riset ke depan

multiplexing
system
Optical Amplifier:
konsep dasar,
semikonduktor
laser amplifier,
fiber raman
amplifier dan
doped fiber
amplifier
Perancangan
Sistem Komunikasi
Optik: arsitektur
sistem dan panduan
perancangan
Perancangan
Sistem Komunikasi
Optik: perancangan
sistem
dan source of
power penalty
Teknologi
komunikasi optic:
perkembangan
teknologi saat ini
dan teknologi optik
masa depan
Isu terkini Sistem
Komunikasi Optik:
inovasi penelitian
komunikasi optic
dan tema/topik riset
yang urgent

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

3×50

Mengetahui dan
memahami konsep
dasar amplifier
pada system optik

Praktikum

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

3×50

Benar/salah
menjawab
soal

Memahami
perencanaan dalam
merancang jaringan

3%

10%

Praktikum
Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab

Ceramah, diskusi dan tanya
jawab
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3×50

3×50

3×50

Mampu merancang
system komunikasi
optik

Memahami
perkembangan
teknologi system
optik

Memahami isu-isu
baru berkaitan
dengan riset optik

2%

5%

5%

UAS

16

Ujian Akhir
Semester

-

3×50

Benar/salah
menjawab
soal

UAS

30%
TOTAL

Sumber Belajar/ Referensi
1. Agrawal, G. P, “Fiber Optic communication System”, 3th Edition, John Wiley & Son, NY
2. Agrawal, G. P, “Light Wave Technology”, John Wiley & Son, NY

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Banda Aceh, 8 Oktober 2018
Koordinator/ Penanggungjawab,

Dto

Dto

(Zulhelmi, ST., M.Sc)
NIP. 197907022003121001

(Dr. Nasaruddin, ST., M.Eng)
NIP. 197404021999031003
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100%

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

TEL 532 SISTEM KENDALI CERDAS

(Aulia Rahman, S.T., M.Sc.)
(Ir. Fahri Heltha, M.Eng.)

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(2018)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Sistem Kendali Cerdas
Program Studi : Teknik Elektro

Semester : 6
Kode : TEL532
Dosen
: 1) Aulia Rahman, S.T., M.Sc.
2) Ir. Fahri Heltha, M.Eng.

SKS : 3

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL):
LO.2 Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah
rekayasa kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang
terdiri dari perangkat keras dan lunak;
LO.4 Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah atau
memberikan solusi alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang keahliannya;
LO.5 Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang keahlian
untuk memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti: ekonomi,
lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan, dan keberlanjutan;
LO.6 Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung jawab secara
mandiri atas pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik;

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK):
Mahasiswa dapat memahami konsep dan prinsip-prinsip sistem kendali cerdas antara lain fuzzy logic dan neural network serta
dapat merancang dan membuat sistem kendali cerdas.
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Kriteria Penilaian :
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
Item Penilaian :

Nilai Angka

Nilai Huruf

≥87
78 - <87
69 - <78
60 - <69
51 - <60
41 - <51
<41

A
AB
B
BC
C
D
E

Absensi
5%
Praktikum & Tugas 40%
Kuis
10%
UTS
20%
UAS
25%
Total
100%
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JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
Kemampuan
Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

Bahan
Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

1.

Mahasiswa mampu
memahami tujuan
perkuliahan dan
cakupan materi pada
kuliah ini

Tujuan kuliah,
silabus
Pengenalan
sistem kendali
cerdas

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510

2.

Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
teminologi, fungsi
membership dan
fuzzy set

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510

Pemahaman tentang
konsep sistem kendali
cerdas.

3.

Mahasiswa mampu
menjelaskan dan
memahami operasi
pada sistem fuzzy

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510

4.

Mahasiswa
menggunakan
software matlab pada
sistem fuzzy

Definisi dan
terminologi
Fungsi
membership
Fuzzy set
Contoh fuzzy
set
Fuzzy
interseksi,
union,
complement,
subset
Pengenalan
matlab
Operasi fuzzy
set pada
matlab

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510

Fuzzy relation
Fuzzy rules

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

5.

Mahasiswa mampu
memahami konsep
fuzzy relation dan
fuzzy rules

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran

Waktu
Belajar
(menit)

(4)

(5)

Pengalaman
Belajar Mahasiswa

Minggu
Ke-

57

510

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(7)

(8)

Kemampuan
menjelaskan konsep
sistem kendali cerdas
dan perbedaannya
dengan sistem kendali
konvensional.
Kemampuan
menentukan fungsi
membership dan
fuzzy set.

2

Pemahaman tentang
fuzzy logic dan fuzzy
set.

Kemampuan
menjelaskan dan
memahami konsep
operasi sistem fuzzy.

4

Pemahaman tentang
fuzzy logic dan
MatLab
programming/
toolbox.
Pemahaman praktis
operasi fuzzy set.

Kemampuan praktis
dalam pemrograman
fuzzy logic
menggunakan
MatLab.

(6)
Pemahaman konsep
dasar sistem kendali.

Kemampuan praktis
dalam mendisain dan
mengimplementasikan

3

4

4

Minggu
Ke-

Kemampuan
Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

6.

7.

8.

9.

10.

Bahan
Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran

Waktu
Belajar
(menit)

Pengalaman
Belajar Mahasiswa

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Mahasiswa mampu
memahami konsep
fuzzy reasoning

Fuzzy
reasoning

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

Mahasiswa mampu
menjelaskan tentang
FIZ

Pengenalan
FIZ
Mamdani FIZ

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

Mahasiswa dapat
menjawab
pertanyaan tentang
bahasan pertama s.d.
ketujuh
Mahasiswa mampu
memahami tentang
konsep gerak pada
robot mobil, sensor,
dan kendali
 Mahasiswa
mampu
menjelaskan
tentang NN
 Mahasiswa
mampu
memahami

Ujian Tengah
Semester
(UTS)

Menjelaskan peraturan
UTS dan mahasiswa
mengerjakan soal –soal
UTS

100

Pemahaman konsep
dasar fuzzy logic, set,
relation dan rules, dan
konsep FIZ.

Pengenalan
mobile robot
Robot sensor
Robot control

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

680

Pemahaman tentang
konsep dasar robot
mobil secara umum.

Pengenalan
NN
Model
matematika
NN

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

58

510

510

680

Pemahaman tentang
fuzzy rules.

Pemahaman tentang
konsep dasar fuzzy
logic.

Pemahaman dan
pengalaman disain
sistem kendali
berbasis fuzzy.

fuzzy relation dan
fuzzy rules.
Kemampuan
menjelaskan dan
mengimplementasikan
konsep fuzzy
reasoning.
Kemampuan
menggunakan konsep
fuzzy logic berbasis
FIZ dan Mamdani
FIZ.
Kemampuan
mendisain fuzzy set,
relation, rules, dan
Mamdani FIZ.
Kemampuan
mengintegrasikan
sensor, aktuator, dan
kontroler pada robot
mobil.
Kemampuan
menjelaskan konsep
dasar NN.

4

4
20

4

3

Minggu
Ke-

Kemampuan
Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

11.

model
matematika NN
Mahasiswa mampu
memahami tentang
konsep multi layer
NN dan metode
komputasinya

Bahan
Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran

Waktu
Belajar
(menit)

Pengalaman
Belajar Mahasiswa

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

MLNN
topology
MLNN
computation

Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

680

Kemampuan
menjelaskan dan
mengimplementasikan
konsep dan komputasi
algorithma multi layer
NN.
Kemampuan
Pengalaman
mengimplementasikan menjelaskan konsep
algorithma multi layer dan komputasi single
layer NN.
NN.

3

Kemampuan
mengimplementasikan
konsep pembelajaran
(training data) pada
NN.
Kemampuan
mengintegrasikan
konsep algorithma
NN pada sistem
kendali.
Kemampuan
mendisain dan
mengevaluasi
performan sistem
kendali cerdas fuzzy
dan/atau NN pada

4

Pemahaman konsep
dasar NN.

12.

Mahasiswa mampu
memahami konsep
single layer NN

Single layer
NN

Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

340

13.

Mahasiswa mampu
memahami metode
pembelajaran pada
neural network

NN learning
Training set

Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

680

Pemahaman konsep
algorithma multi dan
single layer NN.

14.

Mahasiswa mampu
memahami
penerapan neural
network pada bidang
kendali
 Mahasiswa
mampu
merancang dan
membuat sistem
kendali dengan

Penerapan
neural network
pada bidang
kendali

Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

680

Pemahaman
menyeluruh konsep
algorithma NN.

Projek sistem
kendali cerdas

Presentasi, diskusi grup

15.

59

Pemahaman konsep
algorithma fuzzy dan
NN.

3

4

4

Minggu
Ke-

Kemampuan
Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

16.

menggunakan
kendali cerdas
 Mahasiswa
mampu
mengevaluasi
kinerja
rancangannya
Mahasiswa dapat
menjawab
pertanyaan tentang
bahasan semua topik
yang diajarkan

Bahan
Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran

Waktu
Belajar
(menit)

Pengalaman
Belajar Mahasiswa

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

kasus pengontrolan
robot mobil.

Ujian Akhir
Semester
(UAS)

-

100

Pemahaman dan
implementasi konsep
sistem kendali cerdas
berbasis fuzzy dan
NN.

Kemampuan
mendisain dan
mengevaluasi sistem
kendali fuzzy dan NN
pada kasus-kasus
pengendalian sistem
dinamik.

TOTAL

60

25

100

Sumber Belajar/ Referensi
1. G.J Klir, B. Yuan. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. Prentice Hall. 1995
2. A.E Eiben, J.E. Smith. Introduction to Evolutionary Algorithms. Springer. 2007

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Banda Aceh, September 2018
Koordinator/ Penanggungjawab,

(Zulhelmi, S.T., M.Sc)
NIP. 197907022003121001

(Aulia Rahman, S.T., M.Sc.)
NIP. 198111022012121003
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

TEL534 SISTEM KENDALI VARIABEL JAMAK

(Ir. Fahri Heltha, M.Eng.)
(Aulia Rahman, S.T., M.Sc.)

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(2018)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Sistem Kendali Variabel Jamak
Program Studi : Teknik Elektro

Semester : 6
Kode : TEL534
Dosen
: 1) Ir. Fahri Heltha, M.Eng.
2) Aulia Rahman, S.T., M.Sc.

SKS : 3

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL):
LO.2 Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah
rekayasa kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang
terdiri dari perangkat keras dan lunak;
LO.4 Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah atau
memberikan solusi alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang keahliannya;
LO.5 Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang keahlian
untuk memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti: ekonomi,
lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan, dan keberlanjutan;
LO.6 Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung jawab secara
mandiri atas pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik;

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK):
Mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem kendali multivariabel dan konsep mendesain sistem kendali Robust.
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Kriteria Penilaian :
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
Item Penilaian :

Nilai Angka

Nilai Huruf

≥87
78 - <87
69 - <78
60 - <69
51 - <60
41 - <51
<41

A
AB
B
BC
C
D
E

Absensi
Tugas
Kuis
UTS
UAS
Total

5%
30%
15%
20%
30%
100%
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JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

1.

Mahasiswa memahami
konsep dasar sistem
kendali multivariabel
dan metoda-metoda
pemodelan matematik
sistem fisikal ke ‘statespace model’.

2.

Mahasiswa
memahami perbedaan
konsep dasar fungsi
alih dan fungsi
matriks, dan mampu
menggunakan
beberapa metoda
melakukan analisis
respon frekuensi pada
sistem kendali
multivariabel linier.
Mahasiswa
memahami filosofi
dasar kestabilan,
controllability, dan

3.

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)
Pemahaman
tentang
matematika teknik:
persamaan
differensial,
transformasi
Laplace,
manipulasi
matriks,dll.

Pendahuluan:
Konsep sistem
kendali
multivariabel
dan contohcontoh
aplikasinya.
Pembahasan
ulang pemodelan
matematik
berbasis ‘statespace model’.
Sistem MIMO vs
sistem SISO:
Pemodelan
sistem MIMO,
linierisasi, dan
metoda analisis
respon frekuensi
sistem MIMO.

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510

Pemahaman
konsep
transformasi dari
domain waktu ke
domain frekuensi.

Kestabilan: Poles
dan Zeros,
Kestabilan
internal

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510

Pemahaman
mengalisis
kedudukan pole
dan zero, dan
pemahaman

65

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot
Nilai
(%)
(8)

Kemampuan
modeling yaitu
merepresentasikan
sistem fisik ke
dalam
representasi
matematik.

4

Kemampuan
mentransformasi
modeling dari
domain waktu ke
domain frekuensi
dan sebaliknya,
dan mampu
menganalisis
karakteristik dari
sistem di kedua
domain tersebut.
Kemampuan
menganalisis
karakteristik
kestabilan,
controllability,

3

2

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

4.

5.

6.

7.

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

observability sistem
kendali multivariabel.

State
Controllability
State
Observability

Mahasiswa
memahami konsep
system Norm, dan
kestabilan sistem
kendali multivariabel
pada bidang frekuensi.

Stabilizing
Presentasi, diskusi, dan
Controllers
tutorial
Analisis System
Norm
Analisis
kestabilan pada
bidang frekuensi

510

Mahasiswa memahami
konsep dasar batasan
performan sistem
kendali MIMO.

Input-Output
Controllability.
Batasan pada S
dan T

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510

Mengukur kemampuan Materi
mahasiswa menguasai pertemuan 1 s/d
materi pertemuan 1
5
sampai 5.

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

Mahasiswa memahami
beberapa faktor yang
mempengaruhi batasan

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

Performan vs
Disturbances:

66

510

510

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)
konsep aljabar
matriks.

Pemahaman
tentang teori dan
manipulasi aljabar
matriks.

Pehamanan konsep
kestabilan.

Pemahaman
konsep dasar
modeling dan
analisis kestabilan
sistem kendali.
Pemahaman
konsep analisis

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)
dan observability
sistem yang
dimodelkan dalam
bentuk statespace.
Kemampuan
menghitung dan
menganalisis
Norm sistem dan
kestabilan sistem
menggunakan tool
berbasis bidang
frekuensi.
Kemampuan
menghitung dan
menganalisis
batasan Sensitiviti
dan Komplemen
Sensitiviti sistem
kendali.
Kemampuan
modeling dan
menganalisa
kestabilan sistem,
controllability,
observability, dan
batasan sensitiviti.
Kemampuan
menganalisa
performan dan

Bobot
Nilai
(%)
(8)

2

2

8

2

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)
kestabilan dan
performan.

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

performan sistem
kendali multivariabel.

Batasan
performan
karena pole-pole
yang tidak stabil.
Batasan
performan
karena ketidak
tentuan
(uncertainty)

8.

Mahasiswa memahami
beberapa faktor yang
mempengaruhi batasan
performan sistem
kendali multivariabel
(lanjutan).

Performan
vs
Disturbances:
Batasan
performan
karena phase lag
Analisis
controllability
pada sistem
kendali umpan
balik dan umpan
maju
Aplikasi analisis
controllability

Menjelaskan peraturan
UTS dan mahasiswa
mengerjakan soal –soal
UTS

100

Pemahaman
konsep modeling,
analisis kestabilan,
performan sistem
kendali, dan
faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

Kemampuan
merepresentasikan
matematika
model,
menganalisa
kestabilan, dan
performan sistem
kendali.

9.

Mahasiswa memahami
filosofi dasar
kestabilan Robust dan
analisis parameterparameter yang
mempengaruhinya.

Kestabilan
Robust dan
performannya:
Evaluasi
penentuan
parameter-

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

680

Pemahaman
manipulasi
matriks, ekspresi
modeling, dan
konsep kestabilan.

Kemampuan
mengevaluasi
model state space
untuk
mendapatkan
parameter-

67

Bobot
Nilai
(%)
(8)

batasan-batasan
yang
mempengaruhi
performan sistem.

20

4

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

parameter P, N,
dan M.
Analisis
kestabilan
Robust MΔ
10.

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot
Nilai
(%)
(8)

parameter
kestabilan Robust.

Mahasiswa mampu
menganalisis
kestabilan Robust pada
sistem-sistem kendali
dengan ketidaktentuan
terstruktur.

Kestabilan
Robust sistem
kendali dengan
ketidaktentuan
terstruktur
µ-synthesis

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

11.

Mahasiswa memahami
konsep dan proses
disain sistem kendali
LQG dan LQR untuk
sistem MIMO.

Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

12.

Mahasiswa memahami
konsep dan proses
disain sistem kendali

Trade-off
performan pada
disain sistem
kendali umpan
balik
multivariabel
(MIMO): Sistem
kendali dan
karakteristik
dasar LQG dan
LQR
Trade-off
performan untuk
fungsi alih GK
Trade-off
performan pada
disain sistem

Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

68

680

Pemahaman
konsep kontrol
Robust.

Kemampuan
menentukan
kestabilan Robust
dengan µsynthesis.

680

Pemahaman
manipulasi
modeling matriks,
indeks performan,
dan optimasi.

Kemampuan
mendisain sistem
kendali LQG dan
LQR.

3

340

Pemahaman dan
pengalaman
mendisain sistem

Kemampuan
menganalisis
trade-off

2

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)
LQG dan LQR untuk
sistem MIMO
(lanjutan).

13.

Mahasiswa memahami
proses disain sistem
kendali Robust untuk
sistem MIMO.

14.

Mahasiswa memahami
konsep disain sisem
kendali 𝐻2 .
Mahasiswa memahami
konsep disain sistem
kendali 𝐻∞ .
Mahasiswa dapat
menjawab pertanyaan
tentang bahasan semua
topik yang diajarkan

15.

16.

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

kendali umpan
balik
multivariabel
(MIMO) –
(lanjutan):
Sistem kendali
umpan balik
optimal dan
Kalman filter
Karakteristik dan Presentasi, diskusi, dan
ciri
sistem tutorial.
kendali Robust:
Disain sistem
kendali LQR
orde-1 dan orde2
Prosedur disain
sistem kendali
𝐻2 optimal.
Prosedur disain
sistem kendali
𝐻∞ .
Ujian Akhir
Semester (UAS)

Presentasi, diskusi, dan
tutorial.

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)
kendali LQG dan
LQR.

performan dan
optimal
performan sistem
kendali LQG dan
LQR.

Pemahaman dan
pengalaman
mendisain dan
menganalisis
performan sistem
kendali LQG dan
LQR sebelumnya.

Kemampuan
mengevaluasi
Robustness sistem
kendali vs
uncertainties.

3

680

Pemahaman Norm
dan µ-synthesis.

Kemampuan
mendisain sistem
kendali 𝐻2 .
Kemampuan
mendisain sistem
kendali 𝐻∞
Kemampuan
mendisain sistem
kendali optimal
dan robust, serta
mengalisisnya vs
disturbances dan
uncertainties.

3

Pemahaman disain
sistem kendali 𝐻2
optimal.
100

69

Bobot
Nilai
(%)
(8)

680

Presentasi, diskusi grup

-

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Pemahaman
konsep disain
sistem kendali
optimal dan
robust.

4

30

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)
TOTAL

Sumber Belajar/ Referensi
3. S. Skogestad, “Multivariable Feedback Control: Analysis and Design”, John Wiley and Sons, 1996
4. K. Ogata, “Modern Control Engineering”, 5th ed., Prentice Hall, 2011

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Banda Aceh, September 2018
Koordinator/ Penanggungjawab,

(Zulhelmi, S.T., M.Sc)
NIP. 197907022003121001

(Ir. Fahri Heltha, M.Eng.)
NIP. 196309161990021001
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Bobot
Nilai
(%)
(8)
100

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

TEL536 SISTEM KENDALI PROSES

(Alfatirta Mufti, S.T, M.Sc)

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(2018)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Sistem Kendali Proses
Program Studi : Teknik Elektro

Semester : 6
Kode : TEL536
Dosen
: 1) Alfatirta Mufti, S.T, M.Sc

SKS : (3-0)

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL) :
LO.2 Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk memecahkannya masalah
rekayasa kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang
terdiri dari perangkat keras dan lunak;
LO.4 Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah atau
memberikan solusi alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang keahliannya.
LO.5 Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang keahlian untuk
memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti: ekonomi, lingkungan,
sosial, kesehatan dan keselamatan, dan keberlanjutan;
LO.6 Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung jawab secara mandiri
atas pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik;
LO.7 Mampu membaca karya ilmiah (terutama dalam bahasa Inggris), melakukan tinjauan pustaka dan mampu menyusun karya ilmiah
termasuk tugas akhir berdasarkan hasil analisis matematis dan data hasil percobaan serta mampu menuliskannya secara akurat, efektif
dan komunikatif dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah;
LO.8 Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, atau memiliki latar belakang untuk melanjutkan pendidikan ke tahap
selanjutnya termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan di bidang teknik elektro.
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Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) :
1. Mahasiswa mampu memahami konsep sistem kendali proses, sensor dan aktuator yang umum digunakan, dan begaimana mendesain
suatu pengendali yang memiliki kriteria sesuai dengan yang diinginkan dalam proses industri.
Kriteria Penilaian :
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
Item Penilaian :

Nilai Angka

Nilai Huruf

≥87
78 - <87
69 - <78
60 - <69
51 - <60
41 - <51
<41

A
AB
B
BC
C
D
E

Absensi
Tugas
Kuis
UTS
UAS
Total

5%
20%
20%
25%
30%
100%

JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)
1.

(2)
Mahasiswa mampu
menjelaskan definisi
dan istilah umum

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Silabus,
pengantar
sistem kendali

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Presentasi, diskusi, dan
tutorial
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Waktu
Belajar
(menit)
(5)
510 Menit

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai
(%)
(8)

Minggu
Ke(1)

2.

3.

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(2)
(3)
dalam sistem kendali proses, definisi
proses serta
dan istilah
mengatahui apa yang dalam process
dimaksud dengan
control,
proses dinamis dan
process
konstanta waktu.
modeling,
proses dinamis
dan konstanta
waktu.
Mahasiswa mampu
Tipe-tipe
menggambarkan
operasi sistem
pengendali cascade
kendali proses,
dan menjelaskan
pengendali
berbagai tipe operasi closed-loop dan
sistem kendali
perhitungan
proses.
gain proses,
model
pengendali PID,
pengenalan
cascade control
Mahasiswa mampu
Definisi
menjelaskan definisi transduser dan
transduser dan
sensor, daftar
sensor serta
variabelmengetahui
variabel yang
karakteristik umum
sering
transduser.
dipergunakan,

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510 Menit Pemahaman
tentang
konsep
rangkaian
logika

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510 Menit Kemampuan
desaian
rangkaian
digital
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Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai
(%)
(8)

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

4.

Mahasiswa mampu
menjelaskan
dinamika sensor dan
jenis-jenis sensor
yang digunakan
dalam sistem kendali
proses.

5.

Mahasiswa mampu
menjelaskan delapan
tipe control valve
yang umum
digunakan dalam
sistem kendali
proses serta gain,
karakteristik,
gangguan dan
rangeability dari
control valve
tersebut.
Mahasiswa mampu
menjelaskan control

6.

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
karakteristik
umum
transduser
Dinamika
sensor,
pemilihan
sensor yang
sesuai,
temperature,
pressure, flow
dan level
sensor.
Gambaran
umum delapan
tipe control
valve, control
valve gain,
karakteristik,
distorsi dan
rangeability.

Control valve
aktuator,
control valve

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510 Menit Pemahaman
tentang
programming

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510 Menit

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510 Menit
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Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai
(%)
(8)

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)
valve aktuator dan
posisi.
Mengukur
kemampuan
mahasiswa
menguasai materi
pertemuan 1 sampai
6.
Mahasiswa mampu
menjelaskan prinsip
dasar kontrol sistem
yang umum
digunakan dalam
pengendalian proses.

7.

8.

9.

10.

Mahasiswa mampu
menjelaskan apa
yang dimaksud
dengan deadtime
dan dead zone, serta
bagaimana hasil
respon dari suatu
proses.
Mahasiswa mampu
menjelaskan aplikasi
sistem proses dalam

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
posisi, valve
sizing.
Materi
pertemuan 1
sampai 6,
Review soalsoal UTS
Prinsip dasar
kontrol sistem
proses, kontrol
on-off, kontrol
modulasi,
kontrol openloop dan
closed-loop.
Prinsip dasar
kontrol sistem
proses
(lanjutan),
proses
deadtime,
proses respon,
dead zone.
Kestabilan dan
mode kontrol
sistem closed-

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Menjelaskan peraturan
UTS dan mahasiswa
mengerjakan soal-soal
UTS
Presentasi, diskusi, dan
tutorial

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

510 Menit Kemampuan
menganalisa
modul
praktikum
rangkaian
digital
510 Menit

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510 Menit Pengalaman
praktikum
modul
sebelumnya

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510 Menit Pengalaman
praktikum
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Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Ujian Tengah
Semester

Bobot Nilai
(%)
(8)

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)
industri serta apa
yang dimaksud
dengan kestabilan.

11.

Mahasiswa mampu
menjelaskan aplikasi
kontroler PID dalam
dunia industri.

12.

Mengukur
kemampuan
mahasiswa
menguasai materi
pertemuan 8 sampai
11
Mahasiswa mampu
menjelaskan tujuan
proses tuning dan
metode tuning
menggunakan
Ziegler-Nichols dan

13.

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
loop, industrial
process in
practice,
contoh kasus
(feed heater),
kestabilan
sistem.
Proporsional,
integral dan
derivatif
kontrol, PID
modes, aplikasi
process control
mode, output
PID kontroler.
Materi
pertemuan 8
sampai 11,
Review soalsoal Quis
Tuning
kontroler pid,
tujuan proses
tuning, metode
kurva reaksi
(Ziegler-

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510 Menit

Menjelaskan peraturan
Quis dan mahasiswa
mengerjakan soal-soal
Quis

510 Menit

Presentasi, diskusi, dan
tutorial

510 Menit Pengalaman
praktikum
modul
sebelumnya
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(6)
modul
sebelumnya

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Quis

Bobot Nilai
(%)
(8)

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)
Loop Time Constant
(LTC).

14.

Mahasiswa
mempresentasikan
cara mendesain
kontroler PID dan
proses tuning
dengan
menggunakan
metode ZieglerNichols dan Loop
Time Constant (LTC).
Mahasiswa
Presentasi
mempresentasikan
Tugas
cara mendesain
Mahasiswa
kontroler PID dan
proses tuning
dengan
menggunakan
metode ZieglerNichols dan Loop
Time Constant (LTC).

15.

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Nichols),
metode openloop ZieglerNichols,
metode Loop
Time Constant
(LTC).
Presentasi
Tugas
Mahasiswa

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Presentasi tugas
mahasiswa dan diskusi

510 Menit Pengalaman
praktikum
modul
sebelumnya

Tugas

Presentasi tugas
mahasiswa dan diskusi

510 Menit Pengalaman
praktikum
modul
sebelumnya

Tugas

78

Bobot Nilai
(%)
(8)

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)
16

(2)
Mengukur
kemampuan
mahasiswa
menguasai materi
pertemuan 1 sampai
15

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)
(3)
Materi
pertemuan 1
sampai 15

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Menjelaskan peraturan
UAS dan mahasiswa
mengerjakan soal-soal
UAS

Waktu
Belajar
(menit)
(5)
510 Menit

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)
Ujian Akhir
Semester

Bobot Nilai
(%)

TOTAL
Sumber Belajar/ Referensi
1. Curtis D. Jonhson., “Process Control Instrumentation Technology”, 7th edition, PHI, New Jersey, 1989.
2. Wolfgang Altmann, “Practical Process Control for Engineers and Technicians”, John Elsevier, 2005.
3. W.L. Luyben, “Process Modeling, Simulation and Control for Chemical Engineers”, McGraw Hill, 2nd edition, 1990.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Banda Aceh, September 2018
Koordinator/ Penanggungjawab,

(Zulhelmi, S.T., M.Sc)
NIP. 197907022003121001

(Alfatirta Mufti, S.T, M.Sc)
NIP. 19800306 2005011002
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(8)

100

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

TEL540 JARINGAN KOMPUTER

(Dr. Teuku Yuliar Arif, ST., M.Kom)
(Dr. Rizal Munadi, Afdhal, ST., M.Sc)

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(2018)
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Mata Kuliah : Jaringan Komputer
Program Studi : Teknik Elektro

Semester : V
Kode : TEL540
SKS : (2-1)
Dosen
: 1) Dr. Teuku Yuliar Arif, ST., M.Kom
2) Dr. Rizal Munadi, Afdhal, ST., M.Sc

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL) :
LO.2 Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk memecahkannya masalah
rekayasa kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang
terdiri dari perangkat keras dan lunak;
LO.4 Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah atau
memberikan solusi alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang keahliannya.
LO.5 Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang keahlian untuk
memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti: ekonomi, lingkungan,
sosial, kesehatan dan keselamatan, dan keberlanjutan;
LO.6 Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung jawab secara mandiri
atas pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik;
LO.8 Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, atau memiliki latar belakang untuk melanjutkan pendidikan ke tahap
selanjutnya termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan di bidang teknik elektro.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) :
1. Mampu memahami konsep jaringan komputer berbasis protokol standar OSI dan TCP/IP.
2. Mampu memahami cara kerja aplikasi jaringan HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS dan ukuran kierja jaringan.
3. Mampu memahami cara kerja transport TCP, UDP, konsep congestion control, routing, data link dan cara kerja lapisan physical.
4. Mampu merancang dan menganalisis jaringan komputer, memahami konsep keamanan dan manajemen jaringan.
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Kriteria Penilaian :
Nomor
1
2
3
4
5
6
7
Item Penilaian :

Nilai Angka

Nilai Huruf

≥87
78 - <87
69 - <78
60 - <69
51 - <60
41 - <51
<41

A
AB
B
BC
C
D
E

Absensi
5%
Praktikum & Tugas 40%
Kuis
10%
UTS
20%
UAS
25%
Total
100%
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JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Ceramah, diskusi dan
tanya jawab

Waktu
Belajar
(menit)
(5)
340
menit

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Jaringan Internet
dan parameter
kinerja jaringan
komputer.

Ceramah, diskusi dan
tanya jawab.

340
menit

Pemahaman
tentang
konsep
rangkaian
logika

Protokol lapisan
aplikasi

Ceramah, diskusi dan
tanya jawab.

340
menit

Kemampuan
desaian
rangkaian
digital

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi Pelajaran)

(1)

(2)
Mengetahui ruang
lingkup perkuliahan
Jaringan Komputer
dan memahami
konsep lapisan OSI
dan TCP
Mampu memahami
struktur jaringan
internet dan
kualitas layanan di
jaringan computer /
Internet.
Mampu memahami
cara kerja aplikasi
standar pada
jaringan komputer
berdasarkan
arsitektur client
server seperti
HTTP, FTP, SMTP,
POP3, DNS dan peer
to peer.
Mampu memahami
pemograman socket
dan dapat membuat

(3)
Pengantar kuliah
dan susunan,
model OSI dan
TCP/IP.

1.

2.

3.

4.

Praktikum

Pemograman
socket

(6)

170
menit

Ceramah, diskusi dan
tanya jawab
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340
menit

Pemahaman
tentang
programming

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai
(%)
(8)

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi Pelajaran)

(1)

(2)

(3)

5.

6.

7.

contoh
pemrograman sockt
sederhana.
Mampu memahami
cara kerja lapisan
transport, mampu
memahami konsep
transfer data secara
realibel, Stop-andwait, Go-back-N dan
memahami protokol
TCP dan UDP.
Mampu memahami
estimasi RTT pada
TCP, prinsip
congestion control,
efisiensi dan
fairness TCP
Mampu memahami
prinrip routing,
algoritma routing
berbasis link state
dan distance vector,
struktur packet IP,
cara kerja router
dan routing
multicast.

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
Praktikum

Waktu
Belajar
(menit)
(5)
170
menit

Lapisan Transport

Ceramah, diskusi dan
tanya jawab

340
menit

Prinsip congestion
control dan
estimasi RTT

Ceramah, diskusi dan
tanya jawab

Lapisan network
dan routing

Praktikum
Ceramah, diskusi dan
tanya jawab.
Praktikum

(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Kemampuan
menganalisa
modul
praktikum
rangkaian
digital

Benar/salah
menjawab soal

340
menit
170
menit
340
menit
170
menit
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Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Bobot Nilai
(%)
(8)

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

(1)

(2)

8.

9.

10.

11.

Mampu
mengaplikasikan
materi pertemuan 1
s.d. 7 dalam
menganalisis
jaringan komputer.
Mampu memahami
cara kerja lapisan
link layer,
pendeteksian
kesalahan
menggunakan bit
parity, checksum
dan CRC, dan
memahami cara
kerja protokol
multiple access.
Mampu memahami
jaringan IEEE 802.3
Ethernet,
memahami cara
kerja switching dan
bridging.
Mampu memahami
cara kerja lapisan
physical, memahami
jenis dan

Waktu
Belajar
(menit)
(5)
340
menit

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Ceramah, diskusi dan
tanya jawab

340
menit

Pengalaman
praktikum
modul
sebelumnya

IEEE 802.3
Ceramah, diskusi dan
Ethernet,Switching tanya jawab
dan Bridging.

340
menit

Pengalaman
praktikum
modul
sebelumnya

Lapisan Physical

340
menit

Bahan Kajian
(Materi Pelajaran)
(3)
Ujian Tengah
Semester (UTS)

Lapisan data link

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
-

Ceramah, diskusi dan
tanya jawab

85

(6)

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Benar/salah
menjawab soal

Bobot Nilai
(%)
(8)

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi Pelajaran)

(1)

(2)
karakteristik media
transmisi pada
jaringan komputer,
konsep signal
strength dan
inferensi pada
jaringan wireless
dan konsep data
encoding.
Mampu memahami
prinsip kerja dari
jaringan nirkabel
dan bergerak
seperti jaringan
IEEE 802.11 WiFi,
Bluetooth dan
jaringan selular.
Mampu memahami
ancaman dan
serangan keamanan
jaringan computer,
memahami konsep
kriptografi simetris
dan kunci public,
konsep atutentikasi,
firewall dan VPN.

(3)

12.

13.

Jaringan nirkabel
dan bergerak

Keamanan
jaringan

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)

Waktu
Belajar
(menit)
(5)

Ceramah, diskusi dan
tanya jawab

680
menit

Praktikum

340
menit

Ceramah, diskusi dan
tanya jawab

680
menit

Praktikum

340
menit
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Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)

Pengalaman
praktikum
modul
sebelumnya

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai
(%)
(8)

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
Yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi Pelajaran)

(1)
14.

(2)
Mampu memahami
manajemen jaringan
menggunakan
protokol SNMP,
memamhami alat
untuk trouble
shooting jaringan,
trafik analisis dan
manajemen
konfigurasi
jaringan.
Mampu memahami
perkembangan
teknologi jaringan
computer dan topiktopik terkini terkait
penelitian jaringan
computer.
Mampu melakukan
sintesis dari semua
materi yang telah
diajarkan dalam
menganalisis dan
mendesain jaringan
telekomunikasi dan
komputer.

(3)
Manajemen
jaringan

15.

16

Strategi
Pembelajaran/Metode
Pembelajaran
(4)
-

Waktu
Belajar
(menit)
(5)
100
menit

Topik penelitian
terkini terkait
jaringan
komputer.

Ceramah, diskusi dan
tanya jawab

340
menit

Ujian Akhir
Semester (UAS)

Ceramah, diskusi dan
tanya jawab.

340
menit

Praktikum

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(6)
Pengalaman
praktikum
modul
sebelumnya

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
(7)

Bobot Nilai
(%)
(8)

Pengalaman
praktikum
modul
sebelumnya

170
menit

TOTAL
87

100

Sumber Belajar/ Referensi
1. Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th edition, by James Kurose and Keith Ross, 2012.
2. Computer Networks: A Systems Approach, 5th edition, by Larry Peterson and Bruce Davie, 2011.
3. CCENT/CCNA ICND1 100-101 Official Cert Guide 1st Edition, by Wendell Odom, 2013.
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Mata Kuliah : Rekayas Perangkat Lunak
Program Studi : Teknik Elektro

Semester : 6
Kode : TEL546
Dosen
: Rahmad Dawood, S.Kom., M.Sc.

SKS : (3)

Capaian Pembelajaran Program Studi (CPL) :
LO.2 Memiliki pengetahuan sains, komputer, dan prinsip-prinsip rekayasa serta mampu menerapkannya untuk memecahkan masalah rekayasa
kompleks, seperti dalam menganalisis dan merancang peralatan elektronik atau elektrikal, perangkat lunak dan sistem yang terdiri dari
perangkat keras dan lunak
LO.4 Memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa dan menyelesaikan masalah atau
memberikan solusi alternatif dalam bidang teknik elektro dan pengetahuan khusus yang mendalam pada bidang keahliannya.
LO.5 Mampu melakukan perancangan, implementasi dan verifikasi komponen, proses atau sistem yang sesuai dengan bidang keahlian untuk
memenuhi spesifikasi atau kebutuhan yang diinginkan dan juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti: ekonomi, lingkungan,
sosial, kesehatan dan keselamatan, dan keberlanjutan
LO.6 Mampu berkomunikasi secara efektif, berkerjasama dalam tim multi-disiplin dan multi-kultural, serta bertanggung jawab secara mandiri
atas pekerjaannya dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik;
LO.7 Mampu membaca karya ilmiah (terutama dalam bahasa Inggris), melakukan tinjauan pustaka dan mampu menyusun karya ilmiah
termasuk tugas akhir berdasarkan hasil analisis matematis dan data hasil percobaan serta mampu menuliskannya secara akurat, efektif
dan komunikatif dengan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah.
LO.8 Mampu memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, atau memiliki latar belakang untuk melanjutkan pendidikan ke tahap
selanjutnya termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu kekinian yang relevan di bidang teknik elektro.
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK) :
6. Memamahi apa itu Rekayasa Perangkat Lunak.
7. Memamahi dan mampu membedakan apa itu Waterfall Model, Agile, dan Scrum.
8. Memahami dan mampu menjalankan analisa kebutuhan suatu perangkat lunak dengan memakai metode Contextual Design.
9. Memahami dan mampu membangun Affinity Notes, Affinity Diagram, Persona, User Story, Sequence Diagram, dan Storyboard.
10. Memamahi dan mampu melaksanakan brainstorming untuk menghasilkan vision dan fungsionalitas baru suatu perangkat lunak.
11. Memahami dan mampu membuat berbagai diagram UML untuk menjelaskan rancangan suatu perangkat lunak.
90

12. Memahami dan mampu membuat Prototype, khususnya: Paper Prototype, High Fidelity Prototype, dan simulasi prototype.
13. Memamahi dan mampu melaksanakan proyek pengembangan perangkat lunak dengan memakai metodelogi Scrum.
14. Memahami dan mampu menjalankan berbagai pengujian yang dipakai dalam pengembangan suatu perangkat lunak.
15. Memamhami, mampu menghasilkan, dan mepresentasikan sejumlah laporan seputar pengembangan perangkat lunak, seperti: analisa
kebutuhan, rancangan fungsionalitas, rancangan teknis, dan demo produk.
16. Memahami dan mampu memakai aplikasi serta layanan Source Code Control, khususnya: Git, Sourcetree, dan Github.
Kriteria Penilaian :
Nomor
1
2
3
4
5
6
7

Nilai Angka

Nilai Huruf

≥87
78 - <87
69 - <78
60 - <69
51 - <60
41 - <51
<41

A
AB
B
BC
C
D
E

Item Penilaian :
Tugas
UAS
Total

50%
50%
100%
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JADWAL, URAIAN MATERI DAN KEGIATAN PERKULIAHAN.
Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

1

a. Memahami kontrak
kuliah;
b. Bisa membuat
Cornell Notes;
c. Memahami dan
mampu melakukan
pengamatan terhadap
calon pemakai.

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

a. Perkenalan
b. Cornell notes
c. Penetapan
kelompok
d. Pengamatan
lapangan

92

a. Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

2

a. Memahami apa itu
Contextual Design
b. Mengetahui dan
mampu menjalankan
langkah-langkah
dalam Contextual
c. Memamahi dan
mampu
mengidentifikasi
Actor
d. Mampu membuat
daftar pertanyaan
untuk dan
melaksanakan
wawancara dengan
Actor
e. Mampu menyusun
rencana kerja untuk
wawancara dengan
Actor

a. Contextual
Design
b. Actor /
Kelompok User
c. Wawancara
d. Rencana kerja

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

Pemahaman
mengenai
Contextual
Design
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Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

Presentasi, ceramah,
tanya-jawab,
tugas kelompok

4 x 50
menit

Pemahaman
membuat
rencana kerja
bagi tahapan
project

3

a. Mampu membuat
Presentasi
rencana kerja bagi
kelompok
tahapan project yang
ditetapkan;
b. Mampu membuat dan
melaksanakan
presentasi teknis
untuk memaparkan
hasil kerjanya.

94

Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

4

a. Memahami dan
mampu membuat
affinity notes;
b. Memahami dan
mampu
mengembangkan
affinity diagram;
c. Memahami dan
mampu membuat
Persona;
d. Memahami dan
mampu membuat
daftar aktivitas
e. Memahami dan
mampu membuat Use
Case Diagram
f. Memahami dan
mampu membuat
sequence model
g. Memahami dan
mampu membuat
Activity Diagram
h. Memahami dan
mampu membuat
User Story;

a. Affinity notes
dan affinity
diagram
b. Persona
c. Daftar Aktivitas
d. UML Use Case
Diagram
e. Sequence
Model
f. UML Activity
Diagram
g. User Story

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

Pemahaman
membuat
affinity notes
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Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

5

a. Mampu membuat
Presentasi
laporan analisa
kelompok
kebutuhan bagi
project yang
ditetapkan;
b. Mampu membuat dan
melaksanakan
presentasi teknis
untuk memaparkan
hasil kerjanya.
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Pemahaman
cara membuat
laporan analisis
kebutuhan bagi
project

Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

6

a. Memamahi dan
mampu
melaksanakan proses
Brainstorming
b. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Vision untuk project
yang ditetapkan
c. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Storyboard untuk
project yang
ditetapkan
d. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Paper prototype untuk
project yang
ditetapkan
e. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Simulasi paper
prototype untuk
project yang
ditetapkan

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

Pemahaman
mengenai
proses
Brainstorming

a.
b.
c.
d.
e.

Brainstorming
Vision
Storyboard
Paper prototype
Simulasi paper
prototype

97

Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

Pemahaman
membuat
laporan
rancangan
fungsionalitas
bagi project

7

a. Mampu membuat
Presentasi
laporan rancangan
kelompok
fungsionalitas bagi
project yang
ditetapkan;
b. Mampu membuat dan
melaksanakan
presentasi teknis
untuk memaparkan
hasil kerjanya.
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Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

8

a. Memahami apa itu
UML dan kenapa
dibutuhkan
b. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Use Case Diagram
untuk project yang
ditetapkan
c. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Activity Diagram
untuk project yang
ditetapkan
d. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Interaction Diagram
untuk project yang
ditetapkan

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

a. UML
b. Use Case
Diagram
c. Activity
Diagram
d. Interaction
Diagram
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Pemahaman
mengenai UML

Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

9

a. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Deployment Diagram
untuk project yang
ditetapkan
b. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Component Diagram
untuk project yang
ditetapkan
c. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Package Diagram
untuk project yang
ditetapkan
a. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Class Diagram untuk
project yang
ditetapkan

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

a. Deployment
Diagram
b. Component
Diagram
c. Package
Diagram
d. Class Diagram
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Pemahaman
dan mampu
membuat
Deployment
Diagram untuk
project

Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

10

a. Mampu membuat
Presentasi
laporan rancangan
kelompok
teknis bagi project
yang ditetapkan;
b. Mampu membuat dan
melaksanakan
presentasi teknis
untuk memaparkan
hasil kerjanya.

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

Pemahaman
membuat
laporan
rancangan
teknis bagi
project

Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

4

11

a. Memahami apa itu
Rekayasa Perangkat
Lunak
b. Memahami apa itu
Waterfall model
c. Memahami apa itu
Agile
d. Memahami apa itu
Scrum
e. Memahami dan
mampu memakai
Trello

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

Pemahaman
mengenai
Rekayasa
Perangkat
Lunak

Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

5

a. Rekayasa
Perangkat
Lunak
b. Waterfall model
c. Agile
d. Scrum
e. Trello
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Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

12

a. Memahami apa itu
Scrum
b. Memamahi dan
mampu menghasilkan
User Story untuk
project yang
ditetapkan
c. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Product Backlog
untuk project yang
ditetapkan
d. Memamahi dan
mampu melakukan
Estimasi waktu untuk
project yang
ditetapkan
e. Memamahi dan
mampu menghasilkan
Sprint Backlog untuk
project yang
ditetapkan
f. Memamahi dan
mampu
melaksanakan Standup meeting

Scrum
User Story
Product backlog
Estimasi waktu
Sprint Backlog
Stand-up
meeting
g. Project Final

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

Pemahaman
mengenai
Scrum

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

3

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

13

a. Memahami konsep
source code control
b. Bisa menginstalasi
dan menjalankan
perangkat lunak Git
dan Sourcetree;
c. Memahami dan bisa
memakai layanan
Github.
d. Memamahi dan
mampu
melaksanakan Standup meeting

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

a. Stand up
meeting
b. Source code
control
c. Git
d. Github
e. Sourcetree
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Pemahaman
Konsep source
code control

Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

4

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

14

a. Memahami konsep
pengujian perangkat
lunak dan kenapa
penting untuk
dilaksanakan
b. Memahami dan
mampu menjalankan
Unit testing
c. Memahami dan
mampu menjalankan
White-box testing
d. Memahami dan
mampu menjalankan
Black-box testing
e. Memahami dan
mampu menjalankan
Integration testing
f. Memahami dan
mampu menjalankan
Usability testing

a. Pengujian
perangkat lunak
b. Unit testing
c. White-box
testing
d. Black-box
testing
e. Integration
testing
f. Usability testing

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

Pemahaman
mengenai
konsep
pengujian
perangkat
lunak
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Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

4

Minggu
Ke-

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan

Bahan Kajian
(Materi
Pelajaran)

Strategi
Pembelajaran

Waktu
Belajar

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Kriteria
Penilain
(Indikator)

Bobot
Nilai
(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7))

(8)

15

a. Mampu membuat
Presentasi
laporan kemajuan
kelompok
pelaksanaan project;
b. Mampu membuat dan
melaksanakan
presentasi teknis
untuk memaparkan
hasil kerjanya.

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

Pemahaman
membuat
laporan
kemajuan
pelaksanaan
project

Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.

3

16

a. Mampu membuat
Demo project
prototype bagi project
yang ditetapkan;
b. Mampu membuat dan
melaksanakan
presentasi teknis
untuk memaparkan
hasil kerjanya.

Ceramah, tanyajawab,
tugas kelompok,
tugas bacaan

4 x 50
menit

Pemahaman
membuat
prototype bagi
project

Membuat dan
menyelesaikan
dengan baik
tugas-tugas
yang
diberikan.
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