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BAB I  

SEJARAH, VISI, MISI, TUJUAN DAN KOMPETENSI LULUSAN  

PROGRAM STUDI FISIKA 

 

 

a. SEJARAH  

1) SEJARAH FAKULTAS 

 

Fakultas MIPA didirikan berdasarkan Keputusan Menteri PP&K RI Nomor 102333/S 

tanggal 22 Oktober 1958, semula bernama Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam (FIPIA), 

dengan membuka Program Sarjana Jurusan: Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi. Pada 

tanggal 17 Nopember 1959 dilakukan peresmian oleh Presiden RI (Dr. Ir. Soekarno), dan 

dilengkapi Jurusan Farmasi, Geologi, dan Geografi, yang selanjutnya pada tahun 1964 

Jurusan Geografi diintegrasikan ke Universitas Indonesia. Berdasarkan SK Rektor Unpad No. 

41/Kep/UNPAD/63 tahun 1963, diresmikan Jurusan Statistika. Dalam perkembangannya 

fakultas berubah namanya menjadi Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sejak 

tahun 1982 sampai sekarang namanya menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA). Pada tahun 1985, FMIPA juga mengelola program Diploma III 

Kependidikan Matematika, Kimia, Fisika, dan Biologi, yang merupakan program dari DIKTI 

untuk mendidik calon-calon guru.  

Pada tahun 1992 dibuka Program Studi Magister Kimia Analitik dan Kimia Organik, 

yang selanjutnya dilebur menjadi satu dengan nama Magister Ilmu Kimia. Tahun 1993 

membuka Program Studi Doktor Ilmu Kimia, Program Diploma III: Kimia Industri, Analisis 

Kimia, Ilmu Komputer, Manajemen Informatika, Teknik Informatika, Teknik Komputer, 

Elektronika, dan Instrumentasi.  

Pada tahun 2007, FMIPA membuka Program Studi Magister Statistika Terapan, 

sedangkan Jurusan Farmasi dan Geologi memisahkan diri dari FMIPA menjadi fakultas 

tersendiri. Pada tahun 2010, dibuka Program Studi Sarjana Geofisika, satu tahun berikutnya 

2011 Program Studi Teknik Informatika, dan tahun 2015 Program Studi Teknik Elektro. Pada 

tahun 2015 berdiri Program Studi Magister Matematika dan Program Studi Magister Biologi. 

Sejalan dengan peubahan SOTK Universitas Padjadjaran, keberadaan Departemen 

menjadi sejajar dengan program studi, maka mulai tahun 2016 di FMIPA menjadi terdiri atas: 

1) Departemen Matematika memiliki Program Studi Sarjana Matematika dan Magister 

Matematika; 2) Departemen Kimia memiliki Program Studi Diploma III Analisis Kimia, 

Sarjana Kimia, Magister Ilmu Kimia, dan Doktor Ilmu Kimia; 3) Departemen Fisika 

memiliki Program Studi Fisika; 4) Departemen Biologi memiliki Program Studi Sarjana 

Biologi dan Magister Biologi; 5) Departemen Statistka memiliki Program Studi Sarjana 

Statistika dan Magister Statistika Terapan; 6) Departemen Ilmu Komputer memiliki Program 

Sarjana Teknik Informatika; 7) Departemen Geofisika memiliki Program Studi Sarjana 

Geofisika; dan Departemen Teknik Elektro memiliki Program Sarjana Teknik Elektro. 

 

 



2) SEJARAH PROGRAM STUDI 

 Jurusan Fisika didirikan pada tahun 1959 berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 102333/S tanggal 22 Oktober 1958 yang berada pada Fakultas Ilmu Pasti 

dan Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Selanjutnya berdasarkan SK Direktur 

Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) No. 217/DIKTI/Kep/1996 tanggal 11 Juli 1996 Jurusan 

Fisika terdiri dari satu program studi yaitu Program Studi Fisika yang berkedudukan di 

Bandung dan Jatinangor (Lampiran 2). Sejak tahun 1995 kegiatan penyelenggaraan 

pendidikan Program Studi Fisika dilakukan di Kampus Jatinangor dengan luas gedung 2051 

m2. Saat ini PS Fisika memiliki 22 dosen tetap dengan kualifikasi pendidikan S3 13 orang (3 

orang Guru Besar) dan S2 9 orang. Sejak berdirinya hingga saat ini, Program Studi Fisika 

telah menghasilkan lulusan 1146 orang sarjana.  

 PS Fisika telah tiga kali berturut-turut memperoleh Akreditasi A oleh Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada tahun 1998 – 2003 berdasarkan SK 

No 00608/Ak-I.1/UPAFGA/VIII/1998 tanggal 11 Agustus 1998, tahun 2006 – 2011 

berdasarkan SK No. 020/BAN-PT/Ak-X/S1/XII/2006 tanggal 16 Desember 2006 dan tahun 

2013 berdasarkan SK No. 024/SK.BAN-PT/Ak-XV/S/1/2013. Pada tahun 2003–2007 PS 

Fisika mendapatkan proyek Technological and Professional Skill Development Sector Project 

(TPSDP) dari DIKTI dan Asian Development Bank (ADB) dengan dana sebesar 9 miliar 

rupiah yang dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan 

sumber daya manusia dan pengembangan kurikulum melalui Program RAISE++ (Relevance, 

Academic Atmosphere, Internal Management, Sustainability, Efficiency and Productivity, 

Leadership, Access and Equity). Proyek tersebut berdampak pada peningkatan kualitas PBM, 

sarana dan prasarana pendidikan, kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan Program 

Studi sesuai dengan paradigma pengelolaan PT yang dikembangkan oleh DIKTI yaitu 

quality, autonomy, accountability, accreditation and evaluation. Paradigma ini sesuai dengan 

visi dan misi PS Fisika yang dirumuskan dari visi dan misi Universitas dan Fakultas secara 

konsisten. 

 

b. VISI, MISI, TUJUAN DAN KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI  

3. Visi: 

Menjadi Program Studi Sarjana Fisika unggulan yang fokus pada bidang fisika 

material, konversi dan konservasi energi serta sistem instrumentasi dan pengukuran di 

tingkat Nasional dan ASEAN pada tahun 2019. 

 

4. Misi: 

1) Menyelenggarakan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang mampu 

menguasai bidang fisika material, konversi dan konservasi energi serta sistem 

instrumentasi dan pengukuran yang memenuhi tuntutan masyarakat pengguna 

(stakeholders).  

2) Menyelenggarakan riset dan inovasi dalam bidang fisika material, konversi dan 

konservasi energi serta sistem instrumentasi dan pengukuran yang diakui di tingkat 

Nasional dan ASEAN. 



3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dari hasil riset dan inovasi 

bidang fisika material, konversi dan konservasi energi serta sistem instrumentasi 

dan pengukuran untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. 

4) Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi budaya SOMEAH (Scientific 

attitude, Overcoming obstacles, Making a good trend, Empathetic behavior, 

Amplify the skill, Healthy body and soul). 

 

5. Tujuan: 

1.1. Tercapainya lulusan yang menguasai bidang ilmu fisika material, konversi dan 

konservasi energi serta sistem instrumentasi dan pengukuran, berdaya saing tinggi 

di tingkat Nasional dan ASEAN. 

1.2. Tercapainya hasil riset dan inovasi yang dipublikasikan di tingkat nasional dan 

internasional. 

1.3. Tercapainya penerapan hasil riset dan inovasi dalam penyelesaian permasalahan di 

masyarakat.  

1.4. Terbangunnya sumber daya manusia yang memiliki keunggulan akademik dan 

menjunjung tinggi budaya lokal.  

 

6. Kompetensi Lulusan: 

1. Menguasai konsep teoretis fisika klasik dan kuantum; 

2. Menguasai prinsip dan aplikasi fisika matematika, fisika komputasi dan 

instrumentasi; 

3. Menguasai prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi teknologi yang relevan 

dengan bidang fisika; 

4. Menguasai pengetahuan operasional tentang fungsi, cara mengoperasikan 

instrumen fisika yang umum, dan analisis data serta informasi dari instrumen 

tersebut; 

5. Menguasai konsep dasar fisika pada bidang material, konversi dan konservasi 

energi, serta sistem instrumentasi dan pengukuran. 

 

PROSPEK KERJA 

Pada tahun akademik 2016/2017, lebih dari 50 % mahasiswa Fisika dapat menyelesaikan 

studinya kurang dari 8 semester. Lulusan Program Studi Fisika terserap menjadi 

akademisi, asisten peneliti, dan perekayasa (engineer) di lembaga pemerintah dan swasta 

dengan lama tunggu kerja dari 0 sampai 6 bulan. Lembaga pemerintah dan swasta yang 

menyerap lulusan fisika diantaranya LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN, Pusat Survey 

Geologi, PT. Telkom, PTDI, Departemen Keuangan dan Perdagangan, Perusahaan Migas 

dan Tambang (Pertamina, TOTAL INDOSIE, PT. ELNUSA, GEOTERMAL, MEDCO 

ENERGIE, PT. PETRONAS, SCLUMBERGER, ENI SPA, PT. Newmont), SIEMENS, 

Trans TV, PT Control System, Sharp Semiconductor, PT. Epson, PT. Connusa 

Energindo, Grafindo, PT. Yamatake Berca, Bank, Asuransi, Yokogawa, dll.  

 

 



BAB II 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI SARJANA FISIKA 

 

 

2.1. Profil Lulusan 

Program Studi Sarjana Fisika FMIPA UNPAD bertujuan menghasilkan lulusan yang 

memiliki pengetahuan dasar fisika yang kuat serta memiliki pengetahuan dan 

keterampilan khusus dalam bidang fisika material, konversi dan konservasi energi serta 

sistem instrumentasi dan pengukuran, yang diperlukan untuk membangun masyarakat 

dan memenuhi dunia kerja sebagai peneliti pada berbagai lembaga penelitian, 

perekayasa dalam industri serta wirausaha dalam bidang fisika dan aplikasinya. 

 

2.2. Capaian Pembelajaran 

SETIAP LULUSAN PROGRAM SARJANA FISIKA 

MEMILIKI CAPAIAN PEMBELAJARAN SEBAGAI BERIKUT 

a. SIKAP 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 

e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri;  

j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

dan 

k. Mengkolaborasikan semangat  multidisiplin dalam mengenali dan 

berinteraksi dengan masyarakat 



b. PENGUASAAN PENGETAHUAN 

a. konsep teoretis fisika klasik dan moderen; 

b. prinsip dan aplikasi fisika matematika, fisika komputasi  dan 

instrumentasi; 

c. prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi teknologi yang relevan dengan 

bidang fisika; 

d. pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara mengoperasikan 

instrumen fisika yang umum, dan analisis data dan informasi dari 

instrumen tersebut; dan 

e. prinsip, karakteristik, fungsi, dan aplikasi piranti lunak pada bidang fisika. 

c. KETERAMPILAN KHUSUS 

a. mampu merumuskan gejala dan masalah fisis melalui analisis berdasarkan 

hasil observasi dan eksperimen; 

b. mampu menghasilkan model matematis atau model fisis yang sesuai 

dengan hipotesis atau prakiraan dampak dari fenomena yang menjadi 

subyek pembahasan; 

c. mampu menganalisis berbagai solusi alternatif yang ada terhadap 

permasalahan fisis dan menyimpulkannya untuk pengambilan keputusan 

yang tepat; 

d. mampu memprediksi potensi penerapan perilaku fisis dalam teknologi; 

dan 

e. mampu mendiseminasikan hasil kajian masalah dan perilaku fisis dari 

gejala sederhana dalam bentuk laporan atau kertas kerja sesuai kaidah 

ilmiah baku. 

d. KETERAMPILAN UMUM 

1) mampu menerapkan pemikiran  logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang  memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya; 

2) mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

3) mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 

seni; 

4) mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam 



bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi; 

5) mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data; 

6) mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 

7) mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi serta  evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

8) mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri;  

9) mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

10) Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan kelompok hasil kerja sama  dan 

kolaborasi dengan sesama mahasiswa berbagai disiplin ilmu yang 

melibatkan warga masyarakat desa; dan  

11) Mampu mengkoordinasikan beragam kegiatan di masyarakat desa melalui 

olah raga, kesenian dan kreativitas. 

 

 

2.3. Bahan Kajian 

Bahan kajian di Program Studi Fisika yaitu  

1. Fisika Material 

2. Konversi dan Konservasi Energi 

3. Sistem Instrumentasi dan Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Struktur Mata Kuliah 

SEMESTER I (19 SKS) 

NO SANDI MATA KULIAH SKS 

1 UNX10.1002 Agama 2 

2 UNX10.1003 Pancasila & Kewarganegaraan 2 

3 UNX10.1006 Bahasa Indonesia 2 

6 UNX10.1007 Bahasa Inggris 2 

4 UNX10.10010 Olahraga, Kebugaran dan Kreativitas 3 

5 D10C.1301 Fisika Dasar I 4 

6 D10C.1302 Praktikum Fisika Dasar I 1 

9 D10C.1303 Matematika Dasar 3 

Jumlah 19 

 

SEMESTER II (21 SKS) 

NO SANDI MATA KULIAH SKS 

1 D10C.2301 Fisika Dasar II 4 

2 D10C.2302 Prak. Fisika Dasar II 1 

3 D10C.2303 Fisika Matematika I 4 

4 D10C.2304 Algoritma dan Komputasi Numerik 4 

5 D10C.2305 
Prak. Algoritma dan Komputasi 

Numerik 
2 

7 D10C.2306 Mekanika Klasik 3 

8 D10C.2307 Kimia Dasar 2 

9 D10C.2308 Praktikum Kimia Dasar 1 

Jumlah 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMESTER III (20 SKS) 

No SANDI MATA KULIAH SKS 

1 D10C.3301 Fisika Matematika II 4 

2 D10C.3302 Termodinamika 4 

3 D10C.3303 Mekanika Analitik 2 

4 D10C.3304 Elektronika 4 

5 D10C.3305 Praktikum Elektronika 2 

6 D10C.3306 Alat dan Teknik Pengukuran 2 

7 D10C.3307 Bahasa Inggris Ilmiah 2 

Jumlah 20 

 

SEMESTER IV (20 SKS) 

NO SANDI MATA KULIAH SKS 

1 D10C.4301 Listrik Magnet  4 

2 D10C.4302 Fisika Modern 2 

3 D10C.4303 Fisika Komputasi 4 

4 D10C.4304 Eksperimen Fisika 2 

5 D10C.4305 Metode Penelitian Ilmiah 2 

6 D10C.43XX Pilihan Bebas 2 

7 D10C.43XX Pilihan Bebas 2 

8 D10C.43XX Pilihan Bebas 2 

Jumlah 20 

 

 

SEMESTER V (22 SKS) 

NO SANDI MATA KULIAH SKS 

1 D10C.5301 Gelombang  4 

2 D10C.5302 Fisika Kuantum 4 

3 D10C.5303 Eksperimen Fisika Lanjut  2 

4 D10C.5304 Fisika Material 4 

5 D10C.5305 Fisika Energi 4 

6 D10C.5306 Fisika Instrumentasi 4 

Jumlah 22 



 

SEMESTER VI (20 SKS) 

NO SANDI MATA KULIAH SKS 

1 D10C.6301 Optik 2 

2 D10C.6302 Fisika Statistik 3 

3 D10C.6303 Pengantar Fisika Inti 2 

4 D10C.6304 Teknik Karakterisasi Material  2 

5 D10C.6305 Konversi Energi  2 

6 D10C.6306 Desain dan Pemodelan Sistem Fisis 2 

7 D10C.6307 Praktikum Keahlian Fisika 2 

8 D10C.6308 Teknik Penulisan Ilmiah 2 

10 UNX10.XXXX KKN/Praktek Kerja 3 

Jumlah 20 

 

SEMESTER VII (20 SKS) 

NO SANDI MATA KULIAH SKS 

1 D10C.7301 Pengantar Fisika Zat Padat 4 

3 D10C.73XX Pilihan Bebas 2 

4 D10C.73XX Pilihan Bebas 2 

5 D10C.73XX Pilihan Bebas 2 

6 D10C.73XX Pilihan Bebas 2 

7 D10C.0303 Skripsi 6 

Jumlah 18 

 

SEMESTER VIII (8 SKS) 

NO SANDI MATA KULIAH SKS 

1 D10C.0303 Skripsi 0 

2 D10C.83XX Pilihan Bebas 2 

3 D10C.83XX Pilihan Bebas 2 

Jumlah 4 

 

 

 



MATA KULIAH PILIHAN BEBAS SEMESTER IV 

NO SANDI MATA KULIAH SKS 

1 D10C.4311 Pemrograman WEB  2 

2 D10C.4312 Astrofisika  2 

3 D10C.4313 Kewirausahaan  2 

4 D10C.4314 Biomassa  2 

5 D10C.4315 Energi Matahari  2 

6 D10C.4316 Fisika Lingkungan  2 

 

MATA KULIAH PILIHAN BEBAS SEMESTER VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO SANDI MATA KULIAH SKS 

1 D10C.7311 Material fungsional 2 

2 D10C.7312 Metode Sintesis Bahan 2 

3 D10C.7313 Sistem Komunikasi Optik  2 

4 D10C.7314 Bahan Magnetik dan Superkonduktor  2 

5 D10C.7315 Nanosains dan Nanoteknologi  2 

6 D10C.7316 Teknologi Baterai  2 

7 D10C.7317 Dinamika Fluida  2 

8 D10C.7318 Konservasi Energi  2 

9 D10C.7319 Pembangkit Listrik Geotermal  2 

10 D10C.73110 Perpindahan Panas 2 

11 D10C.73111 Robotika  2 

12 D10C.73112 
Instrumentasi Jaringan dan 

Datalogger  
2 

13 D10C.73113 Instrumentasi Industri  2 

14 D10C.73114 Perencanaan Elektronika  2 



MATA KULIAH PILIHAN BEBAS SEMESTER VIII 

NO SANDI MATA KULIAH SKS 

1 D10C.8311 Teknologi Film Tipis  2 

2 D10C.8312 Teknik Karakterisasi Magnetik 2 

3 D10C.8313 Pengolahan Minyak dan Gas 2 

4 D10C.8314 Fisika Partikel  2 

5 D10C.8315 Pengolahan Sinyal  2 

6 D10C.8316 Instrumentasi Medik  2 

 

2.6. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi:  

1. Diskusi kelompok 

2. Simulasi 

3. Studi kasus  

4. Pembelajaran berbasis proyek 

5. Pembelajaran berbasis masalah. 

Metode-metode pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka. 

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode 

pembelajaran  

 

 

2.7. Bentuk Pembelajaran 

Bentuk pembelajaran yang digunakan di Prodi Fisika adalah kuliah tatap muka dosen 

dengan mahasiswa di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Responsi dan 

tutorial diberikan oleh asisten atau mahasiswa yang ditunjuk oleh dosen pengampu 

mata kuliah dan diselenggarakan di luar waktu kuliah. Praktikum dilaksanakan di 

laboratorium yang telah disediakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dosen sebagai 

instruktur akan dibantu oleh mahasiswa sebagai asisten praktikum. 

 

 

2.8. Program Pembelajaran 

Isi Pokok Mata Kuliah 

Fisika Dasar I (D10C.1301) 

Setelah mengikuti perkuliahan Fisika Dasar I, mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep-konsep dasar fisika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang 

meliputi mekanika, termodinamika dan listrik magnet. Materi yang diberikan terdiri 

dari kinematika partikel, dinamika partikel, kerja dan energi, momentum dan impuls, 

momentum sudut, gerak rotasi, kesetimbangan benda tegar, mekanika fluida, kalor, 

Hukum Termodinamika I, Hukum Termodinamika II, medan gaya listrik, potensial 



listrik, kapasitor, dielektrik, arus listrik, medan magnet, imbas magnetik, dan arus 

bolak-balik. 

Pustaka: 

1. Douglas C. Giancoli, Physics for Sci- entists & Engineers with Modern Phys- ics, 

4th edition, Prentice Hall, 2006. 

2. Marcelo Alonso and Edward Finn, Physics, Revised edition, Addison Physics, 

Revised edition, Addison Wesley, 1992 

 

Praktikum Fisika Dasar I (D10C.1302) 

Setelah mengikuti Praktikum Fisika Dasar I, mahasiswa mampu melakukan 

pengukuran dan pengambilan data-data fisis dari eksperimen fisika serta 

menganalisanya. Materi yang diberikan terdiri dari pengukuran dasar dan 

ketidakpastian, metode kuadrat terkecil, koefisien pergeseran zat cair, gerak jatuh 

bebas, voltmeter, dan amperemeter, sifat-sifat lensa dan pembentukan bayangan, 

kalor jenis zat padat dan jembatan wheatstone. 

Pustaka: 

C. Panatarani (Ed), Petunjuk Praktikum Fisika Dasar I, Pusat Pelayanan Basic 

Science, Universitas Padjadjaran, 2009. 

 

Matematika Dasar (D10C.1303) 

Setelah mengikuti perkuliahan Matematika Dasar, mahasiswa mampu 

menyelesaikan persoalan yang terkait dengan sistem bilangan real, fungsi dan limit, 

turunan, integral, teknik pengintegralan, fungsi dua peubah serta integral lipat dua 

dan tiga. 

Pustaka: 

1. Purcell, Kalkulus dan Geometri Analitis Jilid 1 & 2, Erlangga. 

2. Koko Martono, Kalkulus. 

3. Stewart, Kalkulus Jilid 1 & 2. 

 

Fisika Dasar II (D10C.2301) 

Setelah mengikuti perkuliahan Fisika Dasar II, mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep-konsep dasar fisika dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang 

meliputi gelombang, optik dan fisika modern. Materi yang diberikan terdiri dari 

gerak osilasi, gelombang dalam media elastis, gelombang bunyi, sifat dan penjalaran 

cahaya, refleksi dan refraksi, interferensi, difraksi, kisi dan spektrum, polarisasi, 

teori relativitas khusus, fisika kuantum, susunan atom dan molekul, dan susunan inti 

atom. 

Pustaka: 

1. Douglas C. Giancoli, Physics for Sci- entists & Engineers with Modern Phys- ics, 

4th edition, Prentice Hall, 2006. 

2. Marcelo Alonso and Edward Finn, Physics, Revised edition, Addison Physics, 

Revised edition, Addison Wesley, 1992 

 

 



Prak. Fisika Dasar II (D10C.2302) 

Setelah mengikuti Praktikum Fisika Dasar II, mahasiswa mampu melakukan 

pengukuran dan pengambilan data-data fisis dari eksperimen fisika serta 

menganalisanya. Materi yang diberikan terdiri dari tara kalor listrik, karakteristik 

beberapa elemen listrik, menentukan modulus elsatisitas, momen kelembaman 

sebuah benda, tetapan gaya pegas dan gravitasi, difraksi, dan interferensi cahaya, 

bandul fisis, resonansi, dan spektrofotometer. 

Pustaka: 

C. Panatarani (Ed), Petunjuk Praktikum Fisika Dasar II, Pusat Pelayanan Basic 

Science, Universitas Padjadjaran, 2009 

 

Fisika Matematika I (D10C.2303) 

Setelah mengikuti perkuliahan Fisika Matematika I, mahasiswa mampu menerapkan 

metode matematika dalam menyelesaikan kasus-kasus fisika. Materi yang diberikan 

terdiri dari bilangan dan persamsaan aljabar kompleks, matriks, definisi serta aljabar 

kompleks, determinan, sistem persamaan linier, transformasi koordinat, kalkulus 

diferensial dan kalkulus integral fungsi vector, deret Fourier, transformasi Fourier 

dan transformasi Laplace. 

Pustaka: 

1. Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edition, John 

Wiley & Sons, 2006. 

2. K. F. Riley, Mathematical Method for Physics and Engineering, 3rd, Cam- 

bridge, 2006 

 

Algoritma dan Komputasi Numerik (D10C.2304) 

Setelah mengikuti perkuliahan Algoritma dan Komputasi Numerik, mahasiswa 

mampu menerapkan dasar-dasar algoritma pemrograman dan metode numerik 

dengan 

menggunakan perangkat lunak C atau matlab untuk menyelesaikan kasus-kasus 

fisika. Materi yang diberikan terdiri dari dasar-dasar pemrograman C, algoritma 

pengambilan keputusan, teknik looping, teknik mengurutkan data, string dan operasi 

file, solusi persamaan non-linier, persamaan linier, vektor dan nilai eigen, 

interpolasi, integrasi dan diferensiasi numerik. 

Pustaka: 

1. Jogianto, H.M, Konsep Dasar Pemrograman Bahasa C, Penerbit Andi, 2000.                                                          

2. Steve Ovalline, Practical C Programming, O'Reilly, 1997 

 

Prak. Algoritma dan Komputasi Numerik (D10C.2305) 

Setelah mengikuti Praktikum Algoritma dan Komputasi Numerik, mahasiswa mahir 

menggunakan komputer untuk membuat kode program bahasa C atau matlab dalam 

menyelesaikan kasus-kasus fisika. Materi yang diberikan terdiri dari pengambilan 

keputusan, looping, teknik mengurutkan data dan operasi file, deret Taylor, solusi 

persamaan non-linier, persamaan linier, vektor dan nilai eigen, interpolasi, integrasi 

dan diferensiasi numeric. 



Pustaka: 

1. Jogianto, H.M, Konsep Dasar Pemrograman Bahasa C, Penerbit Andi, 2000.                                                          

2. Steve Ovalline, Practical C Programming, O'Reilly, 1997 

 

Mekanika Klasik (D10C.2306) 

Setelah mengikuti perkuliahan Mekanika, mahasiswa mampu menerapkan konsep 

mekanika klasik dalam memecahkan kasus fisikatentang gerak benda. Materi yang 

diberikan terdiri dari hukum-hukum Newton, persamaan gerak partikel, gerak peluru 

dalam medium dengan hambatan, gerak kekang roket, hukum-hukum kekekalan, 

sistem partikel, gravitasi, getaran linier, geteran dengan gaya dorong, getaran tak 

linier, kerangka acuan tak lembam, asar Hamilton, persamaan gerak koordinat 

umum, hukum-hukum kekekalan, persamaan gerak kanonis dinamika Hamilton, 

gerak gaya sentral, gerak planet, hukum Kepler, dan kinematika tumbukan dua 

partikel. 

Pustaka: 

Keith R. Symon, Mechanics, 3rd edition, Addison Wesley, 1971 

 

Kimia Dasar (D10C.2307) 

Setelah mengikuti perkuliahan Kimia Dasar, mahasiswa mampu menggunakan 

stokiometri reaksi kimia dan konsep mol dalam menjelaskan sifat-sifat materi dan 

perubahannya. Materi yang diberikan terdiri dari Stokhiometri, hukum 

termodinamika I, termokimia, spektrum dan struktur atom, potensial ionisasi, af 

initas elektron, jari-jari atom, struktur molekul, keelektronegatifan, teori ikatan 

kimia, asam -basa, k onfigurasi elektron, susunan berkala, sifat periodik, sifat gas, 

zat padat, kisi kristal, cairan, hukum termodinamika II. 

Pustaka: 

1. Brady and Holum. (1998). Fundamen- tals of Chemistry, 3rd Ed. Toronto, John 

Wiley & Sons.  

2. Raymond Chang (2005), Chemistry,8rd edition, Mc Graw-Hill International 

edition 

 

Praktikum Kimia Dasar (D10C.2308) 

Setelah mengikuti Praktikum Kimia Dasar, mahasiswa mampu melakukan 

identifikasi senyawa organik dan melakukan reaksi-reaksi kimia sederhana. Materi 

yang diberikan terdiri dari pengenalan alat laboratorium, reaksi- reaksi kimia, reaksi 

pengenalan kation dan anion, rekristalisasi dan penentuan titik leleh, titik didih, 

identifikasi senyawa organik, senyawa biokimia dan dry laboratorium. 

Pustaka: 

Nelson, J. H. and Kemp, K. C, (2003). Laboratory Experiments Chemistry, the 

central of science, 8th edition, Prentice Hall, New Jersey 

 

Fisika Matematika II (D10C.3301) 

Setelah mengikuti perkuliahan Fisika Matematika II, mahasiswa mampu 

menerapkan metode matematika dalam menyelesaikan kasus-kasus fisika. Materi 



yang diberikan terdiri dari persamaan diferensial biasa, fungsi kompleks, fungsi-

fungsi khusus, transformasi koordinat, transformasi integral, persamaan diferensial 

parsial. 

Pustaka: 

1. Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edition, John 

Wiley & Sons, 2006. 

2. K. F. Riley, Mathematical Method for Physics and Engineering, 3rd, Cam- 

bridge, 2006 

 

Termodinamika (D10C.3302) 

Setelah mengikuti perkuliahan Termodinamika, mahasiswa mampu menjelaskan 

konsep-konsep dasar termodinamika dan mengaplikasikannya pada berbagai sistem 

termodinamika. Materi yang diberikan terdiri dari sistem termodinamika, Hukum I 

Termodinamika, Gas, Hukum II Termodinamika, fungsi termodinamika dan 

perubahan fasa 

Pustaka: 

M. W. Zemansky and Richard H. Dittman, Heat and Thermodynamics, 7th edition, 

McGraw-Hill, 1996 

 

Mekanika Analitik (D10C.3303) 

Setelah mengikuti perkuliahan Mekanika, mahasiswa mampu menerapkan konsep 

mekanika klasik dalam memecahkan kasus fisikatentang gerak benda. Materi yang 

diberikan terdiri dari hukum-hukum Newton, persamaan gerak partikel, gerak peluru 

dalam medium dengan hambatan, gerak kekang roket, hukum-hukum kekekalan, 

sistem partikel, gravitasi, getaran linier, geteran dengan gaya dorong, getaran tak 

linier, kerangka acuan tak lembam, asar Hamilton, persamaan gerak koordinat 

umum, hukum-hukum kekekalan, persamaan gerak kanonis dinamika Hamilton, 

gerak gaya sentral, gerak planet, hukum Kepler, dan kinematika tumbukan dua 

partikel. 

Pustaka: 

Keith R. Symon, Mechanics, 3rd edition, Addison Wesley, 1971 

 

Elektronika (D10C.3304) 

Matakuliah Elektronika memberikan pemahaman prinsip-prinsip elektronika analog 

dan elektronika digital serta mampu menerapkannya dalam perancangan sistem 

elektronika sederhana dan mutakhir. Materi yang diberikan terdiri dari rangkain 

ekuivalen, arus transien, arus bolak balik, teori semikonduktor, dioda, penguat basis 

ditanahkan, penguat emitor ditanahkan, penguat kolektor ditanahkan, penguat FET, 

cara kerja JFET, ciri JFET, transistor MOSFET, perancangan dan analisa rangkaian 

elektronika, rangkaian penguat operasional, rangkaian umpan-balik, rangkaian 

osilator, rangkaian analog dan rangkaian digital. 

Pustaka: 

Sutrisno, Elektronika, jilid 1: teori dasar dan penerapannya, 1986 

 



Praktikum Elektronika (D10C.3305) 

Setelah mengikuti Praktikum Elektronika, mahasiswa mahir Rangkaian RLC, 

Karakteristik Dioda dan Transistor, Rangkaian Penyearah, Power Supply. Rangkaian 

Penguat Transistor, Karakteristik Op-Amp, Aplikasi Op-Amp, Penguat Osilator, 

Rangkaian Digital, Flip-Flop Conventer ADC & DAC, Counter 

Pustaka: 

Sutrisno, Elektronika, jilid 1: teori dasar dan penerapannya, 1986 

 

Alat dan Teknik Pengukuran (D10C.3306) 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu menguasai menerapkan dasar-

dasar alat dan teknik pengukuran. Materi yang diberikan berupa Prinsip Dasar 

Pengukuran, Satuan (units), Simpangan (error), Electromechanical Display, 

Galvanometer (DC Ammeter), DC Voltmeter, Ohm meter, Pengukuran variable 

Spatial (perpindahan , ketebalan, posisi, lokasi, altitude), Pengukuran waktu dan 

frekuensi, Pengukuran variable mekanik benda padat (massa, densitas, regangan, 

torsi), Pengukuran variable mekanik benda cair (tekanan, aliran, viskositas, tegangan 

permukaan), Pengukuran besaran termal (suhu, konduktivitas termal, aliran panas, 

thermal imaging, energi) 

Pustaka: 

The Measurement, Instrumentation and Sensor (Handbook), John G Webster, CRC  

Press 1999 

 

Bahasa Inggris Ilmiah (D10C.3307) 

Setelah mengikuti perkuliahan Bahasa Inggris Ilmiah, mahasiswa mampu 

menerapkan Grammar atau Structure dalam kalimat-kalimat berbahasa Inggris yang 

dilatihkan melalui kemahiran bahasa, yaitu Reading Comprehension dan Writing. 

Selain itu, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu membaca dan 

memahami buku referensi fisika berbahasa Inggris. 

 

Listrik Magnet (D10C.4301) 

Setelah mengikuti perkuliahan Listrik Magnet, mahasiswa mampu menyelesaikan 

kasus-kasus fisika terkait kelistrikan dan kemagnetan. Materi yang diberikan terdiri 

dari analisa vektor, medan listrik statik, hukum Gauss, distribusi muatan diskrit dan 

kontinu, potensial listrik, transformasi Laplace, metoda bayangan, bahan dielektrik, 

medan magneto statik, bahan magnetik, persamaan Maxwell, persamaan gelombang 

elektromagnetik di udara dan dalam bahan. 

Pustaka: 

David J. Griffith, Introduction to Electrodynamics, 3rd edition, Prentice Hall, 1999 

 

Fisika Modern (D10C.4302) 

Setelah mengikuti perkuliahan Fisika Modern, mahasiswa menguasai konsep fisika 

modern dan mengetahui aplikasinya pada teknologi. Materi yang diberikan terdiri 

dari fisika kuantum, model atom hidrogen, teori kuantum untuk susunan atom dan 

molekul, spektrum molekul, zat padat, transformasi nuklir 



Pustaka: 

Kenneth S. Krane, Modern Physics, 2nd edition, John Wiley & Sons, 1996 

 

Fisika Komputasi (D10C.4303) 

Setelah mengikuti perkuliahan Fisika Komputasi, mahasiswa mampu menerapkan 

metode numerik untuk menyelesaikan kasus-kasus fisika menggunakan perangkat 

lunak C atau matlab. Materi yang diberikan terdiri dari penyelesaian persamaan 

diferensial biasa, kasus osilasi pegas, pendulum, listrik magnet, persamaan 

diferensial parsial, kasus chaotic pendulum, persamaan Laplace, persamaan Poisson, 

persamaan Difusi, persamaan Gelombang, dan metode Monte Carlo. 

Pustaka: 

Richard Fitzpatrick, Computational Physics, Texas University, Austin 

 

Eksperimen Fisika (D10C.4304) 

Mata kuliah Eksperimen Fisika merupakan mata kuliah praktikum wajib bagi 

mahasiswa Fisika semester 4, yang mendukung perkuliahan mata kuliah wajib 

Fisika lainnya (core physics). Topik praktikum pada mata kuliah ini meliputi topik 

mekanika, listrik magnet, dan termodinamika. Untuk topik mekanika mahasiswa 

akan melakukan percobaan seperti Rotator Harmonis, dan Tara Mekanik Panas. 

Untuk lebih memahami konsep listrik-magnet, mahasiswa akan melakukan 

percobaan seperti hukum Biot-Savart, Efek Faraday, efek Pockel dan lintasan 

elektron dalam medan magnet. Sedangkan untuk topik termodinamika, pengamatan 

pemuaian zat cair dan anomali air, serta tekanan uap air dibawah 100° Celcius. 

Pustaka: 

1. Adrian C. maelissinos, Jim Napolitano, Eksperiment in Modern Physics, 2nd 

Edition, Academic Press, 2011 

2. David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, 2nd Edition, Prentice Hall 

International Editions, 1989. 

 

Metode Penelitian Ilmiah (D10C.4305) 

Setelah mengikuti perkuliahan Metode Penelitian I, mahasiswa mampu membuat 

proposal untuk Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Materi yang diberikan 

terdiri dari kaedah-kaedah penulisan ilmiah, penelusuran pustaka, etika penelitian, 

desain dan perencanaan program dan aturan penulisan proposal PKM. 

Pustaka: 

C.  Dawson, Practical Research Method, How to Books, United Kingdom, 2002 

 

Gelombang (D10C.5301) 

Setelah mengikuti perkuliahan Gelombang, mahasiswa mampu menerapkan konsep 

dan prinsip getaran dan gelombang dalam memecahkan kasus-kasus fisika sederhana 

dan kompleks. Materi yang diberikan terdiri dari osilasi pegas dan bandul, 

persamaan gelombang transversal, osilasi persamaan gelombang bebas, laju rambat, 

perambatan energi, impedansi, gelombang tekanan, pemantulan, impedance 

matching, superposisi linier, analisa gelombang dengan deret Fourier, transformasi 



Fourier, analisa pulsa gelombang, paket gelombang, sinyal dengan representatif 

Delta Dirac, modulasi gelombang: DSB, AM, FM dan modulasi pulsa. Persamaan 

gelombang elektromagnet solusi    persamaan    gelombang elektromagnet, 

gelombang datar, polarisasi gelombang transversal, perambatan energi dan 

momentum, gelombang datar dalam medium konduktif, pantulan dan pembiasan 

gelombang. Radiasi dipol isolasi, radiasi dan muatan bergerak. Perambatan dalam 

pandu gelombang dielektrik, perambatan dalam tabung konduktor dan kristal. 

Pustaka: 

1. Pain, H.J., The Physics of Vibrations and Waves 4th edition, John Wiley and 

Sons, 1992.                         

2. Tjia, M.O. Gelombang, Dabara Publisher, 1994 

 

Fisika Kuantum (D10C.5302) 

Matakuliah Fisika Kuantum memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang 

konsep-konsep dasar fisika kuantum serta aplikasinya pada sistem kuantum 

sederhana seperti atom hidrogen. Materi yang diberikan terdiri dari paket gelombang 

dan prinsip ketidakpastian, persamaan gelombang schrodinger, problem satu 

dimensi, metoda operator, problem tiga dimensi, spin elektron dan penjumlahan 

momentum sudut, sistem N partikel dan teori pertubasi bebas waktu. 

Pustaka: 

S. Gasiorowicz, Quantum Physics 2nd Ed., John Wiley & Sons, Inc., 1996 

 

Eksperimen Fisika Lanjut (D10C.5303) 

Mata kuliah Eksperimen Fisika Lanjut merupakan mata kuliah praktikum wajib bagi 

mahasiswa Fisika semester 5, yang mendukung perkuliahan mata kuliah wajib 

Fisika seperti Fisika Modern dan Gelombang.  Untuk topik Fisika Modern 

mahasiswa akan melakukan percobaan seperti menentukan konstanta Stefan 

Boltzman pada radiasi benda hitam, percobaan Franck Hertz, dan Spektrum Atom 

Hidrogen. Sedangkan untuk topik gelombang, mahasiswa mengamati dan 

menganalisa fenomena gelombang pada beberapa percobaan meliputi Penentuan 

Panjang Gelombang Cahaya Tampak, konsep difraksi dan interferensi pada 

celah/kisi ganda, Ripple Tank, dan Polarisator. 

Pustaka: 

1. Adrian C. maelissinos, Jim Napolitano, Experiment in Modern Physics, 2nd 

Edition, Academic Press, 2011 

2. Kenneth Krane, Modern Physics, Wiley, 2012 

 

Fisika Material (D10C.5304) 

Mata kuliah Fisika Material merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa 

Fisika pada semester 5 yang membahas konsep–konsep dasar Material.Topik yang 

tercakup dalam perkuliahan dimulai dari teori dasar mengenai zat yaitu Struktur 

atom dan Ikatan Antar Atom, Zat Padat, Pengelompokkan bahan meliputi bahan 

logam, polimer, keramik, dan komposit. Selain itu mahasiswa akan mempelajari 

sifat dan karakteristik bahan meliputi sifat listrik, termal, mekanik, dan optik. 



Setelah mengikuti perkuliahan Pengantar Fisika Material mahasiswa mampu 

menganalisis struktur atom/molekul bahan dan hubungannya dengan sifat-sifat fisis 

yang meliputi sifat mekanik, sifat listrik, sifat termal, sifat optik, dan sifat magnetik. 

Pustaka: 

1. William D. Callister, Jr., David G Rethwisch, Materials Science and Engineering 

an Introductions, 3rd edition, Jhon Wiley & Sons, 2009 

2. Schaffer, J.P., et.all The science and Design of Engineering Materials, 2nd 

Edition, McGraw-Hill, 1999 

 

Fisika Energi (D10C.5305) 

Mata kuliah Fisika Energi merupakan mata kulaih wajib yang merupakan mata 

kuliah lanjutan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami 

tentang dasar-dasar fisika energi dan aplikasinya. Dalam perkuliahan ini dibahas 

tentang dasar-dasar fisika energi, pemanfaatan sumber-sumber energi secara umum 

baik energi tak terbarukan, jenis-jenis mesin energi seperti reaktor nuklir, turbin, 

generator, teknologi Fuel Cell, prinsip kerja sel bahan bakar, berbagai tipe sel bahan 

bakar, bahan bakar energi, bahan bakar padat, cair dan gas. Motor pembakaran 

dalam, klasifikasi motor pembakaran dalam, siklus-siklus motor bakar: siklus Otto, 

siklus Diesel, siklus gabungan. Instalasi Pembangkit Tenaga Uap. Siklus 

termodinamika sistem pembangkit tenaga uap, pembentukan uap, klasifikasi dan 

jenis ketel uap. Prinsip kerja ketel uap, perpindahan kalor pada ketel uap, sistem 

pembakaran, peralatan pembantu. Instrumentasi energi seperti sensor, transduser, 

pengukuran analog dan digital, mikroprosesor, pengkondisi sinyal dan komunikasi 

data. Audit energi; ko-generasi. 

Pustaka: 

1. Abdul Kadir, Energi, UI Press.1982. 

2. John A. Duffie and William A. Beckman. Solar Engineering of Thermal 

Processes, John Willey and Sons.1980. 

 

Fisika Instrumentasi (D10C.5306) 

Mata kuliah wajib ini menjadi dasar dari pengayaan Fisika Instrumentasi di Program 

Studi Fisika S1 yang diberikan pada semester ke-lima. Setelah mendapatkan mata 

kuliah Fisika Instrumentasi, mahasiswa Program Studi Fisika diharapkan memiliki 

pengetahuan dasar mengenai prinsip dasar sistem instrumentasi. Untuk memperkuat 

pemahaman Fisika Instrumentasi ini maka mahasiswa pun diwajibkan mengikuti 

Praktikum Keahlian Fisika yang diberikan dalam semester ke-enam. Materi 

perkuliahan Fisika Instrumentasi berisi tentang karakteristik statik dan dinamik 

instrumentasi, prinsip kerja sensor dan tranduster, pengukuran analog dan digital, 

mikroprosesor, pengkondisi sinyal dan komunikasi data 

Pustaka: 

1. Measurement Systems: Application and Design (Doebeli, E.O., 1990, McGraw-

Hill),           

2. Sensors and Signal Conditioning (Pallas, R., 1991, John Willey & Sons)                                   

3. Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs and Application, 2nd Ed 



Optik (D10C.6301) 

Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dasar-dasar 

optik dalam materi. Bahan dielektrik ideal, Persamaan gelombang EM dalam bahan 

optik, cara untuk mengkaji dan memahami sifat ataupun karakteristik optik dan 

elektronik dari suatu bahan adalah dengan memahami interaksi antara gelombang 

elektromagnetik (EM) dengan bahan: Refleksi dan Refraksi Gelombang Bidang. 

Sifat menarik dari gelombang EM, adalah ketika menjalar melewati material yang 

homogen (pandu gelombang). 

Pustaka: 

1. E. Hecht, “Optics”, 4th Edition, Addison Wesley Publ. San Francisco USA, 2002.           

2. P. Yeh (1988), Optical Waves in Layered Media, John Wiley, New York.                                   

 

Fisika Statistik (D10C.6302) 

Fisika Statistik merupakan mata kuliah inti fisika yang diberikan pada semester 

ketujuh. Materi yang diberikan meliputi: Pendekatan Fisika Statistik, Ensembel 

Kanonik, Ensembel Kanonik Besar, Gas Kuantum, Statistik Fermi-Dirac, Statistik 

Bose-Einstein 

Pustaka: 

Frederick Reif, Fundamentals of Statistical and Thermal Physics, 1st edition, 

McGraw-Hill, 1965 

 

Pengantar Fisika Inti (D10C.6303) 

Matakuliah Pengantar Fisika Inti memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

tentang sifat-sifat inti atom dan reaksi inti serta manfaat atau aplikasi fisika nuklir. 

Materi yang diberikan terdiri dari hamburan Rutherford, sifat-sifat inti, energi ikat, 

fraksi ikat, efek permukaan, energiseparasi, radius inti, rumus massa semiempirik, 

spin inti, momen listrik inti, momenmagnetik inti, ketidakstabilan inti, radioaktivitas, 

model-model inti, reaksi inti dan gaya nuklir. 

Pustaka: 

Kenneth S. Krane, Introduction to Nuclear Physics, 2nd edition, John Wiley & Sons, 

1988 

 

Teknik Karakterisasi Material (D10C.6304) 

Teknik Karakterisasi Material merupakan salah satu mata kuliah pilihan bebas pada 

program studi S1 Fisika, Universitas Padjadjaran.Kuliah ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang prinsip fisis dasar teknik 

karakterisasi material serta dasar-dasar interpretasinya. Materi perkuliahan yang 

disampaikan adalah Teknik spektroskopi UV-Vis dan FTIR, Teknik mikroskopi 

elektron TEM dan SEM, Teknik analisa termal TGA dan DTA, Teknik four-

line/point probe, Teknik efek Hall, Teknik potensiostat dan galvanostat, Teknik 

impedansi elektrokimia EIS. Perkuliahan ini diberikan sebanyak 16 kali pertemuan 

dalam satu semester, masing-masing pertemuan berlangsung selama 100 menit. 

Perkuliahan Teknik Karakterisasi Material dilakukan melalui metode campuran 

ceramah, tanyajawab, dan metode student center learning. 



Pustaka: 

1. Laurence M. Harwood, Timothy D.W. Claridge, 1997, Introduction to Organic 

Spectroscopy, Oxford University Press. 

2. Mool Chand Gupta, 2001, Atomic and Molecular Spectroscopy, New Age 

International (P) Limited, Publishers. 

 

Konversi Energi, (D10C.6305) 

Mata kuliah konversi energi merupakan mata kuliah wajib seluruh mahasiswa. 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami 

aplikasi fisika dibidang konversi energi dari berbagai sumber energi. Dalam 

perkuliahan ini dibahas tentang pengertian energi, sumber daya energi dan energy 

elektrik, dasar pembangkitan dari sumber daya energi konvensional serta energi baru 

dan terbarukan yang meliputi energi surya, energi angin, energi biomas, energi laut, 

energi panas bumi, konverter thermionik, konverter thermo elektrik, energi baterai, 

sel bahan bakar, magneto hydro dynamic, energi fusi dan dasar-dasar konversi 

energi pada mesin-mesin listrik. 

Pustaka: 

1. Abdul Kadir. 1995.  Energi.  Jakarta    

2. UI Press.; B. M. Weedy.  1988. Electric Power System, Third Edition Revised, 

Singapore: John 

 

Desain dan Pemodelan Sistem Fisis, (D10C.6306) 

Matakuliah Desain dan Pemodelan Sistem Fisis membekali mahasiswa kemampuan 

untuk menterjemahkan sistem fisis ke dalam model matematika sehingga dapat 

mendesain sistem fisis dan menganalisa keluarannya. Materi yang diberikan terdiri 

dari model matematis sistem diskrit dan kontinu, pemodelan dan simulasi sistem 

diskrit, sistem antrian, distribusi probabilitas, generator random number, analisis 

data untuk sistem tunggal, pemodelan dan simulasi sistem kontinu, formulasi 

persamaan keadaan diskrit dari persamaan keadaan kontinu, integrator diskrit 

sebagai elemen transfer, Metode operasional untuk simulasi sistem linier stasioner, 

dan aplikasi metode operasional pada sistem nonlinier dan sistem yang time varying 

Pustaka: 

1. Joseph S. Rosko, 1972, Digital Simu- lation of Physical Systems, Addison 

Wesley Publ. Co. 

2. Jon M. Smith, 1976, Mathematical Mod- eling and Digital Simulation for Engi- 

neers and Scientists, John Wiley & Sons. 

 

Praktikum Keahlian Fisika (D10C.6307) 

Praktikum Keahliah Fisika memiliki 14 modul praktikium yang terdiri dari 4 modul 

Fisika material dan masing-masing 5 modul Fisika Energi dan Instrumentasi. 

Praktikum Keahlian Fisika dimaksudkan secara khusus sebagai pengayaan dari mata 

kuliah wajib Fisika Energi, Fisika Material dan Fisika Instrumentasi dan diberikan 

pada semester ke-enam.Materi yang diberikan terdiri dari : (1) Sensor dan 

Transducer ; (2) Pengukuran Analog dan Digital; (3) Pengkondisi Sinyal ; (4) 



Pengolahan Sinyal ; (5) Sistem Kendal; (6)  Hidrogen Fuel cell (Laju Pembentukan 

Hidrogen danPrinsip Kerja Fuel Cell); (7)Termoelektrik converter, pemanfaatan 

efek Seebeek  dan Peltier untuk pembangkit energy; (8) Solar sel; (9) Pengukuran 

Radiasi dengan spektrometer gamma (Pengukuran aktifitas sebagai fungsi jarak, 

pengukuran efisiensi detektor sebagai fungsi energi); (10) Prinsip kerja serta 

pengukuran daya dan efisiensi pembangkit tenaga listrik uap; (11) Penentuan 

bandgap GaN dengan teknik spektroskopi;(12)Menentukan lebar PBG model kristal 

fotonik (Simulasi photonic bandgap); (13) Efek pelarut terhadap konformasi bahan 

dengan spektroskopi absorpsi dan emisi; (14) Simulasi ATR untuk menentukan 

indeks bias dan ketebalan lapisan tipis. 

 

Teknik Penulisan Ilmiah (D10C.6308) 

Setelah mengikuti perkuliahan Metode Penelitian II, mahasiswa mampu membuat 

proposal usulan penelitian untuk skripsi. Materi yang diberikan terdiri dari konsep-

konsep dasar penelitian di bidang eksakta, desain penelitian, etika penelitian, 

technical writing (proposal, laporan tugas akhir, jurnal, dll) dan technical 

presentation. 

Pustaka: 

C.  Dawson, Practical Research Method, How to Books, United Kingdom, 2002 

 

Pengantar Fisika Zat Padat (D10C.7301) 

Matakuliah Pengantar Fisika Zat Padat memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

tentang konsep-konsep dasar fisika zat padat untuk karakteristik fisis bahan. Materi 

yang diberikan terdiri dari struktur kristal, geometri dan jenisnya, kisi resiprok, 

vibrasi kisi, fonon dan panas jenis, permukaan fermi, skema zona (zona Brillouin) 

Pustaka: 

Charles Kittel, Introduction to Solid State Physics, 8 Edition, Wiley, 2004 

 

Mata Kuliah Pilihan: 

Pemrograman WEB (D10C.4311) 

Pemrograman WEB merupakan matakuliah pilihan yang bertujuan memberikan 

kemampuan kepada mahasiswa untuk merancang dan membuat WEB dengan bahasa 

HTML dan PHP. Materi yang dibahas terdiri dari pengenalan bahasa HTML, 

membuat table, membuat form, studi kasus desain WEB dan konversi ke HTML, 

pengenalan database MySQL, pembuatan database MySQL, pengenalan bahasa 

PHP, pengkondisian dengan PHP, struktur perulangan di dalam PHP, studi kasus: 

pembuatan web laboratorium, seminar, absensi RFID, dll. 

Pustaka: 

1. Belajar HTML & CSS, Rian Ariona, ariona.net, 2013 

2. MySQL/PHP database Applications, Jay Greenspan and Brad Bulger, M&T 

Books, 2001 

 

 

 



Astrofisika (D10C.4312) 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bebas pada program studi Fisika S1. 

Tujuan mata kuliah ini adalah untuk memberikan perkenalan terhadap obyek – 

obyek benda langit dan fenomena – fenomenanya. Dalam mata kuliah ini akan 

dijabarkan penerapan ilmu fisika baik untuk pengukuran, seperti jarak, posisi, dan 

gerakan, maupun untuk mempelajari sifat – sifat dan perilaku seperti atmosfer 

bintang, struktur dalam bintang, serta evolusi bintang. Selain itu akan dibahas juga 

struktur alam semesta secara menyeluruh yang meliputi materi – materi penyusun 

alam semesta dan kosmologi. Setelah mengambil mata kuliah ini diharapkan 

mahasiswa memiliki wawasan yang lebih luas baik mengenai struktur alam semesta 

dan obyek – obyek di dalamnya, mengenai metode pengamatan yang dilakukan 

untuk skala alam semesta, serta penerapan ilmu fisika dalam menjelaskan berbagai 

fenomena alam semesta berdasarkan pengamatan – pengamatan tersebut. 

Pustaka: 

1. Bohm-Vitense, E., 1989, 1990, 1992, Introduction to Stellar Astrophysics, Vol. 1, 

2 dan 3, Cambridge University Press 

2. Scheffler, H, etc, 1988, Physics of The Galaxy and Interstellar Matter. Springer-

verlan Berlin-German 

 

Kewirausahaan (D10C.4313) 

Kuliah ini dirancang untuk mahasiswa tingkat akhir dan bertujuan untuk mendidik 

mahasiswa dalam memahami konsep kewirausahaan, hakiki kewirausahaan, 

merancang dan pengimplemen keilmuan wirausaha. Individu yang memiliki jiwa 

entrepreneur adalah individu yang mengenal potensi dirinya dengan baik Termasuk 

resiko dan persaingan pasar. 

Pustaka: 

1. Buchari Alma. (2006). Kewirausahaan. Edisi kesepuluh. Bandung: Alfabeta 

2. Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2008), Entrepreneurship, 

Singapore: McGraw-Hill International 

 

Biomassa (D10C.4314) 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bebas untuk semua mahasiswa yang 

berminat mendalami kajian energi terbarukan yang bersumber dari biomassa. 

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan menguasai konsep 

pengolahan biomassa menjadi sumber energi. Mata kuliah biomassa menjelaskan 

tentang pengertian biomassa, karakteristik biomassa, jenis-jenis biomassa, proses 

konversi biomassa karbonisasi, pirolisis dan gasifikasi. Aplikasi karbonisasi, 

pirolisis dan gasifikasi. Proses pembuatan biobriket, pelet biobriket, disain dan 

analisis kompor biobriket. 

Pustaka: 

1. Biomass Gasification and Pyrolysis Practical design, Prabir Basu. 

2. Biomass Briquetting: Technology and Practices, P.D. Grover and S.K. Mishra 

 

 



Energi Matahari (D10C.4315) 

Kuliah ini dirancang untuk mahasiswa tingkat akhir dan bertujuan untuk mendidik 

mahasiswa dalam mendesain dan mengembangkan aplikasi energi surya. Kuliah ini 

difokuskan pada dasar-dasar konversi energi surya, fotovoltaik dan rekayasa photo-

thermal, sistem optik dan penyimpanan energi serta sistem distribusinya. Kuliah ini 

juga mencakup tentang kebutuhan energi surya secara global, sel surya film tipis dan 

perkembangan bahan sel surya terkini. Desain dan instalasi panel surya untuk 

aplikasi perumahan dan industri, koneksi ke jaringan nasional dan analisis biaya juga 

akan dibahas pada kuliah ini. Selain itu, proses dasar manufaktur untuk produksi 

panel surya, dampak lingkungan dan aspek-aspek sistem rekayasa terkait akan 

diberikan secara komprehensif dalam upaya pemanfaatan energi surya. 

Pustaka: 

1. Clare Smith, 2001, Environmental Physics, British Library Cataloguing in 

Publication Data 

2. John Monteith, Mike Unsworth, 2013, Principles of Environment Physics 

 

Fisika Lingkungan (D10C.4316) 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bebas untuk seluruh mahasiswa yang 

berminat mendalami permasalahan lingkungan. Diharapkan setelah mengikuti mata 

kuliah ini mahasiswa mampu memahami aplikasi fisika dibidang lingkungan. Mata 

kuliah ini menjelaskan tenang lingkungan dan Lingkungan Fisik. Komponen dan 

Sifat Lingkungan Fisik: Udara, Air, Tanah. Atmosphere dan Radiasi: Komposisi gas 

dalam atmosphere (Residence Time, Photochemical Pollution, Atmospheric Aerosol, 

Ozon dan lubang ozon, air di atmosphere), Radiasi Terresterial (Bumi sebagai Benda 

Hitam, Efek Rumah Kaca, Gas Rumah Kaca, Perubahan Iklim dan Pemanasan 

Global. Energi dan Lingkungan: Aliran Energi, Daur Materi dan Energi Terbarukan. 

Dampak Lingkungan: Rona Awal dan Dampak Penting dalam Lingkunagn Fisik, 

Polusi dan dampaknya dalam lingkungan fisik. 

Pustaka: 

1. Clare Smith, 2001, Environmental Physics, British Library Cataloguing in 

Publication Data 

2. John Monteith, Mike Unsworth, 2013, Principles of Environment Physics 

 

Material fungsional (D10C.7311) 

Mata kuliah ini diharapkan akan memberikan gambaran kepada mahasiswa tentang 

hubungan struktur dan sifat bahan yang berkaitan dengan aplikasi teknologi. 

Beberapa sifat yang akan dibahas meliputi sifat konduksi listrik, sifat dielektrik, sifat 

optik, sifat elektromagnetik, dan sifat magnetik bahan. Beberapa contoh yang akan 

dibahas dalam mata kuliah ini antara lain polimer konduktif, polimer hibrid organik-

inorganik, dan carbon-based material. 

Pustaka: 

1. Deborah D L Chung, Functional Materials: Electrical, Dielectric, 

Electromagnetic, Optical and Magnetic Applications, , World Scientific (2010). 



2. Banerjee & Tyagi, Functional Material: Preparation, Processing and Applications 

1st Ed, Elsevier (2011) 

 

Metode Sintesis Bahan (D10C.7312) 

Mata kuliah ini mempelajari metode sintesis mulai dari bahan organik termasuk 

polimer dan bahan anorganik. Materi dalam mata kuliah ini mencakup metode 

sintesis bahan organik antara lain Termodinamika secara kimiawi, Struktur molekul, 

Kinetika secara kimiawi, Mekanisme sintesis (adisi, eliminasi, substitusi, 

kondensasi, rearrangement, reduksi-oksidasi, reaksi perycyclic), Stereochemistry; 

selain itu dibahas juga metoda sintesis polimer antara lain polimerisasi secara kimia, 

polimerisasi secara elektrokimia, polimerisasi dg bantuan cahaya (foto-polimerisasi), 

dan polimerisasi dengan bantuan energi termal (termo-polimerisasi). Selain itu 

dibahas juga metode sintesis bahan anorganik antara lain: reaksi padatan, Sintesis 

padatan dari fase gas, Sintesis padatan dari larutan, Sintesis material berpori, dan 

Sintesis nano material. 

Pustaka: 

1. J.M. Coxon and R.O.C. Norman, Principles of Organic Synthesis, 3rd Edition, 

Blackie Academic &Pro., 1993. 

2. Eduardo Vivaldo-Lima and Enrique Saldivar-Guerra, Handbook of Polymer 

Synthesis, Characterization, and Processing, 1st Edition, John Wiley and Sons, 

Inc., 2013. 

 

Sistem Komunikasi Optik (D10C.7313) 

Matakuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai dasar-dasar 

komunikasi optik yang saat ini banyak digunakan dalam teknologi komunikasi. 

Pokok bahasan yang diberikan terdiri dari: Sinar laser, persamaan Maxwell dan 

persamaan gelombang, interaksi radiasi EM dan materi, indeks bias dielektrik dan 

logam. Lapisan tunggal isotropik, perumusan refleksi internal total, serat optik 

konvensional, gelombang evanesen, plasmon permukaan. Medium berlapis periodik 

(kristal fotonik 1D), reflektror Bragg. 

Pustaka: 

1. A. Yarif and P. Yeh (1984), Optical Waves in Crystals, John Wiley, New York. 

2. P. Yeh (1988), Optical Waves in Layered Media, John Wiley, New York. 

 

Bahan Magnetik dan Superkonduktor (D10C.7314) 

Mata kuliah ini membahas berbagai struktur, sifat dan perilaku spin dalam bahan 

magnet dan superkonduktor. Konsep-konsep yang dibahas dalam kuliah ini meliputi 

pokok bahasan medan magnet, momen magnetik, pengukuran magnetik, bahan 

diamagnetik dan paramagnetik, bahan ferromagnetik, bahan ferrimagnetik dan 

pokok bahasan superkonduktor. Perkuliahan ini dimulai dengan penjelasan konsep 

penting dalam bahasan kemagnetan yaitu mengenai medan magnet, induksi magnet, 

magnetisasi dan konsep momen magnet dan kutub magnetik. Kemudian tinjauan 

tentang klasifikasi bahan magnet dan karakteristiknya akan memandu mahasiswa 

untuk memahami berbagai bahan magnetik diantaranya bahan diamagnetik, bahan 



paramagnetik, bahan ferromagnetik dan bahan ferrimagnetik serta berbagai 

aplikasinya yang telah dan akan dinikmati dimasa yang akan datang. Perkuliahan ini 

diakhiri dengan mempelajari sifat, karakteristik serta aplikasi superkonduktor. 

Pustaka: 

1. D. Jiles (1998), Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Chapman & 

Hall/CRC. 

2. Risdiana (2013), Diktat Kuliah Bahan Magnet dan Superkonduktor, Jurusan 

Fisika. 

 

Nanosain dan Nanoteknologi (D10C.7315) 

Pendahuluan nanoteknologi (definisi, history, nobel prize (from the dream to 

reality), roadmap nanoteknologi dunia, roadmap nanoteknologi nasioanl), sisntesis, 

sifat-sifat dan aplikasi dari berbagai material berukuran nanometer0D, 1D, 2D, 

fenomena materi berskala nano, teknologi sintesis, teknologi alat karakterisasi 

material nano (FE-SEM, TEM, AFM, XRD, dll) dan teknologi aplikasi (textile, 

kedokteran, farmasi, automobil, elektronik, kosmetik, lingkungan, dll). 

Pustaka: 

1. J.A. Rodrigues and M.F. Garcia (Eds), Synthesis, Properties and Application of 

Oxide Nanomaterials, John Wiley & Sons, Canada, 2007. 

2. G. Schmid (Ed) Nanoparticels, Wiley VCH, 2004. 

 

Teknologi Baterai (D10C.7316) 

Teknologi Baterai merupakan matakuliah pilihan yang bertujuan untuk memberikan 

wawasan serta pemahaman mengenai prinsip kerja baterai dan perkembangan 

teknologi baterai terkini. Materi yang diberikan terdiri dari konsep dasar baterai, 

reaksi elektrokimia baterai, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baterai, 

metode pengujian kinerja baterai, jenis-jenis baterai, contoh baterai primer dan 

sekunder, prinsip kerja baterai lithium-ion dan prinsip kerja metal/air battery. 

Pustaka: 

Handbook of Batteries 3th edition, David Linden, Thomas B. Reddy. McGraw-Hill, 

2002 

 

Dinamika Fluida (D10C.7317) 

Mata kuliah dinamika fluida merupakan mata kuliah pilihan bebas. Setelah 

mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami perumusan 

fisika tentang perpindahan massa. Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep 

perpindahan massa yang meliputi; konsep volume atur pada aplikasi fluida, Aplikasi 

Control Volume, Hk. Newton II dan pers.momentum pada dinamika fluida, 

Pengertian dan penurunan pers. kontinuitas atau pers.Energi (Bernoulli), Aplikasi 

pers.kontinuitas dan pers.Energi dalam analisis aliran fluida, Aplikasi 

pers.kontinuitas dan Momentum dalam menghitung energi yang dihasilkan 

tumbukan fluida, Aplikasi pada alat ukur venturimeter, Prinsip-prinsip aliran saluran 

tertutup, Garis energi dan hidrolik, Pers.kontinuitas dan energi pada saluran tertutup, 

Aplikasi pers.kontinuitas dan energi pada aliran saluran tertutup dan venturimeter, 



Pers.kekekalan energi akibat kehilangan energi, Major dan Minor losses pada aliran 

pipa, Aplikasi kehilangan energi dalam aliran pipa, Analisis aliran pipa bercabang, 

Analisis aliran pipa seri, Analisis pipa paralel, Analisis pipa jaringan, Prinsip dasar 

dalam analisis dimensional, Dimensi dan unit, Bilangan Buckingham. 

Pustaka: 

1. Practical Fluid Mechanics for Engineering Application, John M. Bloomer 

2. Fluid Mechanics, Frank M. White 

 

Konservasi Energi (D10C.7318) 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bebas bagi mahasiswa yang berminat 

mendalami konservasi energi. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa 

diharapkan mampu menjelaskan konsep fisika yang berkaitan dengan konservasi 

energi. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengantar Prinsip Konservasi Energi, 

Sumber Energi Terbarukan, Strategi Pengendalian Energi. Sistem Pemanasan: 

Konsep dan Jenis Sistim Pemanas, Efisiensi Tinggi pada sistem Pembakaran, Sistim 

Uap dan Air Panas. Sistem Pendingin: Sistim Pendingin Udara, Aplikasi Sistim 

Pendingin, Sistim Split, Komponen Sistim Pendingin, Efisiensi pada Sistim 

Pendingin, Kualitas Udara Ruangan. Pencahayaan dan Motors listrik: Karakteristik 

dan Jenis Pencahayaan, Perencanaan Pencahayaan, Sistim Peredup Cahaya. Sistim 

Produksi Tenaga Listrik, Perkiraan Beban Listrik, Generator Listrik, Generator 

Tenaga Listrik On-Site, Sistim Daya Arus Searah, Sistim Distribusi Daya, Kontrol 

Tenaga Listrik. Biaya energi, Analisa Ekonomi dan Lingkungan. 

Pustaka: 

1. Patrick, Dale R., 2007, Energy conservation guidebook, The Fairmont Press, Inc. 

2. Y. P Abbi, 2000, Handbook on Energy Audit and Environment Management 

 

Pembangkit Listrik Geotermal (D10C.7319) 

Mata kuliah ini berbobot 2 sks diberikan kepada mahasiswa yang berminat mengkaji 

pemanfaatan sumber geotermal untuk berbagai kegunaan khususnya pembangkit 

tenaga listrik. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini disyaratkan telah 

mengambil matakuliah termodinamika dan sistem perpindahan panas. Dalam 

perkuliah ini dibahas tentang pencirian sumber geotermal, sistem pembangkit listrik, 

geotermal dry sistem, single flash, double flash dan sistem biner, sistem pembangkit 

yang advance/futuristik, analisa exergy pada sistem pembangkit. Pemanfaatan direct 

use dari sumber geotermal. Kajian topik khusus: aneka pembangkit geotermal, dry 

steam kamojang, water dominated Gunung Salak, sistem pembangkit tenaga 

geotermal mini (< 5 MW), sistem terintegrasi. 

Pustaka: 

1. Geothermal Power Plant, Ronald Di Pippo. Second edition, elsivier, B. H 

Publisher May 2007. 

2. Geothermal energy sistem, edited by Evust Heugent, Geothermal. Wiley-CVH, 

2010. 

 

 



 

Perpindahan Panas (D10C.73110) 

Mata kuliah perpindahan panas merupakan mata kuliah pilihan bebas bagi 

mahasiswa yang berminat mengambil konsentrasi dibidang energi. Setelah 

mengikuti mata kulaih ini mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang konsep 

dasar perpindahan panas, perpindahan panas konduksi, konveksi, konveksi paksa 

dan alamiah, radiasi, disain penukar panas, lapis batas laminer dan turbulen, 

perpindahan panas pada penguapan, perpindahan panas radiasi termal. 

Pustaka: 

1. Heat Transfer, JP. Holman,  

2. Engineering Heat Transfer, William S. Janna 

 

Instrumentasi Jaringan dan Datalogger (D10C.73112) 

Protokol dan arsitektur, komunikasi data (transmisi dan media transmisi, 

pengkodean     data, antarmuka komunikasi data, kendali data-link, multiplexing), 

mode transfer asinkron dan relay frame, wireless LAN dan datalogger. 

Pustaka: 

Stalling, W., 2007, Data and Computer Communication, Prentice Hall. 

 

Instrumentasi Industri (D10C.73113) 

Mengenal dan memahami jenis-jenis aplikasi sistem instrumentasi dan pengukuran, 

konfigurasi umum dan deskripsi umum intstrumentasi pengukuran, karakteristik 

umum instrumen, beberapa alat ukur seperti: gerak dan dimensi, gaya dan torsi, 

tekanan dan suara, aliran serta suhu dan fluks panas, dan manipulasi, transmisi dan 

perekaman data hasil pengukuran. 

Pustaka: 

Doebeli, E.O., 1990, Measurement System: Application and Design, McGraw-Hill. 

 

Perencanaan Elektronika (D10C.73114) 

Sistem perencanaan/perancangan, perakitan, pengujian dan pembuatan PCB; 

perencanaan rangkaian analog, digital dan gabungan keduanya menggunakan 

perangkat lunak; penggunaan instrumen uji termasuk pola pengujian; integrasi 

hardware dan software. 

Pustaka: 

1. Horotitz, P., & Hill, W., 1989, The Art of Electronics, Cambridge. 

2. Williams, T., 2005, The Circuit Designer's Companion, Newnes. 

 

Teknologi Film Tipis (D10C.8311) 

Mata kuliah ini mempelajari teknologi pembuatan lapisan tipis (film tipis) bahan 

organik dan anorganik. Beberapa teknik pembuatan lapisan tipis bahan organik yang 

akan dibahas antara lain: teknik solution casting, dip-coating, doctor blading, spin-

coating, screen printing, self-assembled monolayer, Langmuir-blodgett. Beberapa 

teknik pembuatan lapisan tipis bahan anorganik antara lain Evaporasi, Sputtering 

(Magnetron Sputtering, Ion Sputtering), Pulsed Laser Deposition (PLD), Chemical 



Vapor Deposition (Mechanical Organic-CVD, Physical Vapor Deposition (PVD), 

Plasma Enhanced-CVD), dan Molecular Beam Epitaxy (MBE). 

Pustaka: 

1. Milton Ohring The Materials Science of Thin Films, academic Press Sanden, 

1992 

2. Thin Film Deposition: Principles and Practise. Smith, Donald Leonard. McGrow-

Hill, 1995 

 

Teknik Karakterisasi Magnetik (D10C.8312) 

Mata kuliah ini membahas berbagai konsep pengukuran untuk mengetahui sifat-sifat 

magnetik suatu bahan. Konsep-konsep yang dibahas dalam kuliah ini meliputi pokok 

bahasan Pengukuran Medan Magnet, Magmetometer Kumparan Induksi, dan 

Magnetometer SQUID.Perkuliahan ini dimulai dengan penjelasan konsep penting 

dalam bahasan kemagnetan yang sebelumnya pernah dibahan pada bama kuliah 

Bahan Magnet dan Superkonduktor yaitu mengenai medan magnet, induksi magne 

dan magnetisasi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah tinjauan tentang 

besaran-besaran fisis yang akan menentukan karakteristik suatu bahan magnet. 

Setelah mengetahui besaran fisi yang perlu diketahui untuk menentukan sifat 

magnetic suatu bahan, maka bahasasn selanjutnya adalah pembahasan mengenai 

teknik-teknik karakterisasi bahan magnet seperti pengukuran medan magnet, 

magnetometer kumparan induksi dan magnetometer SQUID. 

Pustaka: 

1. D. Jiles (1998), Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Chapman & 

Hall/CRC. 

2. Risdiana (2013), Diktat Kuliah Bahan Magnet dan Superkonduktor, Jurusan 

Fisika. 

 

Pengolahan Minyak dan Gas (D10C.8313) 

Mata kuliah ini berbobot 2 sks, merupakan mata kuliah pilihan bebas bagi 

mahasiswa yang berminat untuk mengkaji pemrosesan minyak dan gas. Prasyarat 

matakuliah : termodinamika dan dinamika fluida.Matakuliah ini, 

membahas:Pemrosesan Gas; karakteristik gas alam dan produk turunan dari ags 

alam, perilaku fasa gas alam dan perilaku fasa campuran air dan hidrokarbon, 

pemrosesan gas alam, pencegahan hidrat dan gas asam, transport gas alam, recovery 

gas alam.Pemrosesan Minyak; karakteristik minyak bumi, pemrosesan minyak bumi, 

proses pemisahan gas dari minyak bumi, destilasi minyak bumi, sistem produksi 

minyak bumi, skema pengolahan minak bumi. 

Pustaka: 

Oil field Processif of Petroleum, Volume One Natural Gas, Francis S. Manning, 

PennWell Books Tusla Oklahoma, Amerika 1991. 

 

Fisika Partikel (D10C.8314) 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan bebas pada program studi Fisika S1. 

Tujuan utama mata kuliah ini adalah untuk memberikan perkenalan terhadap partikel 



– partikel fundamental penyusun materi, sifat – sifat partikel tersebut dan jenis – 

jenis interaksi fundamental di antara partikel – partikel tersebut. Pengetahuan dasar 

mengenai partikel – partikel fundamental serta perkembangan paling mutakhir pada 

bidang ini akan memperkaya wawasan mahasiswa terhadap konsep fisika di tingkat 

paling dasar serta perkembangannya yang masih berjalan. Selain itu pengetahuan 

dasar yang kuat mengenai fisika partikel dalah syarat bagi mahasiswa yang ingin 

melanjutkan studi lebih lanjut (S2 dan S3) di bidang fisika energi tinggi atau fisika 

teoritik. 

Pustaka: 

1. David J. Griffiths, 2008, Introduction to Elementary Particles, 2nd edition, Wiley.  

2. Francis Halzen, Alan D. Martin, 1984, Quarks and Leptons: An Introductory 

Course in Modern Particle Physics, 1st edition, Wiley. 

 

Pengolahan Sinyal (D10C.8315) 

Mata kuliah Pengolahan Sinyal merupakan matakuliah pilihan bebas yang 

ditawarkan setiap semester ganjil. Mata kuliah ini wajib diambil khusus oleh 

mahasiswa yang berminat mengambil tugas akhir di dalam rumpun Fisika 

Instrumentasi. Melalui kuliah ini mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan 

pengayaan dalam hal mengkondisikan sinyal elektronik agar dapat diolah dengan 

cepat dan akurat secara digital sehingga informasi yang tersimpan di dalam sinyal 

tersebut dapat diambil, diolah dan dipergunakan untuk keperluan lainnya. Materi 

perkuliahan Pengolahan Sinyal berdiri dari: transformasi analog-diskrit (digital), 

transformasi z, korelasi & konvolusi, tapis digital dan estimasi & analisa spectrum. 

Pustaka: 

1. Digital Signal Processing: A Practical Approach (Ifeachor & Jervis, 1995, 

Addison-Wesley)                                                                     

2. Analog and Digital Signal Processing (Ambardar, A., 1999, Brooks/Cole 

Publishing) 

 

Instrumentasi Medik (D10C.8315) 

Mata kuliah Instrumentasi Medis adalah mata kuliah pilihan bebas yang ditawarkan 

setiap semester genap. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tambahan 

mengenai sistem instrumentasi yang dipakai pada bidang medis. Sistem 

instrumentasi yang diaplikasikan untuk manusia sangatlah berbeda karena harus 

mengutamakan keselamatan dan kenyamanan manusia yang sedang diukur. Materi 

perkuliahan Instrumentasi Medis meliputi: sensor-sensor umum yang dipakai, 

elektroda dan penguat biopotensial, pengukuran sistem aliran darah dan pernapasan, 

biosensor dan instrumentasi laboratorium klinik. 

Pustaka: 

1. Medical Instrumentation: Application and Design (Webster, 1992, Houghton 

Mifflin)         

2. Biophysical Measurements (Strong, P., 1970, Tektronix) 
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BAB III 

   

SISTEM PENILAIAN DAN LAPORAN PENILAIAN 

 

Evaluasi hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah sekurang-kurangnya 

merupakan gabungan dari 3 (tiga) macam penilaian: 

4.1. Ujian Tengah Semester (UTS) 

4.2. Ujian Akhir Semester (UAS) 

4.3. Nilai lainnya, antara lain: tugas (pekerjaan rumah, pembuatan makalah, referat, dan 

terjemahan); kuis (baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal), laporan hasil 

praktikum, stage, partisipasi, kerja lapangan, laboratorik, atau ujian praktikum/praktik. 

Bobot tiap macam penilaian yang digunakan dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung 

pada bobot soal/tugas yang diberikan Dosen Pengasuh Mata Kuliah. 

 

1) Nilai Akhir 

Penilaian terhadap penguasaan materi mahasiswa Pendidikan Sarjana Terapan, Pendidikan 

Sarjana dan Pendidikan Pascasarjana dilakukan atas aspek kognitif, psikomotorik, maupun 

afektif. Huruf Mutu yang diperoleh mahasiswa berdasar pada tabel berikut: 

 

Huruf Mutu (HM) Angka Mutu (AM) 

A 4 

B 3 

C 2 

D 1 

E 0 

 

 

2) Huruf T (Komponen Penilaian Tidak Lengkap) 

Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh Huruf Mutu T jika memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu evaluasi hasil belajar 

mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester; 

b. Setelah evaluasi pada butir 1 dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung 

sejak UAS mata kuliah bersangkutan Huruf Mutu T harus diganti menjadi nilai sesuai 

perolehannya dalam skala 0-100; 

c. Apabila evaluasi pada butir 1 tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 (dua) minggu, maka 

huruf mutunya menjadi Huruf Mutu E (dengan angka mutu 0); atau Dosen Pengampu 

mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang 

ditetapkan, sehingga menghasilkan angka mutu lain; 

d. Huruf Mutu T tidak dapat diubah menjadi Huruf Mutu K, kecuali apabila mahasiswa 

tidak dapat menempuh UAS susulan (melalui remedial) atas dasar alasan yang dapat 



dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan 

lama). 

e. Huruf Mutu T dan K tidak digunakan dalam penghitungan IPK, di mana Huruf Mutu T 

harus diubah sesuai perolehan nilainya dalam waktu dua minggu setelah Huruf Mutu T 

diumumkan. 

 

3) Huruf K (Tidak ada Komponen Penilaian) 

Suatu mata kuliah dapat dinyatakan dengan Huruf Mutu K jika memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu 

perubahan KRS (2 (dua) minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan 

yang dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan; 

b. Dikenakan pada 1 (satu) atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam 

hal mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS atas dasar alasan yang dapat dibenarkan 

sehingga tidak dapat mengikuti UAS susulan (melalui remedial); 

c. Diberikan pada mata kuliah Laporan Tugas Akhir atau Skripsi yang tidak selesai dalam 

1 (satu) semester. 

d. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan Huruf Mutu K adalah: sakit atau 

kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang 

dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang 

merawatnya; musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan 

belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan; 

e. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi Huruf Mutu K adalah kondisi 

melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan di 

luar kedua alasan pada butir d di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan 

studinya untuk sementara selama 1 (satu) semester atas izin Dekan; 

f. Mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan IPS 

atau IPK; 

g. Bagi mahasiswa yang memperoleh Huruf Mutu K bagi seluruh beban belajar dalam 

semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak 

dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara; 

h. Apabila butir e di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan 

dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan, sehingga akan 

mengurangi jatah mahasiswa yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan 

menghentikan studi untuk sementara; 

i. Apabila butir e di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara 

terpisah-pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk 

sementara atas izin Dekan yang kedua kalinya. Hal ini tidak diperhitungkan dalam 

batas waktu studinya, namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh 

kesempatan penghentian studi atas izin Dekan; 

j. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir g di atas dengan 

alasan seperti pada butir d, diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu 

studinya; 



k. Jika mata kuliah yang memperoleh Huruf Mutu K itu telah ditempuh kembali pada 

semester lain, maka Huruf Mutunya dapat berubah sesuai perolehannya; 

l. Ketentuan sebagaimana di atas, tidak berlaku dalam pembelajaran e- learning. 

 

 

4) Perbaikan Nilai 

Perbaikan nilai dapat dilakukan: 

a. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu E, D, dan C, maka dalam penghitungan 

IPK yang digunakan adalah Huruf Mutu yang terbaik. 

(2) Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu B, maka dalam penghitungan IPK yang 

digunakan adalah Huruf Mutu yang terakhir. 

(3) Perbaikan nilai E dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah bersangkutan pada 

semester berikutnya. 

(4) Perbaikan Huruf Mutu E dan D dapat dilakukan dengan remedial pada semester 

berjalan atau dengan menempuh kembali mata kuliah yang bersangkutan dan 

mencantumkan mata kuliah tersebut dalam KRS. 

 

5) Indeks Prestasi (IP) 

Indeks prestasi (IP) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar 

mahasiswa dalam satu semester. IP dihitung pada tiap akhir semester. Rumus perhitungannya 

sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05, pembulatan ke atas apabila 

sama/lebih dari 0,05): 

IP =
Jumlah (AMxSKS)

Jumlah SKS
 

 

6) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau 

kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama sampai dengan 

semester paling akhir yang telah ditempuh. IPK dihitung pada tiap akhir semester. Rumus 

perhitungannya sebagai berikut (pembulatan ke bawah apabila kurang dari 0,05, pembulatan 

ke atas apabila sama/lebih dari 0,05): 

IP =
Jumlah (AMxSKS) seluruh semester yang ditempuh

Jumlah SKS seluruh semester yang ditempuh
 

 

IPK digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya. 

Rentang IPK dan jumlah SKS maksimum yang boleh diambil mahasiswa pada semester 

berikutnya: 

Rentang IPK Jumlah SKS maksimum 

3,00 – 4,00 24 

2,50 – 2,99 21 

2,00 – 2,49 18 

1,50 – 1,99 15 

< 1,50 < 12 



7) Persyaratan Kelulusan 

Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan dan lulus dari suatu program sarjana yang 

ditempuh apabila memenuhi ketentuan berikut: 

1. Lulus semua mata kuliah dalam beban belajar kumulatif yang ditetapkan; 

2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75; 

3. Tidak terdapat huruf mutu E; 

4. Huruf mutu D tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari beban belajar kumulatif 

Pendidikan Sarjana; 

5. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau sejenisnya, serta dinyatakan 

layak uji oleh Pembimbing; 

6. Lulus Ujian Sidang Skripsi sebagai ujian akhir Pendidikan Sarjana yang terdiri dari ujian 

mata kuliah Skripsi atau Laporan Tugas Akhir, dan ujian komprehensif atau sejenisnya, 

dengan memperoleh Huruf Mutu sekurang-kurangnya Huruf Mutu C (angka mutu 2,00); 

7. Telah menyusun atau menulis Skripsi; dan 

8. Khusus bagi mahasiswa yang telah memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah dengan 

status diterima (accepted) di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional 

terakreditasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penulisan Tugas Akhir 

pada Jenjang Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Profesi di Lingkungan Universitas 

Padjadjaran, mahasiswa yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk melanjutkan proses 

penulisan Skripsi, Ujian Komprehensif, Ujian Sidang Skripsi dan Ujian Akhir 

Pendidikan atau ujian yang sejenis, serta artikel ilmiah tersebut dinilai dengan Huruf 

Mutu A. 

 

 

8) Penghentian Studi Sementara 

Ketentuan penghentian studi untuk sementara: 

1. Untuk mahasiswa Pendidikan Sarjana jumlah maksimum penghentian studi untuk 

sementara adalah 2 (dua) semester, baik secara berturut-turut maupun secara terpisah. 

2. Mekanisme pengajuan izin penghentian studi sementara: 

a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua Prodi, yang diketahui 

dosen wali/pembimbing akademik dengan membubuhkan tanda tangan. 

b. Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum kegiatan 

perkuliahan. 

c. Setelah mempertimbangkan segi akademik (IPK dan jumlah tabungan kredit), Prodi 

meneruskan permohonan itu kepada Dekan. 

d. Apabila mendapat izin Dekan, maka selama periode penghentian studi sementara, 

mahasiswa dibebaskan dari BPP. 

e. Penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dalam batas waktu maksimal 

masa belajar mahasiswa. 

f. Alur prosedur untuk memperoleh Surat Izin Penghentian Studi Untuk Sementara 

(IPSUS) diatur dalam Keputusan Rektor. 

g. Mahasiswa yang mendapat izin penghentian studi sementara, tidak berhak 

mendapatkan pelayanan akademik. 

3. Penghentian studi sementara tanpa izin Dekan, dikenakan sanksi sebagai berikut: 



a. Untuk mendaftar kembali harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor, 

melalui Dekan. 

b. Periode penghentian studi sementara tanpa izin Dekan diperhitungkan dalam batas 

waktu maksimal Prodinya. 

c. Membayar BPP yang terhutang, dan untuk pembayaran semester berikutnya 

dikenakan sesuai dengan SK tarif yang berlaku. 

4. Menghentikan studi (termasuk tidak melakukan herregistrasi) selama 2 (dua) semester 

baik berturut-turut atau secara terpisah tanpa izin, dikenakan sanksi pemutusan studi. 

5. Menghentikan studi 2 (dua) semester berturut-turut atau secara terpisah, dengan alasan 

seperti tersebut pada butir 3 setelah semester sebelumnya memperoleh huruf K bagi 

seluruh beban semesterannya, dianggap menghentikan studi untuk sementara atas izin 

Dekan selama 2 (dua) semester; dengan demikian mahasiswa bersangkutan tidak 

diperkenankan lagi menghentikan studinya untuk sementara. 

6. Untuk semua jenjang studi, penghentian studi untuk sementara tidak boleh dilakukan 

pada: 

a. Semester I (pertama), dan/atau 

b. Semester II (kedua), dan/atau 

c. 1 (satu) dan/atau 2 (dua) semester menjelang batas waktu studi yang diperkenankan. 

Dengan demikian, mahasiswa tidak diperkenankan menghentikan studi untuk 

sementara, baik dengan maupun tanpa izin: semester XIII (kedelapan) dan/atau 

semester XIV (keempatbelas) pada Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana 

Terapan. Mahasiswa yang menghentikan studi untuk sementara tanpa izin dalam 

semester-semester di atas dianggap mengundurkan diri. 

 

9) Pemutusan Studi 

1. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana jika: 

a. pada akhir semester IV (keempat) memiliki IPK di bawah 2,00 dan/atau; 

b. tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak 

mencapai 48 sks; 

2. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana jika: 

a. pada akhir semester VI (keenam) memiliki IPK di bawah 2,00, dan/atau; 

b. tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak 

mencapai 72 sks; 

3. Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana jika melebihi batas 

waktu studi yang ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

 

SANKSI AKADEMIK 

 

4.1. Sanksi Akademik 

1. Mahasiswa yang telah mendaftar secara administratif pada semester I (pertama) atau 

semester II (kedua) dapat dikenai sanksi pemutusan studi apabila: 

a. mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar; 

b. tidak mengisi KRS. 

2. Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, 

tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar- mengajar) tanpa alasan yang 

dapat dibenarkan dikenakan sanksi berupa peringatan oleh sistem dan semester yang 

ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya dan 

apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester 

lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi. 

3. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat 

batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, 

kecelakaan, atau musibah) akan diperingatkan oleh sistem, dan kemudian mata kuliah 

yang ditinggalkannya dinyatakan tidak lulus (diberi Huruf Mutu E, dengan angka mutu 0). 

4. Huruf Mutu E yang diperoleh sesuai butir 3 digunakan dalam penghitungan IPK. 

5. Semester yang ditinggalkan seperti pada butir 3 diperhitungkan dalam menentuan batas 

waktu maksimal penyelesaian studinya. 

6. Mahasiswa warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian dikenakan sanksi 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

4.2. Sanksi Pelanggaran Non-Akademik 

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pidana dikenai sanksi khusus berupa skorsing 

akademik selama proses hukum berjalan, setelah dibahas dengan Senat Fakultas, 

sedangkan penanganan masalah pidananya diserahkan kepada yang berwajib. 

2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum dan telah ditetapkan bersalah secara 

hukum oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, akan dikenakan sanksi 

berupa pemutusan studi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, profesi (memeriksa pasien/klien 

tanpa supervisi, membuat resep, melakukan konsultasi tanpa supervisi, dan sebagainya), 

memalsukan tanda tangan dan sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa skorsing 

akademik oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor. 

4. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, antara lain menyontek, 

menjiplak (makalah, laporan, Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan 

sebagainya), tindakan plagiasi, membocorkan soal atau sejenisnya akan dikenakan sanksi 

berupa skorsing akademik oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor. 

5. Segala aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan tindakan asusila di lingkungan 

kampus dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan sampai dengan pemutusan studi. 

6. Pada hal-hal tertentu, Fakultas dapat mengeluarkan keputusan tersendiri yang tidak 

bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya. 



BAB V 

 

SARANA DAN PRASARANA 

 

Program Studi Fisika telah memiliki gedung yang terdiri dari ruang kuliah, 

laboratorium pendidikan, laboratorium penelitian, perpustakaan, ruang dosen, ruang seminar, 

ruang administrasi, ruang bersama dan prasarana lainnya dengan luas yang memadai serta 

berkualitas baik. Selain itu, untuk pembelajaran mata kuliah dasar, PS menggunakan fasilitas 

gedung bersama di PPBS Unpad. 

 Ruang kerja dosen mempunyai luas sekitar 6 - 8 m2 untuk setiap dosen. Setiap 

ruangan dosen telah difasilitasi dengan akses jaringan internet. PS Fisika memiliki enam 

ruangan kuliah yang masing-masing berkapasitas 40 orang. Setiap ruangan kuliah dilengkapi 

dengan fasilitas LCD projector, motorized screen, AC, dan jaringan internet. Ruangan 

laboratorium juga tersedia dengan luas yang memadai dan peralatan yang baik. Laboratorium 

pendidikan yang terdiri dari Laboratorium Fisika Dasar, Laboratorium Komputer, 

Laboratorium Fisika Eksperimen dan Laboratorium Elektronika melayani praktikum 

pendukung matakuliah inti fisika, penggunaannya rata-rata 15 jam/ minggu. Sedangkan 

laboratorium riset (kelompok bidang keahlian) melayani praktikum terkait mata kuliah kajian 

dan penggunaannya rata-rata 9 jam/minggu, serta digunakan juga untuk kegiatan penelitian 

mahasiswa dan dosen. PS juga menyediakan fasilitas ruangan perpustakaan yang baik dengan 

dilengkapi fasilitas ruang baca, komputer, akses internet dan AC. Perpustakaan dilengkapi 

dengan buku teks, karya ilmiah, jurnal, prosiding, dan skripsi/tesis/disertasi dengan jumlah 

4.118 judul dan 6.911 eksemplar.  

Program Studi Fisika menyediakan fasilitas laptop yang digunakan untuk pelaksanaan 

perkuliahan, seminar Program Studi, dan seminar mahasiswa. Hampir setiap ruangan dosen 

telah dilengkapi dengan fasilitas komputer dan akses internet untuk menunjang proses 

pembelajaran dan penelitian. Pada setiap ruang kuliah juga telah dilengkapi dengan LCD 

projector dan motorized screen yang mendukung proses pembelajaran. Untuk menunjang 

proses pembelajaran, Program Studi Fisika memiliki laboratorium komputer dengan jumlah 

yang memadai dan dilengkapi dengan software berlisensi. Laboratorium di KBK juga 

memiliki fasilitas komputer yang digunakan untuk praktikum dan penelitian. Program Studi 

Fisika memiliki dua unit server yang digunakan untuk kegiatan penelitian 

simulasi/pemodelan. Untuk menunjang proses pembelajaran dan penelitian, Program Studi 

Fisika menyediakan akses internet untuk mahasiswa yang tersedia melalui fasilitas hotspot 

yang dapat diakses di seluruh area gedung Program Studi Fisika. 

Sarana perkuliahan dan laboratorium yang tersedia di Program Studi Fisika dapat 

mencukupi kebutuhan proses belajar mengajar dan praktikum. Untuk pelaksanaan PBM, 

Program Studi Fisika memiliki enam ruang kuliah dengan kapasitas masing-masing 40 

mahasiswa dan luas rata-rata per mahasiswa sekitar 1,2 m2. Ketersediaan ruangan praktikum 

telah mencukupi, saat ini secara bertahap Program Studi Fisika tengah mengupayakan untuk 

melengkapi peralatan praktikum yang disesuaikan dengan materi perkuliahan. Selain itu, 

Program Studi Fisika telah memiliki ruangan khusus untuk aktivitas mahasiswa (Student 

Center) dan kegiatan penelitian dosen, walaupun masih belum mencukupi.  



Khusus untuk pelaksanaan mata kuliah dasar dilakukan secara terintegrasi dengan PS 

lain di gedung PPBS Unpad yang dapat menampung 1.500 mahasiswa per semester. Setiap 

ruang kuliah PPBS telah dilengkapi dengan fasilias LCD projector, komputer, dan motorized 

screen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

 

RISET, PPM DAN KERJASAMA 

 

 

Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) seperti tercantum Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, merupakan bagian penting yang sangat erat kaitannya dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh para 

dosen didorong untuk selalu melibatkan mahasiswa sebagai bagian penelitian untuk skripsi 

mahasiswa dalam upaya mendukung peningkatan pencapaian masa studi tepat waktu.  

Dengan dukungan dan kerjasama yang baik, jumlah penelitian yang dilakukan oleh 

dosen Program Studi Fisika cukup banyak yang didanai baik dari sumber dana dalam negeri 

melalui Kemenristekdikti dan Hibah Internal Unpad (HIU), maupun dari luar negeri yang 

ditawarkan secara kompetitif serta dana penelitian hasil kerjasama. Jumlah perolehan dana 

penelitian Program Studi Fisika selalu meningkat setiap tahunnya. Jumlah penelitian yang 

didanai dalam tiga tahun terakhir dan sumber dana diperlihatkan dalam Tabel 5.1.  

 

Tabel 5.1 Jumlah penelitian dosen Program Studi Fisika  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Selain penelitian, kegiatan PPM dosen Program Studi Fisika menunjang pula dalam 

proses pendidikan, yaitu dengan melibatkan mahasiswa dalam mengimplementasikan hasil 

penelitian dosen secara langsung ke masyarakat. Dukungan dana yang kuat dari pihak Unpad 

melalui Direktorat Riset, Pengabdian pada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI) dengan 

memberikan hibah PPM Prioritas telah mendukung terlaksananya PPM di Program Studi 

Fisika. Pada tahun 2016, sebanyak 17 kegiatan PPM didanai oleh Unpad, sedangkan pada 

tahun 2017 terdapat 8 kegiatan yang mendapatkan dana untuk pelaksanaan kegiatan PPM di 

berbagai daerah di Jawa Barat. 

 Sejalan dengan visi dan misi Fakultas dan Universitas, maka Program Studi Fisika 

menjalin kerjasama dengan berbagai instansi baik di dalam maupun di luar negeri dengan 

melibatkan seluruh sivitas akademika Program Studi. Kerjasama ini meliputi kegiatan 

tridharma perguruan tinggi, baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian 

kepada masyarakat. Kerjasama yang dijalin dituangkan dalam berbagai Memorandum of 

Sumber Pembiayaan 2015 2016 2017 

PT yang bersangkutan 2 5 11 

Kemenristek Dikti 17 8 6 

Institusi dalam negeri di luar 

Kemenristek Dikti 
0 1 1 

Institusi luar negeri 0 0 3 

Jumlah 19 14 21 



Understanding (MoU) atau Letter of Agreement (LoA), dengan berbagai aktivitas seperti 

student exchange, lecturer exchange, research collaboration, joint publication, pelaksanaan 

bimbingan skripsi, dan lain-lain. Tabel 5.2 memperlihatkan kerjasama antara Program Studi 

Fisika dengan beberapa institusi dalam negeri baik pemerintahan maupun swasta/industri, 

sedangkan dalam Tabel 5.3 diperlihatkan kerjasama Program Studi Fisika dengan beberapa 

institusi luar negeri.  

 

Tabel 5.2 Kerjasama Dalam Negeri Program Studi Fisika 

No. Nama Instansi Jenis Kegiatan Manfaat yang Telah Diperoleh 

1 PT. Grafindo Nusantara Pemrosesan dan analisa grafit 

* Penyerapan tenaga kerja 

* Penambahan fasilitas riset 

* Magang mahasiswa 

* Peningkatan Jejaring riset dengan 

industri 

2 PT. Trans Jawa Sulawesi Pemrosesan dan analisa grafit 

* Penyerapan tenaga kerja 

* Penambahan fasilitas riset 

* Magang mahasiswa 

* Peningkatan Jejaring riset dengan 

industri 

3 PT. Mekongga Sejahtera Pemrosesan dan analisa grafit 

* Penyerapan tenaga kerja 

* Penambahan fasilitas riset 

* Magang mahasiswa 

* Peningkatan Jejaring riset dengan 

industri 

4 Eagle Rich Nusantara Pemrosesan dan analisa grafit 

* Penyerapan tenaga kerja 

* Penambahan fasilitas riset 

* Peningkatan Jejaring riset dengan 

industri 

5 PT. IoL Analisa material 
* Peningkatan Jejaring riset dengan 

industri 

6 

Lab. Korosi, Institut 

Teknologi Sepuluh 

Nopember 

Penelitian pemrosesan material 

* Sharing fasilitas riset 

* Sharing tenaga ahli 

* Peningkatan Jejaring riset 

7 PT. Control System 
Kerjasama penelitian bidang   

instrumentasi 

* Penyerapan tenaga kerja 

* Magang mahasiswa 

* Peningkatan Jejaring riset dengan 

industri 

8 
PT. Semesta Teknologi 

Indonesia 

Kerjasama penelitian bidang   

instrumentasi 

* Penyerapan tenaga kerja 

* Peningkatan Jejaring riset dengan 

industri 

10 PT. Indowira Putra 
Kerjasama bidang rekayasa 

material cat 

* Penyediaan bahan riset cat dan 

pengujian cat skala industri 



11 CV. Abdi Insan Mandiri 

Kerjasama riset penerapan 

teknologi micro/nano bubble 

untuk peningkatan produktivitas 

hasil panen ikan patin dalam 

recirculating aquaculture system 

(RAS) 

* Penyediaan fasilitas riset skala 

industri 

12 BATAN 

Skripsi mahasiswa, magang 

mahasiswa, dosen tamu, 

publikasi bersama, 

penyelenggaraan seminar 

bersama, penelitian 

* Penyerapan tenaga kerja 

* Penyediaan fasilitas riset 

* Magang mahasiswa 

* Peningkatan jejaring riset  

13 LIPI 

Skripsi mahasiswa, magang 

mahasiswa, dosen tamu, 

publikasi bersama, 

penyelenggaraan seminar 

bersama, penelitian 

* Penyerapan tenaga kerja 

* Penyediaan fasilitas riset 

* Magang mahasiswa 

* Peningkatan jejaring riset  

14 BPPT 

Skripsi mahasiswa, magang 

mahasiswa, dosen tamu, 

publikasi bersama, 

penyelenggaraan seminar 

bersama, penelitian 

* Penyerapan tenaga kerja 

* Penyediaan fasilitas riset 

* Magang mahasiswa 

* Peningkatan jejaring riset  

 

Tabel 5.3 Kerjasama Dalam Negeri Program Studi Fisika 

No. Nama Instansi Jenis Kegiatan Manfaat yang Telah Diperoleh 

1 
Lab. Okuyama, Hroshima 

University, Japan 
Pemrosesan material 

* Penggunaan fasilitas riset 

* Pengiriman dosen untuk studi 

lanjut 

2 
Lab. Owada, Waseda 

University, Japan 
Mineral processing 

* Penggunaan fasilitas analisis 

mineral 

2 

Lab. Lenggoro, Tokyo 

University of Agriculture 

Technology, Japan 

Material processing 

* Penggunaan fasilitas riset 

* Pengiriman alumni untuk studi 

lanjut dengan beasiswa dari TUAT 

3 
Ohkawara Kakohki Co., 

Ltd., Japan 
Powder processing 

* Jejaring kerjasama industri luar 

negeri 

4 
Makino Mfg.Co.,Ltd, 

Japan 
Powder processing 

* Jejaring kerjasama industri luar 

negeri 

5 Tokuju Corporation, Japan Powder processing 
* Jejaring kerjasama industri luar 

negeri 

6 
Eriez Magnetics Japan 

Co.Ltd 
Powder processing 

* Jejaring kerjasama industri luar 

negeri 

7 

The physical and 

Chemical Research 

Institute (RIKEN), Wako 

Japan (Dr. I. Watanabe) 

Material Science, Penggunaan 

RIKEN-RAL Muon Facility 
* Fasilitas riset  

8 

Graduate School of 

Advanced Science and 

Engineering, Waseda 

University, Japan (Prof. 

Y. Furukawa) 

Research Collaboration on 

Organic Solar Cells 
* Fasilitas riset  



9 
Tohoku University, Japan 
(Prof. Y. Koike) 

Research Collaboration on 
Superconducting and Magnetic 

Materials and Student Exchange 

* Fasilitas riset  
* Student exchange 

10 
Saitama University, Japan 
(Prof. Taniguchi) 

Superconducting Materials 
* Fasilitas riset  
* Student exchange 

11 

Max-Plnack Institute for 

Polymer Research, 

Germany (Prof. C. 

Bubeck) 

Graphene oxide  * Fasilitas riset  

12 

National University of 

Singapore (Dr. Andrivo 

Rusydi dan Dr. Ariando) 

Research collaboration on oxide 

materials 
* Fasilitas riset  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

 

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 

 

 

A. Kemahasiswaan 

Kegiatan mahasiswa di tingkat PS Fisika diwadahi oleh organisasi himpunan 

mahasiswa Fisika (HIFI), yang diketuai oleh seorang ketua himpunan yang beranggotakan 

seluruh mahasiswa Fisika. Di tingkat nasional, organisasi mahasiswa Fisika diwadahi dalam 

Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia (IHAMAFI) dan pada tahun 2010 ketua 

Himpunan Fisika pernah menjadi koordinator cabang wilayah Jawa Barat. Di tingkat 

Program Studi kegiatan ekstrakurikuler dikoordinasikan oleh HIFI. Kegiatan yang 

diselenggarakan terdiri atas kegiatan di bidang minat bakat, organisasi, penalaran, 

kesejahteraan, keagamaan dan bakti sosial. Kegiatan di bidang minat bakat yaitu berupa 

peningkatan minat dan bakat mahasiswa seperti seni, olahraga, festival, mengikuti berbagai 

kompetisi. Selain itu mahasiswa Program Studi Fisika juga memiliki agenda tahunan yaitu 

mengadakan seminar nasional bekerja sama dengan Program Studi Fisika. Beberapa kegiatan 

lainnya yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1. Kelompok Robocop, peminatan Robotika – Fisika Unpad 

2. Jurnalistik yang dikemas dalam wadah Kalibrasi, majalah ilmiah 

3. Klub Bahasa Inggris Fisika Physics English Conversation Club (PECC) 

4. Kelompok Pencinta Fotografi 

5. Kelompok Olahraga Sepak Bola Futsal 

6. Keluarga Muslim Fisika (KAMUFI) 

7. Mengikuti berbagai Lomba Karya Tulis Ilmiah 

8. Mengikuti berbagai Seminar Nasional/Internasional 

9. Student Exchange ke Tohoku University melalui JYPE (Japan Youth Program in 

English) 

 

B. Alumni 

Program Studi Fisika telah memiliki organisasi ikatan alumni yaitu Ikatan Alumni 

Fisika (IKA Fisika). Secara otomatis, setiap lulusan Program Studi Fisika menjadi anggota 

IKA Fisika Unpad. Meski keberadaan anggota IKA Program Studi Fisika tersebar di seluruh 

Indonesia dan luar negeri, untuk koordinasi dan komunikasi IKA Fisika mempunyai mailing 

list dan grup di situs jejaring sosial Facebook, WA dll. Kegiatan pertemuan akbar yang 

dihadiri oleh hampir seluruh anggota diadakan secara rutin setiap tiga tahun sekali. Agenda 

dalam pertemuan tersebut selain mengembangkan jejaring antar anggota IKA, juga untuk 

menjalin komunikasi yang lebih intensif antara Program Studi Fisika dengan alumni. 

Untuk kemajuan Program Studi Fisika, sejauh ini IKA Fisika telah menyelenggarakan 

beberapa kali kegiatan yang sifatnya membantu mahasiswa dalam pengembangan wawasan 

keilmuan maupun praktek di lapangan kerja sebagai narasumber. Acara-acara seperti 

workshop dan seminar-seminar secara rutin diadakan setiap semesternya. Selain itu, beberapa 

alumni seringkali menyediakan posisi lowongan tugas akhir maupun magang khusus untuk 

mahasiswa Program Studi Fisika.  


