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Abstrak.  

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi nilai  tahanan internal seri dari modul fotovoltaik (PV) polikristal silikon 
Hooray MCP-2 berdasarkan pemodelan kurva arus dan tegangan I(V). Penentuan tahanan internal modul 
fotovoltaik (solar sel) dilakukan untuk mengetahui kualitas dan unjuk kerjanya, yang diukur pada dua kondisi 
yaitu pada kondisi normal light dan kondisi dark current. Arus dan tegangan diperoleh dengan memvariasikan 
tahanan beban pada penyinaran dan suhu konstan, yang menghasilkan kurva I(V) pada normal light dan dark 
current. Berdasarkan pemodelan kurva I(V) diperoleh parameter – parameter modul fotovoltaik yaitu Isc, Voc, 
Ipmax dan Vpmax dimana nilai gradiennya ditentukan berdasarkan persamaan Wagner yaitu sebesar -7.084 V/A 
(normal light) dan sebesar -21.618 V/A (dark current). Sementara arus dan tegangan maksimum diperoleh dari 
penentuan titik daya maksimum dari modul (Maximum Power Point). Hasil perhitungan tahanan internal seri 
pada modul fotovoltaik silikon polikristal Hooray MCP-2 diperoleh nilai sebesar 1.41 Ohm. Nilai ini menjadi 
nilai parameter unjuk kerja fotovoltaik dan akan mengalami perubahan selama pengoperasian. 

Kata kunci: Modul fotovoltaik, tahanan internal, normal light, dark current, gradien 

1. LATAR BELAKANG 

Penggunaan energi listrik memberikan peranan 
yang sangat penting dalam kehidupan manusia 
dewasa ini. Hampir seluruh peralatan rumah tangga, 
industri, komunikasi dan sebagainya memanfaatkan 
energi listrik sehingga pekerjaan terasa lebih mudah 
dilakukan. Saat ini sumber energi yang bersumber 
dari minyak bumi kian hari persediaannya semakin 
menipis dan sulit diperoleh karena terbatas di dalam 
perut bumi. Sedangkan energi matahari adalah sumber 
energi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan 
dan dikembangkan. Proses untuk mengubah energi 
cahaya matahari menjadi energi listrik dilakukan 
dengan menggunakan alat yang dinamakan sel surya 
(modul photovoltaik,  PV) yang tersusun secara seri 
dan paralel dilapisi oleh bahan kedap air dan tahan 
terhadap perubahan cuaca. 

Modul PV telah banyak dijual dipasaran dengan 
berbagai macam tipe, akan tetapi, modul ini umumnya 
belum diketahui kualitas dan unjuk kerjanya 
(performance) sesuai dengan nilai yang dibutuhkan. 
Upaya untuk mengidentifikasi kualitas dari PV adalah 
dengan  cara mengukur arus dan tegangannya, dan 
menganalisa perubahan parameter penting yang 
mengakibatkan terjadinya depresiasi daya modul. 
Salah satu parameter penting dari modul PV adalah 
tahanan seri internal yang menggambarkan rugi-rugi 
internal (internal losses) dan rugi-rugi yang 
diakibatkan oleh kontak listrik antar sel surya [1-3]. 
Perubahan tahanan seri internal ini akan terjadi seiring 
dengan waktu sehingga perlu diamati dalam periode 
operasi tertentu.  

Berbagai ekseperimen telah dilakukan yang 
berkaitan dengan penentuan tahanan dalam pada 

modul PV telah dilakukan oleh [4]. Eksperimen yang 
dilakukan dengan mengukur  tahanan internal dan 
daya maksimum pada Standar Test Conditions (STC).  
Kemudian, beberapa metode mempergunakan 
algoritma matematika dalam mengekstraksi tahanan 
seri internal dari solar sel seperti dijelaskan pada [5–
9]. Beberapa dari penelitian ini mengenalkan 
penggunaan metode pengukuran dinamis [7] atau 
prosedur integrasi [9] berdasarkan perhitungan 
komputasi pada daerah di dalam kurva arus dan 
tegangan I(V). 

Pada penelitian ini, modul PV yang digunakan 
juga merupakan salah satu modul yang beredar di 
pasaran. Modul ini belum diketahui kualitas dan 
ketahanannya sehingga perlu dilakukan penelitian 
untuk mengetahui berapa besar tahanan internal dari 
modul PV Silikon Polikristal Hooray MCP-2, karena 
tahanan internal dapat membatasi daya atau arus yang 
dihasilkan oleh modul PV. Untuk mengetahui tahanan 
seri internal dari modul telah dilakukan pengukuran 
kurva arus dan tegangan I(V) pada dua kondisi yaitu 
kondisi cahaya normal (normal light) dan kondisi 
tertutup screen (dark current). Dari pemodelan kedua 
kurva tersebut dan ekstraksi parameter maka akan 
diperoleh besarnya tahanan internal dari modul PV 
yang diuji.  

Berdasarkan penentuan tahanan internal ini maka 
dapat diketahui karakteristik dari semua komponen 
dari sistem fotovoltaik, untuk mendeteksi berbagai 
masalah yang ditimbulkan dari modul dan untuk 
meningkatkan pemeliharaan serta perbaikan jika 
terjadinya cacat akibat kehilangan energi yang 
dihasilkan, yang dapat diamati dari perubahan tahanan 
seri internal Rs.  
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II. PEMODELAN KURVA I(V) SOLAR SEL 

Prinsip kerja pada fotovoltaik sama dengan dioda 
pn-junction yang merupakan gabungan antara lapisan 
semikonduktor jenis p dan semikonduktor jenis n. 
Sifat listrik dari modul fotovoltaik biasanya diwakili 
dengan karakteristik arus dan tegangan yang 
digambarkan dalam bentuk kurva, dikenal dengan 
kurva I-V, lihat gambar 1 berikut ini [10]. 

 

Gambar 1. Kurva I-V yang menunjukkan hubungan antara arus 
dan tegangan 

Kurva I(V) terdiri dari tiga parameter yaitu 
tegangan dan arus maksimum (Vmp dan Imp), tegangan 
open circuit (Voc), arus short circuit (Isc). Jika 
rangkaian PV diberi beban, maka akan menghasilkan 
beda potensial di antara terminal dari sel PV tersebut. 
Perbedaan potensial menghasilkan arus yang 
berlawanan arah dengan arus foto (fotocurrent) dan 
arus yang tersisa berkurang dari nilai rangkaian 
terbuka. Arus kebalikan ini biasanya disebut arus 
gelap (dark current), yang dianalogikan dengan arus 
Idark. 

Untuk mempermudah menentukan tahanan 
internal pada modul fotovoltaik dapat diwakili dengan 
diagram rangkaian ekuivalen sebagai berikut dimana 
sel dibentuk dari pembangkit energi dan beberapa 
beban: 

 

Gambar 2. Rangkaian ekuivalen sel fotovoltaik efektif [11,12] 

Rangkaian ekuivalen ini berisikan komponen 
fotoelektrik pengganti yang menyatakan tahanan 
positif dan negatif. Tahanan modul dinyatakan dalam 
RPv dan berbeda dengan tahanan seri  internal dari 
modul, Rs. Besar nilai karakteristik arus efektif dari 
sel PV adalah: 
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dengan besar tegangan sel dinyatakan sebagai berikut, 
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Parameter-parameter  Rpv , VT, Io, Iph  ditentukan dari 
hasil penentuan empat parameter lainnya, yang 
diperoleh dari pengukuran kurva I(V) yaitu  Isc , Voc, I 

pmax, Vpmax . Disamping empat parameter tersebut, 
ditentukan juga perubahan arus modul PV terhadap 
tegangan keluaran yang dinyatakan sebagai nilai 
kemiringan (slope) pada tegangan open circuit seperti 
berikut: 
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Dengan menggunakan sistem persamaan nonlinear 
simultan maka dapat ditentukan parameter Rpv, VT, Io 
dan Iph  dari persamaan berikut: 
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Besarnya perbedaan arus yang diperlukan untuk 
menentukan tahanan seri internal ditentukan sesuai 
persamaan: 

25.0 scII 
 (8) 

Sehingga diperoleh tahanan internal modul 
fotovoltaik, 
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dimana 

 1011111 ,,,, phTpvsc IIVRIIVV 
 

 2022222 ,,,, phTpvsc IIVRIIVV 
 

Berdasarkan persamaan (1) sampai dengan (9) 
dan pemodelan kurva I(V) dari modul PV pada 
kondisi normal light dan dark current maka nilai 
tahanan internal dari modul fotovoltaik  dapat 
ditentukan. 

III. EKSPERIMEN 

Pengukuran modul PV untuk mendapatkan 
tahanan internal dilakukan pada dua kondisi yang 
berbeda yaitu penyinaran secara normal (normal light) 
dan dalam kondisi ditutup (dark current). Pengukuran 
ini dilakukan untuk memperoleh dua kurva I(V) dari 
penyinaran modul sesuai dengan IEC60891. Pada 
aturan ini dinyatakan bahwa untuk menentukan 
tahanan seri internal Rs pada pencahayaan buatan 
harus dipenuhi beberapa persyaratan yaitu (1) kedua 
kurva I(V) diukur pada suhu kamar dengan kuat 
pencahayaan yang berbeda dimana besarnya tidak 
harus diketahui namun memiliki spektrum frekuensi 
yang sama, (2) selama pengukuran, suhu harus dijaga 

 

              B 80

ISBN : 978-979-17494-2-8  

Prosiding Seminar Nasional Fisika Terapan III 
Departemen Fisika, FST, Universitas Airlangga 
Surabaya,15 September 2012 

 



tetap konstan untuk menghindari drift tegangan 
modul.  

Pengukuran pada kondisi dark current 
dilaksanakan dengan menutup modul menggunakan 
layar (screen) dari bahan kawat nyamuk dengan 
tujuan untuk mengurangi intensitas radiasi yang jatuh 
pada modul PV. Kemudian modul dikarakterisasi 
dengan mengukur arus dan tegangan keluaran pada 
variasi  tahanan beban untuk setiap kondisi 
pencahayaan, seperti digambarkan pada gambar 3 
berikut. 

 

 

Gambar 3. Rangkaian sederhana untuk mengukur kurva I(V) modul 
fotovoltaik [13] 

 
Besar nilai Rt ditentukan dari resistor variabel, Ri 

merupakan resistansi internal dari modul, A 
merupakan amperemeter dan V adalah voltmeter. 
Adapun set up pengambilan data diperlihatkan pada 
gambar 4 berikut. 
 

 

Gambar 4. Set up percobaan untuk mengukur kurva I(V) modul 
fotovoltaik silikon polikristal Hooray MCP-2 dengan pemasangan 

screen pada permukaan modul 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengukuran arus dan tegangan yang 
diperoleh dengan memvariasikan tahanan beban 
modul fotovoltaik pada kondisi normal light dan dark 
current ditampilkan dalam bentuk kurva I(V). Untuk 
mempermudah menentukan nilai Isc dan Voc maka data 
pengukuran dimodelkan, seperti pada gambar 5. 

Hasil pemodelan kurva I(V)  memberikan nilai 
tegangan open circuit (Voc1), arus short circuit pada 
kondisi normal light (Isc1), serta tegangan open circuit 
(Voc2), dan arus short circuit pada kondisi dark 
current (Isc2).  

 

 

Gambar 5. Hubungan  arus dan tegangan modul  fotovoltaik pada 
kondisi normal Light dan dark Current 

Parameter lainnya yang dapat diturunkan dari 
kurva I(V) adalah nilai maksimum modul fotovoltaik 
atau Maximum Power Point (MPP, yang menyatakan 
hubungan antara tegangan dan arus untuk 
menghasilkan daya maksimum. Besarnya MPP juga 
dapat dinyatakan sebagai daerah terluas dalam kurva 
I(V) [14]. Pada titik maksimum, modul fotovoltaik 
menghasilkan daya keluaran terbesar. Setelah 
melewati titik daya maksimum, maka daya keluaran 
akan mengalami penurunan, lihat pada gambar 6 
berikut ini. 

    (a) 

   (b) 

Gambar 6. Kurva MPP modul  fotovoltaik pada kondisi (a) Normal 
Light dan (b) Dark Current 

Dari pemodelan kurva pada gambar (5) dan (6) 
diperoleh parameter - parameter Isc, Voc, Ipmax, dan V-

pmax  yang akan menentukan perhitungan nilai tahanan 
seri internal modul. Parameter-parameter tersebut 
disusun seperti pada tabel 1. 
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Sementara nilai kemiringan (gradien) M kurva pada 
kondisi normal light dan dark current ditentukan 
berdasarkan persamaan (3). Untuk mempermudah 
perhitungan maka pada penelitian ini dipergunakan 
persamaan empiris berdasarkan Wagner [4] yang 
dinyatakan sebagai berikut: 

M2 = -21.618 V/A untuk kondisi dark current.  

Sementara besarnya interval arus ditentukan dari 
persamaan (8) dan nilai Isc2 dari tabel 1, 

AII sc 06.05.0 2 
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Nilai V1 dan V2 untuk masing-masing kurva I(V) 
diberikan dari persamaan (2) dan dari parameter pada 
tabel 2, 

 
  VIIVRIIVV phTpvsc 207.16,,,, 1011111 

 

  VIIVRIIVV phTpvsc 532.16,,,, 2022222 
 

 dengan nilai konstanta k1 = -5.411, k2 = 6.45, 
k3 = 3.417 dan k4 = -4.422 yang berlaku untuk 
semua jenis modul fotovoltaik. Nilai gradient M untuk 
masing-masing kondisi dihitung dari persamaan (10) 
sebagai berikut: 

Sehingga diperoleh nilai tahanan internal modul 
fotovoltaik sebesar: 
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M1 = -7.084 V/A untuk normal light dan  

 

Tabel 1. Hasil ekstraksi pemodelan kurva I(V) modul PV 

Parameter Kurva I(V) 
No 

Kondisi 
Pencahayaan Isc  

(A) 
Voc 
(V) 

Ipmax 
(A) 

Vpmax 
(V) 

Rpv 
(Ohm) 

VT1  
(V) 

Io1       
(A) 

Iph1 
(A) 

1. Normal Light 0.350 19 0.33 15.1 4.837 0.787 1.15E-11 0.35 
2. Dark Current 0.12 17 0.11 14 14.23 0.886 1.81E-10 0.12 

 
Nilai tahanan seri internal Rs ini menggambarkan 
rugi-rugi internal yang disebabkan oleh rugi-rugi 
kontak antar sel modul yang merupakan karakteristik 
dari modul. Perubahan nilai resistansi seri internal 
akan terjadi pada waktu yang lama yang akan 
menyebabkan depresiasi mutu keluaran dari modul 
seiring dengan waktu pemakaian sehingga akan 
mengurangi arus atau daya yang dihasilkan.  

V. KESIMPULAN 

Pada  penelitian ini telah dilakukan pengukuran 
arus dan tegangan modul silikon polikristal Hooray 
MCP-2 untuk menentukan tahanan seri internal Rs 
dari modul. Tahanan seri internal merupakan faktor 
yang menentukan unjuk kerja panel PV dan 
ditentukan berdasarkan pemodelan kurva arus dan 
tegangan I(V) pada dua kondisi berbeda yaitu normal 
light dan dark current. Untuk memperoleh efek 
penurunan intensitas penyinaran pada kondisi dark 
current maka permukaan modul fotovoltaik ditutup 
dengan screen yang menyebabkan penurunan  
intensitas daya iradiasi sebesar 30% dibandingkan 
kondisi normal. Modul kemudian dikarakterisasi 
dengan mengukur arus dan tegangan pada kedua 
kondisi tersebut. 

Berdasarkan pemodelan kurva I(V) diperoleh 
nilai parameter pemodelan yaitu arus short circuit 
(Isc1) dan tegangan open circuit (Voc1), dimana kondisi 
normal light nilainya adalah sebesar 350mA dan 19V, 
sedangkan  pada kondisi dark current arus short 
circuit (Isc2) dan tegangan open circuit (Voc2) diperoleh 
masing-masing adalah 120mA dan 17V. Nilai arus 

dan tegangan maksimum pada kondisi MPP adalah 
331 mA dan 15.1V, sedangkan pada kondisi dark 
current diperoleh sebesar 112 mA dan 14 V. 
Berdasarkan data diatas diperoleh nilai tahanan seri 
internal Rs modul fotovoltaik silikon polikristal 
Hooray MCP-2 sebesar 1.41 Ohm. Tahanan ini timbul 
akibat kontak ohmik dan  pengkabelan antara tiap sel 
surya penyusun modul dan merupakan faktor rugi-
rugi daya modul PV. Perubahan nilai tahanan kontak 
antar sel dalam waktu yang lama selama 
pengoperasian akan menyebabkan perubahan nilai 
tahanan seri internal modul sehingga terjadi depresiasi 
daya keluaran. 

DAFTAR PUSTAKA 

M. Benghanem and S.N. Alamri, “Modeling of 
photovoltaic module and experimental 
determination of serial resistance”, Journal of 
Taibah University for Science, 2008. 

Z. Ouennoughi and M. Chegaar, “A simple method 
for extracting solar cell parameters using the 
conductance method”, Solid-State Electron, 
vol. 43, pp. 1985–1988, 1999. 

M. Chegaar, Z. Ouennoughi, F. Guechi, “Extracting 
DC parameters of solar cells under 
illumination”, Vacuum, vol. 75, pp. 367–372, 
2004. 

A. Wagner, ”Peak – power and internal series 
resistance measurement under natural ambient 
conditions”. EuroSun Copenhagen, 2000. 

 

              B 82

ISBN : 978-979-17494-2-8  

Prosiding Seminar Nasional Fisika Terapan III 
Departemen Fisika, FST, Universitas Airlangga 
Surabaya,15 September 2012 

 



M. Wolf and H. Rauschenbach, “Series resistance 
effects on solar cells measurements”, Adv. 
Energy Conversion, vol. 3, pp. 455–479, 1963. 

K. Rajkanan and J. Shewchun, “A better approach to 
the evaluation of the series resistance of solar 
cells”, Solid-State Electron, vol. 22, pp. 193–
197, 1979. 

J. Boucher, M. Lescure and J. Vialas, “Determination 
of series resistance of a solar cell by dynamic 
methods”, In: Proc. 1st European community 
photovoltaic solar energy conference, p. 1044, 
1978. 

E. Radziemska. Dark I–U–T measurements of single 
crystalline silicon solar cells. Energy 
Conversion Manage, vol. 46, pp. 1485–1494, 
2005. 

G. L. Araujo and E. Sanchez. A new method for 
experimental determination of the series 
resistance of a solar cell. IEEE Trans Electron 
Dev 1982;29:1511–3. 

CSI California Scientific, Inc, “Solar cell voltage – 
current characterization”, 2010. 

K. Gerald and A. Wagner, “Internal series resistance 
deternminated of only one IV – curve under 
illumination”, European Photovoltaic Solar 
Energy Conference, Paris, France, 2004. 

A. Kaminski, J.J. Marchand and A. Laugier, “Non 
ideal dark I–V curves behaviour of silicon 
solar cells”, Solar Energy Mater Solar Cells, 
vol. 51, pp. 221–231, 1998. 

F. Gabor, “Measuring the difference in output power 
between fixed and rotatable PV arrays”. 
Knowbridge Conference on Renewables, 2010. 

M. Haouari-Merbah, M. Belhamel, I. Tobias, J.M. 
Ruiz, “Extraction and analysis of solar cell 
parameters from the illuminated current 
voltage curve”, Solar Energy Mater Solar Cells, 
vol. 87, pp. 225–233, 2005. 

 

              B 83

ISBN : 978-979-17494-2-8  

Prosiding Seminar Nasional Fisika Terapan III 
Departemen Fisika, FST, Universitas Airlangga 
Surabaya,15 September 2012 

 


	BAGIAN I
	Cover Prosiding convert
	COVER DALAM
	Halaman i
	sambutan_kadep_fisika
	kata_pengantar
	susunan_panitia
	DAFTAR ISI PROSIDING


	A
	bidang_A
	1_Heru Mirmanto, Sutrisno, Herman Sasongko
	2_Heru Mirmanto, Wawan Aries Widodo, Ahmad Haidar Nashruddin
	3_Md Santo
	1) Infrastructure Layer : involving the solid and robust infrastructure of our Knowledge system to be reverse engineered through Inverted Paradigm Method (IPM) :
	2) Resource Layer : represents the operational environment of the existing  system 
	3) Abstractions Layer : represents resulting domain and application abstractions :
	4) Applications in practice : Some of our selected statements ( within time period Oct, 2011 through April, 2012 ) regarding the post results of our study above mentioned :

	4_Ricardo Adrian Nugraha
	5_Riries Rulaningtyas
	6_Satwiko S
	DAFTAR PUSTAKA

	7_Supriyadi
	8_Aslan Alwi_ok
	9_Eko Juarlin_Investigasi Analitik_ok
	10_Eko Juarlin_Simulasi  Efek Terobosan_ok
	A. Geometri dan Komposisi Devais
	B. Algoritma Numerov
	C. Hasil Simulasi dengan Vbias = 0 eV
	D. Hasil Simulasi dengan Vbias Negatif
	E. Hasil Simulasi dengan Vbias Positif

	11_Herlik Wibowo_ok
	12_Jeffry Handhika, Suparmi, Cari_ok
	13_Joko Catur Condro Cahyono_ok
	14_Khusnul Ain_ok
	15_Vivien Fathuroya_ok
	16_Nuril Ukhrowiyah

	B
	bidang_B
	1_Aditya Iman Rizqy
	2_Aghesti W Sudati
	3_Aminatun
	4_Arindha Reni Pramesti
	5_Dessy Mayasari
	6_Eva Hasanah
	Unsur
	Sebelum Milling
	Milling 30-jam
	Massa %
	Atomik %
	Massa %
	Atomik

	7_Irwan Ramli
	8_Istifarah
	9_Miranda Zawazi Ichsan
	10_Munasir
	11_Nanang Nurul Hidayat
	12_Nurul Istiqomah
	13_Satrio A
	14_Siswanto, Jan Ady, Pipit Dewi Nugrahini
	15_Slamet Widodo (Karakterisasi Pendeposisian Film Tipis Alumunium)
	16_Yanuar, Lazuardi Umar, dan Rahmondia N. Setiadi
	17_Abdul Haris_ok
	18_Agnes Krisanti Widyaning_ok
	19_Ary Andini_ok
	Kolagen,%.= ,Berat Kolagen Basah-Berat Kulit Ikan Basah.x100%

	20_Chotibul Umam_ok
	21_Djony Izak Rudyardjo_ok
	22_Jan Ady dan Indira Suci Rahayu_ok
	23_Perwitasari F. L. R_ok
	24_Riesca Ayu Kusuma Wardhani_ok
	25_Rizal Arifin_ok
	A. Input Structure Preparation
	B. Simulation Procedure

	26_Rudi Susanto_ok
	Universitas Sebelas Maret, Surakarta

	27_Slamet Widodo_ok
	28_Wida Dinar Tri Meylani_ok
	29_Siswanto
	30_Windi Aprilyanti Putri

	C
	bidang_C
	1_A. Zaidan
	2_Samian
	3_Aslam Chitami_ok
	3.1 Alat dan Bahan
	3.2 Langkah-langkah Penelitian

	4_Badrul Wajdi_ok
	5_Fina Nurul Aini_ok
	6_M. Yasin_ok
	7_supadi
	8_Ersti Ulfa A
	9_yhosep_g

	D
	bidang_D
	1_Ahmad Nadhir
	2_Didik R. Santoso
	3_Eko Agus Suprayitno
	4_Erna Istiqamah
	5_Galih Anindita, Edy S.
	6_Hari Siswoyo
	7_Muchammad Taufiq Bachrowi
	1. Pada penelitian ini fitur citra sinyal ECG didapat melalui proses pengolahan citra dimulai dari proses grayscale, gamma corection, threshold, dilasi, erosi dan ekstrasi fitur potensial sinyal ECG.
	2. Pada penelitian ini parameter optimal deteksi sinyal ECG Myocardial Ischemia adalah dengan menggunakan hidden layer berjumlah 11 dimana nilai akurasi pelatihan mencapai 100 % dan MSE mendekati nilai konstan.

	8_abrina Ifahdini S
	9_Setyawan P. Sakti
	10_Son Haji
	11_Syevana Dita M
	12_Ari W_ok
	13_Arief Abdurrakhman, Bambang Sampurno_ok
	Rancang Bangun Mesin Pemerah Susu Sapi
	TINJAUAN PUSTAKA
	Gambar 2. Penampang tabung perah (liner barrel)
	F = PRatmR . Ao – PRsuctionR . Ai ……… (1)
	Gambar 3. Skema kerja mangkuk vakum
	METODOLOGI PENELITIAN
	Tabel I

	14_Arief Abdurrakhman, Harus Laksana Guntur_ok
	15_Fadillah Nufinda Rachman_ok
	16_Fadli Ama_ok
	17_Franky Chandra Satria Arisgraha_ok
	18_Guruh Hariyanto_ok
	19_Kristin Natalia-ok
	20_M Fajar Shodiq _OK
	Eksperimen dilakukan di mulai dengan Duty cycle 100% menuju ke duty cycle yang lebih rendah sampaii didapatkan temperature yang steady dan tidak ada lonjakan temperature karena menumpuknya steam.
	Pengambilan data pertama kali dengan duty cycle 100% dengan rentang waktu 3 jam, daya yang ke elemen terus menerus tidak terputus, dari data eksperimen yang didapatkan terjadi lonjakan pada saat     awal – awal pemanasan mencapai temperature tertentu ...

	21_Nada Fitrieyatul Hikmah_ok
	22_Puji Suharmanto_ok
	23_Saikhul Imam_ok
	I. pendahuluan
	II. rangkaian analog switch array
	III. rangkaian penguat
	IV. hasil
	V. analisa
	VI.  Kesimpulan
	daftar pustaka

	24_Setiadi N_ok
	Alat dan bahan
	Desain alat penelitian
	Prosedur penelitian

	25_Sigit Wasista_ok
	26_Tyas Istiqomah_ok
	27_Bambang Suprijanto_ok
	28_Thieara Ramadanika_ok

	E
	bidang_E
	1_Welina RK dan Trianggono  Priyo
	2_Andriyana
	3_Fatimatul Kharimah
	4_Suryani Dyah Astuti
	5_Talitha Asmaria
	6_Tri Deviasari Wulan
	7_Welina Ratnayanti Kawitana dan Fita Fitria_OK
	8_Joko Aribowo_OK
	9_Nike Dwi G. D._ok
	10_Ninik Irawati_ok
	11_Robinsar Parlindungan_ok
	12_Triwiyanto_ok
	13_Winarno_ok

	F
	bidang_F
	1_Ambrosius Advent Wiyono
	2_Farita Saragih
	3_Feby Restiana Dewi
	4_Heni Safitri
	5_Herawati
	6_Heru Wahyudi
	7_Jane Koswojo
	8_Martha Kustiani
	9_Nur Aini Maftukhah
	10_Suharyanto
	11_Eko Hariyono_ok
	12_Galih A dan Dhany Arifianto_ok
	13_Heru Edi Kurniawan_ok
	14_I Gede Rasagama_ok
	Untuk menghantarkan dan menjamin mahasiswa mampu mengikuti pelaksanaan model pembelajaran DIBeK dan metode praktikum plus diskusi, khususnya dalam memenuhi tagihan tugas, maka perlu dilakukan monev oleh dosen selaku implementor PPF. Kegiatan monev dih...
	Kegiatan mahasiswa yang dimonev adalah kegiatan mengerjakan tugas pendahuluan, LKM, dan laporan praktikum. Dalam kegiatan ini, mahasiswa mendapat pemeriksaan  kualitas konten jawaban dari semua tagihan tugas yang dikerjakan/dikumpulkan oleh mahasiswa....
	Format monev kegiatan mahasiswa yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPF di lapangan mempunyai kriteria sebagai berikut:

	15_Kus Andini Purbaningrum_ok
	16_Laily Maghfirotunnisa_ok
	17_Laurensius Prasanna Eko Murti Widodo_OK
	18_Nanik Fuji Lestari_OK
	19_Nasrul Rofiah H dan Jeffry Handhika_ok
	20_Rahma Martiana_ok
	21_Ria Tekat Puspitaningrum_ok
	22_Theresia Anata_ok
	23_Usmeldi_ok
	24_Vironika_ok
	25_Widya Utama_ok




