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Nama Mata Kuliah : Sistem informasi Manajemen 

Kode Mata Kuliah : EKMA4434 

Jumlah sks : 3 Sks 

Nama Pengembang : Anung WidodoSKom,MM 

Nama Penelaah : Andy Maulana,SE,MM 

Capaian Pembelajaran Umum : Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan sudah mampu membedakan antara data dengan informasi 

dalam suatu system  dan mengenal perangkat input ouput pada computer serta dapat mengimplementasikan 

pengetahuan sistem  teknologi informasi pada e- commerce.Matakuliah ini bermanfaat agar mahasiswa 

mengenal kebutuhan informasi pada masing –masing   jajaran    dan    tatanan   organisasi. 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Matakuliah ini secara keseluruhan mempelajari  pembahasan  mengenai konsep dasar sistem ,    komponen 

system informasi  manajemen,  Fungsi-fungsi Organisasi  dan pengambilan   keputusan dalam perusahaan 

,pengenalan database   sistem informasi manajemen,Pengendalian sistem   teknologi informasi, pengenalan 

perangkat keras komputer  dan membahas keamanan data dan  mempelajari  aplikasi   sistem informasi  

dengan  media   menggunakan internet serta penerapan teknologi informas pada e-commerce dengan 

menggunakan protocol.   

Daftar Pustaka/OER 

1. BMP 

2. OER : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 

Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

Sesi 1  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

definisi dan 

perbedaan sistem 

fisik serta sistem 

prosedural; 

 Definisi dan 

perbedaan sistem 

fisik serta sistem 

prosedural; 

  Absen 

 PPt 

 BMP 

 

√ √   BMP 

  
 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

karakteristik dan 

klasifikasi serta 
pengendalian dari 

suatu sistem 

  

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 
karakteristik dan 

klasifikasi serta 

pengendalian dari 

suatu sistem 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

pengendaliansistem 

dan pencegahan 

 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

pengendaliansistem 

dan pencegahan 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

  Mahasiswa 

Memahami 
pengendalian umpan 

balik dan  umpan 

maju 

  Mahasiswa 
Memahami 

pengendalian umpan 

balik dan  umpan 
maju 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjelaskan definisi  

dan  pengendalian 

sebuah informasi 

serta arti penting bagi 

organisasi 

 

  Menjelaskan definisi  

dan  pengendalian 

sebuah informasi serta 

arti penting bagi 

organisasi 

 

 
 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan jenis 

sistem dan subsistem 

informasi serta 

pengendalian system 

 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan jenis 

sistem dan subsistem 

informasi serta 

pengendalian system 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √   BMP 

  Mahasiswa  dapat 

Mengetahui penilaian 
sebuah informasi 

  Mahasiswa  dapat 

Mengetahui penilaian 
sebuah informasi 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √   BMP 

          

          

 

Sesi 2 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

Konsep Sistem 

Informas 

 

Konsep S i stem 

Infor mas i  

 

  Absen 

 PPt 

 BMP 

 

√ √   BMP 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

pengertian dan arti 

penting sistem 

informasi bagi 

organisasi; 

 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

pengertian dan arti 

penting sistem 

informasi bagi 

organisasi; 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

perkembangan  dan 

peran dari sistem 

informasi; 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

perkembangan  dan 

peran dari sistem 

informasi; 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep 

dasar sistem informasi 

manajemen dan  

      kerangka kerja 
sistem informasi 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep 

dasar sistem informasi 

manajemen dan  

      kerangka kerja 
sistem informasi 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

dapatmenjelaskan 

rancang bangun dan 
komponen serta 

integrasi sistem 

informasi; 
 

  Mahasiswa dapat 

dapatmenjelaskan 

rancang bangun dan 
komponen serta 

integrasi sistem 

informasi; 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan model 

pengolahan data 

,model matematika 

dan Logikal. 

 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan model 

pengolahan data 

,model matematika 

dan Logikal. 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Mahasiswa dapat 

menunjukkan 

contoh-contoh 

aplikasi sistem 

informasi dalam 

organisasi  

 

  Mahasiswa dapat 

menunjukkan 

contoh-contoh 

aplikasi sistem 

informasi dalam 

organisasi  

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

          

Sesi 3 Mahasiswa 

menjelaskan 

Pengambilan 

Keputusan 

Manajemen dan 

Informasi yang 

Dibutuhkan 

 

Pengambilan 

Keputusan 

Manajemen dan 

Informasi yang 

Dibutuhkan 

 

  

 
 Absen 

 PPt 

 BMP 

 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan pelaku 

atau aktor yang 

berkaitan dalam 

SIM mulai dari top, 

middle, dan   lower 

management; 

 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan pelaku 

atau aktor yang 
berkaitan dalam SIM 

mulai dari top, middle, 

dan   lower 

management; 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep 

dasar pengambilan 

keputusan; 

 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan konsep 

dasar pengambilan 

keputusan; 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  
√ 

BMP 

  Mahasiswa dapat 

.menjelaskan 

hubungan antara 

atau arti penting 

sistem informasi 

bagi pengambilan 

keputusan; 

 

  Mahasiswa dapat 

.menjelaskan 

hubungan antara 

atau arti penting 

sistem informasi 

bagi pengambilan 

keputusan; 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

 √ BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan tipe 

kegiatan  dan  

   keputusan 
manajemen 

 4.Mahasiswa dapat 

menjelaskan tipe 

kegiatan  dan  

   keputusan 
manajemen 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

 √ BMP 

 

 

 

 

 
 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan peran 

manajemen dalam 

sistem informasi 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan peran 

manajemen dalam 

sistem informasi 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

  Mahasiswa dapat    

   menjelaskan  

    pengaruh gaya     

    kognitif dalam   

    pengambilan  

    keputusan;          
 

  Mahasiswa dapat    

   menjelaskan  

    pengaruh gaya     

    kognitif dalam   

    pengambilan  

    keputusan;          
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

 √ BMP 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan tipe 

informasi yang 

diperlukan 

manajemen;                     
 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan tipe 

informasi yang 

diperlukan 

manajemen;                     
 

 

 Diskusi 
 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

karakteristik informasi 

manajemen pada 

organisasi; 
 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

karakteristik informasi 

manajemen pada 

organisasi; 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan metode 

pemilihan alternatif 

informasi dalam 

pengambilan 

keputusan. 

 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan metode 

pemilihan alternatif 

informasi dalam 

pengambilan 

keputusan. 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

 

 
 Mahasiswa 

menjelakan  

tipe informasi Tipe 

informasi 

scorekeeping 

informasi, attention 

directing 

information,problem 

solving information 

  Mahasiswa 

menjelakan  

tipe informasi Tipe 

informasi 

scorekeeping 

informasi, attention 

directing 

information,problem 

solving information 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

          

Sesi 4 Mahasi swa dapat 

menjelaskn 

apl ikas i si st em 

informas i 

 

 

Ap likas i S is t em  

In fo rm as i  

 

  Absen 

 PPt 

 BMP 

 

 

√ 

 

√ 

 √ 
 

BMP 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

penerapan sistem 

informasi dalam di 

fungsi-fungsi 

organisasi; 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

penerapan sistem 

informasi dalam di 

fungsi-fungsi 

organisasi; 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  
√ 

BMP 

  Mahasiswa dapat 

memahami apa yang 

disebut dengan sistem 

pengolahan transaksi 

  Mahasiswa dapat 

memahami apa yang 

disebut dengan sistem 

pengolahan transaksi 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

dan Sistem informasi 

manajemen; 

dan Sistem informasi 

manajemen; 

 

 

 

 
 

 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

penerapan sistem 

informasi di level-
level organisasi 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

penerapan sistem 

informasi di level-
level organisasi 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

  Mahasiswa dapat 

mehami  system 

otomatisasi kantor 

  Mahasiswa dapat 

mehami  system 

otomatisasi kantor 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

  Mahasiswa dapat 

mengaplikasikan 
sistem informasi; 

memahami enterprise 

resource planning; 

 

  Mahasiswa dapat 

mengaplikasikan 
sistem informasi; 

memahami enterprise 

resource planning; 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui strategi 

dalam kompetisi 

informasi 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui strategi 

dalam kompetisi 

informasi 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

hubungan dan arti 

penting sistem 

informasi strategi 

bisnis;                             

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

hubungan dan arti 

penting sistem 

informasi strategi 

bisnis;                             

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

tantangan dan 

peluang sistem 

informasi 

manajemen 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

tantangan dan 

peluang sistem 

informasi 

manajemen 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

  

          

Sesi 5 

 
 

 

 

 

 

Mahasiswa dapat 

memahami: 
Pengembangan 

S is tem Infor mas i  

 

 
Pen gemb an gan  

S is t em  In fo rm as i  

 

  Absen 

 PPt 

 BMP 

 

 

√ 

 

√ 

 √ 
 

BMP  

  Mahasiswa dapat 

mengembangkan 
sistem informasi; 

 

  Mahasiswa dapat 

mengembangkan 
sistem informasi; 

 

 

 Diskusi 
 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

  Mahasiswa dapat 

memahami 

metode SDLC; 

 

  Mahasiswa dapat 

memahami 

metode SDLC; 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

analisis sistem dan 

desain informasi 

pada organisasi; 
 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

analisis sistem dan 

desain informasi 

pada organisasi; 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

implementasi 

sistem informasi 

pada organisasi 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

implementasi 

sistem informasi 

pada organisasi 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

memahami strategi 

konversi; 
 

  Mahasiswa dapat 

memahami strategi 

konversi; 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

memahami 

metodologi 

pengembangan 

sistem terstruktur; 

 

  Mahasiswa dapat 

memahami 

metodologi 

pengembangan 

sistem terstruktur; 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

  Mahasiswa dapat 

memahami 

pendekatan top-

down pada 

metodologi 

pengembangan 

sistem terstruktur 

  Mahasiswa dapat 

memahami 

pendekatan top-

down pada 

metodologi 

pengembangan 

sistem terstruktur 

 

 Diskusi 
 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

  

 Mahasiswa dapat 

memahami 

pendekatan 

decomposition 
pada metodologi 

pengembangan 

sistem terstruktur 

  

 Mahasiswa dapat 

memahami 

pendekatan 

decomposition 
pada metodologi 

pengembangan 

sistem terstruktur 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

  Mahasiswa dapat 

memahami alat-

alat yang 
digunakan di 

metodologi 

pengembangan 

sistem terstruktur 

  Mahasiswa dapat 

memahami alat-

alat yang 
digunakan di 

metodologi 

pengembangan 

sistem terstruktur 

 

 Diskusi 

 Tanya 
jawab 

√ √  √ BMP 

          



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

 

 

Sesi 6 

 

 

 

 

 

Mahasiswa dapat 

memahami: 

Konsep Sistem 

Informasi 

Konsep Sistem 

Informasi 

  Absen 

 PPt 

 BMP 

 

 

√ 

 

√ 

 √ 
 

BMP 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

memahami: 

menjelaskan sifat dan 

jenis  output; 
 

  Mahasiswa dapat 

memahami: 

menjelaskan sifat dan 

jenis  output; 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

memahami pusat 
unit pemrosesan 

  Mahasiswa dapat 

memahami pusat 
unit pemrosesan 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

        BMP 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui  

teknologi komputer; 
 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui  

teknologi komputer; 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √           BMP 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan sistem 

hardware; dan  

software 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan sistem 

hardware; dan  

software 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √          BMP 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

mengetahui sistem 

operasi dan sistem 

jaringan komputer; 
 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui sistem 

operasi dan sistem 

jaringan komputer; 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √         BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui 

generasi dan Jenis 

bahasa program; 

 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui 

generasi dan Jenis 

bahasa program; 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √          BMP 

          

          

Sesi  7 

 

 

 

 

 
 

Mahasiswa dapat 

memahami Basis 

Data 

 

 

Basis Data  

  Absen 

 PPt 

 BMP 

 

 

√ 

 

√ 

  
√ 

 

BMP 

  Mahasiswa dapat  

menjelaskan 
konsep basis data  

  Mahasiswa dapat  

menjelaskan 
konsep basis data  

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

perbedaan antara 

pendekatan 

tradisional dan 

pendekatan basis 

data; 
 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

perbedaan antara 

pendekatan 

tradisional dan 

pendekatan basis 

data; 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

 √ 
 

BMP 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

memahami jenjang 

dari data; dan 

macam-macam file 

yang ada; 

  Mahasiswa dapat 

memahami jenjang 

dari data; dan 

macam-macam file 

yang ada; 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

 

 

  

  Mahasiswa dapat 

membedakan basis 

data logikal dan 

basis data fisik; 

 

  Mahasiswa dapat 

membedakan basis 

data logikal dan 

basis data fisik; 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

mengetahui proses 

basis data dan                                                            

organisasi basis 

data; 

 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui proses 

basis data dan                                                            

organisasi basis 

data; 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui 

software 

pendukung basis 

data; 

 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui 

software 

pendukung basis 

data; 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √       √ BMP 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui 

penggunaan 

perangkat lunak 

basis data dan  

 sebagai pendukung 

sistem informasi 

 

  Mahasiswa dapat 

mengetahui 

penggunaan 

perangkat lunak 

basis data dan  

 sebagai pendukung 

sistem informasi 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √          √ BMP 

 

 

 

 

         



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

Sesi 8 Mahasiswa dapat 

memahami: 

Pengendalian  

S is tem Infor mas i  

dan In t rnet 

Ebusines 
 

 

 

Pengendalian  

S is tem 

Infor mas i  

dan In t rnet 

Ebusines 

 

  Absen 

 PPt 

 BMP 

 

 

√ 

 

√ 

  
√ 

BMP 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Sesudah mempelajari 
dengan baik dari  

modul ini, Anda 

diharapkan 

mampu:menjelaskan 
pengendalian 

umum,manajemen;org

anisasi dan  dokumen 

sistem; 
 

  Sesudah mempelajari 
dengan baik dari  

modul ini, Anda 

diharapkan 

mampu:menjelaskan 
pengendalian 

umum,manajemen;org

anisasi dan  dokumen 

sistem; 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  
√ 

BMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

pengendalian 

perubahan program 

hardware dan 

software 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

pengendalian 

perubahan program 

hardware dan 

software 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √ BMP 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

pengendalian akses; 

otorisasi input 
dan komunikasi data 

dan pengolahan data 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

pengendalian akses; 

otorisasi input 
dan komunikasi data 

dan pengolahan data 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

 √ 
 

BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

menjelaskan suatu 

jaringan kerja 

computer 

dan komponen yang 

membentuk jaringan 

 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

menjelaskan suatu 

jaringan kerja 

computer 

dan komponen yang 

membentuk jaringan 

 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 
√ 

 
√ 

  

√ 
 

 

BMP 

 

 

     
 

 
 

  
 

       

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan  

menjelaskan 

macam-macam 

media transmisi 

dapat digunakan 

sebagai kanal 

transmisi 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan  

menjelaskan 

macam-macam 

media transmisi 

dapat digunakan 

sebagai kanal 

transmisi 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

 

√ 

 

√ 

  

√ 

      BMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat  

menjelaskan arti 

bandwidth (lebar 

band) dan 

ukurannya dan alat 

pemroses 

komunikasi 

(communication 

processor); 
 

  Mahasiswa dapat  

menjelaskan arti 

bandwidth (lebar 

band) dan 

ukurannya dan alat 

pemroses 

komunikasi 

(communication 

processor); 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √      BMP 



Tutorial 

Ke- 

Capaian 

Pembelajaran 

Khusus 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 
Aktivitas 

Belajar 

Modus 
Tugas 

Tutorial 

Daftar 

Pustaka 
(6) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
TTM/Tuwe

b 
Tuton Praktik/P

raktikum 
(7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahasiswa dapat 

memahami arti 

internet dan domain 

alamat internet serta 

protocol web www 
 

  Mahasiswa dapat 

memahami arti 

internet dan domain 

alamat internet serta 

protocol web www 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √     BMP 

 

 

             

  Mahasiswa dapat 

memahami http yaitu 

hypertext transfer 

protocol dan html 

hypertextmarkup 

language lokasi dan 

retrieving informasi 

dengan 

menggunakan 

internet; 
 

  Mahasiswa dapat 

memahami http yaitu 

hypertext transfer 

protocol dan html 

hypertextmarkup 

language lokasi dan 

retrieving informasi 

dengan 

menggunakan 

internet; 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 

jawab 

√ √  √     BMP 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

administrasi web;                                                   

sistem bisnis 

elektronik. 
 

  Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

administrasi web;                                                   

sistem bisnis 

elektronik. 
 

 

 Diskusi 

 Tanya 
jawab 

√ √  √    BMP 

          

          

          



 



SATUANACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA/TUWEB 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

PERTEMUAN KE-1 

 

Nama Mata Kuliah : Sistem informasi Manajemen 

Kode Mata Kuliah : EKMA4434 

Jumlah sks : 3 Sks 

Nama Pengembang : Anung WidodoSKom,MM 

Nama Penelaah : Andy Maulana,SE,MM 

Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah 

: Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan sudah mampu 
membedakan antara data dengan informasi dalam suatu system  
dan mengenal perangkat input ouput pada computer serta dapat 
mengimplementasikan pengetahuan sistem  teknologi informasi 

pada e- commerce.Matakuliah ini bermanfaat agar mahasiswa 
mengenal kebutuhan informasi pada masing –masing   jajaran    
dan    tatanan   organisasi 

 
Capaian Pembelajaran 
Umum (CPU) 

: Mahasiswa dapat menjelaskan definisi dan perbedaan sistem 
fisik serta sistem prosedural; 

Capaian Pembelajaran 
Khusus (CPK) 

: Mahasiswa dapat menjelaskan karakteristik dan klasifikasi serta 

pengendalian dari suatu sistem ,pengendalian  umpan balik dan   
umpan maju definisi  informasi dan  pengendalian sebuah informasi  

serta arti penting bagi organisasi  dan pengendalian sistem subsistem  

informasi serta mengetahui penilaian sebuah informasi . 

 

Pokok Bahasan  Sub Pokok Bahasan dan rincian 

Definisi dan perbedaan sistem 
fisik serta sistem prosedural; 

 

 Menjelaskan karakteristik dan klasifikasi serta 
pengendalian dari suatu sistem ,pengendalian  umpan balik dan   

umpan maju definisi  informasi dan  pengendalian sebuah informasi  

serta arti penting bagi organisasi  dan pengendalian sistem subsistem  

informasi serta mengetahui penilaian sebuah informasi 

    

 

 

No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 
Media & 

Sumber Belajar 
Waktu 

1.  Persiapan 
Tutorial 
 
 

 
 
 
 

Menyiapkan : 
 Absen 
 BMP  dan PPt 
 LCD  Infocus 

 White board 
 

Tahap persiapan 

5 menit 

2.  Kegiatan 
Pendahuluan 

 Menyapa mahasiswa 

 Mengecek kehadiran mahasiswa 

 Tutor menjelaskan target 
kompetensi dan ruang lingkup 

materi yang akan dibahas 

 Tutor menjelaskan strategi dan 

langkah pembahasan yang 

digunakan. 

 

 
 

 Lcd Infocus 

 BMP  

 Absen 

 White board,spidol 
 

Tahap 
pendahuluan   
15 menit 
 
 

 
 
 
 
 



No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 

Media & 

Sumber Belajar 
Waktu 

  
 

3.  Kegiatan 
Penyajian 

 
 Tutor menjelaskan Definisi sistem 

 Tutor menjelaskan   komponen sistem 

,Input output system,pengendalian 

umpan balik dan umpan maju. 

 Tutor memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk 
menanyakan materi yang belum jelas. 

 Tutor memberikan tugas partisipasi 

kepada mahasiswa terkait materi 

yang telah dibahas 

 

 
 
Tahap penyajian 
90 menit 

4.  Kegiatan 
Penutup 

 Tutor Bersama dengan mahasiswa 

menyimpulkan materi yang telah 

dibahas pada pertemuan ini. 

 Tutor memberikan tugas kepada 

mahasiswa untuk membuat  konsep 

pada modul yang akan dibahas di  

pertemuan berikutnya 

Tahap penutup  
 
15  menit 

 

 

  



SATUANACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA/TUWEB 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

PERTEMUAN KE-2 

 

Nama Mata Kuliah : Sistem informasi Manajemen 

Kode Mata Kuliah : EKMA4434 

Jumlah sks : 3 Sks 

Nama Pengembang : Anung WidodoSKom,MM 

Nama Penelaah : Andy Maulana,SE,MM 

Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah 

: Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan sudah mampu 
membedakan antara data dengan informasi dalam suatu system  
dan mengenal perangkat input ouput pada computer serta dapat 
mengimplementasikan pengetahuan sistem  teknologi 

informasi pada e- commerce.Matakuliah ini bermanfaat agar 
mahasiswa mengenal kebutuhan informasi pada masing –
masing   jajaran    dan    tatanan   organisasi 

 

Capaian Pembelajaran 

Umum (CPU) 

: Mahasiswa dapat menjelaskan Konsep Sistem 
Informa si  

 
Capaian Pembelajaran 
Khusus (CPK) 

: Mahasiswa dapat menjelaskan   perkembangan system 
informasi dari mulai era akuntansi sampai era informasi dan 
era jejaring global.Komponen Sistem informasi ,Komponen 
basisdata. 

Pokok Bahasan  Sub Pokok Bahasan dan Rincian Bahasan 

Konsep Sistem Informasi   Menjelaskan   perkembangan system informasi dari mulai era 
akuntansi sampai era informasi dan era jejaring global. 

 

No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 
Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

1.  Persiapan 
Tutorial 

Menyiapkan : 
 Absen 
 BMP  dan PPt 
 LCD  Infocus 
 White board 

 

Tahap 
persiapan 5 
menit 

2.  Kegiatan 

Pendahuluan 

 Menyapa mahasiswa 

 

 Mengecek kehadiran mahasiswa 

 

 Tutor menjelaskan target  

kompetensi dan ruang lingkup  

materi yang akan dibahas 

 

 Tutor menjelaskan strategi dan  

langkah pembahasan yang  

digunakan. 

 

 

 

 

 
 

 

 LCD Infocus 

 BMP  

 Absen 

 White board ,spidol 

Tahap 

pendahuluan   
15 menit 



No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 

Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

3.  Kegiatan 

Penyajian 

 

 Tutor menjelaskan Perkembangan system 

informasi 
 Tutor menjelaskan   pada era akuntansi 

computer digunakan sebagai alat bantu 

teknik dan bisnis. 

 Tutor menjelaskan  Transacation Procces 
System sebagai pencatat transaksi. 

 Tutor menjelaskan  Fungsi organisai 

SIPEM,SIA,SIPRO,SISDM. 

 Tutor menjelaskan  Era jejaring computer 
secara online yaitu computer menggunakan 

jaringan telekomunikasi. 

 

 

 

Tahap 

penyajian 90 

menit 

4.  Kegiatan 

Penutup 
 Tutor Bersama dengan mahasiswa 

menyimpulkan materi yang telah dibahas 

pada pertemuan ini. 

 Tutor memberikan tugas kepada 
mahasiswa untuk membuat  konsep pada 

modul yang akan dibahas di  pertemuan 

berikutnya 

Tahap 
penutup  
 
15  menit 

 

  



SATUANACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA/TUWEB 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

PERTEMUAN KE-3 

 

Nama Mata Kuliah : Sistem informasi Manajemen 

Kode Mata Kuliah : EKMA4434 

Jumlah sks : 3 Sks 

Nama Pengembang : Anung WidodoSKom,MM 

Nama Penelaah : Andy Maulana,SE,MM 

Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah 

: Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan sudah mampu 
membedakan antara data dengan informasi dalam suatu system  
dan mengenal perangkat input ouput pada computer serta dapat 
mengimplementasikan pengetahuan sistem  teknologi 

informasi pada e- commerce.Matakuliah ini bermanfaat agar 
mahasiswa mengenal kebutuhan informasi pada masing –
masing   jajaran    dan    tatanan   organisasi 

 
Capaian Pembelajaran 
Umum (CPU) 

: Mahasiswa dapat menjelaskan Pengambilan Keputusan 
Manajemen dan Informasi yang Dibutuhkan 

 
Capaian Pembelajaran 
Khusus (CPK) 

: Mahasiswa dapat menjelaskan kegiatan pada tingkatan 
manajemen dan klasifikasi keputusan manajemen yaitu 
keputusan tak terstruktur pada manajemen tingkat atas contoh 
merger  ,setengah terstruktur serta  keputusan struktur pada 
tingkat bawah contoh piutang dan Peran manajmen seperti peran 

pimpinan,peran informasi serta peran pengambil 
keputusan,Tipe informasi scorekeeping informasi, attention 
directing information,problem solving information. 
 

 

Pokok Bahasan 
 Sub Pokok Bahasan dan Rincian Bahasan 

Pengambilan Keputusan 

Manajemen dan Informasi 

yang Dibutuhkan 
 

 Kegiatan tingkatan manajemen dan klasifikasi keputusan 
manajemen yaitu keputusan tak terstruktur pada manajemen 
tingkat atas contoh merger  ,setengah terstruktur serta  keputusan 
struktur pada tingkat bawah contoh piutang dan Peran 

manajmen seperti peran pimpinan,peran informasi serta peran 
pengambil keputusan. 
 

 
No. 

Tahapan 
Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 

Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

1.  Persiapan 
Tutorial 

Menyiapkan : 
 Absen 

 BMP  dan PPt 

 LCD  Infocus 

 White board 
 

Tahap 
persiapan 5 

menit 

2.  Kegiatan 

Pendahuluan 

 Menyapa mahasiswa 

 Mengecek kehadiran mahasiswa 

 

 Tutor menjelaskan target  

kompetensi dan ruang lingkup materi 
yang akan dibahas 

 

 LCD 

 Infocus 

 BMP  

 Absen 

 White board ,spidol 

Tahap 

pendahuluan   

15 menit 



No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 

Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

 Tutor menjelaskan strategi dan langkah 

pembahasan yang digunakan. 

 

 

3.  Kegiatan 
Penyajian 

 

 Tutor menjelaskan kegiatan pada tingkatan  

manajemen  contoh   perencanaan  

strategik 

 Tutor   menjelaskan   klasifikasi   

keputusan manajemen yaitu  keputusan tak  

terstruktur pada manajemen  tingkat atas 

contoh merger  ,setengah terstruktur serta  

keputusan struktur pada tingkat bawah 

contoh  tagihan piutang  

 Tutor menjelaskan  Peran manajmen seperti 

peran pimpinan,peran informasi sebagai 

juru bicara perusahaan serta peran 
pengambil keputusan. 

 

 

 

Tahap 

penyajian 90 

menit 

4.  Kegiatan 
Penutup 

 Tutor Bersama dengan mahasiswa 
menyimpulkan materi yang telah dibahas pada 

pertemuan ini. 

 Tutor memberikan tugas kepada mahasiswa 
untuk membuat  konsep pada modul yang akan 

dibahas di  pertemuan berikutnya 

Tahap 
penutup  
 
15  menit 

 

  



SATUANACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA/TUWEB 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

PERTEMUAN KE-4 

 

Nama Mata Kuliah : Sistem informasi Manajemen 

Kode Mata Kuliah : EKMA4434 

Jumlah sks : 3 Sks 

Nama Pengembang : Anung WidodoSKom,MM 

Nama Penelaah : Andy Maulana,SE,MM 

Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah 

: Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan sudah mampu 
membedakan antara data dengan informasi dalam suatu system  
dan mengenal perangkat input ouput pada computer serta dapat 
mengimplementasikan pengetahuan sistem  teknologi informasi 

pada e- commerce.Matakuliah ini bermanfaat agar mahasiswa 
mengenal kebutuhan informasi pada masing –masing   jajaran    
dan    tatanan   organisasi 

 

Capaian Pembelajaran 

Umum (CPU) 

: Mahasi swa da pat  menjelaskan  Apl ikas i  Si stem 

Infor mas i   fungs ional  

 

Capaian Pembelajaran 

Khusus (CPK) 

:  Mahasiswa dapat  menjelaskan system informasi 

fungsional yang terdiri dari SIA,SIPEM,SIPRO,SIMSDM, 
klasifikasi   keputusan manajemen yaitu  keputusan tak  terstruktur 

pada manajemen  tingkat atas contoh tagihan piutang. Peran 

manajmen seperti peran pimpinan,peran informasi sebagai juru 

bicara perusahaan serta peran pengambil keputusan. 

 

Pokok Bahasan  Sub Pokok Bahasan dan Rincian Bahasan 
Aplikasi Sistem 
Informa si  

 

  menjelaskan system informasi fungsional yang terdiri 
dariSIA,SIPEM,SIPRO,SIMSDM, klasifikasi   keputusan 
manajemen yaitu  keputusan tak  terstruktur pada manajemen  

tingkat atas contoh tagihan piutang. Peran manajmen seperti peran 

pimpinan,peran informasi sebagai juru bicara perusahaan serta 

peran pengambil keputusan. 

 

 

No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 
Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

1.  Persiapan 
Tutorial 

Menyiapkan : 
 Absen 

 BMP  dan PPt 

 LCD  Infocus 

 White board,spidol,penghapus 
 

Tahap 

persiapan 

 5 menit 

2.  Kegiatan 
Pendahuluan 

 Menyapa mahasiswa 

 

 Mengecek kehadiran mahasiswa 

 

 Tutor menjelaskan target  

kompetensi dan ruang lingkup 

materi yang akan dibahas 

 

 Tutor menjelaskan strategi dan 
langkah pembahasan yang 

digunakan. 

Menyiapkan : 

 Absen 
 BMP  dan PPt 

 LCD  Infocus 

 White 

board,spidol,penghapus 
 

Tahap 
pendahuluan  
15 menit 



No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 

Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

3.  Kegiatan 
Penyajian 

 

 Tutor menjelaskan system 

informasi fungsional yang terdiri 

dariSIA,SIPEM,SIPRO,SIMSDM, 

merger  ,setengah terstruktur serta  

keputusan struktur pada tingkat 

bawah contoh 

   tagihan piutang. 

 

 Tutor menjelaskan  Peran 
manajmen seperti peran 

pimpinan,peran informasi sebagai 

juru bicara perusahaan serta peran 

pengambil keputusan. 

 

 
 
Tahap 
penyajian  

90 menit 

4.  Kegiatan 
Penutup 

 Tutor Bersama dengan mahasiswa 
menyimpulkan materi yang telah 

dibahas pada pertemuan ini. 

 Tutor memberikan tugas kepada 

mahasiswa untuk membuat  konsep 

pada modul yang akan dibahas di  
pertemuan berikutnya 

Tahap 
persiapan  
15 menit 

 

  



SATUANACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA/TUWEB 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

PERTEMUAN KE-5 

 

Nama Mata Kuliah : Sistem informasi Manajemen 

Kode Mata Kuliah : EKMA4434 

Jumlah sks : 3 Sks 

Nama Pengembang : Anung WidodoSKom,MM 

Nama Penelaah : Andy Maulana,SE,MM 

Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah 

: Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan sudah mampu 
membedakan antara data dengan informasi dalam suatu system  
dan mengenal perangkat input ouput pada computer serta dapat 
mengimplementasikan pengetahuan sistem  teknologi 

informasi pada e- commerce.Matakuliah ini bermanfaat agar 
mahasiswa mengenal kebutuhan informasi pada masing –
masing   jajaran    dan    tatanan   organisasi 

CPU : Pengembangan Sistem Informasi 

Capaian Pembelajaran 

Khusus (CPK) 

: Tahapan daur hidup pengembangan system dari  analisis 

perancangan sitem ,implementasi dan perawatan system , 

metode pengembangan system cara top down dan bottom 

up,alat pengembangan system Data flow diagram. 

Pokok Bahasan  Sub Pokok Bahasan dan Rincian Bahasan 
Pengembangan Sistem 
Informasi 

 Tahapan daur hidup pengembangan system dari  analisis 

perancangan sitem ,implementasi dan perawatan system , 

metode pengembangan system cara top down dan bottom 

up,alat pengembangan system Data flow diagram 

 

No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 
Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

1.  Persiapan 
Tutorial 

Menyiapkan : 

 Absen 

 BMP  dan PPt 

 LCD  Infocus 

 White board,spidol,penghapus 

 

Tahap 
persiapan 5 
menit 

2.  Kegiatan 

Pendahuluan 

 Menyapa mahasiswa 

 

 Mengecek kehadiran mahasiswa 

 

 Tutor menjelaskan target  

kompetensi dan ruang lingkup 

materi yang akan dibahas 

 

 Tutor menjelaskan strategi dan 

langkah pembahasan yang 

digunakan. 

Menyiapkan : 

 Absen 

 BMP  dan PPt 

 LCD  Infocus 
 White 

board,spidol,penghapus 

 

Tahap 

pendahuluan   
15 menit 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.  Kegiatan 
Penyajian 

 

 Menjelaskan tahapan daur hidup 

pengembangan system dari  

analisis perancangan sitem 

,implementasi dan perawatan 

system . 

Tahap 
penyajian 90 

menit 
 
 
 
 



No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 

Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

 Tutor menjelaskan metode 

pengembangan system cara top 

down dan bottom up . 

 Tutor menjelaskan alat   

pengembangan system Data flow 

diagram serta peran pengambil 

keputusan. 

 

 
 
 
 

4.  Kegiatan 
Penutup 

 Tutor Bersama dengan mahasiswa 
menyimpulkan materi yang telah 

dibahas pada pertemuan ini. 

 Tutor memberikan tugas kepada 
mahasiswa untuk membuat  konsep 

pada modul yang akan dibahas di  

pertemuan berikutnya 

Tahap penutup 
sekitar  
15 menit 

 

  



SATUANACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA/TUWEB 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

PERTEMUAN KE-6 

 

Nama Mata Kuliah : Sistem informasi Manajemen 

Kode Mata Kuliah : EKMA4434 

Jumlah sks : 3 Sks 

Nama Pengembang : Anung WidodoSKom,MM 

Nama Penelaah : Andy Maulana,SE,MM 

Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah 

: Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan sudah mampu 
membedakan antara data dengan informasi dalam suatu system  
dan mengenal perangkat input ouput pada computer serta dapat 
mengimplementasikan pengetahuan sistem  teknologi 

informasi pada e- commerce.Matakuliah ini bermanfaat agar 
mahasiswa mengenal kebutuhan informasi pada masing –
masing   jajaran    dan    tatanan   organisasi 

Capaian Pembelajaran 

Umum (CPU) 

: Mahasi swa da pat menjelaskan  Konsep Sistem 

Informa si  

 

Capaian Pembelajaran 

Khusus (CPK) 

: Mahasiswa dapat menjelaskan perangkat keras  peralatan 

input ,peralatan proses ,memori utama,peralatan 

output.teknologi perangkat lunak,sistem operasi,bahasa 

pemrograman ,software aplikasi, 

Pokok Bahasan  Sub Pokok Bahasan dan Rincian Bahasan 

Konsep Si stem 

Informa si  

 

 perangkat keras  peralatan input ,peralatan proses 

,memori utama,peralatan output.teknologi perangkat 

lunak,sistem operasi,bahasa pemrograman ,software 

aplikasi, 

 

No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 
Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

1.  Persiapan 
Tutorial 

Menyiapkan : 
 Absen 

 BMP  dan PPt 

 LCD  Infocus 

 White board,spidol,penghapus 
 

Tahap 
persiapan  
5 menit 

2.  Kegiatan 
Pendahuluan 

 Menyapa mahasiswa 

 

 Mengecek kehadiran 

mahasiswa 

 

 Tutor menjelaskan target  

kompetensi dan ruang lingkup 

materi yang akan dibahas 
 

 Tutor menjelaskan strategi dan 

langkah pembahasan yang 

digunakan. 

Menyiapkan : 

 Absen 
 BMP  dan PPt 

 LCD  Infocus 

 White 

board,spidol,penghapus 
 

Tahap 
pendahuluan  
15menit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 

Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

3.  Kegiatan 
Penyajian 

 Tuton menjelaskan 

peralatan input, ,alat 
pemroses,memori utama, 
alat output,. 

 Tutor menjelaskan 

perangkat lunak 
,sistemoperasi  

 Tutor menjelaskan bahasa 
pemrograman ,software 

aplikasi. 

Tahap 
penyajian 
90menit 
 

 
 
 
 
 

4.  Kegiatan 
Penutup 

 Tutor Bersama dengan mahasiswa 
menyimpulkan materi yang telah 

dibahas pada pertemuan ini. 

 Tutor memberikan tugas kepada 
mahasiswa untuk membuat  konsep 

pada modul yang akan dibahas di  

pertemuan berikutnya 

 
Tahap 
penutup 

  
15  menit 

 

  



SATUANACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA/TUWEB 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

PERTEMUAN KE-7 

 

Nama Mata Kuliah : Sistem informasi Manajemen 

Kode Mata Kuliah : EKMA4434 

Jumlah sks : 3 Sks 

Nama Pengembang : Anung WidodoSKom,MM 

Nama Penelaah : Andy Maulana,SE,MM 

Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah 

: Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan sudah mampu 
membedakan antara data dengan informasi dalam suatu system  
dan mengenal perangkat input ouput pada computer serta dapat 
mengimplementasikan pengetahuan sistem  teknologi 

informasi pada e- commerce.Matakuliah ini bermanfaat agar 
mahasiswa mengenal kebutuhan informasi pada masing –
masing   jajaran    dan    tatanan   organisasi 

Capaian Pembelajaran 

Umum (CPU) 

: Mahasiswa dapat menjelaskan Basis data 

Capaian Pembelajaran 

Khusus (CPK) 

: Mahasiswa dapat menjelaskan konsep Basis data 

DefinisiBasis data,Pendekatan tradisional basis 

data,duplikasi data ,Jenjang data ,karakteristik 

data,organisasi file ,akses data sequential,File akses 

langsung,File urut berindex,Struktur data. 

Pokok Bahasan  Sub Pokok Bahasan dan Rincian Bahasan 

Basis data  Menjelaskan pengertian konsep Basis data DefinisiBasis 

data,Pendekatan tradisional basis data,duplikasi data 

,Jenjang data ,karakteristik data,organisasi file ,akses data 

sequential,File akses langsung,File urut berindex,Struktur 

data. 

 

No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 
Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

1.  Persiapan 
Tutorial 

Menyiapkan : 

 Absen 

 BMP  dan PPt 

 LCD  Infocus 

 White board,spidol,penghapus 

 

Tahap 
persiapan 
5menit 

2.  Kegiatan 

Pendahuluan 

 Menyapa mahasiswa 

 

 Mengecek kehadiran mahasiswa 

 

 Tutor menjelaskan target  

kompetensi dan ruang lingkup 

materi yang akan dibahas 

 

 Tutor menjelaskan strategi dan 

langkah pembahasan yang 

digunakan. 

Menyiapkan : 

 Absen 

 BMP  dan PPt 

 LCD  Infocus 
 White 

board,spidol,penghapus 

 

Tahap 

pendahuluan   
10  menit 

3.  Kegiatan 
Penyajian 

 Tuton menjelaskan konsep 

bais data,definisi basisdata. 

 Tutor menjelaskan 
pendekatan tradisional 

 
 
Tahap 

penyajian 90 
menit 



No. 
Tahapan 

Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 

Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

basisdata,duplikasi 
data,jenjang data. 
 

 Tutor menjelaskan file 

akses langsung,file urutan 
berindex,struktur data. 

 
 
 
 

 
 
 
 

4.  Kegiatan 
Penutup 

 Tutor Bersama dengan mahasiswa 
menyimpulkan materi yang telah 

dibahas pada pertemuan ini. 

 Tutor memberikan tugas kepada 

mahasiswa untuk membuat  konsep 

pada modul yang akan dibahas di  
pertemuan berikutnya 

Tahap penutup 
sekitar  
15  menit 

 

  



SATUANACARA TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA/TUWEB 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

PERTEMUAN KE-8 

 

Nama Mata Kuliah : Sistem informasi Manajemen 

Kode Mata Kuliah : EKMA4434 

Jumlah sks : 3 Sks 

Nama Pengembang : Anung WidodoSKom,MM 

Nama Penelaah : Andy Maulana,SE,MM 

Capaian Pembelajaran 

Mata Kuliah 

: Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan sudah mampu 
membedakan antara data dengan informasi dalam suatu system  
dan mengenal perangkat input ouput pada computer serta dapat 
mengimplementasikan pengetahuan sistem  teknologi 

informasi pada e- commerce.Matakuliah ini bermanfaat agar 
mahasiswa mengenal kebutuhan informasi pada masing –
masing   jajaran    dan    tatanan   organisasi 

Capaian Pembelajaran 

Umum (CPU) 

: Mahasi swa da pat menjelaskan Pengendalian 

Sistem Informasi  

 

Capaian Pembelajaran 

Khusus (CPK) 

: Mahasiswa dapat menjelaskan pengendalian 

organisasi,pengendalian dokumentasi,pengendalian 

kerusakan perangkat keras,pengendalian keamanan 

data,bakup data,pengendalian aplikasi,pengendalian 

selama proses data.Internet dan e-busines,jejaring 

computer,Domain internet,Protocol internet.world wide 

web 

Pokok Bahasan  Sub Pokok Bahasan dan Rincian Bahasan 
Pengendal ian Sistem 

Informa si  

 

 Menjelaskan pengendalian organisasi,pengendalian 

dokumentasi,pengendalian kerusakan perangkat 

keras,pengendalian keamanan data,bakup 

data,pengendalian aplikasi,pengendalian selama proses 

data.Internet dan e-busines,jejaring computer,Domain 

internet,Protocol internet.world wide web 

 

No. Tahapan 
Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 
Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

1.  Persiapan 
Tutorial 

Menyiapkan : 

 Absen 

 BMP  dan PPt 

 LCD  Infocus 

 White board,spidol,penghapus 

 

Tahap persiapan 
5menit 

2.  Kegiatan 
Pendahuluan 

 Menyapa mahasiswa 

 
 Mengecek kehadiran 

mahasiswa 

 

 Tutor menjelaskan target  

kompetensi dan ruang lingkup 

materi yang akan dibahas 

 

 Tutor menjelaskan strategi dan 

langkah pembahasan yang 

digunakan. 

Menyiapkan : 
 Absen 

 BMP  dan PPt 

 LCD  Infocus 

 White 
board,spidol,penghapus 

 

Tahap 
pendahuluan  
10menit 



No. Tahapan 
Rincian Kegiatan (skenario 

pembelajaran) 

Media & Sumber 

Belajar 
Waktu 

3.  Kegiatan 
Penyajian 

 Tuton menjelaskan 

pengendalian 
organisasi,pengendalian 
dokumentasi,pengendalian 
kerusakan perangkat 
keras,pengendalian 
keamanan data ,backup 
data. 

 Tutor menjelaskan 
pengendalian aplikasi 
,pengendalian selama 
proses data.  

 Tutor menjelaskan 
internet dan e-
busines,jejaring computer 
,domain internet,protocol 

internet,World wide web. 

Tahap 
penyajian  
90menit 

4.  Kegiatan 
Penutup 

 Tutor Bersama dengan mahasiswa 
menyimpulkan materi yang telah 

dibahas pada pertemuan ini. 

 Tutor memberikan tugas kepada 
mahasiswa untuk membuat  konsep 

pada modul yang akan dibahas di  

pertemuan berikutnya 

Tahap penutup 
sekitar  
15 menit 

 
 


