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Capaian Pembelajaran Matakuliah (CP-MK):
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa:
1. Menguasai pengetahuan dasar di bidang Sistem Informasi terkait manusia, software,
hardware, data, dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, mengintegrasikan
dan mengelola komponen SI untuk menciptakan keunggulan bersaing bagi organisasi;
2. Menguasai metode, teknik, proses, dan tools yang digunakan organisasi dalam menjalankan
bisnis, menganalisis masalah dan peluang bisnis, menerjemahkan kebutuhan bisnis, dan
merancang solusi berbasis SI untuk memenuhi kebutuhan organisasi;
3. Menguasai teknik, metode dalam menganalisis kebutuhan sistem dan mendesain solusi
berbasis aplikasi SI untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan organisasi;
4. Menguasai fungsi-fungsi sistem informasi pada organisasi dan mengekplorasi kebutuhan
organisasi terhadap akuisisi dan pengembangan SI, implementasi rencana dan kebijakan
untuk mencapai efesiensi dan efektifitas kegiatan operasional dan pemenuhan kebutuhan
strategis organisasi.
5. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks
pengembangan atau implementasi IPTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian Sistem Informasi;
6. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
7. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang
keahlian Sistem Informasi, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
8. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi
dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada individu yang berada
di bawah tanggungjawabnya;
9. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
10. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
11. Mempunyai keahlian dalam mengidentifikasi, menganalisis, merancang, membuat, menguji,
mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem informasi dalam memenuhi kebutuhan
bisnis dan organisasi dalam mencapai tujuannya;
12. Mempunyai keahlian untuk menganalisis, memodelkan, melakukan perbaikan proses bisnis
untuk menyelesaikan permasalahan bisnis organisasi dengan pemanfaatan sistem informasi
secara efektif dan efesien, serta mampu menginstalasi, mengoperasikan,dan
mengkustomisasi perangkat lunak berbasis ERP pada area fungsional bisnis.
13. Mempunyai keahlian dalam mengidentifikasi, merumuskan, membuat, mengolah,
mengorganisasikan, mengelola basis data untuk memenuhi kebutuhan terhadap informasi
bagi keberlanjutan bisnis pada suatu organisasi.
14. Mempunyai keahlian dalam melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan terhadap
standar pemanfaatan ICT dan memberikan rekomendasi terhadap pemanfaatan sumber daya
IT sesuai dengan kebutuhan bisnis untuk bersaing secara global.
15. Mampu berkomunikasi antar personal baik dalam bentuk diskusi dan presentasi yang efektif;
16. Mampu bekerjasama dalam tim dan mengembangkan kepemimpinan dalam mengelola
pekerjaan dan tanggung jawab di bidang proyek Sistem Informasi
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Kemampuan yang direncanakan tiap tahapan belajar (Sub-CP-MK):
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa :
1. Mampu memahami pengertian Manajemen Rantai Pasok
2. Mampu memahami Strategi Rantai Pasok
3. Mampu menganalisis Jaringan Distribusi pada Rantai Pasok
4. Mampu mendesain Jaringan dalam Rantai Pasok
5. Mampu memahami Peramalan dan Pengelolaan Permintaan
6. Mampu melakukan Perencanaan Aggregat
7. Mampu memmahami cara Mengelola skala ekonomi pada Rantai Pasok : Siklus Persediaan
8. Mampu memahami Ketidakpastian dalam Rantai Pasok : Stok Persediaan
9. Mampu memahami Bagian Pengadaan dan Competitive Advantage
10. Mampu menganalisis Kriteria dan teknik pemilihan Supplier
11. Mampu menerapkan Teknologi Informasi dalam Manajemen Rantai Pasok

Pokok Bahasan (Subject Matter):
Mata kuliah ini mempelajari mengenai Manajemen Rantai Pasokan mulai dari menganalisis,
mendesain dan mengembangkan sistem jaringan pasokan dari awal pengadaan dari supplier,
produksi, sampai distribusi ke customer, khususnya tentang prinsip dasar dan standar rantai pasok
serta prosesnya juga kecenderungan masa depan rantai pasok yang berlaku dan terjadi di
lingkungan perusahaan dan pemerintah sehingga memiliki kualitas layanan yang kompeten.
Disamping mempelajari teori mata kuliah ini juga menekankan penggunaan tools ERP untuk
mendukung proses bisnis manajemen rantai pasok yang lebih efektif dan efisien.
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