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CPL – Prodi
LO2A
Mampu melakukan analisa proses bisnis berjalan pada institusi yang menerapkan enterprise sistem.
CP – Mata Kuliah
ICANWK534A
1. Mahasiswa dapat mengetahui lingkungan kerja secara virtual computing.
2. Mahasiswa mampu menyiapkan ketersediaan sumber daya dan penanganan apabila terjadi gangguan terhadap sumber
daya tersebut.

Deskripsi
Singkat Mata
Kuliah
Materi
Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Mata kuliah yang memamparkan mengenai enterprise resources planning, teknologi ERP yang digunanakan secara terpinci, perkembangannya
dalam dunia bisnis, produk-produk ERP yang berada di pasaran dunia dan produk yang digunakan di pasaran indonesia. Mengenal produk SAP
sebagai salah satu bentuk ERP, memahami modul-modul yang digunakan oleh system SAP. Mengerti hubungna antar modul tersebut dalam system
SAP.
1. Pengenalan ERP
2. Teknologi dan Penggunaan ERP
3. Macam-macam Produk ERP
4. SAP
5. Modul-modul SAP

Pustaka

Utama
SAP01-OVERVIEW

Media
Pembelajaran
Team Teaching
Mata Kuliah
Prasyarat

Minggu
Ke(1)
1

2

Pendukung
1.
Perangkat Lunak
Ms. Power Point, Networking, SAP Log On, Exam
Inge Handriani
Tidak ada

Perangkat Keras
PC, Kabel jaringan internet dan LCD

Sub-CP-MK
(Sebagai Kemampuan
Akhir yang diharapkan)

Materi Pembelajaran
[Pustaka]

Indikator

Kriteria & Bentuk
Penilaian

(2)

(3)

(4)

(5)

Mengetahui pengenalan
mata kuliah ERP, aturan
main kelas, materi yang
harus dipelajari selama
satu semester kedepan,
dan output yang
diharapkan atas mata
kuliah ini.
Mampu mengenal
mengenai enteprise
system, manfaat dari
penggunaan ERP.
Mengetahui proses apa
saja yang berkaitan
dengan ERP. Mampu
memahami teknologi
apa saja yang digunakan
dalam system ERP,

Introductions

Mahasiswa memahami
tujuan materi dan
mengenal materi yang
diberikan.

Essentials of Enterprise Mahasiswa memahami
system
&
ERP bentuk enterprise system
Technologies
dan teknologi pada ERP.

Metode
Pembelajaran
[estimasi
waktu]
(6)

Kemampuan
pemahaman mata
kuliah.

Tutorial [ 60
menit] dan
diskusi [90]

Kemampuan
menjawab
pertanyaan materi.

Tutorial [60
menit], diskusi
[60 menit],
dan contoh
kasus [30
menit].

Pengalaman
Belajar
Mahasiswa
(7)

Tanya jawab
dan mencari
bahan materi.

Tanya jawab
dan memahami
bermacam
bentuk
enterprise
system dan
teknologi yang
digunakan ERP.

Bobot
Penilaian
(8)
5%

5%

mengenal penggunaan
database dalam ERP.

3

4

5

6

Mampu memahami alur
dari SCM dan CRM
sebagai pendukung dari
system ERP. Mampu
memahami
impelementasi ERP di
dunia bisnis, memahami
sejauh mana ERP
digunakan dalam
perusahaan.
Mampu memahami
modul-modul yang
terkandung didalam
system ERP. Mampu
mengenal produkproduk ERP yang
dikeluarkan di pasaran.
Memahami pengertian
dan sejarah
perkembangan produk
SAP.

Supply Chain
Management,
Customer Relationship
Management dan ERP
Implementation.

Mahasiswa memahami
proses SCM, CRM dan
implementasi ERP.

Kemampuan
menjawab
pertanyaan materi
dan menyelesaikan
kasus.

Tutorial [60
menit], diskusi
[30 menit],
dan latihan
kasus [60
menit].

The Business Modules
& The ERP Market.

Mahasiswa memahami
bentuk modul yang
diguanakan pada konsep
ERP. Mahasiswa memahami
produk ERP di pasaran.

Kemampuan
menjawab
pertanyaan materi
dan menyelesaikan
kasus.

Tutorial [30
menit] dan
Presentasi
[120].

Intoductions of SAP &
Navigation

Mahasiswa mengenal
aplikasi SAP dan cara
menggunakannya.

Kemampuan
menjawab
pertanyaan materi
dan memahami
penggunaan fitur
aplikasi SAP.

Memahami pembuatan
system wide concept,
mengenal master data.

System-Wide
Concept

Mahasiswa memahami
system wide concept SAP
dan Master data.

Kemampuan
membuat system
wide concept dan
memahami master
data yang digunakan.

Tutorial [60
menit], diskusi
[30 menit],
dan latihan
pengenalan
aplikasi [60
menit].
Tutorial [60
menit], diskusi
[30 menit],
dan latihan

Tanya jawab
dan mencari
implementasi
ERP pada
industri di
Indonesia.

10%

Mencari bentuk
modul, mencari
produk ERP di
pasaran,
presentasi
penggunaan ERP
di industri.
Tanya jawab
dan
mendapatkan
petunjuk
penggunaan
aplikasi SAP.

5%

Tanya jawab
dan membuat
system wide
concept.

10%

5%

7

8
9

Memahami proses bisnis
procurement,
memahami pembuatan
transaksi procurement.

Logistic Module Procurement

Mahasiswa memahami
proses bisnis transaksi
procurement dan
memasukkan transaksi
procurement.

Kemampuan
menjawab
pertanyaan materi
dan memahami alur
proses transaksi
procurement.

kasus [60
menit].
Tutorial [60
menit}, diskusi
[30 menit],
dan
pembuatan
transaksi [60
menit].

Tanya jawab
dan membuat
transaksi
procurement.

10%

Evaluasi tengah semester : melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya

Memahami proses bisnis
oder processing,
memahami pembuatan
transaksi sales order.

Logistic Module - Order
Processing

Mahasiswa memahami
proses bisnis transaksi order
processing dan
memasukkan transaksi
order processing.

Kemampuan
menjawab
pertanyaan materi
dan memahami alur
proses transaksi order
processing.

10

Memahami proses bisnis
production, memahami
bentuk-bentuk proses
produksi dan transaksi
proses order produksi.

Logistic Module Production

Mahasiswa memahami
proses bisnis produksi dan
memasukkan transaksi
order produksi .

Kemampuan
menjawab
pertanyaan materi
dan memahami alur
proses produksi .

11

Memahami konsep
accounting, memahami
finansial accounting
yang digunakan dalam
system SAP

Financial Module Financial Accounting

Mahasiswa memahami
konsep standar akuntansi,
memahami proses bisnis
akuntansi keuangan dan
memasukkan transaksi
keuangan.

Kemampuan
menjawab
pertanyaan materi
dan memahami alur
proses transaksi
keuangan.

12

Memahami konsep
accounting, memahami
magement accounting

Financial Module Management
Accounting

Mahasiswa memahami
proses bisnis transaksi
akuntansi manajemen dan

Kemampuan
menjawab
pertanyaan materi
dan memahami alur

Tutorial [60
menit}, diskusi
[30 menit],
dan
pembuatan
transaksi [60
menit].
Tutorial [60
menit}, diskusi
[30 menit],
dan
pembuatan
transaksi [60
menit].
Tutorial [60
menit}, diskusi
[30 menit],
dan
pembuatan
transaksi [60
menit].
Tutorial [60
menit}, diskusi
[30 menit],
dan

Tanya jawab
dan membuat
transaksi order
processing.

10%

Tanya jawab
dan membuat
transaksi order
produksi .

10%

Tanya jawab
dan membuat
transaksi
keuangan.

5%

Tanya jawab
dan membuat
transaksi

10%

yang digunakan dalam
system SAP

memasukkan transaksi
akuntansi manajemen.

13

Memahami proses bisnis Human Capital
pengelolaan SDM yang Management Module
dilakukan dalam system
SAP

Mahasiswa memahami
proses bisnis transaksi
human capital management
dan memasukkan proses
data karyawan.

14

Memahami teknologi
yang digunakan dalam
system SAP.

mySAP Technologies
Module

Mahasiswa memahami
teknologi yang digunakan
SAP.

15

Mempelajari bentukbentuk permasalahan
yang diujikan.

Latihan Soal

Mahasiswa memahami
bahan ujian sertifikasi.

16

proses transaksi
akuntansi manajemen
.
Kemampuan
menjawab
pertanyaan materi
dan memahami alur
proses transaksi
human capital
management.
Kemampuan
menjawab
pertanyaan materi
dan memahami
teknologi yang
digunakan SAP.
Kemampuan
menjawab bahan
ujian sertifikasi.

pembuatan
transaksi [60
menit].
Tutorial [60
menit}, diskusi
[30 menit],
dan
pembuatan
transaksi [60
menit].
Tutorial [60
menit}, diskusi
[30 menit],
dan
pembuatan
transaksi [60
menit].
Tutorial [30
menit] dan
Penyelesaian
Soal [120].

Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa

akuntansi
manajemen .
Tanya jawab
dan membuat
transaksi proses
human capital
management.

5%

Tanya jawab
dan memahami
teknologi SAP.

5%

Memahami
bahan ujian
sertifikasi.

5%

