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Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk
menghadapi perkembangan DUDI.
Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri.
Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang
akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Deskripsi Mata Kuliah:

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan dasar pemikiran mengenai latar belakang penerapan sistem inormasi manajemen dan untuk
memberikan pengetahuan mendasar kepada mahasiswa tentang filosofis dan skill yang diperlukan bagi pengembangan dan
pemanfaatan sistem informasi yang berdasar komputerisasi sebagai penghasil informasi pemecahan masalah-masalah
bisnis.Pemahaman mengenai tujuan, pengertian, ruang lingkup dan konsep-konsep dasar SIM, SIM sebagai sub sistem penunjang bagi
pelaksanaan fungsi operasional, dan pengambilan keputusan pemecahan masalah bisnis dalam organisasi. Topik yang dibahas, antara
lain: konsep sistem, informasi, manajemen, jenis-jenis SIM, kebutuhan informasi bagi manajemen, sistem informasi fungsional, sistem
komputer untuk SIM, sistem basis data, sistem pengolahan transaksi, sistem pengembangan, serta studi sistem.
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Mengurai kan
Memberikan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

4

SISTEM
INFORMASI
MANAJEMEN
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k onse p dasar
siste m
inform asi
m anaje m e n
Menjelaskan sistem
informasi
organisasional
sebagai bagian dari
sistem informasi
manajemen disertai
beberapa contoh
sederhana







5

SISTEM
PENUNJANG
KEPUTUSAN

Mahasiswa
memahami
konsep dari
sistem
pendukung
keputusan

Mahasiswa
m e m aham i
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pe nduk ung
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Pengertian dan
tujuan otomatisasi
perkantoran
Aplikasi
otomatisasi
perkantoran
Word
processing
Electronic mail
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calendering
Audio
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and retrieval
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WB,
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SISTEM
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EKSEKUTIF
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memiliki
gambaran
mengenai
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Mahasiswa
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tugas
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memahami
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Mahasiswa
memahami apa yang
mempengaruhi
keberhasilan EIS
Mahasiswa
mempunyai gagasan
mengenai trend EIS
di masa yang akan
datang











Pemahaman
mengenai apa
yang dimaksud
dengan eksekutif
Kebutuhan
informasi bagi
eksekutif
Sistem informasi
eksekutif
berdasarkan
computer
Keputusan
implementasi EIS
Trend EIS di masa
datang

Menjelaskan
Mengurai kan
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contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
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tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book
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PEMASARAN
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informasi
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organisasi
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Informasi
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 Subsistem
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 Subsistem
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SISTEM
INFORMASI
MANUFAKTUR
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memiliki
pemahaman
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informasi yang
ada pada
bidang
manufaktur
dan
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informasi
fungsional
lainnya

Mahasiswa
m e m aham i
k ontribusi
yang
dibe rik an
k om pute r
dalam
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Mahasiswa
memahami prosedur
formal
dalam
pengumpulan
informasi pemasok
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kontribusi terhadap
pemenuhan jadwal
manufaktur dan
pencapaian tingkat
kualitas
yang
dikehendaki
Mahasiswa
memahami trend
dalam sistem
manufaktur
berdasarkan
komputer







Komputer dalam
manufaktur
Komputer sebagai
sistem informasi
manufaktur
Model sistem
informasi
manufaktur
 Subsistem
pemrosesa
n data
 Subsistem
teknik
industri
 Subsistem
inteligensi
manufaktur
Susistem
produksi
 Subsistem
inventarisa
si
 Subsistem
kualitas
 Subsistem
biaya
Membuat
manufaktur
komputer terpadu




Menjelaskan
Mengurai kan
Memberikan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
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Book
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SISTEM
INFORMASI
KEUANGAN

Mahasiswa
memilki
pemahaman
akan sistem
informasi
keuangan
dalam
perusahaan

Mahasiswa m e
m ilik i
pe m aham an
m e nge nai
pe ranan yang
dilak uk an
ole h siste m
inform asi
k e uangan
Mahasiswa mengeta
hui pentingnya
informasi biaya
Mahasiswa mengeta
hui
perlunya
memasukkan
auditor internal
dalam disain dan
evaluasi CBIS
Mahasiswa memilik
i pemahaman awal
mengenai
cara
melakukan
peramalan dengan
paket statistik
Mahasiswa memaha
mi prosedur dasar
yang dapat diikuti
oleh perusahaan
dalam membuat
anggaran biaya
operasi tahunannya
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Model Sistem
Informasi
Keuangan
 Subsistem
pemrosesa
n data
 Subsistem
audit
internal
 Subsistem
inteligensi
keuangan
 Subsistem
peramalan
 Subsistem
manajemen
dana
 Subsistem
pengontrol
an
Menempatkan
sistem informasi
keuangan dalam
perspektif
Bagaimana
manajer
menggunakan
sistem informasi
keuangan

Menjelaskan
Mengurai kan
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contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
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tanggapan

UAS

WB,
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Referensi
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Judul Buku

Kota/Negara

Penerbit

McLeod Raymond

Sistem Informasi Manjemen (terjemahan)
jilid 1

Jak arta

Sale m ba Em pat

McLeod Raymond

Sistem Informasi Manjemen (terjemahan)
jilid 2

Jakarta

Salemba Empat

Kroenke, Hatch

Management Information System

Ne w York

McGrawHill

Referensi:
Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan 5 (Lima) tahun terakhir.

