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PENJABARAN MATA KULIAH 

(COURSE OUTLINE) 
 

A. IDENTITAS MATA KULIAH 
Nama Mata Kuliah  :  Enterprise Resources Planning (ERP) 
Kelompok Mata Kuliah  :   
Bobot SKS  :  4 
Kode Mata Kuliah  :  SI142 
Semester  :  VI / Genap 
Prasyarat  :   
Program studi  :  Sistem Informasi 
Nama Dosen  :  Andi Dwi Riyanto, S.Kom.,M.Kom; Rizal Krisdiyanto, S.Kom 
 

B. DESKRIPSI MATA KULIAH 
ERP merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 4 sks sehingga mata kuliah ini wajib diambil 
oleh peserta didik. Mata kuliah ini ditawarkan pada semester genap.  
Mata kuliah ini membekali peserta didik pemahaman konsep-konsep dasar dan aplikasi simulasi 
proses bisnis dalam sebuah perusahaan. Konsep-konsep tersebut meliputi struktur organisasi 
dan master data yang sesuai dengan standar sistem SAP yang digunakan sebagai dasar untuk 
memahami proses bisnis dan aplikasinya. Aplikasi dalam bentuk simulasi dengan menggunakan 
metode studi kasus dan alat bantu software SAP. Proses bisnis utama dalam mata kuliah ini 
meliputi Logistics, Financials dan Human Capital Management. 
 

C. PETA KONSEP (CONCEPT MAP) 
Bagan arus perkuliahan mata kuliah ini secara umum adalah sebagai berikut : 

 



D. TUJUAN MATA KULIAH 
Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa pemahaman konsep-konsep dasar ERP 
dan aplikasi (simulasi) nya serta untuk membekali mahasiswa agar dapat berpikir mandiri dan 
kritis terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan proses bisnis dalam perusahaan dengan 
menggunakan alat bantu software SAP dan berbagai macam materi pengajaran pendukung yang 
berbasis IT (Web Base Learning) maupun konvensional. 
 

E. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Pertemuan 
Ke 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

1 Peserta didik memahami kompetensi 
dasar dan indikator pencapaian 
perkuliahan dan simulasi studi kasus 
yang harus diselesaikan serta dapat 
membuat rencana perkuliahan satu 
Semester 

Peserta didik dapat menyusun respon 
terhadap TOR dengan target pribadi 
yang jelas dan dapat membuat tabel 
rencana kerja dan 
skenario kegiatan perkuliahan satu 
semester 

2.1 
 

Peserta didik memahami sejarah dan 
milestone SAP sebagai perusahaan (SAP 
as a company) 

Peserta didik dapat menjelaskan 
dengan benar sejarah kemunculan 
SAP sebagai perusahaan, 
perkembangan dan perjalanan 
perusahaan 

2.2 
 

Peserta didik memahami berbagai 
produk sebagai solusi yang dikeluarkan 
oleh SAP (SAP as a product) 
 

Peserta didik dapat menjelaskan 
dengan benar berbagai produk dan 
aplikasi produk SAP serta berbagai 
macam jenis dan ukuran perusahaan 
implementor yang meggunakan 
produk-produk SAP tersebut sebagai 
solusi untuk memecahkan masalah 
yang terdapat dalam perusahaan 

3.1 
 

Peserta didik memahami berbagai 
macam navigasi yang terdapat dalam 
software SAP GUI 
 

Peserta didik dapat mengoperasikan 
semua jenis instruksi dalam software 
SAP yang terkait dengan sistem login 
secara sistematis 

3.2 
 

 Peserta didik dapat mengoperasikan 
semua jenis instruksi dalam software 
SAP yang terkait sistem navigasi dan 
perintah dengan benar 

3.3 
 

 Peserta didik dapat mengoperasikan 
semua jenis instruksi dalam software 
SAP GUI yang terkait dengan fitur-fitur 
bantuan (the SAP help features) 
dengan benar 

4 
 

Peserta didik dapat menganalisis dua 
konsep yang terkait system wide 
concept dalam SAP 
 

Peserta didik dapat menggambarkan 
dan menjelaskan struktur organisasi 
dalam sistem SAP dengan benar. 

  Peserta didik dapat mengidentifikasi 
semua master data yang terdapat 
dalam SAP Overview dengan benar. 

5 
 

Peserta didik dapat mengidentifikasi 
proses bisnis yang terkait dengan 
logistics 
 

Peserta didik dapat mendiagramkan, 
menganalisis dan mensimulasikan 
proses bisnis procurement yang 
terdapat dalam sebuah studi kasus 
dengan alat bantu software SAP 
secara sistematis 

6 
 

 Peserta didik dapat mendiagramkan, 
menganalisis dan mensimulasikan 



proses bisnis sales & distribution yang 
terdapat dalam sebuah studi kasus 
dengan alat bantu software SAP 
dengan benar 

7 
 

 Peserta didik dapat mendiagramkan, 
menganalisis dan mensimulasikan 
proses bisnis production yang 
terdapat dalam sebuah studi kasus 
dengan alat bantu software SAP 
secara berurutan dan benar 

8 
 

Peserta didik mampu memahami konsep 
dalam dasar-dasar akuntansi (accounting 
foundation) 

Peserta didik dapat menjelaskan 
konsep yang terkait dengan dasar-
dasar akuntansi (accounting 
foundation) dengan benar 

9 
 

Peserta didik mampu mengidentifikasi 
proses bisnis yang terkait financials 

Peserta didik dapat mendiagramkan, 
menganalisis dan mensimulasikan 
proses bisnis financial accounting 
yang terdapat 
dalam sebuah studi kasus dengan alat 
bantu software SAP secara berurutan 
dan benar 

10 
 

 Peserta didik dapat mendiagramkan, 
menganalisis dan mensimulasikan 
proses bisnis management accounting 
yang terdapat dalam sebuah studi 
kasus dengan alat bantu software SAP 
dengan berurutan dan benar 

11 
 

Peserta didik mampu mengidentifikasi 
proses bisnis yang terkait dengan human 
capital management 
 

Peserta didik dapat mendiagramkan 
dan menganalisis proses bisnis human 
capital management dengan benar 

12 
 

 Peserta didik dapat mensimulasikan 
proses bisnis human capital 
management yang terdapat dalam 
sebuah studi kasus dengan alat bantu 
software SAP secara berurutan dan 
benar 

13 
 

Peserta didik mampu memahami 
teknologi yang digunakan dalam 
software SAP 
 

Peserta didik dapat menjelaskan 
dengan tepat client/server 
architecture yang terdapat dalam 
software SAP 

14 
 

 Peserta didik dapat menjelaskan 
dengan benar database yang terdapat 
dalam software SAP 

 
F. JADWAL (TIMELINE) DAN TOPIK PERKULIAHAN 

Pertemuan 
Ke 

Tanggal Topik Bahasan Sub Topik Bahasan 

1  Pengantar 
 

1. Course outline 
2. SAP dan rencana studi 
3. Penjelasan umum studi kasus 

2  Unit 1. Introduction 
 

1. SAP the company 
2. Product overview 

3  Unit 2. Navigation 
 

1. Logging On & Personalizing Your 
User Interface 
2. Navigating in the SAP System 
3. Using Help 



4  Unit 3. System Wide 
Concept 

1. SAP system 
2. Master Data 

5  Unit 4.1. Logistics-
Procurement 

1. Procurement Overview 
2. Procurement Business Process 

6  Unit 4. Logistics- Sales 
Order Management 

1. Sales Order Management Overview 
2. Sales Order Management Business 
Process 

7  Unit 4. Logistics-Production 1. Production Overview 
2. Production Business Process 

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

8  Unit 5. Financials Accounting Foundation 

9  Unit 5. Financials Financials Accounting 

10  Unit 5. Financials Management Accounting 

11  Unit 6. Human Capital 
Management 

Human Capital Management 
Overview 

12  Unit 6. Human Capital 
Management 

Human Capital Management Business 
Process 

13  Unit 7. mySAP Technology Client/Server Architecture 
 

14  Unit 7. mySAP Technology The database 
 

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 

 
G. REFERENSI 

Kappouf, J., Lauterbach, B. & Koch, M. (2011) Logistics Core Operations with SAP. Springer, 
Heidelberg Hadjerrouit, S. (2010) “Developing web-based learning resources in school education: 
A user- centered approach”, Interdiscipliner Journal of E-Learning and Learning Objects, Vol. 6, 
pp. 116-135 
Participant Handbook SAP01 SAP Overview (2006), Edugate, Jakarta  
Williams, G. C. (2008). Implementing SAP ERP Sales & Distribution. McGrawhill. New York 
 

H. SISTEM PENILAIAN 
1. Penentuan komponen dan bobot penilaian 

Beberapa komponen penilaian dalam mata kuliah ini adalah Ujian Tengah Semester (UTS), 
Ujian Akhir Semester (UAS), kuis dan simulasi dengan perincian bobot seperti pada tabel di 
bawah ini. 

No Komponen Bobot 

1   Ujian Tengah Semester (UTS)   30% 

2   Ujian Akhir Semester (UAS)   30% 

3   Tugas 30% 

4   Presensi 10% 

 Total   100% 

 
2. Sistem Penilaian 

Sistem penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Penilaian Acuan Patokan 
(PAP) sebagai berikut : 

No Skor Nilai 

1  A 

2  B 

3  C 

4  D 

5  E 

 
I. STRATEGI PEMBELAJARAN 

Metode active learning, sistem pembelajaran mandiri dan problems-based learning 
dikembangkan dalam mata kuliah ini, sehingga diharapkan mahasiswa dapat memiliki 
“kesadaran” dalam mengatasi problem yang diberikan pada kasus-kasus yang berhubungan 



dengan proses bisnis riil yang terdapat dalam perusahaan. Metoda pemberian materi dilakukan 
dengan ceramah, maupun pemberian contoh- contoh yang sesuai dengan kompetensi mata 
kuliah ini. 
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