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List Mata Kuliah Learning Outcome
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Sistem Digital

Mahasiswa memahami dasar-dasar teknik digital dan mampu merancang 

rangkaian digital sederhana, baik kombinatorial maupun sekuensial 

sinkron dan mengerti fungsi-fungsi logika pembentuk mikroprosesor dan 

komputer digital.

4 20

Kecerdasan Buatan

Mahasiswa memahami konsep kecerdasan buatan, pemrograman 

kecerdasan buatan, ruang masalah, representasi pengetahuan, searching, 

dasar-dasar game, robotika, pengenalan sistem pakar dan pengolahan 

bahasa alami, beserta penerapannya.

3 30

Grafika Komputer

Mahasiswa memahami teori dan implementasi grafika komputer, baik 

mengenai software-hardware-interface pendukungnya, maupun teknik dan 

implementasi pengolahan citra grafis dengan Windows Programming dan 

OpenGL.

3 5

Pengembangan Game
Mahasiswa memahami konsep dan aspek-aspek dalam membuat aplikasi 

game. Mahasiswa mampu membangun aplikasi game sederhana yang 

melibatkan kecerdasan buatan di dalamnya.
3 5
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List Mata Kuliah Learning Outcome
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Pengembangan Layanan 

Berbasis Komputasi 

Awan

Mahasiswa memahami komputasi awan serta mampu membangun dan 

mendeploy layanan web maupun mobile berbasis komputasi awan.
3 5

Uncertainty Reasoning
Mahasiswa memahami cara formal untuk merepresentasikan 

ketidakpastian dan metode reasoning dalam ketidakpastian untuk 

mendukung proses pengambilan keputusan.
3 5

Keamanan Sistem

Mahasiswa memahami konsep keamanan jaringan, teori bilangan, 

algoritma kriptografi, hash dan tanda tangan digital, serta metode 

pengamanan sistem dan jaringan. Memahami teknik hacking dan 

mengetahui cara menangkalnya. Mahasiswa mampu menerapkan teknik 

pengamanan yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. 

3 5

Prodi Sistem Informasi

Akreditasi: B

List Mata Kuliah Learning Outcome
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Manajemen Bisnis
Mahasiswa memahami sistem bisnis mencakup pemasaran, manajemen 

sumber daya, akuntansi, organisasi, operasi dan strategi bisnis sebagai 

dasar pengembangan solusi sistem informasi.
3 5

E-Bisnis
Mahasiswa memahami konsep e-bisnis dan mampu menganalisa peluang 

serta kebutuhan perubahan proses bisnis menjadi proses elektronik.
3 5

Manajemen Resiko
Mahasiswa mampu melakukan identifikasi, pemantauan dan pengendalian 

resiko dalam projek teknologi informasi, serta menguasai standar dan tool 

serta metode manajemen resiko
3 5

Manajemen Layanan 

Teknologi Informasi

Mahasiswa memahami bagaimana merencanakan, merancang, 

mendeliver, mengoperasikan, dan mengendalikan layanan teknologi 

informasi yang diberikan kepada pengguna.
3 5

Analisis dan Desain 

Interaksi

Mahasiswa memahami prinsip-prinsip dan metode perancangan interaksi 

antara manusia dan komputer, serta mampu membuat konsep dan 

prototyping sistem informasi.
3 5



Prodi Teknik Industri

Akreditasi: A

List Mata Kuliah Learning Outcome
Jumlah SKS per 

Mata Kuliah

Kuota 

Mahasiswa

Simulasi Industri

Mahasiswa memahami langkah-langkah pemodelan simulasi dan dasar 

simulasi kejadian diskrit, mampu mengembangkan struktur dasar program 

simulasi, membangkitkan bilangan random, variat random, serta 

melakukan verifikasi dan validasi model simulasi, serta menganalisis 

output program simulasi.

3 5

Sistem Lingkungan 

Industri

Mahasiswa memahami konsep green manufacturing, sustainability, life 

cycle assessment, dan pengelolaan lingkungan perusahaan dengan ISO 

14000, serta dapat mengidentifikasi dampak teknologi dan pengembangan 

desain terhadap lingkungan.

2 5

Otomasi Industri
Mahasiswa memahami konsep manufaktur fleksibel, Industry 4.0, dan level 

otomasi, mampu merancang konsep sistem terotomasi sederhana serta 

mampu membuat program otomasi sederhana berbasis PLC. 
2 5

Manajemen Rantai 

Pasok

Mahasiswa memahami konsep manajemen rantai pasok, hirarki 

keputusan, dan performa rantai pasok. Mahasiswa mampu merancang 

keputusan terkait lokasi, jaringan distribusi, serta koordinasi supply dan 

demand.

2 5


