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Deskripsi Mata kuliah :   Mata kuliah Analilisis Perancangan Sistem Informasi adalah mata kuliah yang mempelajari analisis dan perancangan sistem 

informasi berbasis komputer yang diterapkan di bidang kesehatan. 

Mata kuliah ini berisi dasar – dasar analisis dan rancangan sistem informasi, aplikasinya di bidang kesehatan, serta manajemen 

data base dan pemodelan data dalam sistem informasi manajemen di bidang pelayanan kesehatan. 

Standar Kompetensi :    Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar analisis dan rancangan sistem 

informasi serta struktur dan proses – proses informasi pada institusi kesehatan sebagai dasar pembentukan rancangan sistem 

informasi manajemen di bidang kesehatan meliputi investigasi awal, analisis masalah informasi, analisis kebutuhan sistem 

informasi, analisis keputusan sistem informasi, perancangan sistem informasi meliputi statement of purpose, daftar kejadian, flow of 

document, over view diagram, diagram contex, data flow diagram, entity relationship diagram, normalisasi, tabel penyimpanan, 

desain input dan desain out put. 
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TM 
ke 

Kompetensi 
dasar 

Indikator Pokok bahasan/materi Aktifitas 
Pembelajaran 

Rujukan 

1.  Menjelaskan dasar-dasar 
analisis dan rancangan sistem 
informasi  

Dapat menjelaskan  
1. Pengertian sistem informasi  
2. Syarat-syarat informasi  
3. Masalah dalam proses 

informasi  

1. Pengertian sistem informasi  
2. Syarat-syarat informasi  
3. Masalah dalam proses informasi  

Dosen : Menjelaskan 
kompetensi yang 
diharapkan, kontrak 
kuliah, memotivasi 
mahasiswa dengan 
media slide/LCD 

 

4.  Menjelaskan struktur dan proses 
– proses informasi pada institusi 
kesehatan 

Dapat menjelaskan  
1. Struktur informasi pada 

institusi kesehatan 
2. Proses – proses informasi 

pada institusi kesehatan 

1. Struktur informasi pada institusi 
kesehatan 

2. Proses – proses informasi pada 
institusi kesehatan 

Ceramah, diskusi dan 
tanya jawab 

 

5.  Menjelaskan analisis sistem 
informasi pada tahap investigasi 
awal dan analisis masalah 
informasi 

Dapat menjelaskan  
1. Analisis sistem informasi pada 

tahap investigasi awal,  
2. Analisis sistem informasi pada 

tahap analisis masalah 
informasi. 

1. Analisis sistem informasi pada 
tahap investigasi awal,  

2. Analisis sistem informasi pada 
tahap analisis masalah 
informasi. 

Ceramah, diskusi dan 
tanya jawab 

 

6.  Menjelaskan  analisis system 
informasi pada tahap analisis 
kebutuhan sistem informasi dan 
analisis keputusan sistem 
informasi di bidang pelayanan 
kesehatan 

Dapat menjelaskan  
1. analisis sistem informasi pada 

tahap analisis kebutuhan 
sistem informasi,  

2. analisis sistem informasi pada 
tahap analisis keputusan 
sistem informasi  

1. analisis sistem informasi pada 
tahap analisis kebutuhan sistem 
informasi,  

2. analisis sistem informasi pada 
tahap analisis keputusan sistem 
informasi 

Ceramah, diskusi dan 
tanya jawab 

 

7.  Menjelaskan statement of 
propose, daftar kejadian, flow of 
document dan over view 
diagram 

Dapat menjelaskan  
1. statement of propose,  
2. daftar kejadian,  
3. flow of document dan  
4. over view diagram  

1. statement of propose,  
2. daftar kejadian,  
3. flow of document dan  
4. over view diagram 

Ceramah, diskusi dan 
tanya jawab 

 

8.  UJIAN TENGAH SEMESTER 

  



              FKM-UDINUS-BM-08-05/R1 
 
 
 

TM 
ke 

Kompetensi 
dasar 

Indikator Pokok bahasan/materi Aktifitas 
Pembelajaran 

Rujukan 

9.  Menjelaskan context diagram  
(CD) 

Dapat menjelaskan dan 
merumuskan : 
1. data dan sumber data 
2. informasi dan tujuan informasi 
3. proses/kegiatan system 

informasi 
4. pelaku system informasi 

1. pengertian dan kegunaan 
diagram contex 

2. symbol-simbol yang digunakan 
3. aturan yang digunakan 

Ceramah, diskusi dan 
tanya jawab 

 

10 
& 
11 

Menjelaskan data flow diagram 
leveled (DFD – Levelled) 

Dapat menjelaskan dan 
merumuskan: 
1. proses level system informasi 
2. aliran data dan informasi pada 

setiap terminator(pelaku 
system) 

1. pengertian dan kegunaan 
diagram contex 

2. symbol-simbol yang digunakan 
3. aturan yang digunakan  

Ceramah, diskusi dan 
tanya jawab, 
Menunjuk salah satu 
mhs dengan acak untuk 
maju 

 

12 Menjelaskan rancangan input 
(Desain Input) 

Dapat menjelaskan rancangan 
input dan fungsinya kaitannya 
dengan kebutuhan data 

1. Aturan dalam pembuatan desain 
input 

2. Tipe data 
3. Sifat data input 

Ceramah, diskusi dan 
tanya jawab 

 

13 Menjelaskan rancangan out put 
(Desain output) 

Dapat menjelaskan rancangan 
out put dan fungsinya kaitannya 
dengan kebutuhan informasi 

1. Aturan dalam pembuatan desain 
output 

2. fungsi informasi  
3. identifikasi sumber informasi 
4. tujuan distribusi informasi 

Ceramah, diskusi dan 
tanya jawab 

 

14 Menjelaskan table penyimpanan Dapat menjelaskan keterkaitan 
data penyimpanan dengan 
desain input dan desain output 

1. normalisasi 
2. Entity relationship Diagram 
3. Kamus data 
     (refresing MK manajemen 

database) 

Ceramah, diskusi dan 
tanya jawab 

 

 UJIAN AKHIR SEMESTER ( Membuat perancangan system informasi) 
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