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P1 

P3 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan  teknologi  yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

yang sesuai dengan bidang keahliannya; 

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi 

yangmemperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan 

kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik 

seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, 

Mampu mendesain sistem rekayasa manufaktur dan menganalisisnya secara teknis; 

Mampu bekerja sebagai tenaga perencana, pelaksana, pengaturan dan pengendalian sistem, yang 

diaplikasikan dalam bidang ilmu teknik industri; 

Memiliki keahlian dasar dalam bidang ilmu teknik industri; 

Mampu menguasai konsep dan prinsip serta menerapkan basic science dan science engineering pada 



penyelesaian masalah bidang  teknik industri serta perancangan produk industry 

 CP-MK  

M1 

M2 

M3 

Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pemodelan sistem dan penerapannya 

Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah pemodelan sistem secara teoritis 

Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode pemodelan sistem 

Deskripsi 

singkat MK 

Mata Kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan, memberi pemahaman mengenai konsep Pemodelan Sistem secara 

Umum 

Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

1. Pendahuluan Sistem dan Modelnya 

3. Klasifikasi Model 

4. Pengembangan Model 

5. Model dalam Bidang Sains 

6. Pemodelan Sistem 

7. Asumsi-asumsi Masalah 

8. Jenis-jenis Masalah 

9. Simulasi I 

10. Simulasi II 
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Media 
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1 Mahasiswa mampu memahami 

teori, filosofi, dan metodologi 

model dan sistem 

Pendahuluan Sistem 

dan Modelnya 

Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

mahasiswa mencatat 

semua informasi 

secara ringkas pada 

log book 

5%  

2 Mahasiswa mampu memahami 

dan menerapkan pemodelan 

dalam memecahkan masalah.  

Klasifikasi Model Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa merespon 

aktif materi yang 

diberikan dengan cara 

bertanya dan 

berdiskusi. 

5%  

3 Mahasiswa mengetahui 

pengembangan model serta 

memahami analisis model 

Pengembangan 

Model 

Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa merespon 

aktif materi yang 

diberikan dengan cara 

bertanya dan 

berdiskusi. 

5%  



praktek 

 

4 Mahasiswa mengetahui 

pengembangan model serta 

memahami analisis model 

Pengembangan 

model  

Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa 

merespon aktif 

materi yang 

diberikan dengan 

cara bertanya dan 

berdiskusi. 

5%  

5 Mahasiswa mampu mengenal dan 

memahami proses pemodelan 

untuk masalah kompleks dalam 

bidang sains. 

Model dalam Bidang 

Sains 

Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa merespon 

aktif materi yang 

diberikan dengan cara 

bertanya dan 

berdiskusi. 

5%  

6 Mahasiswa mampu mengenal dan 

memahami proses pemodelan 

untuk masalah kompleks dalam 

bidang sains. 

Model dalam Bidang 

Sains 

Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa merespon 

aktif materi yang 

diberikan dengan cara 

bertanya dan 

berdiskusi. 

5%  

7 Mahasiswa mampu memahami 

konsep sistem dan membuat 

Pemodelan Sistem Ceramah, 

Tanya 

1 X 50” 

tutorial 

Mahasiswa 

melakukan 

Mahasiswa merespon 

aktif materi yang 

5%  



sistem revelan pada sebuah 

permasalahan. 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

presentasi 

dan diskusi 

diberikan dengan cara 

bertanya dan 

berdiskusi 

8 Mahasiswa mampu memahami 

konsep sistem dan membuat 

sistem revelan pada sebuah 

permasalahan. 

Pemodelan Sistem Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa merespon 

aktif materi yang 

diberikan dengan cara 

bertanya dan 

berdiskusi. 

5%  

  

9 Mahasiswa mampu memahami 

permasalahan melalui asumsi-

asumsi masalah dan pendekatan 

yang digunakan. 

Asumsi-asumsi 

Masalah 

Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa merespon 

aktif materi yang 

diberikan dengan cara 

bertanya dan 

berdiskusi. 

5%  

10 Mahasiswa mampu memahami 

permasalahan melalui Jenis-jenis 

Masalah. 

Jenis-jenis Masalah Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa merespon 

aktif materi yang 

diberikan dengan cara 

bertanya dan 

berdiskusi. 

10%  



2 X 60”  

praktek 

 

11 Mahasiswa mampu mengetahui 

dan memahami proses simulasi 

suatu sistem nyata 

Simualasi I Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa 

merespon aktif 

materi yang 

diberikan dengan 

cara bertanya dan 

berdiskusi. 

5%  

12 Mahasiswa mampu mengetahui 

dan memahami proses simulasi 

suatu sistem nyata 

Simualasi I Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa merespon 

aktif materi yang 

diberikan dengan cara 

bertanya dan 

berdiskusi. 

5%  

13 Mahasiswa mampu mengetahui 

dan memahami proses simulasi 

suatu sistem nyata 

Simulasi II Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa merespon 

aktif materi yang 

diberikan dengan cara 

bertanya dan 

berdiskusi. 

5%  



 

14 Mahasiswa mampu mengetahui 

dan memahami proses simulasi 

suatu sistem nyata  

Simulasi II Ceramah, 

Tanya 

jawab dan 

penyelesaia

n soal 

1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

Mahasiswa 

melakukan 

presentasi 

dan diskusi 

Mahasiswa mampu 

menyelesaikan setiap 

pertanyaan secara 

berdiskusi 

10%  

15 Mahasiswa mampu memahami,  

menganalisa dan membuat suatu 

simulasi sistem nyata 

Presentase Tugas 

Besar 

 1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

Presentase menyelesaikan setiap 

pertanyaan secara 

berdiskusi 

10%  

16 Mahasiswa mampu memahami,  

menganalisa dan membuat suatu 

simulasi sistem nyata 

Presentase Tugas 

Besar 

 1 X 50” 

tutorial 

2 X 50” 

diskusi 

 

2 X 60”  

praktek 

 

Presentase menyelesaikan setiap 

pertanyaan secara 

berdiskusi 

10%  

UAS 

 



 


