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Referensi bacaan untuk memahami konsep dasar 

 Tema Sistem Informasi Manajemen: 

 Kelas ADSI-2017: materi Pertemuan 2-3 

 Kelas SIE [2019]: materi Pertemuan 1 

 Tema Customer Relationship Management: 

 Kelas SIE [2019]: materi Pertemuan 10, materi pertemuan 11 

 Kelas CRM [2020]: semua materi 

 Tema Supply Chain Management: 

 Kelas SIE [2019]: materi Pertemuan 9, materi pertemuan 11 

 Tema Manajemen Proyek: 

 Kelas MPPL [2019] 

 Kelas MPPL [2020] 

 

Berdasarkan materi saya di kelas kuliahonline.unikom.ac.id 



Referensi bacaan untuk memahami konsep dasar 

 Tema Sistem Informasi Manajemen: 

 Management Information Systems, penulis: Raymond McLeod Jr, George P. 

Shell 

 Sistem Informasi Manajemen, penulis: Lukman Ahmad, Munawir 

 Tema Customer Relationship Management: 

 The CRM Handbook. A bussiness Guide to Customer Relationship 

Management, penulis: Jill Dyche 

 Customer Relationship Management. Consepts and Technology, penulis: 

Francis Buttle 

 Tema Supply Chain Management: 

 Essentials of Supply Chain Management, penulis: Michael Hugos 

 Tema Manajemen Proyek: 

 A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK), penulis: PMI 

 Information Technology Project Management sixth edition, penulis: Kathy 

Schwalbe  

Berdasarkan buku, ebook, googlebooks, dsb 



Konsep dasar dalam Penelitian 

 Perbanyak baca referensi dari sumber lain (selain yang sudah saya sebutkan) 

agar Anda paham dan jelas apa yang akan dikerjakan selama penelitian, dan 

tidak asal copas dari penelitian orang lain. 

 Jika perlu, buatlah resume dari setiap referensi yang sudah Anda baca 

 

 Semakin Anda paham dengan konsep dasar, maka akan lebih mudah untuk 

menjelaskan kasus permasalahan di proposal dan dapat membuat deskripsi 

sistem yang akan dibangun akan semakin jelas 

 

 



TUGAS 
1. Perbaiki proposal sesuai dengan arahan revisi 

pada draft masing-masing 

2. Kirimkan proposal yang sudah diperbaiki ke: 

email: 

gentisya.tri.mardiani@email.unikom.ac.id 

subject: PSTA-Sesi2-Rev2-NIM 

nama file: PSTA-Sesi2-Rev2-NIM-Nama 

(untuk file proposal kirim dalam format docx, 

file lain seperti data, boleh dgn format apapun 

dan semua file tidak perlu dikompres ke rar 

atau zip) 

 

3. Tugas dikirimkan paling lambat Sabtu 20 Juni 

2020, jam 10.00 (PAGI), (karena tugas ini akan 

dijadikan sebagai konfirmasi kehadiran) 

 

mailto:gentisya.tri.mardiani@email.unikom.ac.id


CATATAN 
Jika masih malas untuk membaca referensi dan 

tidak mau memahami tema dari penelitian yang 

dikerjakan, serta jika proposal Anda masih tidak 

sesuai dengan bobot skripsi KK-A, maka mohon 

maaf akan langsung saya tolak di sesi 2 ini 

 

Terima kasih. 

 



“Skripsi yang baik 

adalah skripsi yang 

dikerjakan” 


