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BAGIAN I
ERP CAMPUS APPLICATION

1.1. Proses Login Aplikasi

Untuk memulai pengoperasian ERP Campus, langkah pertama yang harus dilakukan adalah
mengakses alamat URL dimana aplikasi terinstal. Mengakses sistem dapat dilakukan dengan aplikasi
browser seperti Mozilla Fire Fox ataupun Google Chrome yang lebih disarankan. Selanjutnya layar akan
menampilkan halaman login seperti pada tampilan Gambar 1. Isikan username dan password pada form
inputan yang tersedia.

Gambar 1. Halaman Login ERP Campus Application

Pastikan untuk mengetikan username dan password dengan benar sesuai akun yang telah terdaftar.
Selanjutnya klik tombol (Masuk) untuk memverifikasi username dan password yang telah
diketikan. Jika pada saat proses login pengguna lupa dengan password akun yang dimiliki, maka dapat
mengklik tulisan maupun label “lupa password”. Atau dapat langsung menghubungi administator aplikasi
untuk mengembalikan password ke pengaturan akun awal (default password).
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1.2. Dashboard Aplikasi

Setelah proses login berhasil, selanjutnya layar akan menampilkan halaman dashboard seperti yang
terlihat pada tampilan Gambar 2. Pada dashboard aplikasi ini, akan memunculkan modul – modul aplikasi
sesuai pengaturan hak akses yang diberikan oleh administator aplikasi. Sebaran modul aplikasi yang ada,
telah disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi dalam membangun tata kelola institusi. Adapun untuk
mengakses modul, dapat dilakukan dengan cara mengklik logo dari modul yang dimaksud.

Gambar 2. Halaman Dashboard ERP Campus Appliaction
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BAGIAN II
PENGOPERASIAN MODUL APLIKASI

2.1. Modul Master

Modul Master adalah modul yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa jenis referensi data,
diantaranya referensi umum, referensi akademik dan identitas institusi pemilik aplikasi. Berbagai referensi
tersebut akan digunakan dalam setiap proses penginputan data yang memiliki keterkaitan informasi. Tujuan
dari penentuan data master adalah untuk standardisasi data, mengingat isi dari data master ini tidak sering
berubah dan dibutuhkan dalam pendefinisian data – data lainnya.

Gambar 3. Beranda Modul Master

2.1.1 Menu Referensi Akademik

Menu Referensi Akademik adalah menu yang berisikan informasi – informasi dan istilah
yang digunakan dalam mengoperasian modular akademik. Adapun referensi – referensi tersebut
terdiri dari Status, Program Kuliah, Jenjang, Fakultas & Prodi, serta data Kampus yang dimiliki oleh
IBM Bekasi.
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A. Referensi Status

Referensi Status adalah menu yang berisikan jenis – jenis status tertentu yang
digunakan dalam mendefinisikan informasi pada pilihan status seperti yang dapat dilihat
pada tampilan Gambar 4.

Gambar 4. Preview Data Status

B. Referensi Program Kuliah

Referensi program kuliah adalah menu yang berisikan data dari jenis – jenis program
kuliah yang yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Data tersebut
selanjutnya akan digunakan dalam mendefiniskan pilihan program kuliah .

Gambar 5. Preview Data Program Kuliah

C. Referensi Jenjang Kuliah

Informasi referensi jenjang kuliah dapat digunakan dalam mendefinisian pilihan jenjang
kuliah . Untuk jenis – jenis jenjang kuliah, dapat dilihat pada Gambar 41 berikut:
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Gambar 6. Preview Data Jenjang Kuliah

D. Referensi Fakultas & Program Studi

Referensi Fakultas & Prodi adalah menu yang berisikan daftar Fakultas dan Program
Studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

1. Referensi Fakultas

Setiap satu nama fakultas mewakili pilihan – pilihan program studi. Pada referensi
fakultas dapat didefinisikan kode, nama, serta penentuan dekan dari fakultas tersebut.

Gambar 7. Preview Data Fakultas

2. Referensi Program Studi

Untuk melihat daftar program studi seperti pada Gambar 8, dapat dilakukan

dengan mengklik label pada Fakultas yang dipilih

Gambar 8. Preview Data Program Studi
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2.2. Modul Dosen

Modul Dosen adalah modul yang digunakan untuk mengelola data biografi dan jenis status akademik
dosen. Selain data personal dosen, pada modul ini dapat dilakukan pengaturan dan pembagian bimbingan
bagi masing – masing dosen.

Gambar 9. Beranda Modul Dosen

2.2.1 Menu Dosen

Pada tampilan Menu Dosen terdapat 3 tab utama yang menjelaskan pembagian tugas dosen
di dalam aplikaisi diantaranya Tab Data Dosen yang berisikan daftar dosen pengajar mata kuliah,
Dosen Pembimbing Akademik, serta Dosen Pembimbing Skripsi.
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A. Tab Data Dosen

Gambar 10. Preview Data Dosen

Tab Data dosen adalah komponen menu yang digunakan untuk mengelola data dosen.
Terdapat tiga kategori pada penginputan data dosen, yaitu data biografi, data akademik
dosen dan upload dokumen seperti yang dapat dilihat pada tampilan Gambar 11.

Gambar 11. Form Data Dosen

B. Pembimbing Akademik

Tab data pembimbing akademik adalah komponen menu yang digunakan untuk
mengelola data pembimbing akademik dan yang di bimbingnya. Untuk menambahkan data
pembimbing akademik kita klik tombol tambah yang ada di bagian kiri atas, lalu tambahkan
siapa yang akan dijadikan pembimbing akademik.
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Gambar 12. Preview Tab Data Pembimbing Akademik

Setelah menambahkan dosen pembimbing akademik, untuk mamasukan ke dalam

bimbingan dapat dilakukan dengan menekan tombol (Set). Selanjutnya layar akan
menampilkan Form Tambah Bimbingan seperti pada tampilan Gambar 13.

Gambar 13. Form Pengaturan Bimbingan Akademik

Proses menambahkan ke dalam bimbingan dapat dilakukan dengan memilih nama dengan
menceklis checkbox pada kolom tersebut. Selanjutnya klik tombol (Move >>)untuk

menambahkan / memasukan kedalam bimbingan dan klik tombol (<< Move) untuk
membatalkan ataupun mengeluarkan dari bimbingan dosen yang bersangkutan. Setelah
menambahkan ke dalam bimbingan dosen, selanjutnya untuk keperluan pilihan cetak
laporan (report data) dapat dilakukan dengan menekan tombol (Lihat) pada tampilan
daftar pembimbing akademik.
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Gambar 14. Form Daftar Bimbingan Akademik

C. Pembimbing Skripsi

Tab Pembimbing Skripsi berisikan daftar dosen pembimbing skripsi. Untuk
menambahkan data pembimbing skripsi hanya perlu menekan tombol tambah yang ada di
bagian kiri atas. Setelah data pembimbing skripsi tersedia maka langkah selanjutnya adalah
melakukan set yang dibimbing oleh dosen tersebut. Untuk melakukan set pembimbing
skripsi ini ada di modul Tugas Akhir. Untuk melihat data yang dibimbing oleh dosen tersebut
maka kita harus klik tombol lihat yang ada pada kolom dosen yang bersangkutan.

Gambar 15. Preview Tab Pembimbing Skripsi

2.2.2 Laporan Data Dosen

Pada menu laporan data dosen terdiri dari terdapat laporan rekap pembimbing akademik
dan rekap pembimbing skripsi.
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A. Rekap Pembimbing Akademik

Gambar 16. Laporan Rekap Pembimbing Akademik

B. Rekap Pembimbing Skripsi

Untuk keperluan mencetak data dari rekap pembimbing akademik, dapat dilakukan
dengang mengklik tombol (Cetak) pada bagian konfigurasi menu.

Gambar 17. Laporan Rekap Pembimbing Skripsi

2.3. Modul

Modul adalah modul yang digunakan untuk mengelola dara , mulai dari data biografi, data akademik,
riwayat pendidikan, serta data orang tua / wali dari . Selain pengaturan data personal, pada modul ini
terdapat pula laporan – laporan data .
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Gambar 18. Beranda Modul

2.3.1 Menu Data

Gambar 19. Preview Data
Pada masing – masing kolom data seperti Gambar 19 di atas, terdapat tombol (Cetak)

yang dapat digunakan untuk menghasilkan format cetakan KTT (Kartu Tanda ), serta tombol
(Lihat) yang dapat digunakan untuk melihat dokumen – dokumen yang telah dilampirkan oleh pada
Portal Student. Adapun beberapa fasilitas lainnya dijelaskan sebagai berikut:
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A. Pengelolaan Data

Proses pengelolaan data , dapat dilakukan pada menu . Untuk form data dapat dilihat
seperti pada Gambar 20. Informasi – informasi yang mewakili data dikelompokan menjadi 4
kategori yaitu yang terdiri dari data biografi, data akademik, data asal sekolah dan data
orang tua / wali .

Gambar 20. Form Data

B. Fasilitas Upload Data

Untuk mengakses fasilitas upload data , klik tombol (Upload Data Dari
Excel) pada tampilan awal tombol konfigurasi menu . Download terlebih dahulu format file

dengan cara mengklik tombol (Unduh) yang terdapat pada Form Upload Data . Isikan
data sesuai kebutuhan ke dalam file microsoft excel yang telah didownload.Setelah seluruh
data terisi, uploadkan kembali file tersebut ke dalam aplikasi. Untuk mengupload file, klik

tombol (Tambah Data). Selanjutnya lakukan proses penguploadan file mulai dari
mengklik tombol (Pilih File) seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan Proses
Pengelolaan Data Aplikasi sebelumnya

Gambar 21. Form Upload Data
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C. Fasilitas Ubah Kolektif Data

Fasilitas ubah data secara kolektif ini dapat diakses dengan cara mengklik tombol

(Ubah Data Kolektif) yang terdapat pada tampilan awal dari tombol konfigurasi
menu . Tahap awal dalam mengubah secara kolektif adalah mencari sejumlah data .
Fasilitas yang disediakan meliputi perubahan program kuliah, jenis penilaian, kurikulum serta
data kelas . Untuk mengeksekusi proses perubahan data, klik tombol (Ubah
Status).

Gambar 22. Form Ubah Koletif Data

2.4. Modul Kurikulum

Modul Kurikulum adalah modul yang digunakan untuk mengelola data kurikulum untuk masing-
masing program studi yang didefinisikan di dalam aplikasi. Terdapat dua menu utama pada modul ini, yaitu
menu Setup dan menu Mata Kuliah.
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Gambar 23. Beranda Modul Kurikulum

2.4.1 Menu Setup Kurikulum

Pada menu setup, memuat pengaturan perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang
disediakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Adapun pengaturan tersebut dibagi ke dalam
Menu Kurikulum, Konsentrasi, Jenis Kurikulum, serta Kelompok MK (Mata Kuliah).

A. Menu Kurikulum

Gambar 24. Preview Data Kurikulum

Menu Kurikulum adalah menu yang berisikan data kurikulum yang berlaku pada
perguruan tinggi yang bersangkutan. Data tersebut mewakili data Program Kuliah, Program
Studi, Jumlah Semester, Jumlah SKS, serta Tahun Aktif untuk setiap inputan nama
kurikulum, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 24.

B. Menu Konsentrasi

Menu Konsentasi adalah menu yang berisikan data jenis konsentrasi mata kuliah yang
disediakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Data tersebut mewakili data Program
Studi pada setiap nama konsentrasi mata kuliah yang diinputkan.
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Gambar 25. Preview Data Konsentrasi

C. Menu Jenis Kurikulum

Menu Jenis Kurikulum adalah menu yang berisikan nama dari jenis kurikulum yang
berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Pemberian jenis kurikulum dilakukan
pada saat mendaftarkan nama mata kuliah yang mendefinisikan jenis kurikulum yang dimiliki
oleh mata kuliah tersebut.

Gambar 26. Preview Data Jenis Kurikulum

D. Menu Kelompok MK

Menu Kelompok MK (Mata Kuliah) adalah menu yang berisikan penamaan kelompok
dari sejumlah mata kuliah yang telah ditambahkan ke dalam aplikasi.
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Gambar 27. Preview Data Jenis Kurikulum

2.4.2 Menu Mata Kuliah

Menu Mata Kuliah adalah menu yang berisikan sebaran data mata kuliah yang disediakan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Setiap data mata kuliah terdiri dari kumpulan data detail
kurikulum, konsentrasi, serta jumlah SKS (Satuan Kredit Semeter) dikelompokan dalam hitungan
semester yang didefinisikan untuk mewakili pilihan mata kuliah dari kurikulum tertentu.

Gambar 28. Preview Data Mata Kuliah per Kurikulum

A. Pengelolaan Data Mata Kuliah

Untuk pengelolaan data mata kuliah, terdapat dua kategori data yang masing – masing
terdiri dari data utama dan data optional. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 23, dalam
tab menu Data Utama terdapat informasi detail mata kuliah yang terdiri dari kode mata kuliah,
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nama mata kuliah yang ditulis dalam bahasa Indonesia, nama mata kuliah yang ditulis dalam
bahasa Inggris, mata kuliah prasyarat serta, penentuan semester mata kuliah.

Gambar 29. Form Data Mata Kuliah (Tab Menu Data Utama)

Selanjutnya pada tab menu Data Optional, pengguna dapat melengkapi informasi dari mata
kuliah mulai dari penentuan program kuliah, program studi, kurikulum, konsentrasi, jenis
kurikulum, kelompok mata kuliahs serta jenis mata kuliah, serta penjabaran dari SKS mata
kuliah tersebut. Selain itu dapat juga memberi keterangan status pada mata kuliah, serta
status ketersediaan silabus, SAP (Satuan Acara Perkuliahan), deskripsi, bahan ajar, dan
diktat dari mata kuliah. Adapun pengguna dapat mengupload file silabus dan SAP mata
kuliah pada form upload yang tersedia, seperti pada tampilan Gambar 24 berikut:

Gambar 30. Form Data Mata Kuliah (Tab Menu Data Optional)
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B. Fasilitas Ubah Kolektif Kurikulum Mata Kuliah

Fasilitas ubah data kurikulum mata kuliah secara kolektif ini dapat diakses dengan cara

mengklik tombol (Ubah Kurikulum Kolektif) yang terdapat pada
tampilan awal dari tombol konfigurasi menu mata kuliah. Tahap awal dalam mengubah
kurikulum mata kuliah secara kolektif adalah dengan mencari sejumlah data mata kuliah
pada form filter mata kuliah di bagian sebelah kiri layar, seperti yang dapat dilihat pada
Gambar 25.

Gambar 31. Form Ubah Kolektif Kurikulum Mata Kuliah

Demi mempermudah pengguna dalam melakukan pencarian, disediakan combobox untuk
menampilkan data mata kuliah yang dimaksud. Pencarian dapat ditentukan berdasarkan
program kuliah, program studi dan kurikulum dari mata kuliah. Setelah mata kuliah yang
dimaksud telah tampil, selanjutnya ceklis checkbox pada kolom data mata kuliah tersebut.
Adapun untuk merubah kurikulum pada mata kuliah yang dipilih dapat dilakukan dengan
memilih kurikulum pengganti yang terdapat pada form kurikulum di sebelah kanan layar.

Kemudian, klik tombol (Ubah Kurikulum) sebagai instruksi kepada aplikasi
untuk mengubah kurikulum dari mata kuliah yang dimaksud berdasarkan nama kurikulum
yang telah dipilih.

2.5. Modul Kalender Akademik

Modul Kalender Akademik adalah modul yang berisikan penjadwalan dan perencanaan akademik
yang akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Penjadwalan dan perencanaan akademik tersebut terdiri
dari tahun akademik dan kalender kegiatan yang terdapat dalam Menu Setup.
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Gambar 32. Beranda Modul Kalender Akademik

2.5.1 Menu Setup Tahun Akademik

Gambar 33. Preview Daftar Tahun Akademik

A. Pengaturan Tahun Akadmik

Pengaturan awal pada saat menambahkan data tahun akademik adalah memilih tahun
dan semester (Ganjil atau Genap). Selanjutnya pada pengaturan kalender, pilih jenis dari
penjadwalan akademik yang akan dilaksanakan. Jika perguruan tinggi memiliki lebih dari
satu program studi yang memiliki penjadwalan yang berbeda, maka dapat memilih “Setiap
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Prodi Berbeda Tanggal”. Sebaliknya ketika perguruan tinggi memiliki satu atau lebih program
studi yang penjadwalan akademiknya dalam satu waktu, maka pilih “Setiap Prodi Sama”.

Gambar 34. Proses Pengaturan Tahun Akademik

2.5.2 Menu Setup Kalender Kegiatan

Menu Kalender Kegiatan adalah menu yang digunakan untuk membuat penjadwalan dari
kegiatan tertentu. Pada penginputan kegiatan dimulai dengan menginputkan judul dari kegiatan
tersebut, kemudia pilih keterangan status dari kegiatan tersebut. Jika pada kegiatan tersebut semua
aktivitas perkuliahan diliburkan, maka klik pada pilihan radio button Ya. Warna Label pada inputan
digunakan untuk membedakan setiap kegiatan yang didefinisikan. Setelah menginputkan semua

kriteria tersebut, selanjutnya klik tombol (Tambah). Terdapat lima label jenis kegiatan yang
disediakan otomatis, diantaranya label Perkuliahan, KRS, UTS, UAS serta penilaian yang akan
digunakn dalam pendefinisian kegiatan pada Portal dan Portal Dosen. Pendefinisian KRS
digunakan untuk pengaturan masa registrasi rencana studi mahsiswa, serta UTS dan UAS
menentukan masa pencetakan kartu serta jadwal ujian pada Portal . Sedangkan Penilaian
digunakan untuk pengaturan masa penginputan nilai oleh dosen pada Portal Dosen.
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Gambar 35. Preview Kalender Kegiatan
Setelah mendefinisikan jenis kegiatan, selanjutnya adalah mengatur menjadwalkan kegiatan

pada kalender dengan melakukan metode drag & drop. Drag (klik, klik, tahan dan geser) objek / label
kegiatan yang tedapat pada List Event kemudian drop (letakan kemudian lepas) pada pada tanggal
yang dimaksud. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tampilan Gambar 36 seperti berikut:

Gambar 36. Proses Drag & Drop Laber Kegiatan (Penjadwalan Kegiatan)

Kemudian tentukan masa aktif kegiatan tersebut dengan cara, mengklik objek / label kegiatan yang
telah dilepaskan (drop) pada kolom tanggal dalam kalender kegiatan. Setelah itu layar akan
menampilkan Form Edit Event (Kegiatan) seperti yang dapat dilihat pada Gambar 37. Definisikan
kegiatan tersebut mulai dari tahun akademik, program studi, jenis user, keterangan jika diperlukan,
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serta pengaturan waktu dan masa aktif dari kegiatan tersebut. Adapun untuk menyimpan pengaturan,
klik tombol (Update). Ketika hendak menghapus dan menghilangkan kegiatan tersebut dari

kalender kegiatan, maka klik tombol (Delete).

Gambar 37. Form Edit Event (Pengaturan Detail Kegiatan)

2.6. Modul Jadwal Perkuliahan

Modul Jadwal Perkuliahan adalah modul yang digunakan untuk pengaturan, penjadwalan serta
pengalokasian proses akademik yang akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
Proses – proses tersebut mengacu pada pengaturan kegiatan di Modul Kalender Akademik.

Gambar 38. Beranda Modul Jadwal Perkuliahan
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2.6.1 Pengaturan Jadwal Akademik

Untuk pengaturan jadwal akademik, pada modul disediakan menu Setup. Adapun dalam
menu Setup ini memiliki empat sub menu yang terdiri dari Menu Tipe Jadwal, Menu Ruang, Menu
Kelas dan Menu Waktu.

A. Pengaturan Tipe Jadwal

Pada Menu Ruang, dapat dilakukan pengelelolaan data tipe jadwal, tipe jadwal ini
nantinya untuk membedakan antara jadwal tatap muka dan jadwal praktik. Untuk

menambahkan data klik tombol , kemudian setelah selesai di inputkan akan
tampil gambar seperti berikut.

Gambar 39. Preview Data Type Jadwal

B. Pengaturan Ruang

Gambar 40. Preview Data Ruang
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Pada Menu Ruang, dapat dilakukan pengelelolaan data ruangan yang dialokasikan
untuk pelaksanaan dan proser perakademikan yang akan diselenggarakan oleh perguruan
tinggi yang bersangkutan. Pada setiap data ruangan, dapat didefinisikan beberapa informasi
seperti penentuan lokasi gedung atau kampus, peruntukan fakultas, pengkodean ruangan,
penamaan ruangan, lokasi lantai (untuk gedung bertingkat), peruntukan kegiatan serta
kapasitas dari ruangan tersebut.

Gambar 41. Form Detail Data Ruangan

C. Pengaturan Kelas Kuliah

Gambar 42. Preview Data Kelas Kuliah

Pada Menu Kelas dapat dilakukan pengaturan pada nama kelas yang akan mewakili
perkuliahan dari beberapa kelompok . Data kelas akan ditentukan untuk masing – masing
program studi , yang terdiri dari pengkodean dan penamaan dari kelas itu sendiri. Berikut
adalah form detail data kelas yang dapat dilihat pada tampilan Gambar 43.
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Gambar 43. Form Detail Data Kelas Kuliah

D. Pengaturan Waktu Perkuliahan

Dalam pengaturan rentang menit perkuliahan pada Munu Waktu, dapat disertakan pula
untuk pengkodean serta keterangan dari jenis pelaksaan kuliah. Pengaturan rentang menit
tersebut selanjutnya akan digunakan untuk memetakan serta penambatan waktu untuk
setiap pertemuan dan sesi pada jadwal perkuliahan. Berikut adalah informasi – informasi
dari data waktu perkuliahan yang ditampilkan seperti pada Gambar 32.

Gambar 44. Preview Data Waktu Perkuliahan

2.6.2 Transaksi dan Penjadwalan Kuliah

Pada menu Transaksi terdapat Sub Menu Jadwal Kuliah dan Jadwal Ujian. Kedua sub menu
tersebut mewakili penjadwalan akademik yang akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang
bersangkutan, dijelaskan seperti berikut:
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A. Penjadwalan Kuliah

Gambar 45. Preview Data Jadwal Perkuliahan

Pada tampilan awal menu Jadwal kuliah, layar akan memunculkan daftar jadwal
perkuliahan yang dapat dikelompokan sesuai program kuliah, tahun akademik, program
studi, kurukulum dan konsentrasi mata kuliah, kelas perkuliahan, serta semester dari masing
– masing mata kuliah. Adapun informasi – informasi dalam tabel preview jadwal kuliah di
atas akan dijelaskan seperti berikut:

No Nama Kolom Keterangan

1 Mata Kuliah Berisikan informasi kode dan nama matakuliah tertentu.

2 Total SKS Berisikan informasi total SKS dari mata kuliah tertentu.

3 Kelas Berisikan informasi kelas perkuliahan berdasarkan jadwal kuliah
yang telah ditambahkan.

4 Dosen
Berisikan daftar nama dosen pengampu / pengajar mata kuliah,
dimana pada nama dosen yang memiliki label (K) adalah dosen
koordinator dari mata kuliah tersebut.

5 Peserta Berisikan informasi jumlah yang telah terdaftar pada mata kuliah
dan penjadwalan kuliah yang dimaksud.

6 Option
Berisikan tombol opsi yang dapat digunakan untuk memulai proses
lihat / ubah jadwal kuliah, tambah peserta kuliah, hapus
penjadwalan kuliah, input presensi dan dosen, serta cetak laporan
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daftar hadir dari penjadwalan kuliah yang dimaksud.

7 Status Berisikan informasi penjadwalan valid (sesuai) atau berbenturan
waktu dan ruangan (bentrok) dengan jadwal kuliah yang lainnya

8 Sisa Peserta KRS Berisikan informasi jumlah yang terdaftar pada mata kuliah, namun
belum dimasukan ke dalam penjadwalan kuliah yang dimaksud.

9 Action Berisikan tombol untuk menambahkan penjadwalan kuliah baru

Tabel 1. Informasi – Informasi Kolom pada Tabel Preview Jadwal Kuliah

1. Penjadwalan Kuliah Baru

Untuk menambahkan jadwal kuliah baru dapat dilakukan dengan cara mengklik
tombol (Tambah) pada kolom mata kuliah yang dimaksud. Selanjutnya layar
akan menampilkan form wizard tambah jadwal kuliah seperti pada Gambar 34 berikut:

Gambar 46. Preview Data Jadwal Perkuliahan

Pilih nama dosen utama yang selanjutnya akan disebut sebagai dosen koordinator dan
isikan satu atau beberapa nama dosen anggota, apabila penjadwalan yang dimaksud
akan menggunakan metode team teaching. Kemudian pilih kelas, serta tentukan jumlah
pertemuan dan kapasitas / jumlah maksimal pada penjadwalan kuliah untuk mata

kuliah yang dimaksud. Selanjutnya klik tombol (Buat Jadwal) untuk
membuat dan menyimpan pengaturan jadwal kuliah tersebut.
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2. Pengaturan Sesi (Tatap Muka) Perkuliahan

Setelah menentukan grup peserta kuliah, selanjutnya tentukan jumlah sesi (tatap
muka) perkuliahan. Jumlah sesi yang ditentukan adalah jumlah tatap muka dalam 1 x
minggu perkuliahan (pertemuan). Sebagai contoh apabila jumlah pertemuan adalah 14
dan jumlah sesi adalah 2, maka akan mengikuti perkuliahan sebanyak 28 kali
pertemuan dalam tahun / semester yang dimaksud. Pilih jumlah sesi yang dimaksud
pada mata kuliah tersebut. Jumlah sesi yang dapat dipilih disini, tidak lebih dari 4 sesi

dalam satu minggu. Selanjutnya klik tombol (Buat Jadwal) untuk melanjutkan
ke tahapan ataupun proses berikutnya.

Gambar 47. Pengaturan Jumlah Sesi (Tatap Muka) Perkuliahan

Pada tahap selanjutnya adalah melakukan penjadwalan pada mata kuliah tersebut
dengan cara menentukan tipe jadwal yang akan ditempuh, tanggal awal sesi, serta
nama ruangan dan jam pelaksanaan kuliah. Pada pilihan bentuk jadwal, pilih “Repeat
Setiap Minggu (Normal)” untuk jadwal perkuliahan tetap yang akan menghitung tanggal
awal sesi dalam kelipatan 1 minggu sejumlah pertemuan yang ditentukan sebelumnya
ataupun pilih “Berurutan Setiap Hari (Tidak tetap / Block)” yang dikhususkan untuk
bentuk penjadwalan yang tidak tetap dan untuk bentuk penjadwalan block (pemadatan).

Selanjutnya klik tombol (Simpan Data) untuk menyimpan jadwal kuliah.
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Gambar 48. Pengaturan dan Penjadwalan Kuliah

Sesaat setelah mengklik tombol, penjadwalan kuliah yang telah disimpan selanjutnya

akan menampilkan form seperti pada Gambar 49. Terdapat tombol
(Tambah Pertemuan) yang dapat digunakan untuk menambahkan minggu pertemuan
baru. Kemudian pada masing – masing pertemuan akan menampilkan penjadwalan
sesi perkuliahan sejumlah inputan sesi yang ditentukan sebelumnya. Dan pada setiap

kolom sesi perkuliahan terdapat tombol (Ubah) yang digunakan untuk mengubah

penjadwalan sesi kuliah dan tombol (Hapus) yang digunakan untuk menghapus sesi

dari minggu pertemuan yang dimaksud. Adapun tombol (Tambah Sesi) yang
digunakan untuk menambahkan sesi perkuliahan pada salah satu minggu pertemuan.

Gambar 49. Form Penjadwalan Kuliah
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3. Penentuan Kelompok (Grup) Peserta Jadwal

Klik tombol Setting Kelompok Peserta lalu akan muncul
tampialn untuk set peserta seperti gambar di bawah :

Gambar 50. Pengaturan Kelompok (Grup) Peserta Jadwal

Setelah mengisi pengaturan pada tab wizard “Create Jadwal Kuliah”, selanjutnya
layar akan menampilkan form “Setup Kelompok Peserta Kuliah”. Pada awal pengaturan,
seluruh yang melakukan registrasi untuk mata kuliah tersebut akan masuk ke dalam
kelompok peserta kuliah dengan kode “DEFAULT”. Untuk menambahkan grup baru

dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol (Tambah Grup Peserta)
hingga layar akan memunculkan kotak isan seperti berikut:

Gambar 51. Form Tambah Grup Peserta Kuliah

Tentukan kode dan nama grup yang akan ditambahkan dan akhiri proses dengan

cara mengklik tombol (Buat Grup Peserta Kuliah). Adapun untuk
proses mendaftarkan dan menyeleksi sejumlah ke dalam grup, dapat dilakukan dengan
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cara memilih nama grup kemudian menceklis nama – nama pada form daftar nama
yang terdapat di bagian kanan layar. Apabila penyeleksian daftar dirasa telah cukup,

klik tombol (Set Peserta Grup) untuk mendaftarkan peserta ke dalam grup
yang dipilih.

4. Publish Jadwal Kuliah

Tahap terakhir dalam proses tambah jadwal kuliah adalah menentukan proses
mememunculkan (publish) jadwal dalam tabel preview jadwal kuliah. Klik tombol

Dengan perubahan status publish tersebut, maka proses tambah
jadwal kuliah selesai dilakukan.

Gambar 52. Form Penjadwalan Rombel

B. Pengaturan Ulang (Re-Setting) Jadwal Kuliah

Preview Jadwal Kuliah / Proses Pengaturan Ulang (Re-Setting) Jadwal Kuliah

1. Melihat Sisa Peserta Kuliah

Untuk melihat sisa peserta yang telah melakukan registrasi KRS pada salah satu
mata kuliah, dapat dilakukan dengan cara mengklik label jumlah peserta pada kolom
“Sisa Peserta KRS”. Selanjutnya layar akan memunculkan form seperti berikut:
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Gambar 53. Form Sisa Peserta KRS

2. Ubah Jadwal Kuliah

Untuk proses ubah penjadwalan kuliah dapat dilakukan dengan mengklik tombol

(Option) pada kolom jadwal kuliah yang dimaksud. Selanjutnya pilih “Lihat &
Ubah”. Fasilitas ini digunakan untuk mengubah dan pengaturan kembali (re-setting)
penjadwalan kuliah, penentuan kelompok (grup) peserta kuliah, pengaturan sesi (tatap
muka) perkuliahan dan status publish jadwal. Adapun untuk proses ubah data tersebut,
sama halnya dengan pengaturan – pengaturan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Untuk mengubah data jadwal secara keseluruhan maka klik tombol

. Fasilitas ini fungsinya sama dengan mengubah data jadwal dari awal
kembali, mengatur sesi,tanggal,waktu,type jadwal dan ruangnya.

Gambar 54. Ubah jadwal secara kolektif

3. Hapus Jadwal Kuliah

Untuk menghapus penjadwalan kuliah yang telah ditambahkan, dapat dilakukan

dengan cara mengklik tombol (Option) pada kolom jadwal kuliah dan pilih
“Hapus”. Proses penghapusan jadwal disini hanya dapat dilakukan apabila jadwal
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perkuliahan tersebut belum ada data peserta kuliah dan belum ada input data presensi
dosen selaku pengajar ataupun presensi selaku peserta kuliah.

C. Presensi & Berita Acara Perkuliahan

Untuk menginputkan presensi perkuliahan, dapat dilakukan dengan mengklik tombol

(Option) pada salah satu kolom jadwal, kemudian pilih “Input Presensi”. Selanjutnya
layar akan menampilkan form sesi perkuliahan seperti pada tampilan Gambar 56. Terdapat
dua jenis penginputan presensi, yaitu penginputan presensi dosen dan presensi yang akan
dijelaskan seperti berikut:

Gambar 55. Form Preview Sesi Perkuliahan

Selanjutnya klik tombol (Presensi) pada salah satu kolom sesi untuk menginputkan
presensi / kehadiran pada sesi perkuliahan tersebut. Kemudian layar akan menampilkan
form input presensi seperti Gambar 57. Terdapat beberapa fasilitas yang tersedia pada form
tersebut, diantaranya:
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Gambar 56. Form Input Presensi Perkuliahan

1. Input Presensi Dosen

Untuk menginputkan presensi dosen dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol

. Selanjutnya layar akan menampilkan form input presensi dosen seperti
Gambar 46. Pilih jenis kehadiran dosen, serta tentukan waktu kehadiran dengan
menginputkan jam datang dan jam pulang pada textbox yang tersedia. Inputkan

keterangan bila diperlukan dan klik tombol (Simpan Data) untuk menyimpan
penginputan presensi dosen tersebut. Ketika absensi dosen tersebut sudah di input
maka akan muncul pemberitahuan bahwa presensi di pertemuan tersebut sudah di
input.

Gambar 57. Form Input Presensi Dosen

2. Input Presensi

Selain penginputan presensi dosen, adapun untuk menginput presensi dapat

dilakukan dengan cara mengklik tombol . Selanjutnya layar akan menampilkan
Form Input Presensi , sepeti pada tampilan Gambar 59. Tentukan jenis – jenis presensi
/ kehadiran pada nama - nama yang tedaftar dalam sesi perkuliahan tersebut.
Kemudian, klik Tombol (Save Data) untuk menyimpan presensi yang telah
diinputkan tersebut. Ketika absensi tersebut sudah di input maka akan muncul
pemberitahuan bahwa presensi di pertemuan tersebut sudah di input.
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Gambar 58. Form Input Presensi

D. Cetak Daftar Hadir Perkuliahan

Untuk mencetak daftar hadir perkuliahan, dapat dilakukan dengan mengklik tombol

(Option) pada salah satu kolom jadwal, kemudian pilih “Daftar Hadir”. Selanjutnya
layar akan menampilkan preview laporan PDF seperti Gambar 48. Jika browser yang

digunakan adalah Google Chrome, maka klik tombol (Print) untuk mencetak laporan
ataupun klik tombol (Download) untuk mengunduh laporan / daftar hadir tersebut.

Gambar 59. Form Input Presensi

E. Rekap absensi dosen

Untuk melihat rekap absensi dosen, dapat dilakukan dengan mengklik tombol

(Option) pada salah satu kolom jadwal, kemudian pilih rekap absen dosen.
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Disini akan terlihat kehadiran dosen dari pertemuan pertama sampai pertemuan
terakhir. Hasilnya bisa kita download kedalam format excel untuk dijadikan arsip.

Gambar 60. Rekap absensi dosen

F. Rekap absensi

Untuk melihat rekap absensi , dapat dilakukan dengan mengklik tombol
(Option) pada salah satu kolom jadwal, kemudian pilih rekap absen mhsw. Disini akan
terlihat kehadiran dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Hasilnya bisa
kita download kedalam format excel untuk dijadikan arsip.

Gambar 61. Rekap Absensi
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2.6.3 Transaksi dan Penjadwalan Ujian

Untuk mengatur penjadwalan ujian, dapat dilakukan pada menu Jadwal Ujian. Pada tampilan
awal, daftar jadwal akan ditampilkan per jenis ujian. Jenis ujian tersebut terdiri dari UTS (Ujian
Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester) dan pilih salah satu jenis ujian yang dimaksud.

Gambar 62. Preview Data Jadwal Ujian

Untuk menambahkan penjadwalan baru, klik label (tambah) pada salah satu
nama mata kuliah yang hendak diujikan, hingga layar akan menampilkan form tambah jadwal ujian
seperti Gambar 51. Inputkan nama pengawas, tanggal, ruangan serta waktu pelaksanaan dari ujian
tersebut. Selanjutnya, tentukan peserta ujian dengan menceklis pada kolom data yang telah
mengontrak mata kuliah yang akan diujikan tersebut. Jumlah peserta disesuaikan dengan
banyaknya data yang dipilih. Adapun untuk menyimpan penjadwalan dan pengaturan peserta ujian
tersebut, dapat dilakukan dengan mengklik tombol (Insert Peserta).

Gambar 63. Form Tambah Jadwal Ujian
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2.6.4 Daftar hadir Ujian

Untuk melihat daftar hadir ujian klik tombol kemudian pilih daftar hadir, maka
akan muncul tampilan seperti gambar berikut

Gambar 64. Cetak Daftar Hadir Ujian

2.6.5 Berita acara ujian

Untuk melihat cetak berita acara ujian klik tombol kemudian pilih berita
acara, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut

Gambar 65. Berita Acara Ujian

2.6.6 Cetak kartu ujian

Untuk mecetak kartu ujian maka kita masuk ke menu laporan di modul jadwal
perkuliahan, kemudian pilih sub menu daftar peserta ujian. Untuk detail jadwal yang muncul
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di cetak kartu ujian akan muncul apabila yang bersangkutan sudah di set di jadwal ujian,
jika tidak ada jadwal yang di set ke tersebut maka cetak kartu ujiannya akan blank. Untuk
melakukan cetak kartu ujian maka klik tombol , kemudian akan muncul tampilan
seperti gambar dibawah ini.

Gambar 66. Cetak Kartu Ujian

2.7. Modul Rencana Studi

Modul Rencana Studi adalah modul yang digunakan untuk pengelolaan aturan serta transaksi
pendaftaran rencana studi . Pada proses akhir, akan diperoleh KRS (Kartu Rencana Studi) yang berisikan
daftar mata kuliah yang dikontrak oleh masing – masing pada semester tertentu.

Gambar 67. Beranda Modul Rencana Studi
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2.7.1 Pengelolaan Rencana Studi

A. Kartu Rencana Studi

Gambar 68. Proses Pencarian Data Rencana Studi

Pada tab menu Rencana Studi dapat dilakukan proses transaksi rencana studi per .
Proses tersebut diawali dengan cara memilih pemunculan data KRS berdasarkan tahun
semester, program kuliah, serta program studi . Selanjutnya lakukan pencarian nama pada
text autocomplete yang tersedia, kemudian klik tombol (Lihat KRS ). Pencarian
dapat dilakukan dengan cara mengetikan nomor induk ataupun nama dari yang
bersangkutan. Selanjutnya layar akan memunculkan form rencana studi seperti pada
Gambar 70. Semua daftar dan sebaran matakuliah akan ditampilkan per semester sesuai
inputan semester pada mata kuliah. Pada kolom data yang tombolnya berubah jadi merah ,
menandakan bahwa mata kuliah tersebut terdaftar pada kartu rencana studi di tahun
akademik yang sedang berlangsung. Adapun untuk mencetak kartu, dapat dilakukan dengan

mengklik tombol (Cetak PDF) yang ada diatas list matakuliah.

Gambar 69. Form Rencana Studi
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B. Penginputan Rencana Studi

Sebelum memulai proses penginputan rencana studi , lakukan filter pada combobox
untuk mencari seperti Gambar 71 berikut:

Gambar 70. Form Input KRS

Dalam proses pencarian sejumlah data , lakukan filter pada combobox yang mewakili tahun
akademik, prorgam kuliah, program studi, konsentrasi mata kuliah, kelas , serta tahun masuk.
Fiter tersebut dilakukan untuk memunculkan nama – nama dan sebaran mata kuliah sesuia

filter yang dilakukan. Kemudian klik tombol (Cari Mata Kuliah), untuk
memunculkan nama – nama seperti pada Gambar 72 berikut:

Gambar 71. Form Registrasi KRS

Pada tabel sebelah kiri layar terdapat daftar yang mewakili kurikulum yang sama dengan
data mata kuliah yang ditampilkan pada tabel sebelah kanan layar. Adapun untuk melakukan
registrasi KRS kolektif ini, pertama - tama ceklis sejumlah nama yang berada pada form
daftar aktif. Kemudian pada form daftar mata kuliah, ceklis sejumlah nama matakuliah yang
hendak didaftarkan pada KRS masing – masing yang dipilih. Selanjutnya klik tombol

(Simpan KRS ) di bagian bawah layar. Drag scrollbar ke bawah untuk
dapat menemukan tombol simpan tersebut. Dengan demikian, sejumlah nama yang
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terceklis akan didaftarkan nama – nama mata kuliah yang terceklis dan selanjutnya akan
dicantumkan di dalam KRS .

C. Pembatalan KRS

Pada tab menu Pembatalan KRS kita bisa membatalkan KRS yang sudah diambil oleh
di portalnya. Untuk memulai mencari data yang akan dihapus maka pilih dahulu program
kuliah, tahun semester, program studi, kelas, angkatan, kemudian kata kunci yang bisa
berupa nama atau nomor induk . Setelah data yang ditemukan maka langkah selanjutnya
adalah klik checkbox di yang akan dibatalkan KRS nya, lalu akan muncul tombol

. Setelah itu data KRS yang sudah diambil akan hilang.

Gambar 72. Pembatalan KRS

2.7.2 Laporan Rekap Pengambilan KRS

Pada laporan rekap pengambilan KRS / FRS dapat diperoleh laporan berupa jumlah SKS
mata kuliah yang telah diambil oleh pada suatu tahun / semester yang disajikan berdasarkan
program kuliah dan program studi . Terdapat dua jenis laporan (report), diantaranya rekap yang
sudah FRS dan rekap yang belum FRS. Untuk menghasilkan laporan dari tabel aktif, dapat

dilakukan dengan cara mengklik tombol (Cetak ke PDF) dan atau mengklik tombol

(Cetak ke Excel).
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Gambar 73. Form Registrasi KRS

2.8. Modul Penilaian

Modul Penilaian adalah modul yang digunkan untuk pengolahan data nilai pada akhir perkuliahan.
Tahapan – tahapan dalam pengelolaan data pada modul ini dimulai dari pengaturan bobot nilai, persentase
jenis penilaian, penginputan nilai, hingga finalisasi nilai .

Gambar 74. Beranda Modul Penilaian
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2.8.1 Pengaturan Bobot dan Grade Nilai

Gambar 75. Preview Data Bobot Nilai

Pengelolaan data untuk bobot nilai dapat dilakukan pada sub menu Grade Nilai dalam menu
Setup. Pada pengaturan awal, tentukan nama dan program studi yang akan diberlakukan bobot
tersebut. Selanjutnya isikan nilai huruf / mutu, nilai bobot, range nilai angka serta status lulus atau
tidaknya nilai tersebut. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tampilan Gambar 77 berikut:

Gambar 76. Pengaturan Bobot Nilai
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2.8.2 Pengaturan Persentase dan Jenis Penilaian

Gambar 77. Preview Persentase Penilaian

Untuk menentukan persentase untuk masing – masing jenis nilai, dapat dilakukan pada menu
Persentase Nilai. Lakukan langkah pengaturan dengan aturan seperti yang tertera pada bagian
“Note” seperti Gambar 79. Pada pengaturan persentase nilai ini, pembagian persentase dari jenis
penilaian dapat didefinisikan secara berbeda.

Gambar 78. Form Pengaturan Bobot Nilai

Adapun untuk jenis – jenis penilaian, dapat ditentukan pada tab menu Jenis Penilian seperti pada
tampilan Gambar 80. Definisikan sejumlah komponen atau jenis penilaian yang disesuaikan dengan
kebutuhan dari kriteria penilaian untuk masing – masing program studi.
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Gambar 79. Preview Data Jenis Penilaian

2.8.3 Pengaturan Predikat Nilai

Pada pengaturan predikat nilai di menu Predikat, dapat ditentukan range bobot IPK untuk
kemudian diberikan predikan pada nilai tersebut. Pendefinisian jenis predikat ini selanjutnya akan
digunakan untuk pemberian predikat bobot IPK pada Transkrip Nilai akademik .

Gambar 80. Preview Data Predikan Bobot IPK

2.8.4 Setting Komponen Penilaian Kualitatif.

Pada Pengaturan kompoen penilaain kualitatif ini, admin dapan menentukan komponenn
penilaian kualitatif dengan cara :

Klik tombol , kemudian untuk meng hapus data, bisa di lakuakn dengan cara :



Buku Panduan ais.ibm.ac.id - Hal| 46

AIS-IBM BEKASI ERP CAMPUS APPLICATION AKSES BAAK

Ceklist data yang akan di hapus klik tombol

Gambar 81. List data komponen penilaian kualitatif

2.8.5 Transaksi Penilaian

Beragam jenis fasilitas untuk mengelola data nilai dapat dilakukan pada menu “Transaksi”.
Adapun beberapa fasilitas tersebut diterangkan sebagai berikut:

A. Proses Input Nilai

Gambar 82. Preview Input Nilai per Mata Kuliah

Untuk menginputkan nilai dapat dilakukan dengan cara mengakses menu “Transaksi”
kemudian pilih sub menu “Input Nilai”. Pada tampilan awal menu, layar akan menampilkan
halaman preview input nilai per mata kuliah seperti Gambar 82 di atas. Data mata kuliah
yang ditampilkan akan disesuaikan dengan filter form pengelompokan data. Pilih salah satu
mata kuliah yang hendak diberikan nilai. Pada kolom nama mata kuliah tersebut terdapat
informasi mata kuliah, total peserta KRS atau yang mengontrak mata kuliah tersebut, serta
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persentase progres kelengkapan nilai yang telah diinput. Klik tombol (Input Nilai)
untuk memulai proses penginputan nilai .

Gambar 83. Pengaturan Persentase Bobot Nilai

Sebelum menginputkan nilai, diperlukan pengaturan bobot nilai terlebih dahulu. Komponen –
komponen pembobotan nilai yang muncul sesuai dengan pengaturan jenis penilaian pada
pengaturan persentase dan jenis penilaian di menu “Setup”. Inputkan nilai pada masing –

masing komponen sehingga genap berjumlah “100%”. Klik tombol (Ubah Bobot)
untuk menyimpan pembobotan nilai untuk mata kuliah yang dimaksud. Saat bobot nilai telah
dibuat, selanjutnya inputkan nilai pada masing – masing komponen bobot seperti yang dapat
dilihat pada Gambar 83. Untuk menampilkan berdasarkan kelas kuliahnya dapat dilakukan
dengan cara memilih nama kelas pada combobox “Pilih Kelas”. Setelah mengisikan nilai
pada komponen bobot yang pertama, tekan tombol TAB pada keyboard untuk melanjutkan
ke pengisian nilai komponen lainnya. Lakukan proses isi nilai dan klik TAB tersebut sampai
komponen bobot yang paling akhir. Maka selanjutnya kolom nilai akhir dan nilai huruf akan
otomatis terhitung berdasarkan nilai dari masing – masing komponen bobot yang telah
diinputkan. Setelah selesai melakukan penginputan data langkah selanjutnya adalah
menekan tombol simpan. Adapun pada masing – masing kolom nilai terdapat status yang
bernilai “Belum divalidasi” dan “Sudah divalidasi”. Untuk setiap nilai yang berstatus “Sudah
divalidasi”, maka dapat diterbitkan (publish) ke dalam KHS (Kartu Hasil Studi) dengan

mengklik tombol (Publish ke KHS) dan atau klik tombol
(Publish ke Transkrip) untuk menerbitkan nilai ke masing – masing transkrip akademik .
Sedangkan untuk nilai yang berstatus “Belum divalidasi” tidak dapat diterbitkan ke KHS
maupun Transkrip Akademik sebelum dilakukan validasi pada nilai tersebut.
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Gambar 84. Penginputan Nilai per

B. Proses Finalisasi Nilai

Setelah nilai diterbitkan, proses finalisasi dapat dilakukan sebagai langkah akhir untuk
menetapkan nilai akhir . Dikarenakan jurnal nilai dibagi ke dalam KHS dan transkrip
akademik, maka untuk proses finalisasi nilai dapat dilakukan sebagai berikut:

Gambar 85. Preview Finalisasi Nilai

1. Finalisasi nilai Transkrip Akademik

Tidak jauh berbeda dengan finalisasi nilai KHS, untuk melakukan proses finalisasi

nilai ke dalam transkrip dapat dilakukan dengan menekan tombol (Edit Nilai)
dan kemudian pilih / klik “Edit Transkrip” pada kolom data yang dimaksud. Sesaat
setelah tombol diklik, selanjutnya layar akan menampilkan form finalisasi nilai transkrip
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seperti pada Gambar 86. Sedangkan untuk mencetak dokumen transktrip akademik,
dapat dilakukan dengan mengklik tombol (Cetak Transkrip).

Gambar 86. Form Finalisasi Nilai Transkrip Akademik

2. Finalisasi KHS

Untuk melakukan proses finalisasi nilai ke dalam KHS dapat dilakukan dengan

menekan tombol (Edit Nilai) dan kemudian pilih / klik “Edit KHS” pada kolom
data yang dimaksud. Sesaat setelah tombol diklik, selanjutnya layar akan
menampilkan form finalisasi KHS seperti pada gambar dibawah. Sedangkan untuk

mencetak dokumen KHS, dapat dilakukan dengan mengklik tombol
(Cetak KHS).
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Gambar 87. Form finalisasi KHS

C. Revisi nilai mahasiswa

Menu ini digunakan untuk memperbaiki nilai yang sebelumnya kurang bagus. Untuk
mengakses menu ini terlebih dahulu masuk ke modul penilaian lalu ke menu transaksi dan
pilih sub menu revisi nilai mahasiswa. Setelah selesai melakukan perubahan nilai maka
lakukan publish ke KHS dan Transkrip agar data KHS dan Transkrip terupdate.

Gambar 88. Form Revisi Nilai Mahasiswa

D. Konversi nilai

Menu ini digunakan untuk menambahkan nilai konversi bagi mahasiswa pindahan.
Semua matakuliah yang berasal dari PT sebelumnya di konversikan ke matakuliah yang
baru di PT sekarang. Untuk mengakses modul ini terlebih dahulu masuk ke modul penilaian,
lalu klik menu transaksi dan pilih sub menu Konversi Nilai.
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Gambar 89. Menu Konversi Nilai

Untuk menambahkan data nilai konfersi klik tombol , kemudian masukkan data
kode konversi, nama , alasan, matakuliah yang berasal dari PT sebelumnya, nilai, total SKS,
matakuliah yang diakui di PT baru dan nilainya. Setelah selesai maka klik simpan data.

Gambar 90. Form Nilai Konversi

Setelah selesai menyimpan data nilai konversi, agar datanya masuk ke transkrip akademik

maka harus dilakukan proses konversi dengan klik tombol yang ada pada
masing masing data . Setelah proses konversi selesai data sudah bisa dicek di transkrip
akademik .
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Gambar 91. View Data Konversi Nilai

2.8.6 Laporan

Pada menu “Laporan” dapat dijumpai beberapa laporan yang merupakan hasil dari studi dan
transaksi penilaian . Adapun untuk laporan – laporan transaksi dan hasil studi yang terdapat pada
modul penilaian terdiri dari:

A. Laporan KRS

Gambar 92. Preview Data KRS

Laporan KRS adalah laporan yang berisikan data yang melakukan registrasi KRS pada
semester tertentu. Untuk menghasilkan laporan ini, perlu dilakukan filter pada form
pengelompokan data yang terdiri dari program kuliah, program studi, tahun masuk / tahun
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angkatan , serta tahun semester KHS . Adapun untuk mencetak laporan KRS dapat
dilakukan dengan cara mengklik tombol (Cetak KRS).

B. Rekap revisi nilai

Menu ini digunakan untuk melihat data rekap yang diperbaiki nilainya

Gambar 93. View Rekap Revisi Nilai

C. Transkrip

Menu ini digunakan untuk melihat data laporan transkrip sementara para . Pilih program
kuliah, program studi, status mahasiswa, dan tahun masuk.

Gambar 94. View Laporan Transkrip Sementara
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2.9. Modul Tugas Akhir

Modul Tugas Akhir adalah modul yang digunakan untuk pengelolaan data tugas akhir / skripsi / tesis .
Data tersebut selanjutnya akan ditampilkan pada Portal dalam menu Bimbingan Skripsi.

Gambar 95. Dashboard Modul Tugas Akhir

2.9.1 Pendaftaran Tugas Akhir

Untuk mendaftarkan tugas akhir sejumlah , dapat dilakukan pada sub menu TA / Skripsi /
Tesis. Pertama – tama cari yang hendak menempuh proses tugas akhir dengan cara mengetikan

nama atau NIM pada text aoutocomplete yang tersedia. Selanjutnya tekan tombol (Cari
Data) seperti pada tampilan gambar berikut:

Gambar 96. Proses Pencarian data



Buku Panduan ais.ibm.ac.id - Hal| 55

AIS-IBM BEKASI ERP CAMPUS APPLICATION AKSES BAAK

Setelah menetapkan data , kemudian layar akan munculkan preview form Tugas Akhir seperit pada
tampilan Gambar 96. Pada form terdapat informasi seperti nomor induk (NIM / NPM), nama lengkap,
status keaktifan, batas studi, kelas perkuliahan, serta nama pemibimbing akademik dari tersebut.

Gambar 97. Preview Form Pendaftran Tugas Akhir

Klik pada tombol (Tambah Data) untuk mendaftarankan tugas akhir tersebut dan layar
akan memunculkan Form Skripsi/Tugas Akhir seperti tampilan Gambar 97. Definisikan tahun
semester serta rentang waktu penyusunan dan bimbingan untuk tersebut.

Gambar 98. Form Tugas Akhir / Skripsi
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2.9.2 Laporan Pengajuan Skripsi

Laporan pengajuan skripsi ini muncul apabila sudah ada data tugas akhir yang dimasukkan di modul
TA.

Gambar 99. Laporan Pengajuan Tugas Akhir

2.10. Modul Kuisioner

Modul Kusioner adalah modul yang digunkan untuk pengelolaan format kuisioner dosen / EDOM
(Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa), pengelolaan format kuisioner perseptor (dosen pembimbing klinik), serta
pengelolaan format kusioner institusi. Format – format kuisioner tersebut selanjutnya akan dimunculkan pada
Portal Student dan Portal Lecturer untuk digunakan oleh masing – masing pengguna.

Gambar 100. Dashboard Modul Kuisioner
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2.10.1 Pengelolaan Master Kuisioner

Gambar 101. Preview Master Kuisioner

Pada tab Master Kuisioner, dapat dilakukan pengelolaan dari butir – butir pernyataan
untuk masing – masing kategori dari jenis kuisioner. Untuk menambahkan butir pernyataan
kuisioner, ketikan terlebih dahulu pernyataan kuisioner pada isian textarea yang tersedia.
Selanjutnya pilih jenis kuisioner dan jenis kategori pada pilihan kategori, kemudian tentukan jenis
kuis untuk butir pernyataan tersebut. Klik tombol (Simpan Data Dan Lanjutkan)
untuk menyimpan butir pernyataan tersebut menambahkan butir pernyataan yang baru, dan atau
klik tombol (Simpan Data) untuk menyimpan dan tidak akan menambahkan butir
pernyataan baru.

2.10.2 Pengelolaan Kategori Kuisioner

Untuk mendefinisikan kategori dari jenis kuisioner dosen atau kuisioner institusi, dapat
dilakukan pada tab menu “Kategori Kuisioner”. Untuk menambahkan data pada Form Tambah
Ketegori Baru, dapat isikan nama kategori, selanjutntya tentukan jenis kuisioner pada pilihan Tipe
Kategori. Kemudian klik salah satu tombol simpan seperti penjelasan sebelumnya.
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Gambar 102. Dashboard Modul Kuisioner

2.11. Modul Cuti / DO / K

Modul Cuti/DO/K adalah modul yang digunakan untuk mengubah status perkuliahan pada tahun
akademik / semester tertentu. Beberapa status perkuliahan yang dimaksud terdiri dari; status Lulus, Cuti,
Aktif, Drop Out, Mengundurkan Diri, dll.
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Gambar 103. Dashboard Modul Cuti/DO/K

2.11.1 Perubahan Status

Gambar 104. Form Keterangan Status / Pencarian Nama

Untuk langkah – langkah merubah status perkuliahan pada form Keterangan Status seperti
Gambar 83, dimulai dari memilih program kuliah, tahun semester, program studi, serta angkatan /
tahun masuk . Selanjutnya pilih nama yang hendak diberikan keterangan status baru. Untuk
pemberian status lulus, pilih “LULUS” pada combobox Status . Selanjutnya isikan Tanggal Keluar,
No. Surat, No. SK Yudisium dan Tgl. SK Yudisium seperti pada tampilan gambar berikut:
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Gambar 105. Proses Penginputan Keterangan Kelulusan

Adapun untuk memberikan keterangan cuti pada status , pilih “CUTI” pada combobox Status .
Selanjutnya tentukan mulai dan akhir semester cuti dan informasi – informasi lainnya seperti pada
gambar berikut:

Gambar 106. Proses Penginputan Keterangan Cuti

2.11.2 Pengaktifan Status

Untuk mengaktifan kembali status dapat dilakukan dengan mengklik tombol (Re-Active)
pada kolom data seperti tampilan Gambar 86 berikut:
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Gambar 107. Proses Penginputan Keterangan Cuti

Selanjutnya layar akan menampilkan pesan seperti pada Gambar 86. Setelah mengklik
tombol (OK), secara otomatis yang dimaksud akan berstatus aktif kembali.

Gambar 108. Pesan Perubahan Status Aktif

2.12. Modul CRM
Modul CRM (Customer Relationship Management) dibuat untuk memfasilitasi komunikasi antara

perguruan tinggi dan customer, dalam hal ini mahasiswa dan orang tua / wali dari mahasiswa. Modul ini
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merupakan versi terbaru masih dalam tahap pengembangan, sehingga untuk saat ini dapat digunakan
hanya menu Pengumuman yang akan dijelaskan pada pembahasan di bawah ini:

Gambar 109. Dashborad Modul CRM

2.12.1. Pengumuman

Gambar 110. Tabel Preview Pengumuman

Untuk menggunakan fasilitas pengumuman perihal pengumuman akademik, hasil ujian maupun
pelunasan biaya kuliah dapat dilakukan dengan mengakses sub menu Pengumuman yang
terdapat pada menu Informasi. Pengumuman yang dibuat dapat ditujukan kepada beberapa
pengguna aplikasi diantaranya dosen, karyawan, mahasiswa, orangtua yang akan ditampilkan
pada masing – masing portal dari pengguna – pengguna tersebut. Selanjutnya terdapat juga
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fasilitas untuk melampirkan file yang berhubungan dengan pengumuman yang akan
ditambahkan.

Gambar 111. Form input pengumuman
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