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BAGIAN I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Sekilas Tentang ERP Campus 

ERP CAMPUS berkembang pertama kali setelah keberhasilan teknologi sebelumnya yang bernama 

ERP (Enterprise Resource Planning). Teknologi ERP telah mengembangkan konsep sistem informasi dan 

sistem perencanaan terintegrasi yang sukses dan digunakan oleh berbagai manufaktur kelas dunia dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. Adapun lebih sfesifik, ERP Campus merupakan teknologi informasi yang 

dirancang untuk perguruan tinggi dalam proses pengelolaan institusi perguruan tinggi dan mampu 

memfasilitasi berbagai kebutuhan unit kerja perguruan tinggi. Teknologi ini telah diterapkan di berbagai 

negara seperti India, Amerika, Australia dan negara – negara lainnya, telah terbukti mampu meningkatkan 

efektivitas pengelolaan institusi perguruan tinggi. Sebagai yang pertama, Edu Sinergi Infomatika hadir 

dengan semangat memberikan solusi bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam meningkatkan mutu 

dan kualitas pelayanan pendidikan tinggi. Dengan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, 

kami menawarkan sebuah konsep bagi institusi perguruan tinggi dalam mejalankan sistem tata kelola 

akademik (Academic Mangement System) dan pengelolaan SDM dan unit kerja (Human Resorce 

Management), sehingga hasilnya akan memberikan manfaat bagi institusi berupa Executive Report & DSS 

(Decision Support Systems) untuk pemilik (owner), serta dapat menghasilkan data pelaporan akademik 

(Goverment Report) yang dilaporkan pada setiap semester kepada pemerintah dan sebagai tolak ukur 

dalam penilian akreditasi perguruan tinggi (Accreditation Report). 

1.2. Mengenal Lingkup Kerja ERP Campus 

Sebagai aplikasi yang mengusung sistem terintegrasi, seluruh konsep pengembangan aplikasi 

disasjikan dalam bentuk portal – portal berbasiskan web (Web-base Application). Aplikasi seperti, Website, 

Portal PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru), Portal Student, Portal Lecturer, Portal Parent, Portal Alumni, 

Portal SPM (Sistem Penjamin Mutu), dan lainnya dapat diakses melalui web browser seperti Google Chrome 

ataupun Mozilla Firefox yang lebih disarankan. Mengakses dapat dilakukan dengan mengetikan alamat URL 

(Unifrom Resource Locator) aplikasi pada address bar halaman browser. Dalam pengoperasian aplikasi ini, 

disarankan menggunakan koneksi internet yang stabil agar setiap transaksi maupun proses transfer data 

dapat dilakukan dengan baik dan tanpa adanya jeda atau buffering. Dengan demikian proses modifikasi 
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seperti tambah, ubah, dan hapus data dapat bekerja lebih optimal. Pada setiap proses yang dilakuakan, 

akan memunculakan beberapa alert yang berfungsi sebagai pemberitahuan status berhasil atau tidaknya 

suatu proses yang dijalankan. Selain proses modifikasi data terdapat pula fasilitas lainnya seperti overview, 

upload, download, dan report data. Semua bisnis proses pada aplikasi ini telah disesuaikan dengan standar 

dan kebutuhan perguruan tinggi, sehingga pengguna akan lebih familiar dalam pengoprasiannya (User 

Friendly). Adapun untuk kerangka konsep dari ERP Campus, dapat dilihat pada tampilan Gambar 1 berikut: 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep ERP Campus 
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BAGIAN II 

ERP CAMPUS APPLICATION 

 

2.1. 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 2. Isikan username dan password pada form 

inputan yang tersedia.  

 

Gambar 2. 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 proeses 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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2.2. Dashboard Aplikasi 

Setelah proses login berhasil, selanjutnya layar akan menampilkan halaman dashboard seperti yang 

terlihat pada tampilan Gambar 3. 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 3. Halaman Dashboard ERP Campus Appliaction 

2.3. Modular - Modular Aplikasi 

Sistem Modular ERP Campus Application merupakan penerapan informasi yang membagi sistem 

menjadi bagian-bagian kecil (modul) yang dapat menjalankan beragam proses dalam aplikasi. Proses – 

proses tersebut selanjutnya akan dijalankan oleh suatu fungsi untuk membuat tata kelola data yang bersifat 

dinamis, terintegrasi dan saling mempengaruhi dalam kesatuan sistem. Beberapa modular sistem dalam 

aplikasi terdiri dari Modular Akademik, Kepegawaian, Bagian Umum, Keuangan, serta Pelaporan. Sistem 

tersebut sewaktu – waktu dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari masing – masing 

perguruan tinggi. Adapun untuk masing – masing modular sistem tersebut, dijelaskan sebagai berikut:  
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2.3.1 Modular Akademik 

Modular Akademik adalah sistem pengelompokan modul – modul yang digunakan untuk 

mengelola proses penyelenggaraan akademik perguruan tinggi, mulai dari pendeklarasian program 

dan mekanisme studi mahasiswa, struktur dan pembagian unit kerja perguruan tinggi, sistem 

perkuliahan dan bimibingan mahasiswa, nilai pencapaian studi mahasiswa, hingga pemberian status 

atas kelulusan mahasiswa. 

2.3.2 Modular Kepegawaian 

Pada penerapannya, sejumlah informasi yang terdapat pada modular kepegawaian dapat 

digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja dari unit kerja perguruan tinggi. Informasi – Informasi 

tersebut selanjutnya dapat dijadikan tolak ukur perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan guna 

memberikan feedback atas pencapaian yang dilakukan oleh masing – masing unit kerja. 

2.3.3 Modular Bagian Umum 

Modular Bagian Umum merupakan pengaplikasian dari berbagai jenis pengelolaan data 

internal perguruan tinggi. Berbagai tugas pengelolaan dan pengendalian tata usaha dan administrasi 

perguruan tinggi, dapat diakomodir pada modul – modul di dalamnya. 

2.3.4 Modular Keuangan 

Proses – proses pengelolaan data keuangan perguruan tunggi dapat dijumpai dalam 

berbagai pengaplikasian modular keuangan ini. Adapun dalam penggunaanya, bertujuan untuk 

mempermudah staff keuangan perguruan tinggi dalam menjalankan tugas mengelola data tagihan 

dan pembayaran biaya (Billing) perkuliahan mahsiswa. Selain itu, terdapat pula modul / fasilitas yang 

digunakan sebagai metode penghitungan dan pembayaran gaji unit kerja perguruan tinggi (Payroll). 

2.3.5 Modular Pelaporan 

Modular Pelaporan adalah kumpulan modul yang berisikan laporan – laporan data akademik 

berdasarkan pada penyelenggaran pendidikan tinggi yang telah dilakukan pada tahun semeter 

tertentu. Laporan - laporan akademik seperti data mahasiswa, mata kuliah, kelas perkuliahan, nilai 

perkuliahan, serta aktivitas kuliah mahasiswa (AKM). Semua laporan tersebut selanjutnya dapat 

diekspor dari aplikasi menjadi sebuah format file yang dapat dilaporkan kepada pusat kumpulan data 

penyelenggara pendidikan tinggi seluruh Indonesia (Feeder PDDIKTI). 
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2.4. Konten - Konten Aplikasi 

. Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Dalam pengertian 

sederhana, konten adalah isi pada suatu aplikasi yang pada umumnya berupa gambar, ikon maupun simbol. 

Konten tersebut selanjutnya akan memuat masukan berupa perintah pengguna, kemudian aplikasi selaku 

media akan memproses perintah dan mengeluarkan hasil sesuai dengan yang dihendaki pengguna aplikasi. 

Pada dasarnya, setiap aplikasi diprogram untuk dapat menjalankan perintah yang berulang. Perintah 

tersebut akan berjalan ketika pengguna melakukan aksi pada konten – konten tertentu. Pengenalan serta 

penjelasan mengenai konten aplikasi ini, bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman pengguna dalam 

pengoperasian aplikasi. Adapun beberapa konten dalam ERP Campus Application, dijelaskan seperti berikut: 

2.4.1 Konten Template 

Template merupakan model ataupun sturuktur tampilan dari suatu aplikasi, yang pada 

dasarnya dianalogikan dalam bagian seperti kepala aplikasi (head er application), badan utama 

apalikasi (main aplication) dan kaki aplikasi (footer application). Dalam ERP Campus beberapa 

konten yang dimuat dalam template, digambarkan seperti pada tampilan berikut: 

 

Gambar 4. Struktur Template & Content ERP Campus Appliaction 
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A. Header Contents 

Untuk beberapa jenis konten yang terdapat pada bagian header aplikasi, dijelaskan 

seperti pada Tabel 1 berikut : 

No Konten Nama Kegunaan 

1  Logo & Identitas 
Selain sebagai identitas, konten ini dapat 
digunakan sebagai jalan pintas untuk 
menampilkan dashboard 

2 
 

Kotak Pencarian 
Modul 

Digunakan sebagai pencarian modul 
serta menu yang terdapat dalam aplikasi 

3 
 

Pengaturan 
Akun 

Digunakan sebagai akses pengaturan 
akun dan biodata dari pengguna aplikasi 

4 
 

Tombol Logout 
Digunakan sebagai tombol untuk keluar 
dan mengakhiri aplikasi 

Tabel 1. Jenis – jenis konten pada header aplikasi 
 

B. Main Contents 

Saat pengguna mengakses salah satu modul, tampilan awal modul akan memunculkan 

halaman beranda seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4. Pada bagian kiri beranda, 

terdapat side bar menu yang berisikan menu – menu pada modul. Jika pengguna menekan 

salah satu menu, maka pada bagian modul preview akan menampilkan beberapa konten 

dari menu tersebut. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut: 

1. Side Bar Menu 

Terdapat 2 komponen pada side bar menu, yaitu menu utama (main) dan menu 

turunannya (sub). Namun pada penerapannya, tidak semua menu memiliki sub dan 

hanya terdiri dari menu utama saja. Menu – menu tersebut umumnya disediakan untuk 

dapat membagi segmentasi pengoperasian suatu modul dalam aplikasi. 
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Gambar 5. Komponen Side Bar Menu 

2. Conten Menu 

Untuk lebih memahami pengoperasian suatu menu, terlebih dahulu pengguna 

harus memahami struktur konten pada menu seperti tamoilan gambar berikut: 

 

Gambar 6. Struktur Konten pada Menu 

a. Tab Menu 

Tab menu adalah spesifik data yang ditampilkan suatu main menu maupun 

sub menu. Pada setiap tab menu, akan menampilkan data – data yang berbeda 

sesuai dengan pengkategorian data yang dimiliki oleh menu tersebut. 

b. Tombol Konfigurasi 

Tombol Konfigurasi adalah sebuah fasilitas yang digunakan untuk mengelola 

data pada suatu menu. Fasilitas tersebut terdiri dari tambah data, hapus data dan 

cetak (report data) 

c. Form Pengelompokan Data 

Form pengelompokan data adalah suatu fasilitas menu yang digunakan untuk 

menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu (filter), sehingga data akan mudah 

dipahami oleh pengguna. 
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d. Form Pencarian Data 

Form pencarian data ini dapat digunakan ketika pengguna kesulitan untuk 

menemukan data – data tertentu dalam suatu menu. Pengguna hanya perlu 

memasukan kata kunci (keyword) untuk menampilkan satu atau beberapa data 

yang mengandung kata tersebut. 

e. Data Preview 

Data Preview adalah kumpulan data yang terkandung dan ditampilkan pada 

suatu menu. Pada umumnya dalam aplilasi ERP Campus, setiap menu akan 

menampilkan data kedalam sebuah tabel. Adapun setiap data yang ditampilkan 

biasanya hanya terdiri dari informasi singkat dan diperlukan sebuah aksi untuk 

melihat keseluruhan informsi secara detail. 

C. Footer Contents 

Pada footer aplikasi ERP Campus, terdapat dua konten utama yang dijelaskan seperti 

pada Tabel 2 berikut: 

No Konten Nama Fungsi 

1 
 

Start Menu 
Digunakan untuk cara pintas mengakses 
modul – modul dalam aplikasi 

2 
 
Apllikasi info 

Digunakan menampilkan informasi hak 
cipta dan tahun pengembangan aplikasi 

Tabel 2. Jenis – jenis konten pada footer aplikasi 

2.4.2 Konten Detail 

Selain konten pada template aplikasi, terdapat pula sejumlah konten detail yang ditampilkan 

pada setiap pengoperasian menu dalam modul. Konten tersebut mewakili fungsi ataupun perintah 

pada keseluruhan aplikasi ERP Campus. Adapun berikut adalah konten – konten yang akan sering 

ditemui pada setiap pengoperasian aplikasi: 

A. Konten Form  

Pada saat pengoperasian suatu menu dalam modul, terdapat beberapa konten form 

yang dijelaskan seperti berikut: 
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No Konten Nama Fungsi 

1 

 

Submit Button 

Sebagai pelaksana perintah (eksekutor) 
pada saat proses pengelolan data yang 
dilakukan oleh pengguna. Aksi yang 
akan dieksekusi disesuaikan dengan 
jenis perintah yang tercantum, seperti 
tambah, ubah, hapus, dll 

2 
 

Textbox 

Sebagai media penginputan huruf, angka 
atau gabungannya (karakter) dengan 
panjang pengetikan yang terbatas dalam 
jumlah tertentu. 

3 

 

Textarea 

Sebagai media penginputan huruf, angka 
atau gabungannya (karakter) dengan 
kapasitas pengetikan yang lebih panjang 
daripada textbox. 

4 

 

Text 
Autocomplete 

Sebagai media penginputan yang 
menyediakan pilihan saran pengisian 
tanpa harus mengetikan karakter secara 
utuh / lengkap. 

5 

 

Combobox 

Sebagai media penginputan data yang 
berupa daftar pilihan yang ditampilkan ke 
bawah (drop down list) setelah dilakukan 
klik pada objek tersebut. 

6 
 

Radio Button 

Sebagai media penginputan data yang 
bersifat satu pilihan dengan cara 
melingkari objek  untuk memilih salah 
satu data yang diingikan. 

7 

 

Checkbox 

Sebagai media penginputan data yang 
bersifat lebih dari satu pilihan dengan 
cara menceklis objek  untuk memilih 
beberapa data yang diingikan. 

8 
 
Data Pagination 

Sebagai media untuk menampilkan 
halaman lanjutan pada penampilan data 
yang dibatasi dengan jumlah tertentu 
(limit data page) 

9 

 

Date Picker 

Sebagai media penginputan data 
berjenis tanggal yang diketikan pada 
textbox dengan format penanggalan 
tertentu atau dengan memilih tanggal 
pada tampilan kalender yang tersedia. 
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Tabel 3. Jenis – jenis konten form pada aplikasi 

B. Ikon / Simbol Proses 

No Ikon / Simbol Keterangan Proses 

1  Tambah Data 

2 
 

Ubah Data 

3  Hapus Data 

4 
 

Lihat Detail Data 

5 
 

Penggabungan Data 

6 
 

Pencetakan Data 

7 
 

Pencarian Data 

8  Pengunduhan / Download Data 

9 
 

Pengunggahan / Upload Data 

10 
 

Pembatalan dan Pengembalian Proses 

11  
Pengurutan Data (pada header data tabel) 

12 
 
Pengalihan Data (ke atas, ke bawah, ke kanan maupun ke kiri) 

13 
 

Informasi Menu / Modul 

Tabel 4. Jenis – jenis ikon / simbol proses pada aplikasi 

2.5. Proses Pengelolaan Data Aplikasi 

Di dalam ERP Campus Application, terdapat beberapa perintah dasar untuk melakukan pengelolaan 

data. Berikut merupakan perintah pengelolaan data yang dapat dieksekusi oleh aplikasi, diantaranya: 

2.5.1 Pengelompokan Data 

Untuk membuat tampilan data pada suatu menu / modul menjadi kelompok – kelompok data 

tertentu, pengguna dapat melakukan filter pada combobox seperti berikut: 
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Gambar 7. Proses Pengelompokan Data 
 

Pada tampilan Gambar 7 di atas, dapat dilihat contoh dari proses pengelompokan data mahasiswa. 

Data mahasiswa dikelompokan menggunakan pilihan yang tersedia pada combobox, sehingga 

selanjutnya tabel preview akan menampilkan data mahasiswa pada program kuliah “Reguler” yang 

mengambil program studi “D3-Kebidanan”,  berstatus “Cuti” dan berada di kelas “A”, serta masuk di 

tahun “2015”, akan menghasilkan sebanyak 2 data mahasiswa. 

2.5.2 Pencarian Data 

Ketika pengguna kesulitan untuk menemukan data pada daftar data dalam suatu menu / 

modul, maka dapat digunakan fasilitas pencarian data. Contoh pada tampilan Gambar 8, berikut 

adalah kondisi saat hendak mencari data mahasiswa dengan kata kunci “hilda”. Setelah diketikan 

pada kolom pencarian, selanjutnya tabel akan menampilkan data yang mengandung kata tersebut. 
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Gambar 8. Proses Pencarian Data 

2.5.3 Tambah Data 

Dibutuhkan beberapa tahapan standar dalam melakukan setiap proses tambah data pada 

menu maupun modul yang terdapat pada ERP Campus Application. Sebagai contoh ketika hendak 

menambahkan data mahasiswa, tahapan – tahapan yang harus dilakukan pengguna diantaranya: 

A. Mengklik Tombol Tambah Data 

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah mengklik tombol  (Tambah Data) 

pada konten konfigurasi menu seperti berikut: 

 

Gambar 9.  Tombol Tambah Data pada Konfigurasi Menu 
 

B. Mengaktifkan Form Tambah Data 

Selanjutnya layar akan menampilkan form tambah data. Pada kondisi awal, seluruh 

inputan pada form berada dalam kondisi tidak aktif (form disabled). Tujuan dari penonaktifan 

form tersebut adalah untuk menangani setiap kesalahan (error handling) pada awal 

penginputan data. Selain itu, hal tersenut dapat digunakan sebagai tahap konfirmasi dalam 

melanjutkan proses penginputan data. Untuk mengaktifkan form (enable form), pengguna 

dapat mengklik tombol  (Tambah Data) seperti berikut: 
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Gambar 10. Proses Mengaktifkan Form Tambah Data 

C. Menginputkan Informasi pada Form 

Setelah form dalam kondisi aktif, pengguna dapat melengkapi informasi – informasi 

yang diperlukan dalam memenuhi kelengkapan suatu data. Terdapat simbol bintang ( * ) 

pada beberapa judul penginputan yang menandakan informasi tersebut merupakan isian 

wajib dan tidak boleh dikosongkan (mandatory). 

 

Gambar 11. Proses Penginputan Data 
 

D. Mengklik Tombol Simpan Data 

Jika telah melengkapi informasi pada form dengan sesuai, maka selanjutnya pengguna 

dapat mengklik tombol  (Simpan Data). Proses simpan data akan berhasil pada 

saat layar memunculkan pesan notifikasi tambah data seperti pada Gambar 12 berikut: 

 

Gambar 12. Notifikasi Sukses Menambahkan Data 
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2.5.4 Ubah Data 

Seperti halnya proses tambah data, terdapat beberapa tahapan pada saat proses ubah data. 

Tahapan tersebut juga menjadi standar dan berlaku untuk setiap proses perubahan data pada menu 

dan atau modul yang terdapat pada aplikasi. Adapun tahapan – tahapan tersebut terdiri dari: 

A. Membuka Form Lihat Detail Data 

Dalam melakukan proses ubah data, tahap pertama adalah memilih salah data pada 

tabel preview yang hendak diubah. Klik teks berwarna biru dari salah satu kolom yang dipilih 

seperti pada Gambar 13, maka selanjutnya layar akan munculkan detail dari data tersebut. 

 

Gambar 13. Proses Melihat Detail Data 

B. Mengaktifkan Form Ubah Data 

Seperti form tambah data, pada awal tampilannya form akan berstatus tidak aktif. 

Adapun untuk mengaktifkan form dapat dilakukan dengan cara mengkik tombol  

(Ubah Data) sebelum mengubah beberapa informasi pada form ubah data tersebut.  
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Gambar 14. Proses Mengaktifkan Form Ubah Data 

C. Mengetikan Perubahan Data 

Setelah Form dalam keadaan aktif, selanjutnya lakukan penginputan kembali (editing) 

pada beberapa informasi yang dirasa perlu untuk dilakukan perubahan. 

 

Gambar 15. Proses Perubahan Data 

D. Menyimpan Perubahan Data 

Jika proses editing selesai dilakukan, klik tombol  (Simpan Data) sebagai 

inturuksi kepada aplikasi agar dapat menyimpan perubahan tersebut. tombol simpan data 

tersebut muncul sesaat setelah mengklik tombol ubah data. Perubahan data kemudian akan 

berhasil jika ditandai dengan munculnya notifikasi ubah data seperti pada Gambar 16. 
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Gambar 16. Notifikasi Sukses Mengubah Data 

2.5.5 Hapus Data 

Beberapa tahapan standar yang berlaku untuk proses penghapusan data pada menu dan 

atau modul yang terdapat pada aplikasi, dijelaskan seperti berikut: 

A. Proses Penghapusan Data 

Ketika hendak melakukan penghapusan data, pertama adalah menceklis checkbox  

pada data yang hendak dihapus. Selanjutnya, klik tombol  (Hapus) pada konfigurasi 

menu. Tahapan - tahapan tersebut dijelaskan seperti pada Gambar 17 berikut: 

 

Gambar 17. Proses Menghapus Data 
 

B. Menyetujui Penghapusan Data 

Setelah mengklik tombol  (Hapus), selanjutnya layar akan menampilkan jendela 

konfirmasi hapus data. Klik tombol  (Hapus) untuk melanjutkan proses hapus data. 

Adapun untuk membatalkan proses, dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  

(Tutup) seperti yang terlihat pada gambar berikut: 
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Gambar 18. Proses Menghapus Data 

Pada saat penghapusan data berhasil, data tidak dapat dikembalikan dengan cara apapun 

dengan ditandai munculnya notifikasi hapus data seperti pada tampilan Gambar 19 berikut: 

 

Gambar 19. Notifikasi Sukses Menghapus Data 

2.5.6 Download File 

Data – data laporan ataupun format dokumen berbentuk file dapat didownload dengan cara 

mengklik tombol yang berisikan perintah untuk mengunduh / mendownload suatu data. Maka, secara 

otomatis halaman browser akan menyimpan file download ke dalam direktori penyimpan pengguna. 

 

Gambar 20. Proses Unduh / Download File 
 

2.5.7 Upload File 

Dalam penginputan data pada beberapa menu, diperlukan untuk mengupload file tertentu. 

Sevagai contoh ketika hendak menambahkan photo mahasiswa, pengguna dapat mengupload photo 

dari lokasi penyimpanan dalam perangkat yang digunakan melalui tahapan – tahapan berikut:  
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A. Mengakses Direktori File 

Klik tombol  (Pilih File) pada form upload. Jika browser yang digunakan adalah 

Google Chrome, maka akan menampilkan jendala open directory seperti pada Gambar 21. 

Selanjutnya akses lokasi penyimpanan dari photo mahasiswa yang hendak ditambahkan.  

 

Gambar 21. Open Directory File 

B. Memilih & Mengupload File 

 

Gambar 22. Proses Upload File 

 

Setelah memasuki lokasi penyimpanan, selanjutnya pilih file yang hendak diupload. 

Pastikan file yang dimaksud merupakan format yang sesuai dengan kebutuhan data dalam 

aplikasi. Contohnya jika file yang dimaksud berbentuk gambar (image), maka file yang dapat 

diupload haruslah berekstensi .jpg, .jpeg, ataupun .png. Jika format file telah sesuai, 

kemudian klik tombol  atau klik dua kali (double clik) pada file. Untuk contoh kasus 
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upload photo mahasiswa ini, file foto akan tersimpan ketika pengguna melakukan proses 

simpan data pada form yang dimaksud. 

2.5.8 Cetak Laporan 

Proses pencetakan data, umumnya dapat dijumpai pada menu / modul laporan. Terdapat 

dua jenis laporan Pada ERP Campus Application ini, yaitu laporan beberbentuk file PDF serta file 

Microsoft Excel. Adapun untuk laporan berbentuk file PDF dapat langsung dicetak melalui aplikasi 

dengan ketentuan ekstensi yang terpasang pada web browser yang digunakan. Sebagai contoh, 

ketika hendak mencetak laporan untuk Rekap Pembimbing Akademik pada Modul Dosen. Pengguna 

dapat mengklik tombol  (Cetak) dan memilih opsi Cetak PDF seperti Gambar 23. 

 

Gambar 23. Proses Cetak Data Laporan (Jenis Format File Laporan) 

Jika browser yang digunakan adalah Google Chrome, maka selanjutnya layar akan muncul 

halaman dari PDF Report View seperti pada tampilan Gambar 24. 
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Gambar 24. Proses Cetak Data Laporan (PDF Report View) 

Untuk melanjutkan cetak laporan, pengguna dapat mengklik ikon printer ataupun dengan 

mengetikan kombinasi Ctrl+P pada keybroad. Maka selanjutnya layar akan memunculkan halaman 

print preview seperti yang dapat dilihat pada Gambar 25. Di bagian kiri layar, terdapat pengaturan 

untuk cetak dokumen. Pada pengaturan tersebut, pengguna dapat memilih mesih printer yang akan 

digunakan, menentukan jumlah halaman yang akan dicetak, menentukan jenis dan ukuran kertas, 

serta pengaturan lainya disesuaikan dengan kebutuhan. 

 

Gambar 25. Proses Cetak Data Laporan (Print Preview) 
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BAGIAN III 

PENGOPERASIAN MODUL APLIKASI 

 

3.1. Modul Setting 

Modul Setting adalah modul yang berisikan menu - menu untuk pengelolaan apalikasi secara umum, 

mulai dari pengaturan user, hak akses ataupun level user dan pengaturan - pengaturan lainnya. Menu – 

menu utama pada Modul Setting ini terdari dari Menu Level & User serta Menu Reset Password.  

 

Gambar 26. Beranda Modul Setting 

3.1.1 Menu Level & User 

Menu Level & User adalah menu yang mendefinisikan daftar pengguna (Users) aplikasi yang 

dikategorikan menjadi beberapa tingkatan dan jenis, yaitu karyawan selaku pengguna dari ERP 

Campus Application, mahasiswa selaku pengguna Portal Student, dosen selaku pengguna Portal 

Lecturer, serta orang tua selaku pengguna Portal Parent. Selain penentuan jenis pengguna, terdapat 

pula pengaturan tingkatan (Level) beserta pembagian hak akses modul untuk masing – masing 

pengguna. Pada pengoperasiannya, menu ini diwakili oleh dua sub menu yaitu menu Level dan 

menu User.  
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A. Menu Level 

Menu Level digunakan untuk pembagian hak akses bagi pengguna ERP Campus 

Application yang dikelompokan berdasarkan jabatan maupun unit kerja perguruan tinggi. 

Pengaturan awal yang harus dilakukan administator aplikasi adalah mendefinisikan sejumlah 

level yang akan digunakan bagi masing – masing pengguna aplikasi. Lakukan beberapa 

tahapan dalam menambahkan data, seperti pada pembahasan tentang Proses Pengelolan 

Data Aplikasi di bab sebelumnya.  

 

Gambar 27. Level – Level Pengguna Aplikasi 

Setelah pendefinisian level, langkah selanjutnya adalah menentukan hak akses modul 

bagi masing – masing level yang telah ditambahkan. Klik tombol  (Level Modul) 

pada salah satu kolom dari level yang dimaksud. Kemudian layar akan menampilkan form 

hak akses modul seperti Gambar 28 berikut: 

 

Gambar 28. Form Hak Akses Modul 
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Sebagai contoh ketika hendak memberikan hak akses modul untuk level “Ka. Keuangan”, 

klik nama modul yang akan ditambahkan. Setelah mengklik nama modul, selanjutnya modul 

akan menampilkan daftar menu – menu yang dimilikinya. Pada setiap menu terdapat empat 

jenis pengelolaan data yang dapat dilakukan, diantaranya lihat, input, update dan delete 

yang didefiniskan pada Tabel 5. Jika pengaturan hak akses modul telah sesuai, klik tombol 

 (Simpan Data) untuk menyimpan pengaturan tersebut. 

No Jenis Akses Keterangan 

1  Hak untuk dapat melihat data pada menu / modul tertentu 

2  Hak untuk dapat menambah data pada suatu menu / modul 

3  Hak untuk dapat mengubah data pada suatu menu  / modul 

4  Hak untuk dapat menghapus data pada suatu menu / modul 

Tabel 5. Jenis – Jenis Hak Pengelolaan Data 

B. Menu User 

Menu User adalah menu yang digunakan untuk mengelola data pengguna sistem. 

Pengelolaan yang dapat dilakukan mulai dari mendeskripsikan inputan Nama Entity atau 

nama dari pengguna tersebut, Nama sebagai username dan Password sebagai kata sandi 

dari akun pengguna aplikasi, serta Tabel User digunakan untuk menentukan jenis pengguna 

Pada pilihan Lock, pilihan ‘Tidak’ dilambangkan dengan anka 0 (nol) yang berarti pengguna 

tersebut dapat melakukan login dan pilihan ‘Ya’ dilambangkan dengan angka 1 (satu) yang 

berarti akun dari pengguna tersebut terkunci dan tidak dapat masuk / login ke dalam aplikasi. 

 

Gambar 29. Preview Data User 
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3.1.2 Reset Password 

Menu Reset Password adalah menu yang digunakan untuk admin aplikasi ketika hendak 

mengembalikan password pengguna lain ke setelan password awal sebelum dilakukan perubahan. 

Pada menu ini hanya terdapat 2 fasilitas yaitu reset password Portal Student untuk mahasiswa dan 

reset password Portal Lecturer untuk dosen. Sedangkan pengelolaan password Portal Parent untuk 

orang tua dan ERP Campus Application untuk karyawan, pengaturan dapat dilakukan pada menu 

User seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.  

A. Reset Password Mahasiswa 

Menu Mahasiswa ini digunakan untuk pengguna dengan level mahasiswa yang hendak 

mereset / mengembalikan password ke setelan awal (default password). Dengan mengklik 

tombol “Reset Password”, maka password akan dikembalikan menjadi NIM mahasiswa. 

 

Gambar 30. Daftar User Portal Student 

B. Reset Password Dosen 

Seperti halnya dengan Menu Mahasiswa, pada saat melakukan reset dengan mengklik 

tombol “Reset Password” pada Menu Dosen maka password akan kembali menjadi setelan 

awal (default password). 

 

Gambar 31. Daftar User Portal Lecturer 
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3.2. 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 standarisasi data, mengingat isi dari data master ini tidak sering 

berubah dan dibutuhkan dalam pendefinisian data – data lainnya.  

 

Gambar 32. Beranda Modul Master 

3.2.1 Menu Identitas 

Menu Identitas adalah menu yang digunakan untuk mendefinisikan informasi dari isntitusi 

pemilik aplikasi. Dalam pendefinisiannya, menu ini dibagi menjadi dua tab, yaitu Identitas Yayasan 

dan Identitas Perguruan Tinggi. 

A. Identitas Yayasan 

Pada Identitas Yayasan, dapat ditambahkan beberapa informasi detail seperti Kode 

Badan Hukum Yayasan, Nama Yayasan, Tanggal Pendirian, Nomor Akta Yayasan, Nomor 

dan Tanggal Pengesahan, Visi an Misi, serta Alamat dan Kontak Sekertariat Yayasan. Untuk 

melengkapi atapun mengubah detail data identitas, klik tombol  (Ubah Data). 

Setelah dilakukan perubahan, klik tombol  (Simpan Data). 
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Gambar 33. Form Identitas Yayasan 

B. Identitas Perguruan Tinggi 

Sejumlah informasi yang dapat dilengkapi pada identitas perguruan tinggi terdiri dari 

Kode Perguruan Tinggi (PT), Nama Perguruan Tinggi, Singkatan, Tanggal Pendirian, No dan 

Tanggal Surat Keputusan (SK) Pendirian, serta alamat dan kontak detail. 

 

Gambar 34. Form Identitas Perguruan Tinggi 

3.2.2 Menu Referensi Umum 

Menu Referensi Umum berisikan informasi – informasi umum yang digunakan sebagai 

acuan dalam proses penginputan pada data – data lainnya . Adapun di dalamnya, referensi umum 

terdiri dari data Agama, Jenis Sekolah, Pekerjaan dan Penghasilan. 
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A. Referensi Agama 

Referensi agama dapat digunakan dalam menentukan jenis agama yang dianut pada 

pengginputan data mahasiswa, dosen, karyawan, serta orang tua. Adapun untuk jenis – 

jenis data agama, dapat dilihat seperti pada tampilan Gambar 35 berikut: 

 

Gambar 35. Preview Data Agama 

B. Referensi Jenis Sekolah 

Referensi Jenis Sekolah adalah refernsi yang berisikan nama – nama yang digunakan 

dalam mendefinisikan informasi untuk pilihan jenis sekolah tertentu. 

 

Gambar 36. Preview Data Jenis Sekolah 

C. Referensi Jenis Pekerjaan 

Pada referensi pekerjaan berisikan daftar nama – nama yang digunakan dalam 

mendefinisikan informasi untuk pilihan jenis pekerjaan tertentu. 
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Gambar 37. Preview Data Jenis Pekerjaan 

D. Referensi Penghasilan 

Pada referensi penghasilan berisikan data berbentuk minimun nominal hingga 

maksimum nominal yang digunakan dalam mendefinisikan informasi untuk pilihan besaran 

nominal penghasilan. 

 

Gambar 38. Preview Data Besaran Nominal Penghasilan 

3.2.3 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 Mahasiswa, Program Kuliah, Jenjang, Fakultas & Prodi, serta data Kampus yang 

dimiliki oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. 

A. Referensi Status Mahasiswa 

Referensi Status Mahasiswa adalah menu yang berisikan jenis – jenis status tertentu 

yang digunakan dalam mendefinisikan informasi pada pilihan status mahasiswa seperti yang 

dapat dilihat pada tampilan Gambar 39. 
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Gambar 39. Preview Data Status Mahasiswa 

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 mahasiswa. 

 

Gambar 40. Preview Data Program Kuliah 

C. Referensi Jenjang Kuliah 

Informasi referensi jenjang kuliah dapat digunakan dalam mendefinisian pilihan jenjang 

kuliah mahasiswa. Untuk jenis – jenis jenjang kuliah, dapat dilihat pada Gambar 41 berikut: 

 

Gambar 41. Preview Data Program Kuliah 
 



  

 

 

Page |  31 
 

 

EDU SINERGI INFORMATIKA      ERP CAMPUS APPLICATION for Administator 

D. Referensi Fakultas & Program Studi 

Refernsi 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 42. Preview Data Program Kuliah 

2. Referensi Program Studi 

Untuk melihat daftar program studi seperti pada Gambar 43, dapat dilakukan 

dengan mengklik label  pada Fakultas yang dipilih 

 

Gambar 43. Preview Data Program Kuliah 

E. Referensi Data Kampus 

Referensi Data kampus adalah menu yang berisikan identitas kampus penyelenggara 

pendidikan tinggi dari perguruan tinggi yang bersangkutan. 

 

Gambar 44. Preview Data Program Kuliah 
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3.3. 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 dilakuakn pengaturan dan pembagian bimbingan 

bagi masing – masing dosen. 

 

Gambar 45. Beranda Modul Dosen 

3.3.1 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. 

A. Tab Data Dosen 

 

Gambar 46. Preview Data Dosen 
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Tab Data dosen adalah komponen menu yang digunakan untuk mengelola data dosen. 

Terdapat dua katgori pada penginputan data dosen, yaitu data biografi dan data akademik 

dosen dosen seperti yang dapat dilihat pada tampilan Gambar 47. 

 

Gambar 47. Form Data Dosen 

B. Pembimbing Akademik 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 

massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 

commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 

 

Gambar 48. Preview Tab Data Pembimbing Akademik 

Setelah menambahkan dosen pembimbing akademik, untuk mamasukan mahasiswa ke 

dalam bimbingan dapat dilakukan dengan menekan tombol  (Set). Selanjutnya layar 

akan menampilkan Form Tambah Mahasiswa Bimbingan seperti pada tampilan Gambar 49. 
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Gambar 49. Form Pengaturan Bimbingan Akademik 

Proses menambahkan mahasiswa ke dalam bimbingan dapat dilakukan dengan memilih 

nama mahasiswa dengan menceklis checkbox  pada kolom mahasiswa tersebut. 

Selanjutnya klik tombol  (Move >>)untuk menambahkan / memasukan mahasiswa 

kedalam bimbingan dan klik tombol  (<< Move) untuk membatalkan ataupun 

mengeluarkan mahasiswa dari bimbingan dosen yang bersangkutan. Setelah menambahkan 

mahasiswa ke dalam bimbingan dosen, selanjutnya untuk keperluan pilihan cetak laporan 

(report data) dapat dilakukan dengan menekan tombol  (Lihat) pada tampilan daftar 

pembimbing akademik. 

 

Gambar 50. Form Daftar Bimbingan Akademik 

C. Pembimbing Skripsi 

Tab Pembimbing Skripsi berisikan daftar dosen pembimbing skripsi. Tidak ada fasilitas 

tambah data pada tab ini, sehingga daftar akan menampilkan semua dosen yang terdaftar 

pada sistem. Untuk menambahkan / memasukan mahasiswa ke dalam bimbingan seorang 
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dosen dapat dilakukan dengan menekan tombol Set Bimbingan. Pada proses menambahkan 

mahasiswa dalam bimbingan skripsi, proses tersebut mempunyai proses yang sama dengan 

bimbingan akademik. Untuk keperluan mencetak daftar bimbingan skripsi, dapat dilakukan 

dengan menekan tombol  (Cetak) pada kolom dosen yang bersangkutan. 

 

Gambar 51. PreviewTab Pembimbing Skripsi 

3.3.2 Pengaturan Cuti & Ijin Dosen 

Pada pengaturan cuti dan ijin bagi dosen dapat dijumpai pada menu “Leave Management”. 

Adapun beberapa sub menu dari menu ini terdiri dari: 

A. Pengajuan Cuti Dosen 

 

Gambar 52. Preview Pengajuan Cuti Dosen 

Untuk pengajuan cuti dosen dapat dilakukan pada sub menu “Cuti Dosen”. Klik tombol 

 (Tambah Data) untuk memunculkan form tambah data pengajuan cuti dosen 

seperti pada tampilan Gambar 53 berikut: 

 



  

 

 

Page |  36 

 

 

EDU SINERGI INFORMATIKA      ERP CAMPUS APPLICATION for Administator 

 

Gambar 53. From Pengajuan Cuti Dosen 

Klik tombol  (Tambah Data) untuk mengaktifkan inputan form. Pilih nama 

dosen yang hendak diajukan cuti, kemudian tentukan rentang tanggal permohonan cuti 

beserta periode cuti (Tahun dan Bulan). Selanjutnya berikan alasan dan alamat dari dosen 

yang bersangkutan selama melaksanakan cuti. Adapun pada form “Pelimpahan Pekerjaan”, 

dapat diberikan keterangan tugas / pekerjaan yang ditinggalkan selama masa cuti beserta 

nama pegawai yang akan dibebankan pelimpahan pekerjaan yang dimaksud. Dan klik 

tombol (Simpan Data) untuk menyimpan permohonan cuti dosen tersebut. Ketika proses 

simpan data berhasil dieksekusi oleh aplikasi, selanjutnya layar akan kembali ke tampilan 

awal menu dan menampilkan tabel preview pengajuan cuti dosen. Pada masing – masing 

kolom terdapat tombol  (Ubah) yang digunakan untuk mengubah data pengajuan, tombol 

 (Cetak) untuk mencetak data pegajuan, serta tombol  (Hapus) untuk menghapus 

pengajuan yang dimaksud. 



  

 

 

Page |  37 

 

 

EDU SINERGI INFORMATIKA      ERP CAMPUS APPLICATION for Administator 

B. Pengajuan Izin Dosen 

 

Gambar 54. Preview Pengajuan Izin Dosen 

Untuk pengajuan cuti dosen dapat dilakukan pada sub menu “Izin Dosen”. Klik tombol 

 (Tambah Data) untuk memunculkan form tambah data pengajuan izin dosen 

seperti pada tampilan Gambar 55 berikut: 

 

Gambar 55. Form Pengajuan Izin Dosen 

Klik tombol  (Tambah Data) untuk mengaktifkan inputan form. Pilih nama dosen 

yang hendak mengajukan izin, kemudian tentukan rentang tanggal permohonan izin beserta 

periode izin (Tahun dan Bulan). Selanjutnya berikan tempat dan alasan kegiatan dosen yang 

bersangkutan selama melaksanakan izin. Dan klik tombol (Simpan Data) untuk menyimpan 

permohonan cuti dosen tersebut. Ketika proses simpan data berhasil dieksekusi oleh 

aplikasi, selanjutnya layar akan kembali ke tampilan awal menu dan menampilkan tabel 
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preview pengajuan izin dosen. Pada masing – masing kolom terdapat tombol  (Ubah) 

yang digunakan untuk mengubah data pengajuan, tombol  (Cetak) untuk mencetak data 

pegajuan, serta tombol  (Hapus) untuk menghapus pengajuan yang dimaksud. 

C. Persetujuan Cuti Dosen 

Untuk proses peretujuan dari pengajuan cuti dosen yang telah ditambahkan, dapat 

dilakukan pada sub menu “approval Dosen”. Pilih tab “Approval Cuti Dosen”, sehingga layar 

akan menampilkan halaman seperti Gambar 56. Pada kolom “Approve” terdapat sebuah 

tombol persetujuan, yang pada awalnya bernilai  (No) atau pengajuan cuti yang 

dimaksud belum / tidak disetujui. Adapun untuk menyetujui pengajuan, klik pada tombol 

tersebut hingga tombol akan bernilai  (Yes). Dan untuk membatalkan pengajuan 

yang telah disetujui, klik kembali tombol “Yes” tersebut. Kemudian pada masing – masing 

kolom terdapat tombol  (Cetak) yang digunakan untuk mencetak laporan permohonan 

dan tombol  (Surat) untuk menghasilkan surat pengesahan cuti dosen yang diajukan. 

 

Gambar 56. Preview List Cuti Dosen / Proses Persetujuan Cuti Dosen 

D. Persetujuan Izin Dosen 

Untuk proses peretujuan dari pengajuan izin dosen yang telah ditambahkan, dapat 

dilakukan pada sub menu “approval Dosen”. Pilih tab “Approval Izin Dosen”, sehingga layar 

akan menampilkan halaman seperti Gambar 57. Pada kolom “Approve” terdapat sebuah 

tombol persetujuan, yang pada awalnya bernilai  (No) atau pengajuan cuti yang 

dimaksud belum / tidak disetujui. Adapun untuk menyetujui pengajuan, klik pada tombol 

tersebut hingga tombol akan bernilai  (Yes). Dan untuk membatalkan pengajuan 

yang telah disetujui, klik kembali tombol “Yes” tersebut. Kemudian pada masing – masing 
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kolom terdapat tombol tombol  (Surat) untuk menghasilkan surat pengesahan cuti dosen 

yang diajukan. 

 

Gambar 57. Form Pengajuan Izin Dosen 

3.3.3 Laporan Data Dosen 

Pada menu laporan data dosen terdiri dari terdapat laporan rekap pembimbing akademik 

dan rekap pembimbing skripsi. 

A. Rekap Pembimbing Akademik 

 

Gambar 58. Laporan Rekap Pembimbing Akademik 
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B. Rekap Pembimbing Skripsi 

Untuk keperluan mencetak data dari rekap pembimbing akademik, dapat dilakukan 

dengang mengklik tombol  (Cetak) pada bagian konfigurasi menu. 

 

Gambar 59. Laporan Rekap Pembimbing Skripsi 

C. Laporan Dosen Aktif 

Adapun untuk menghasilkan laporan dosen yang terdaftar dalam jadwal perkuliahan 

pada tahun akademik tertentu, dapat dilakukan dengan mengakses sub menu “Laporan 

Dosen Aktif” yang terdapat pada menu “Laporan”. 

 

Gambar 60. Laporan Dosen Aktif   
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3.4. Modul Mahasiswa 

Modul Mahasiswa adalah modul yang digunakan untuk mengelola dara mahasiswa, mulai dari data 

biografi, data akademik, riwayat pendidikan, serta data orang tua / wali dari mahasiswa. Selain pengaturan 

data personal, pada modul ini terdapat pula laporan – laporan data mahasiswa dan presensi perkuliahan. 

 

Gambar 61. Beranda Modul Mahasiswa 

3.4.1 Menu Data Mahasiswa 

 

Gambar 62. Preview Data Mahasiswa 
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Pada masing – masing kolom data mahasiswa seperti Gambar 62 di atas, terdapat tombol 

 (Cetak) yang dapat digunakan untuk menghasilkan format cetakan KTM (Kartu Tanda 

Mahasiswa), serta tombol  (Lihat) yang dapat digunakan untuk melihat dokumen – dokumen 

yang telah dilampirkan oleh mahasiswa pada Portal Student. Adapun beberapa fasilitas lainnya 

dijelaskan sebagai berikut: 

A. Pengelolaan Data Mahasiswa 

Proses pengelolaan data mahasiswa, dapat dilakukan pada menu mahasiswa. Untuk 

form data mahasiswa dapat dilihat seperti pada Gambar 63. Informasi – informasi yang 

mewakili data mahasiswa dikelompokan menjadi 4 kategori yaitu yang terdiri dari data 

biografi, data akademik, data asal sekolah dan data orang tua / wali mahasiswa.  

 

Gambar 63. Form Data Mahasiswa 

B. Fasilitas Upload Data Mahasiswa 

Untuk mengakses fasilitas upload data mahasiswa, klik tombol  (Upload 

Data Dari Excel) pada tampilan awal tombol konfigurasi menu mahasiswa. Download terlebih 

dahulu format file dengan cara mengklik tombol  (Unduh) yang terdapat pada Form 

Upload Data Mahasiswa. Isikan data mahasiswa 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 
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Gambar 64. Form Upload Data Mahasiswa 

 

C. Fasilitas Ubah Kolektif Data Mahasiswa 

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

tombol  (Ubah Data Kolektif) yang terdapat pada tampilan awal dari tombol 

konfigurasi menu mahasiswa. Tahap awal dalam mengubah mahasiswa secara kolektif 

adalah mencari sejumlah data mahasiswa. Fasilitas yang disediakan meliputi perubahan 

program kuliah, jenis penilaian, kurikulum serta data kelas mahasiswa. Untuk mengeksekusi 

proses perubahan data, klik tombol  (Ubah Status). 

 

Gambar 65. Form Ubah Koletif Data Mahasiswa 

3.4.2 Laporan Data Mahasiswa 

Menu Laporan pada Modul mahasiswa berisikan laporan data – data mahasiswa yang telah 

tersimpan dalam aplikasi. Adapun beberapa laporan yang terdapat pada modul mahasiswa ini, 

diantaranya adalah sebagai berikut berikut: 

A. Laporan Mahasiswa Bimbingan 

Pada  sub menu mahasiswa bimbingan dapat disuguhkan laporan berupa status 

bimbingan akademik mahasiswa. Pada kolom status terdapat “Ya” jika mahaiswa sudah 

memiliki dosen pembimbing dan “Tidak” jika mahasiswa belum memiliki dosen pembimbing. 
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Gambar 66. Laporan Status Bimbingan Akademik Mahasiswa 

B. Laporan Daftar Mahasiswa 

Pada  daftar mahasiswa, terdapat beberapa laporan yang dikelompokan berdasarkan 

Agama, Asal Sekolah, Provinsi, Pembayaran serta Status keaktifan dari Mahasiswa. 

 

Gambar 67. Laporan Daftar Mahasiswa 

C. Laporan Mahasiswa per Prodi   

Pada menu laporan mahasiswa per prodi (program studi), pengguna dapat mencetak 

data yang dikelompokan berdasarkan program studi dan tahun masuk mahasiswa. Setelah 

melakukan pengelompokan data, klik tombol  (Cetak PDF) untuk mencetak laporan. 
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Gambar 68. Laporan Daftar Mahasiswa 

D. Laporan Rekap Data Mahasiswa 

Pada laporan rekap data mahasiswa, pengguna dapat melihat laporan mahasiswa 

dalam kurun waktu tahun terakhir yang dapat dikelompokan berdasarkan program kuliah dan 

juga status mahasiswa. Klik tombol  (Lihat Laporan) untuk melihat data yang telah 

dikelompokan, kemudian klik tombol  (Cetak PDF) untuk mencetak laporan. 

Terdapat dua jenis format laporan pada menu yang dalam penggunaanya disesuaikan 

dengan kebutuhan. 

 
Gambar 69. Laporan Daftar Mahasiswa 
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E. Laporan Jumlah Mahasiswa 

Pada laporan jumlah mahasiswa dapat diperoleh rekap jumlah mahasiswa berbagai 

angkatan (tahun masuk) yang melakukan registrasi KRS pada periode tahun tertentu. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tampilan gambar berikut: 

 

Gambar 70. Daftar Mata Kuliah & Kelas Perkuliahan 

F. Laporan Monitoring Absensi Mahasiswa 

Pada tampilan awal laporan monitoring absensi mahasiswa, akan menampilkan daftar 

mata kuliah sesuai informasi program kuliah, tahun akademik, program studi yang tertera 

pada combobox. 

 

Gambar 71. Daftar Mata Kuliah & Kelas Perkuliahan 
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Dari daftar mata kuliah yang ada, tabel hanya akan menampilkan nama mata kuliah yang 

sudah memiliki jadwal perkuliahan saja. Untuk melihat absensi kehadiran mahasiswa, dapat 

dilakukan dengan mengklik tombol  (VIEW) pada kolom “Detail” pada masing – masing 

nama mata kuliah. Selanjutnya layar akan menampilkan laporan berupa matrik kehadiran / 

absensi mahasiswa seperti yang dapat dilihat pada tampilan Gambar 71. Adapun pada tabel 

laporan terdapat kolom penomoran (1-28) yang merupakan informasi pertemuan kuliah dari 

mata kuliah yang dimaksud. Selanjutnya pada kolom “Persentase” akan menghitung jumlah 

dari persentase kehadiran mahasiswa yang bersangkutan. Pada status kehadiran 

mahasiswa akan ditandai dengan “X” jika mahasiswa belum diinputkan absensi, “T” jika 

mahasiswa tidak hadir, “H” jika mahasiswa hadir, I jika mahasiswa izin dan “S” jika 

mahasiswa sakit pada pertemuan tertentu.  

 

Gambar 72. Matrik Kehadiran / Absensi Mahasiswa 
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3.5. 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. 

 

Gambar 73. Beranda Modul Kurikulum 

3.5.1 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 74. Preview Data Kurikulum 
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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 74. 

B. Menu Konsentrasi 

Menu Konesentasi 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. 

 

Gambar 75. 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 76. Preview Data Jenis Kurikulum 
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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. 

 

Gambar 77. Preview Data Jenis Kurikulum 

3.5.2 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 78. Preview Data Mata Kuliah per Kurikulum 
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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 79, dalam 

tab menu Data Utama terdapat informasi detail mata kuliah yang terdiri dari kode mata 

kuliah, 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 79. 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 80 berikut: 

 

Gambar 80. 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 81. 

 

Gambar 81. 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 penggati yang terdapat pada form kurikulum di sebelah kanan layar. 

Kemudian, klik tombol  (Ubah Kurikulum) sebagai intruksi kepada aplikasi 

untuk mengubah kurikulum dari mata kuliah yang dimaksud berdasarkan nama kurikulum 

yang telah dipilih. 
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3.6. 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. 

 

Gambar 82. Beranda Modul Kalender Akademik 

3.6.1 Menu Setup Tahun Akademik 

 

Gambar 83. Preview Daftar Tahun Akademik 
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Pada tampilan daftar tahun akademik, terdapat tiga jenis aksi yang terdiri dari pengunduhan 

laporan evaluasi akademik dengan cara mengklik label  pada kolom tahun 

akademik yang telah selesai dilaksanakan, untuk proses penutupan tahun dapat dilakukan dengan 

cara mengklik tombol  (Tutup Tahun) pada kolom tahun akademik yang sedang berlangsuk, 

serta pada proses pembukaan tahun akademik baru dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol 

 (Buka Tahun). Proses buka – tutup tahun hanya dapat satu kali dilakukan, dalam artian 

setiap tahun akademik yang telah ditutup tidak dapat dibuka kembali. Untuk lebih jelasnya, berikut 

adalah jenis – jenis tata kelola yang dapat dilakukan pada Menu 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 

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 84. Proses Pengaturan Tahun Akademik 

B. Pengarsipan Dokumen Evaluasi Akademik 

Setelah proses penutupan tahun akademik, pada kolom tahun tersebut akan 

memunculkan label / ikon . Ketika mengklik label tersebut, selanjutnya 

layar memunculkan laporan evaluasi akademik. Laporan evaluasi akademik tersebut terdiri 

dari laporan AKM (Aktivitas Kuliah Mahasiswa), rekap data mahasiswa, serta rekap data 

kehadiran dosen pada tahun akademik yang dimaksud. Jenis – jenis laporan tersebut 

ditampilkan dalam bentuk tab menu seperti yang dapat dilihat pada Gambar 85. Masing – 

masing laporan tersebut dapat didownload dengan cara mengklik tombol  

(Unduh Semua File Evaluasi) yang terdapat pada bagian atas menu laporan. 
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Gambar 85. Preview Daftar Tahun Akademik 

3.6.2 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 Student dan Portal Lecturer. Pendefinisian KRS 

digunakan untuk pengaturan masa registrasi rencana studi mahsiswa, serta UTS dan UAS 

menentukan masa pencetakan kartu serta jadwal ujian pada Portal Student. Sedangkan Penilaian 

digunakan untuk pengaturan masa penginputan nilai oleh dosen mahasiswa pada Portal Lecturer  

 

Gambar 86. Preview Kalender Kegiatan 
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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 87 seperti berikut: 

 

Gambar 87. 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 88. Definisikan 

kegiatan tersebut mulai dari tahun akademik, program studi, jenis user, keterangan jika diperlukan, 

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 88. Form Edit Event (Pengaturan Detail Kegiatan) 
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3.7. Modul Jadwal Akademik 

Modul Jadwal Akademik adalah modul yang digunakan untuk pengaturan, penjadwalan serta 

pengalokasian proses akademik yang akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi tinggi yang bersangkutan.  

Proses – proses tersebut mengacu pada pengaturan kegiatan di Modul Kalender Akademik.  

 

Gambar 89. Beranda Modul Jadwal Akademik 

3.7.1 Pengaturan Jadwal Akademik 

Untuk pengaturan jadwal akademik, pada modul disediakan menu Setup. Adapun dalam 

menu Setup ini memiliki tiga sub menu yang terdiri dari Menu Ruang, Menu Kelas dan Menu Waktu. 

A. Pengaturan Ruang Perakademikan 

 

Gambar 90. Preview Data Ruang Perakademikan 
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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 91. Form Detail Data Ruangan 

B. Pengaturan Kelas Kuliah 

 

Gambar 92. Preview Data Kelas Kuliah 
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Pada Menu Kelas dapat dilakukan pengaturan pada nama kelas yang akan mewakili 

perkuliahan dari beberapa kelompok mahasiswa. Data kelas akan ditentukan untuk masing – 

masing program studi mahasiswa, yang terdiri dari pengkodean dan penamaan dari kelas itu 

sendiri. Berikut adalah form detail data kelas yang dapat dilihat pada tampilan Gambar 93. 

 

Gambar 93. Form Detail Data Kelas Kuliah 

C. 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 94. 

 

Gambar 94. Preview Data Waktu Perkuliahan 

3.7.2 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 95. 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 perkeliahan, 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. 
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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 Kuliah 
Berisikan informasi jumlah mahasiswa 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 mahasiswa dan dosen, serta 

cetak laporan daftar hadir mahasiswa 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 mahasiswa yang terdaftar pada mata 

kuliah, namun belum dimasukan ke dalam penjadwalan kuliah yang 

dimaksud. 

9 Action Berisikan tombol untuk menambahkan penjadwalan kuliah baru 

Tabel 6. 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 96 berikut: 

 

Gambar 96. 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 mahasiswa pada penjadwalan kuliah untuk 
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mata kuliah yang dimaksud. Selanjutnya klik tombol  (Buat Jadwal) untuk 

membuat dan menyimpan pengaturan jadwal kuliah tersebut. 

2. Penentuan Kelompok (Grup) Peserta Jadwal 

 

Gambar 97. 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 mahasiswa 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 98. Form Tambah Grup Peserta Kuliah 
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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 mahasiswa ke dalam grup, dapat 

dilakukan dengan cara memilih nama grup kemudian menceklis nama – nama 

mahasiswa pada form daftar nama mahasiswa yang terdapat di bagian kanan layar. 

Apabila penyeleksian daftar mahasiswa dirasa telah cukup, klik tombol  

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

3. Pengaturan Sesi (Tatap Muka) Perkuliahan 

Setelah menentukan grup peserta kuliah, selanjutnya tuntukan 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 mahasiswa 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 99. 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 100. Pengaturan dan Penjadwalan Kuliah 

Sesaat setelah mengklik tombol, penjadwalan kuliah yang telah disimpan selanjutnya 

akan menampilkan form seperti pada Gambar 101. 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 101. Form Penjadwalan Kuliah 
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4. Publish Jadwal Kuliah 

Tahap terakhir dalam proses tambah jadwal kuliah adalah menentukan proses 

mememunculkan (publish) jadwal dalam tabel preview jadwal kuliah. Klik tombol  

(Off) sehingga status tombol berubah menjadi  (On). Dengan perubahan status 

publish tersebut, maka proses tambah jadwal kuliah selesai dilakukan. 

 

Gambar 102. Form Penjadwalan Rombel 

B. Pengaturan Ulang (Re-Setting) Jadwal Kuliah 

 

Gambar 103. 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: 

 

Gambar 104. Form Sisa Peserta KRS 
 



  

 

 

Page |  66 

 

 

EDU SINERGI INFORMATIKA      ERP CAMPUS APPLICATION for Administator 

2. Mengeluarkan Peserta Kuliah 

Untuk mengeluarkan peserta pada suatu jadwal perkuliahan, dapat dilakukan 

dengan cara mengklik label jumlah peserta pada kolom “Perserta Kuliah”. Selanjutnya 

layar akan memunculkan form daftar peserta kuliah seperti Gambar 105. Lakukan 

ceklis pada kolom nama mahasiswa yang hendak dikeluarkan dari jadwal perkuliahan 

tesebut. Selanjutnya klik tombol  (Keluarkan Peserta) untuk membatalkan 

keuikutsertaan mahasiswa dan mengeluarkan peserta dari jadwal kuliah. 

 

Gambar 105. Form Daftar Peserta Kuliah 

3. Manambahkan Peserta Kuliah 

Untuk menambahkan peserta ke dalam jadwal kuliah yang ada, dapat dilakukan 

menggunakan fasilitas yang terdapat pada tombol  (Option). Pertama pilih 

jadwal kuliah yang hendak ditambahkan peserta, kemudian klik tombol Option tersebut 

dan pilih “Tambah Peserta”. Selanjutnya layar akan memunculkan form tambah peserta 

jadwal seperti Gambar 106. Lakukan pencarian nama mahasiswa yang melakukan 

registrasi KRS pada mata kuliah yang sama. Misalnya, apabila hendak menambahkan 

peserta kuliah pada jadwal “IT II”, maka pada combobox mata kuliah pilih kode dan 

nama matakuliah yang sama. Ketika nama mahasiswa yang dimaksud telah muncul, 

kemudian ceklis checkbox pada kolom nama mahasiswa tersebut. Selanjutnya klik 

tombol  (Tambah Peserta) untuk menambahkan mahasiswa ke dalam 

jadwal kuliah yang dimaksud. Setiap peserta yang telah ditambahkan perlu didaftarkan 

kembali ke dalam grup peserta jadwal melalui proses ubah jadwal dan menakses 

(mengklik) tab wizard setup kelompok peserta kuliah. 



  

 

 

Page |  67 

 

 

EDU SINERGI INFORMATIKA      ERP CAMPUS APPLICATION for Administator 

 

Gambar 106. Form Tambah Peserta Jadwal Kuliah 

4. 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. 

5. 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 

perkuliahan tersebut belum ditambahkan presensi dosen selaku pengajar ataupun 

presensi mahasiswa 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 107. Terdapat 

dua jenis penginputan presensi, yaitu penginputan presensi dosen dan presensi mahasiswa 

yang akan dijelaskan seperti berikut: 
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Gambar 107. 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 108. Terdapat beberapa fasilitas yang tersedia pada 

form tersebut, diantaranya: 

 

Gambar 108. Form Input Presensi Perkuliahan 

1. Input Presensi Dosen 

Untuk menginputkan presensi dosen dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol 

 (Dosen). Selanjutnya layar akan menampilkan form input presensi dosen seperti 

Gambar 109. 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.  
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Gambar 109. Form Input Presensi Dosen 

2. Input Berita Acara Perkuliahan 

Jika fasilitas untuk input presensi dosen terdapat pada tab “Kehadiran”, maka 

fasilitas untuk menginputkan berita acara perkuliahan dapat dilakukan pada tab “Berita 

Acara”. Inputkan pokok bahasan, metode pembelajaran, jenis tuhas yang diberikan, 

serta jumlah mahasiswa yang mencakup jumlah peserta hadir dan jumlah peserta 

absen. Selanjutnya klik tombol  (Simpan Data) untuk kemudian menyimpan 

penginputan berita acara perkuliahan tersebut. 

 

Gambar 110. Form Input Presensi Dosen 

3. Input Presensi Mahasiswa 

Selain penginputan presensi dosen, adapun untuk menginput presensi mahasiswa 

dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  (Mhsw). Selanjutnya layar akan 

menampilkan Form Input Presensi Mahasiswa, sepeti pada tampilan Gambar 111. 

Tentukan jenis – jenis presensi / kehadiran pada nama - nama mahasiswa yang tedaftar 

dalam sesi perkuliahan tersebut. Kemudian, klik Tombol  (Save Data) untuk 

menyimpan presensi mahasiswa yang telah diinputkan tersebut. 
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Gambar 111. Form Input Presensi Mahasiswa 

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 112. 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 112. Form Input Presensi Mahasiswa 
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3.7.3 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 113. 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 114. Inputkan nama pengawas, tanggal, ruangan serta waktu pelaksanaan dari ujian 

tersebut. Selanjutnya, tentukan peserta ujian dengan menceklis pada kolom data mahasiswa yang 

telah mengontrak mata kuliah yang akan diujikan tersebut. Jumlah perserta disesuaikan dengan 

banyaknya data mahasiswa yang dipilih. Adapun untuk menyimpan penjadwalan dan pengaturan 

peserta ujian tersebut, dapat dilakukan dengan mengklik tombol  (Insert Peserta). 

 

Gambar 114. Form Tambah Jadwal Ujian 

  



  

 

 

Page |  72 

 

 

EDU SINERGI INFORMATIKA      ERP CAMPUS APPLICATION for Administator 

3.8. Modul Rencana Studi 

Modul Rencana Studi adalah modul yang digunakan untuk pengelolaan aturan serta transaksi 

pendaftaran rencana studi mahasiswa. Pada proses akhir, akan diperoleh KRS (Kartu Rencana Studi) yang 

berisikan daftar mata kuliah yang dikontrak oleh masing – masing mahasiswa pada semester tertentu. 

 

Gambar 115. Beranda Modul Rencana Studi 

3.8.1 Pengaturan Batas Pengambilan SKS 

 

Gambar 116. Preview Data Batas SKS 

Untuk pengaturan batas pengambilan SKS dapat dilakukan pada sub menu Batas SKS yang 

tedapat pada menu Setup. Pengaturan tersebut terdiri dari penentuan batas maksimal total SKS 

yang dapat diambil oleh mahasiswa. Dengan demikian ketika mengontrak sejumlah mata kuliah 

pada rencana studi, mahasiswa tidak dapat mengambil SKS melebihi batas jumlah yang telah 
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ditentukan. Adapun penentuan batasan total SKS tersebut, disesuaikan dengan besarnya nilai IPK 

(Index Prestasi Kumulatif) yang dimiliki oleh masing – masing mahasiswa seperti yang dapat dilihat 

pada tampilan Gambar 116 di atas.  

3.8.2 Aktivasi KRS/UTS/UAS Mahasiswa 

Pada menu Aktivasi KRS / UTS / UAS adalah menu yang digunakan sebagai suatu proses 

perijinan bagi mahasiswa untuk dapat mengisi KRS, serta melihat dan mencetak kartu UTS dan juga 

UAS pada portal Student. Dalam pengoperasia pada tab menu Pengaturan, tentukan terlebih dahulu 

jenis aktivitas serta salah satu tahun akademik seperti Gambar 117 berikut: 

 

Gambar 117. Pemilihan Jenis Aktivitas dan Tahun Akademik  

Selanjutnya, pilih sejumlah mahasiswa yang akan diberikan status perijinan untuk jenis aktivitas yang 

dipilih. Tentukan jenis pengaturan, apakah sejumlah mahasiswa tersebut berhak atau tidak berhak 

mengikuti aktivitas yang dimaksud. Untuk menyimpan pengaturan tersebut, klik tombol  

(Simpan Data) pada bagian bawah form seperti Gambar 118 berikut: 

 

Gambar 118. Aktiviasi Perijinan KRS Mahasiswa 

Adapun untuk melihat laporan dari daftar mahasiswa yang berisi keterangan berhak atau tidaknya 

mengikuti masing – masing aktivitas, dapat dilihat pada tab menu Daftar & Keterangan Mahasiswa. 
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Pada masing – masing jenis aktivitas tedapat status “Tersedia” yang  berarti mahasiswa tersebut 

berhak dan diijinkan mengkuti kegiatan serta status “Tidak Tersedia” yang berarti mahasiswa 

tersebut tidak atau belum berhak mengkuti kegiatan yang dimaksud. 

 

Gambar 119. Daftar Keterangan Status Perijinan Mahasiswa 

3.8.3 Pengaturan Paket KRS Mahasiswa 

Untuk melakukan pengaturan KRS paket untuk setiap program studi pada semester tertuntu, 

dapat dilakukan dengan mengakses sub menu Paket KRS dalam menu Transaksi. Pada tampilan 

awal menu, akan memunculkan daftar paket KRS seperti berikut: 

 

Gambar 120. Daftar Paket KRS Semester  

Daftar program studi yang dimunculkan, sesuai dengan sejumlah nama program studi yang telah 

didefiniskan pada aplikasi. Adapun untuk pengaturan semester yang akan diberlakukan paket pada 

proses pengisian KRS, dapat dilakukan dengan cara mengklik salah satu kolom program studi. 
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Selanjutnya layar akan memunculkan form paket KRS, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 121. 

Pilih beberapa semester yang akan diberlalukan paket. Kemudian klik tombol  (Simpan 

Data) untuk menyimpan pengaturan tersebut. 

 

Gambar 121. Daftar Paket KRS Semester  

3.8.4 Pengelolaan Rencana Studi Mahasiswa 

A. Kartu Rencana Studi Mahasiswa 

 

Gambar 122. Proses Pencarian Data Rencana Studi Mahasiswa 

Pada tab menu Rencana Studi Mahasiswa dapat dilakukan proses transaksi rencana 

studi per mahasiswa. Proses tersebut diawali dengan cara memilih pemunculan data KRS 

berdasarkan tahun semester, program kuliah, serta program studi mahasiswa. Selanjutnya 

lakukan pencarian nama mahasiswa pada text autocomplete yang tersedia, kemudian klik 

tombol  (Lihat KRS Mahasiswa). Pencarian dapat dilakukan dengan cara 

mengetikan nomor induk ataupun nama dari mahasiswa yang bersangkutan. Selanjutnya 
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layar akan memunculkan form rencana studi mahasiswa seperti pada Gambar 122. Semua 

daftar dan sebaran mata akan ditampilkan per semester sesuai inputan semester pada mata 

kuliah. Pada kolom data yang terceklis, menandakan bahwa mata kuliah tersebut terdaftar 

pada kartu rencana studi mahasiswa di tahun akademik yang sedang berlangsung. Adapun 

untuk mencetak kartu, dapat dilakukan dengan mengklik tombol  (Cetak PDF). 

 

Gambar 123. Form Rencana Studi Mahasiswa 

B. Penginputan Rencana Studi Mahasiswa 

Sebelum memulai proses penginputan rencana studi mahasiswa, lakukan filter pada 

combobox untuk mencari mahasiswa seperti Gambar 124 berikut: 

 

Gambar 124. Form Input KRS Mahasiswa 
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Dalam proses pencarian sejumlah data mahasiswa, lakukan filter pada combobox yang 

mewakili tahun akademik, prorgam kuliah, program studi, konsentrasi mata kuliah, kelas 

mahasiswa, serta tahun masuk. Fiter tersebut dilakukan untuk memunculkan nama – nama 

mahasiswa dan sebaran mata kuliah sesuia filter yang dilakukan. Kemudian klik tombol 

 (Cari Mata Kuliah), untuk memunculkan nama – nama mahasiswa seperti 

pada Gambar 125 berikut: 

 

Gambar 125. Form Registrasi KRS Mahasiswa 

Pada tabel sebelah kiri layar terdapat daftar mahasiswa 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 mahasiswa yang 

berada pada form daftar mahasiswa aktif. Kemudian pada form daftar mata kuliah, ceklis 

sejumlah nama matakuliah yang hendak didaftarkan pada KRS masing – masing mahasiswa 

yang dipilih. Selanjutnya klik tombol  (Simpan KRS Mahasiswa) di bagian 

bawah layar. Drag scrollbar ke bawah untuk dapat menemukan tombol simpan tersebut. 

Dengan demikian, sejumlah nama mahasiswa yang terceklis akan didaftarkan nama – nama 

mata kuliah yang terceklis dan selanjutnya akan dicantumkan di dalam KRS mahasiswa. 

3.8.5 Laporan Rekap Pengambilan KRS 

Pada laporan rekap pengambilan KRS / FRS dapat diperoleh laporan berupa jumlah SKS 

mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa pada suatu tahun / semester yang disajikan 

berdasarkan program kuliah dan program studi mahasiswa. Terdapat dua jenis laporan (report), 

diantaranya rekap mahasiswa yang sudah FRS dan rekap mahasiswa 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 126. Form Registrasi KRS Mahasiswa 
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3.9. Modul Penilaian 

Modul Penilaian adalah modul yang digunkan untuk pengolahan data nilai mahasiswa pada akhir 

perkuliahan. Tahapan – tahapan dalam pengelolaan data pada modul ini dimulai dari pengaturan bobot nilai, 

persentase jenis penilaian, penginputan nilai, hingga finalisasi nilai mahasiswa. 

 

Gambar 127. Beranda Modul Penilaian 

3.9.1 Pengaturan Bobot dan Grade Nilai 

 

Gambar 128. Preview Data Bobot Nilai 
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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 129 berikut: 

 

Gambar 129. Pengaturan Bobot Nilai 

3.9.2 Pengaturan Persentase dan Jenis Penilaian 

 

Gambar 130. Preview Persentase Penilaian 
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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 131. Pada pengaturan persentase nilai ini, pembagian persentase dari jenis 

penilaian dapat didefinisikan secara berbeda. 

 

Gambar 131. Form Pengaturan Bobot Nilai 

Adapun untuk jenis – jenis penilaian, dapat ditentukan pada tab menu Jenis Penilian seperti pada 

tampilan Gambar 132. Definisikan sejumlah komponen atau jenis penilaian yang disesuaikan 

dengan kebutuhan dari kriteria penilaian untuk masing – masing program studi. 

 

Gambar 132. Preview Data Jenis Penilaian 
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3.9.3 Pengaturan Predikat Nilai Mahasiswa 

Pada pengaturan predikat nilai mahasiswa di menu Predikat, dapat ditentukan range bobot 

IPK mahasiswa untuk kemudian diberikan predikan pada nilai tersebut. Pendefinisian jenis predikat 

ini selanjutnya akan digunakan untuk pemberian predikat bobot IPK pada Transkrip Nilai akademik 

mahasiswa. 

 

Gambar 133. Preview Data Predikan Bobot IPK 

3.9.4 Transaksi Penilaian Mahasiswa 

Beragam jenis fasilitas untuk mengelola data nilai mahasiswa dapat dilakukan pada menu 

“Transaksi”. Adapun beberapa fasilitas tersebut diterangkan sebagai berikut: 

A. Proses Input Nilai Mahasiswa 

 

Gambar 134. Preview Input Nilai Mahasiswa per Mata Kuliah 
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Untuk menginputkan nilai mahasiswa 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 134 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 mahasiswa yang mengontrak mata 

kuliah tersebut, serta persentase progres kelengkapan nilai yang telah diinput. Klik tombol 

 (Input Nilai) untuk memulai proses penginputan nilai mahasiswa. 

 

Gambar 135. 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 136. Untuk menampilkan mahasiswa 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. Nilai dari mahasiswa yang telah diinputkan akan langsung 

tersimpan ketika terjadi perubahan (On Change) tanpa perlu menekan suatu tombol untuk 
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menjalankan perintah simpan data. Adapun pada masing – masing kolom nilai mahasiswa 

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 mahasiswa. Sedangkan untuk nilai yang berstatus “Belum divalidasi” tidak dapat 

diterbitkan ke KHS maupun Transkrip Akademik mahasiswa sebelum dilakukan validasi 

pada nilai tersebut.  

 

Gambar 136. Penginputan Nilai per Mahasiswa 

B. Proses Validasi Nilai Mahasiswa 

 

Gambar 137. Proses Validasi Nilai Mahasiswa 
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada proses input nilai, setiap nilai yang 

hendak dimunculkan / diterbitkan ke KHS maupun Transkrip perlu dilakukan validasi terlebih 

dahulu. Proses validasi ini bertujuan sebagai pengecekan nilai sebelum diterbitkan (publish) 

ke KHS dan Transkrip Akademik. Adapun untuk memulai proses validasi, pertama cari nama 

mata kuliah menggunakan filter combobox pada form pengelompokan data. Selanjutnya 

layar akan memunculkan tabel nilai mata kuliah per mahasiswa seperti pada Gambar 137 di 

atas. Lakukan ceklis pada checkbox dari masing – masing kolom nilai yang dimaksud, 

kemudian klik tombol  (Simpan) untuk selanjutnya mengubah status nilai tersebut dari 

“Belum divalidasi” menjadi “Sudah divalidasi”. 

C. Proses Finalisasi Nilai Mahasiswa 

Setelah nilai diterbitkan, proses finaisasi dapat dilakukan sebagai langkah akhir untuk 

menetapkan nilai akhir mahasiswa. Dikarenakan jurnal nilai mahasiswa dibagi ke dalam KHS 

dan transkrip akademik, maka untuk proses finalisasi nilai dapat dilakukan sebagai berikut: 

 

Gambar 138. Preview Finalisasi Nilai Mahasiswa 

1. Finalisasi nilai KHS Mahasiswa 

Proses finaliasi nilai dapat dilakukan dengan cara mengakses menu “Transaksi” 

kemudian pilih sub menu “Finalisasi Transkrip dan KHS”. Adapun untuk proses finalisasi 

nilai KHS mahasiswa dapat dilakukan dengan mengklik tombol  (Edit Nilai). 

Klik pilihan “Edit KHS” hingga layar menampilkan form finalisasi KHS seperti pada 

Gambar 139. Dalam form finalisasi nilai KHS akan menampilkan nilai mata kuliah per 

semester sesuai filter pada combobox tahun akademik. Beberapa fasilitas yang dapat 
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dilakukan pada form diwakili oleh tombol  (Generate Ke KHS) yang dapat 

digunakan menghasilkan data KHS mahasiswa yang bersumber dari data nilai mata 

kuliah pada modul input nilai. Tombol  (Tambah KHS) dan tombol  

(Ubah KHS) yang digunakan untuk menambahkan dan mengubah informasi yang akan 

ditampilkan pada data KHS mahasiswa, namun kedua fasilitas ini tidak akan mengubah 

informasi data nilai mata kuliah pada modul Input Nilai dan transaksi KRS dikarenakan 

tidak sesuai dengan prosedur / unprocedural. Adapun fasilitasi ini khusus digunakan 

untuk memperbaiki data historikal nilai alumni yang mengalami kesalahan. Kemudian 

terdapat tombol  (Cetak KHS) yang dapat digunakan untuk mencetak dokumen 

KHS dari mahasiswa / alumni yang bersangkutan. 

 

Gambar 139. Form Finalisasi Nilai KHS 

2. Finalisasi nilai Transkrip Akademik Mahasiswa 

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

nilai ke dalam transkrip mahasiswa dapat dilakukan dengan menekan tombol  

(Edit Nilai) dan kemudian pilih / klik “Edit Transkrip” pada kolom data mahasiswa yang 

dimaksud. Sesaat setelah tombol diklik, selanjutnya layar akan menampilkan form 

finalisasi nilai transkrip mahasiswa seperti pada Gambar 140. Proses finalisasi nilai 

pada transkrip mahasiswa dapat dilakukan dengan menekan tombol  

(Generate Transkrip). Adapun untuk data nilai mata kuliah yang akan dimasukan ke 

dalam transkrip akademik tersebut bersumber dari data KHS dari sejumlah semester 
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perkuliahan yang telah ditempuh oleh mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian tombol 

 (Tambah Transktip) dan  (Edit Mata Kuliah) dapat digunakan 

untuk menambahkan dan mengubah data mata kuliah pada transkrip akademik tanpa 

mempengaruhi data KHS, nilai mata kuliah pada modul input nilai, maupun transaksi 

KRS mahasiswa karena fasilitas ini dikhususkan untuk memperbaiki transkrip akademik 

alumni yang mengalami kesalahan. Sedangkan untuk mencetak dokumen transktrip 

akademik, dapat dilakukan dengan mengklik tombol  (Cetak Transkrip).  

 

Gambar 140. Form Finalisasi Nilai Transkrip Akademik 

D. Proses Revisi Nilai Mahasiswa 

Menu Revisi Nilai Mahasiswa adalah menu yang digunakan untuk melakukan 

perubahan (revisi) pada nilai mahasiswa. Menu ini lebih spesifik diperuntukan pada saat 

terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian data penginputan nilai yang telah difinalisasi kedalam 

KHS dan atau transkrip nilai. Untuk menggunakan menu ini, pertama – tama lakukan 

pencarian mahasiswa sepert berikut: 

 

Gambar 141. Proses Pencarian Data Mahasiswa 
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Setelah memilih data mahasiswa, sebelum munculkan form Revisi Nilai Mahasiswa pada 

tampilan layar akan muncul form konfirmasi perubahan nilai terlebih dahulu. Isikan alasan 

dari perubahan nilai yang dilakukan pada textarea yang tersedia, kemudian ceklis checkbox 

sebagai persetujuan dan pernyataan pertanggung jawaban atas perubahan nilai mahasiswa 

tersebut. Demi alasan kerahasiaan dan keamanan data, setiap aktivitas dan perubahan nilai 

akan tersimpan sistem log / riwayat penggunaan aplikasi. Seanjutnya klik tombol  

(Lanjutkan) untuk mengakhiri verifikasi revisi nilai dan menuju proses selanjutnya. 

 

Gambar 142. Form Verifikasi Revisi Nilai Mahasiswa 

Setelah mengisi alasan penggunaan aplikasi, selanjutnya layar akan menampilkan form 

revisi nilai mahasiswa seperti yang dapat dilihat pada tampilan Gambar 143 berikut: 

 

Gambar 143. Form Revisi Nilai Mata Kuliah 
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Pada form berisikan daftar mata kuliah yang telah atau sedang ditempuh oleh mahasiswa 

yang bersangkutan. Adapun untuk mengubah nilai mahasiswa, dapat dilakukan dengan 

mengklik combobox dari salah satu kolom mata kuliah yang hendak diberikan nilai baru. Nilai 

yang dapat diubah adalah nilai huruf / mutu dari mata kuliah yang bersangkutan sesuai 

pengaturan dari pembobotan nilai yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, pada masing 

– masing kolom mata kuliah terdapat status yang merangkan mata kuliah konversi. Klik 

status “Tidak” untuk mengubah status konversi menjadi “Ya”, atau klik status “Ya” untuk 

mengubah status konversi menjadi “Tidak”. Selain itu, pada form terdapat fasilitas untuk 

menambahkan mata kuliah ke dalam transkrip nilai mahasiswa. Klik tombol  

(Tambah Matakuliah) hingga layar akan menampilkan form input mata kuliah seperti pada 

tampilan Gambar 144 berikut: 

 

Gambar 144. Form Tambah Mata Kuliah 

 

Pilih tahun semester dan tentukan jumlah mata kuliah yang akan ditambahkan. Selanjutnya 

klik tombol  (Save Changes) untuk memverifikasi permintaan. Kemudian layar akan 

menampilkan form input detail mata kuliah seperti pada tampilan Gambar 145. Pada inputan 

mata kuliah, pilih nama mata kuliah yang akan ditambahkan. Untuk memberikan nilai dari 

mata kuliah tersebut tersebut, pilih grade pada masing – masing nilai. Jika nilai tersebut 

akan dimunculkan, maka aktifkan status nilai dari mata kuliah tersebut dengan cara memilih 

radio button untuk “Aktif”. Adapun untuk menyimpan mata kuliah, klik tombol  

(Simpan Data). Seperti halnya proses tambah dan ubah data pada modul finalisasi nilai, 

pada modul revisi nilai ini merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur dan 

dikususkan untuk memperbaiki data historikal saja. Sedangkan untuk data akademik yang 

sedang berlangsung, tidak disarankan untuk menggunakan kedua fasilitas ini. 
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Gambar 145. Form Tambah Nilai Mata Kuliah 

3.9.5 Laporan Hasil Studi Mahasiswa 

Pada menu “Laporan” dapat dijumpai beberapa laporan yang merupakan hasil dari studi dan 

transaksi penilaian mahasiswa. Adapun untuk laporan – laporan transaksi dan hasil studi mahasiswa 

yang terdapat pada modul penilaian terdiri dari: 

A. Laporan KRS & KHS Mahasiswa 

 

Gambar 146. Preview Data KRS dan KHS Mahasiswa 
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Laporan KRS & KHS adalah laporan yang berisikan data mahasiswa 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 angkatan mahasiswa, serta tahun semester KHS dan KRS mahasiswa. Adapun 

untuk mencetak laporan KRS mahasiswa dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol 

 (Cetak KRS), serta untuk mencetak laporan KHS mahasiswa dapat dilakukan 

dengan mengklik tombol  (Cetak KHS). 

B. Laporan Transkrip Akademik Mahasiswa 

Untuk melihat laporan transikrip akademik mahasiswa, dapat dilihat pada Sub Menu 

Transkrip. Adapun menghasilkan laporan ini, perlu dilakukan filter pada form pengelompokan 

data yang terdiri dari program kuliah, program studi, status mahasiswa, serta tahun masuk / 

tahun angkatan mahasiswa. Setelah melakukan filter, selanjutnya pilih salah satu kolom 

nama mahasiswa yang dimaksud dan klik tombol (Pilih Cetak). Terdapat dua jenis laporan 

yang diantaranya laporan “Transkrip” yang pada umumnya digunakan untuk mencetak 

transkrip nilai untuk mahasiswa yang berstatus lulus dan dokumen tersebut telah sah, serta 

“Transkrip Sementara” yang digunakan untuk mahasiswa yang berstatus belum selesai studi 

dan umumnya dokumen tersebut bersifat sementara. 

 

Gambar 147. Preview Log Penggunaan Modul Revisi Nilai 

\ 
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3.10. 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 148. Dashboard Modul Kuisioner 

3.10.1 Pengelolaan Master Kuisioner 

 

Gambar 149. Preview Master Kuisioner 
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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. 

 

Gambar 150. Dashboard Modul Kuisioner 

3.10.2  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. 

 

Gambar 151. Dashboard Modul Kuisioner 
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3.11. Modul Tugas Akhir 

Modul Tugas Akhir adalah modul yang digunakan untuk pengelolaan data tugas akhir / skripsi / tesis 

mahasiswa. Data tersebut selanjutnya akan ditampilkan pada Portal Student dalam menu Bimbingan Skripsi. 

 

Gambar 152. Dashboard Modul Tugas Akhir 

3.11.1 Pendaftaran Tugas Akhir Mahasiswa 

Untuk mendaftarkan tugas akhir sejumlah mahasiswa, dapat dilakukan pada sub menu TA / 

Skripsi / Tesis. Pertama – tama cari mahasiswa 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 153. Proses Pencarian data Mahasiswa 
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Setelah menetapkan data mahasiswa, kemudian layar akan munculkan preview form Tugas Akhir 

Mahasiswa seperit pada tampilan Gambar 154. Pada form terdapat informasi seperti nomor induk 

mahasiswa (NIM / NPM), nama lengkap, status keaktifan, batas studi, kelas perkuliahan, serta nama 

pemibimbing akademik dari mahasiswa tersebut. 

 

Gambar 154. Preview Form Pendaftran Tugas Akhir Mahasiswa 

Klik pada tombol  (Tambah Data) untuk mendaftarankan tugas akhir mahasiswa tersebut 

dan layar akan memunculkan Form Skripsi/Tugas Akhir seperti tampilan Gambar 155. Definisikan 

tahun semester serta rentang waktu penyusunan dan bimbingan untuk mahasiswa tersebut.  

 

Gambar 155. Form Tugas Akhir / Skripsi Mahasiswa 
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3.12. Modul Wisuda 

Modul Wisuda adalah modul yang digunakan untuk mengatur penjadwalan pelaksanaan serta 

pendaftaran wisuda bagi masing – masing mahasiswa yang berstatus lulus pada tahun semester tertentu 

yang selanjutnya disebut sebagai wisudawan. 

 

Gambar 156. Dashboard Modul Wisuda 

3.12.1 Periode & Penjadwalan Wisuda 

 

Gambar 157. Preview Periode Wisuda 
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Untuk menentukan periode dan penjadwalan wisuda, dapat ditambahkan pada sub menu 

Periode dalam menu Setup. Dalam periode wisuda dapat didefinisikan nama periode, tanggal mulai 

dan akhir pendaftaran, tanggal pelaksanaan wisuda serta kuota atau batas jumlah wisudawan yang 

berhak mengikuti wisuda pada periode tersebut. Pada kolom “Action”, terdapat tombol  (Buka) 

yang berfungsi untuk membuka atau mengaktifkan periode yang dimaksud, dan pada kolom status 

akan dimunculkan label “Aktif”. Setelah mengklik tombol, kemudian tombol tersebut akan berubah 

menjadi tombol  (Tutup) yang berfungsi untuk menutup periode tersebut dan pada kolom 

status akan dimunculkan label “Selesai” sebagai status periode wisuda telah diselenggarakan. 

3.12.2 Pendaftaran Wisuda 

 

Gambar 158. Preview Data Wisudawan 

Di tampilan awal layar menu Pendaftaran Wisudawan akan menapilkan preview data 

wisudawan per periode wisuda seperti Gambar 158. Pada preview daftar wisudawan terdapat nama 

lengkap, nomor induk mahasiswa, nomor ijazah, nomor SK Wisuda, dll. Adapun untuk mengelola 

data wisudawan dapat dilakukan dengan mengklik label berwarna biru (nama wisudawan) pada 

masing – masing kolom data wisudawan tersebut. Sedangkan untuk proses mendaftaran sejumlah 

mahasiswa yang berstatus lulus serta berhak untuk mengikuti wisuda, dapat dilakukan dengan cara 

mengklik tombol  (Daftarkan Mahasiswa). Sesaat setelah mengklik tombol tersebut, 

selanjutnya layar akan memunculkan form perndaftaran wisuda seperti pada tampilan Gambar 159. 

Proses pendaftraan wisuda dimulai dari tahap pencarian nama calon wisudawan, dengan cara 

memilih program studi serta angkatan / tahun masuk dari sejumlah mahasiswa. Selanjutnya klik 
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tombol  (Cari Data) hingga form memunculkan daftar mahasiswa sesuai kriteria pencarian 

yang telah ditentukan. Pilih sejumlah mahasiswa dengan cara menceklis checkbox pada masing - 

masing kolom data mahasiswa. Setelah memilih sejumlah mahasiswa yang berhak mengikuti 

wisuda,  pada form di sebelah kanan layar tentukan periode wisuda yang akan didaftarkan. Ketikan 

pula nomor SK wisuda, serta isikan tanggal kelulusan kelompok mahasiswa yang akan melaksanan 

wisuda pada periode tersebut. Untuk menyelesaika proses pendaftaran, klik tombol 

(Daftarkan Wisuda). Secara otomatis sejumlah masiswa yang dipilih akan terdaftar pada periode 

wisuda, serta akan mengisi batas kuota peserta untuk periode wisuda tersebut. 

 

Gambar 159. Form Pendaftaran Wisuda 
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3.13. Modul Cuti / DO / K 

Modul Cuti/DO/K adalah modul yang digunakan untuk mengubah status perkuliahan mahasiswa 

pada tahun akademik / semester tertentu. Beberapa status perkuliahan mahasiswa yang dimaksud terdiri 

dari; status Lulus, Cuti, Aktif, Drop Out, Mengundurkan Diri, dll. 

 

Gambar 160. Dashboard Modul Cuti/DO/K 

3.13.1 Perubahan Status Mahasiswa 

 

Gambar 161. Form Keterangan Status Mahasiswa / Pencarian Nama Mahasiswa  
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Untuk langkah – langkah merubah status perkuliahan mahasiswa pada form Keterangan 

Status Mahasiswa seperti Gambar 161, dimulai dari memilih program kuliah, tahun semester, 

program studi, serta angkatan / tahun masuk mahasiswa. Selanjutnya pilih nama mahasiswa yang 

hendak diberikan keterangan status baru. Untuk pemberian status lulus, pilih “LULUS” pada 

combobox Status Mahasiswa. Selanjutnya isikan Tanggal Keluar, No. Surat, No. SK Yudisium dan 

Tgl. SK Yudisium, serta akasan, serta Alasan seperti pada tampilan gambar berikut: 

 

Gambar 162. Proses Penginputan Keterangan Kelulusan Mahasiswa 

Adapun untuk memberikan keterangan cuti pada status mahasiswa, pilih “CUTI” pada combobox 

Status Mahasiswa. Selanjutnya tentukan mulai dan akhir semester cuti dan informasi – informasi 

lainnya seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 163. Proses Penginputan Keterangan Cuti Mahasiswa 
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3.13.2 Pengaktifan Status Mahasiswa 

Untuk mengaktifan kembali status mahasiswa dapat dilakukan dengan mengklik tombol 

 (Re-Active) pada kolom data mahasiswa seperti tampilan Gambar 147 berikut: 

 

Gambar 164. Proses Penginputan Keterangan Cuti Mahasiswa 

Selanjutnya layar akan menampilkan pesan seperti pada Gambar 148. Setelah mengklik 

tombol (OK), secara otomatis mahasiswa yang dimaksud akan berstatus aktif kembali.  

 

Gambar 165. Pesan Perubahan Status Mahasiswa Aktif 

 

  



  

 

 

Page |  102 

 

 

EDU SINERGI INFORMATIKA      ERP CAMPUS APPLICATION for Administator 

3.14. Modul Alumni 

Modul Alumni adalah kumpulan data – data mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai 

ketentuan batas studi, serta telah diberi keterangan lulus oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.  

 

Gambar 166. Dashboard Modul Alumni 

3.14.1 Pengelolaan Data Alumi 

 

Gambar 167. Preview Data Alumni 
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Untuk pengelolaan data – data mahasiswa lulusan dapat dijumpai pada menu Alumni. Untuk melihat 

dan mengelola data alumni, dapat dilakukan dengan cara mengklik nama mahasiswa seperti pada 

tampilan Gambar 150. Selanjutnya layar akan menampilkan form data alumni. Pada awal 

tampilannya, form akan memunculkan data biografi alumni seperti berikut:  

 

Gambar 168. Form Data Biografi Alumni 
 

Adapuns selanjutnya pada tab Pekerjaan, dapat dilengkapi informasi – informasi seperti pada 

tampilan Gambar 152 berikut:: 

 

Gambar 169. Form Data Pekerjaan Alumni 
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3.15. Modul Pegawai 

Modul Pegawai adalah modul yang berisikan proses pengelolaan unit kerja perguruan tinggi. Dimulai 

dari pendefinisian departemen, golongan, jabatan – jabatan fungsional dan struktural, serta proses 

pengelolaan biodata dari masing – masing karyawan / pegawai perguruan tinggi. 

 

Gambar 170. Dashboard Modul Karyawan 

3.15.1 Pengaturan Departemen 

 

Gambar 171. Preview Data Departemen 
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Menu Departemen digunakan untuk membentuk beberapa bagian tertentu berdasarkan 

sfesifikasi, kewajiban dan tugas – tugas karyawan.  Informasi pada menu departemen ini akan 

digunakan untuk detail informasi data karyawan dan sebagai pengelompokan data karyawan. 

3.15.2 Referensi Data Jabatan Fungsional 

Pada Menu Jabatan Fungisonal, terdapat beberapa jenis jabatan fungsional dosen yang 

telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang ada. Nama – nama jabatan fungsional pada 

menu ini bersifat tetap dan hanya sebagai refrensi tanpa dapat diubah oleh pengguna aplikasi. 

 

Gambar 172. Preview Data Jabatan Fungsional 

3.15.3 Refrensi Data Golongan 

Selain jabatan fungsional, terdapat pula golongan dosen yang melekap pada jabatannya. 

Seperti halnya jabatan fungsional, jenis – jenis golongan dosen yang tercantum dalam menu ini 

bersifat tetap dan merupakan referensi tanpa dapat diubah oleh pengguna aplikasi. 

 

Gambar 173. Preview Data Golongan 
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3.15.4 Pengelolaan Data Jabatan Struktural 

Untuk menentukan jabatan karyawan sesuai dengan struktur organisasi perguruan tinggi 

dapat dilakukan pada menu Jabatan Struktural. Pengguna dapat mencantumkan nama jabatan 

beserta singkatan / kode dari jabatan tersebut. 

 

Gambar 174. Preview Data Jabatan Struktural 

3.15.5 Pengelolaan Data Karyawan 

 

Gambar 175. Preview Data Karyawan 

Dalam proses pengelolaan data karyawan perguruan tinggi, pengguna dapat mengakses 

menu Karyawan. Adapaun beberapa detail informasi karyawan dibagi menjadi bebera tab seperti 

berikut:  
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A. Biografi Karyawan 

Pada biografi karyawan dapat dilengkap data diri karyawan, alamat / domisili karyawan 

beserta kontak karyawan yang dapat dihubungi. 

 

Gambar 176. Pengelolaan Data Karyawan 

B. Akademik & Leveling User 

Pada tab Akademik terdapat dua jenis inputan diantaranya data akademik karyawan 

yang terdiri dari gelar, status, keaktifan karyawan, jabatan dan golongan karyawan, serta 

departemen kerja karyawan perguruan tinggi 

 

Gambar 177. Pengelolaan Data Karyawan 
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Sedangkan untuk mengatur pembagian akses aplikasi dapat dilakukan dengan cara 

menceklis checkbox pada form “Level User” dan menceklis program studi sebagai identitas  

dan akses unit kerja masing – masing karyawan.  

 

Gambar 178. Pengelolaan Data Karyawan 

C. Kontak Darurat 

 

Gambar 179. Pengelolaan Data Karyawan 
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Pada bagian kontak darurat karyawan dapat diisikan kontak alternatif jika kontak milik 

karyawan yang dimaksud tidak dapat dihubungi. Adapun nomor kontak yang dimaksudkan 

adalah milik seseorang yang memiliki hubungan dengan karyawan tersebut, semisal 

Istri/Suami, anak, orang tua, dll. 

D. Upload Dokumen 

Fasilitas pada tab Upload Dokumen dapat digunakan sebagai media untuk melampirkan 

file / dokumen yang memiliki keterkaitan data dengan karyawan yang dimaksud. File yang 

telah diunggah / upload akan muncul pada form daftar dokumen dibawah form upload. 

 

Gambar 180. Pengelolaan Data Karyawan 

E. Keluarga Terdekat 

Untuk tab Keluarga Terdekat dapat dilengkapi informasi keluarga dari karyawan yang 

dimaksud, seperti jenis hubungan keluarga, nama, kontak dan alamat dari seseorang yang 

akan diinputkan sebagai keluarga terdekat. 

 

Gambar 181. Pengelolaan Data Karyawan 
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3.16. Modul Jadwal Karyawan 

Modul Jadwal pada Modular Kepegawaian berisikan kumpulan menu yang digunakan untuk 

pengelolaan pembagian jam kerja / penjadwalan kerja karyawan yang akan ditetapkan oleh perguruan tinggi 

yang bersangkutan sebagai tolak ukur kinerja karyawan. 

 

Gambar 182. Dashboard Modul  Jadwal Karyawan 

3.16.1 Pengaturan Jam Kerja Karyawan 

 

Gambar 183. Preview Jam Kerja Karyawan 
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Pada pengaturan jam kerja karyawan, pengguna dapat menentukan jam mulai serta jam 

akhir kerja dilengkapi kode dan keterangan untuk memudahkan pembacaan data. Pada penginputan 

kode jam kerja, inputan haruslah berbeda (unique) untuk mempermudah penginisialisian jam kerja. 

3.16.2 Pengaturan Shift Kerja Karyawan 

Untuk menentukan pembagian shift kerja karyawan, dapat dilakukan pada Menu Shift Kerja. 

 

Gambar 184. Preview Jam Kerja Karyawan 

Dalam pengaturan shift kerja, pertama tentukan Nama Shift dan pilih jabatan yang akan diberikan 

shift. Selanjutnya Pilih jam kerja yang akan digunakan dan tentukan hari dengan cara mengklik 

tombol “+” dan atau klik tombol “x” untuk membatalkan shift dari kolom hari yang dimaksud. 

 

Gambar 185. Pengaturan Shift Kerja Karyawan 
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3.16.3 Penjadwalan Kerja Karyawan 

Pada menu Jadwal karyawan, terdapat tiga jenis penjadwalan kerja karyawan yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

A. Jadwal Tetap 

Jadwal tetap adalah jenis penjadwalan kerja karyawan yang ditentukan berdasarkan 

shift dan jam kerja tetap serta berulang berdasarkan panjang masa kerja tertentu. Adapun 

tahapan dalam menentukan penjadwalan, pertama pilih dan ceklis nama karyawan terlebih 

dahulu. Terdapat filter combobox berupa jabatan yang digunakan untuk mengkelompokan 

nama karyawan berdasarkan jabatan tertentu. Klik tombol  (Jadwal Tetap), 

kemudian tentukan masa berlaku penjadwalan. Selanjutnya, pilih salah satu Shift kerja dan 

klik tombol  (Simpan) untuk menyimpan penjadwalan kerja karyawan. 

 

Gambar 186. Pengaturan Shift Kerja Karyawan 
 

B. Jadwal Tidak Tetap 

Jadwal tidak tetap adalah jenis penjadwalan kerja karyawan yang ditentukan 

berdasarkan shift dan jam kerja sewaktu - waktu berdasarkan masa kerja tertentu. Adapun 

tahapan dalam menentukan penjadwalan, pertama – tama pilih dan ceklis nama karyawan 

terlebih dahulu. Klik tombol  (Jadwal Tidak Tetap), kemudian tentukan masa 

berlaku penjadwalan. Pilih salah satu Shift kerja dan ceklis tanggal – tanggal tertentu yang 

akan dijadwalkan. Klik tombol  (Simpan) untuk menyimpan penjadwalan kerja. 
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Gambar 187. Pengaturan Shift Kerja Karyawan 

C. Jadwal Custom 

Jadwal custom adalah jenis penjadwalan kerja karyawan yang mempunyai jam kerja 

lewat tengah malam dan jam kerja akan berakhir di hari selanjutnya (shift malam). Adapun 

tahapan dalam menentukan penjadwalan, pertama – tama pilih dan ceklis nama karyawan 

terlebih dahulu. Klik tombol  (Jadwal Custom), kemudian tentukan masa berlaku 

penjadwalan. Tentukan tanggal dan jam masuk / mulai kerja hingga tanggal dan jam keluar / 

selesai kerja. Pada textbox ulang, tentukan jumlah pengulangan berdasarkan kebutuhan. 

Pengulangan  Klik tombol  (Simpan) untuk menyimpan penjadwalan kerja. 

 

Gambar 188. Pengaturan Shift Kerja Karyawan 
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3.17. Modul Presensi 

Modul Presensi pada Modular Kepegawian adalah modul yang terdiri dari beberapa fasilitas 

pengelolaan presensi ataupun kehadiran karayan. Mulai dari penentuan jam dan shift kerja, hingga 

pembagian tanggal dan penjadwalan kerja masing – masing karyawan. 

 

Gambar 189. Dashborad Modul Presensi 

3.17.1 Setup Jenis Presensi 

 

Gambar 190. Preview Jenis Presensi 
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Untuk melihat jenis presensi dapat dilakukan dengan mengakses Menu Setup kemudian pilih 

Jenis Presensi. Pada tampilan Gambar 190 di atas menampilkan jenis – jenis presensi yang akan 

digunakan dalam pendefinisian status kehadiran / presensi sivitas akademika perguruan tinggi. 

3.17.2 Pengelolaan Presensi Karyawan 

Pengelolaan data Presensi Karyawan dapat dilakukan pada sub menu Presensi Karyawan 

yang terdapat pada menu Transaksi. Pada tampilan awal, layar akan menampilkan tabel preview 

data presensi karyawan seperti pada tampilan gambar berikut: 

 

Gambar 191. Preview Presensi Karyawan 

Untuk mempermudah pencarian data, disediakan datepicker Tanggal Mulai yang menentukan 

tanggal awal pemunculan data presensi dan Tanggal Selesai yang menentukan tanggal akhir 

pemunculan data presensi yang selanjutnya akan ditampilkan pada tabel preview data presensi 

karyawan. Disediakan pula inputan Text Autocomplete NIP / Nama yang digunakan untuk 

menginputkan beberapa nama karyawan yang akan ditampilkan ke dalam tabel setelah mengklik 

tombol  (Cari Data). Adapun kolom – kolom yang terdapat pada tabel preview presensi 

karyawan dijelaskan sebagai berikut: 

No Nama Kolom Keterangan 

1 No. Penomoran data dan tabel prview presensi karyawan 

2 Nama Karyawan Daftar nama karyawan yang memiliki Jadwal &  Jam Kerja 
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3 IN  Tgl Tanggal awal kerja sesuai penjadwalan kerja karyawan 

4 IN  Jam Mulai Jam awal kerja sesuai pengaturan jam kerja karyawan 

5 IN  Jam Masuk Jam absen masuk karyawan 

6 IN  Status 

 Ontime   : Status jam hadir / datang tepat waktu 

 Telat  ... Menit  : Status jam hadir / datang terlambat sekian menit 

 Tidak Check in : Status tidak melakukan absen masuk 

7 OUT  Tgl Tangal berakhirnya kerja sesuai penjadwalan kerja karyawan 

8 OUT  Jam Selesai Jam akhir kerja sesuai pengaturan jam kerja karyawan 

9 OUT  Jam Pulang Jam absen pulang karyawan 

10 OUT  Status 

 Ontime   : Status jam pulang tepat waktu 

 Pulang Cepat  ... Menit  : Status jam pulang cepat sekian menit  

 Tidak Check out : Status tidak melakukan absen pulang 

11 Jumlah Jam Kerja Menampilkan informasi jumlah jam kerja dari karyawan yang bersangkutan 

pada tanggal tertentu 

12 Action Berisikan tombol yang digunakan untuk mengubah dan atau menghapus 

data presensi pada kolom tertentu 

Tabel 7. Nama – Nama Kolom pada Tabel Preview Presensi Karyawan 

3.17.3 Laporan Rekap per Karyawan 

 

Gambar 192. Preview Rekap Presensi per Karyawan 
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Untuk melihat laporan presensi per karyawan dapat mengakses sub menu Rekap Presensi 

per Karyawan yang terdapat pada menu Laporan. Tentukan dan pilih satu atau beberapa nama 

karyawan kemudian tentukan tanggal awal dan akhir presensi yang akan ditampilkan. Klik tombol 

 (Cari Data) untuk menampilkan rekap presensi, dan atau tekan tombol  (Cetak 

ke PDF) untuk menghasilkan laporan rekap presensi dengan format PDF. 

3.17.4 Laporan Rekap Absen Dosen 

Pada sub menu Rekap Absen dosen yang terdapat pada menu Laporan, digunakan untuk 

melihat maupun mencetak laporan kehadiran dosen berdasarkan rentang waktu tertentu. Langkah 

awal untuk melihat kehadiran mengajar dosen adalah dengan cara memilih satu atau beberapa 

nama dosen kemudian tentukan tanggal awal dan akhir presensi yang akan ditampilkan. Klik tombol 

 (Cari Data) untuk menampilkan rekap presensi, dan atau tekan tombol  (Cetak 

ke PDF) untuk menghasilkan laporan rekap presensi dengan format PDF. 

 

Gambar 193. Preview Rekap Presensi Dosen 

3.17.5 Laporan Rekap Absensi Karyawan 

Untuk melihat jumlah kehadiran seluruh karyawan berdasarkan jenis presensi yang ada, 

dapat dilakukan dengan cara mengakases sub menu Rekap Absensi Karyawan yang terdapat pada 

menu Laporan. Seperti halnya dua jenis laporan di atas, pertama – tama tentukan tanggal awal dan 

akhir presensi yang akan ditampilkan. Klik tombol  (Cari Data) untuk menampilkan rekap 
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absensi, dan atau tekan tombol  (Cetak ke PDF) untuk menghasilkan laporan rekap 

absensi karyawan dengan format PDF. 

 

Gambar 194. Preview Rekap Absesi Karyawan 

3.17.6 Laporan Rekap Kehadiran Dosen per Mata Kuliah 

 

Gambar 195. Preview Rekap Kehadiran Dosen per Mata Kuliah 
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Dalam kebutuhan untuk melihat ataupun mencetak rekap kehadiran mengajar dosen, dapat 

dilakukan dengan cara mengakses sub menu Rekap Kehadiran Dosen per Mata Kuliah yang 

terdapat pada menu Laporan. Pada tampilan awal menu ini, terdapat tabel preview yang sama 

halnya dengan tabel preview pada jadwal kuliah. Adapun untuk melihat kehadiran dosen dapat 

dilakukan dengan mengklik label  (Lihat Absen) yang terdapat pada kolom “Option” yang 

mewakili nama dari mata kuliah, kelas dan nama dosen tertentu. Selajutnya layar akan menampilkan 

halaman / form detail rekap kehadiran dosen per mata kuliah, kelas dan nama dosen yang dipilih 

seperti pada tampilan Gambar 196 di bawah. Pada kolom kehadiran terdapat kolom yang bernilai 1 

– 14 yang merupakan minggu pertemuan dari mata kuliah tersebut. Dibawah nya berturut – turut 

terdapat kolom yang mendefinisikan sesi ataupun tatap muka dosen dalam mengajar pada minggu 

pertemuan tertentu. Dan pada kolom Total kehadiran akan menampilkan jumlah dan presentase 

kehadiran dari dosen yang bersangkutan. Adapun untuk mencetak laporan yang ditampilkan dapat 

dilakukan dengan cara mengklik tombol  (Cetak) yang terdiri dari dua jenis format laporan, 

yaitu format dokumen PDF (.pdf) dan Microsoft Excel (.xls) 

 

Gambar 196. Detail Rekap Kehadiran Dosen per Mata Kuliah 
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3.18. 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 

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 197. Dashborad Modul CRM 

3.18.1 Pengumuman 

 

Gambar 198. Tabel Preview Pengumuman 
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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 terdafat juga fasilitas untuk 

melampirkan file yang berhubungan dengan pengumuman yang akan ditambahkan seperti yang 

dapat dilihat pada Gambar 184 berikut: 

 

Gambar 199. Form Pengelolaan Data Pengumuman 
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3.19. Modul Billing 

Modul Billing adalah modul yang digunakan untuk pengelolaan  akun tagihan perkuliahan mahasiswa 

dan pengelolaan transaksi pembayaran dari akun – akun tagihan yang ada. Beberapa menu yang ada pada 

modul ini akan dijelaskan seperti berikut: 

 

Gambar 200. Dashborad Modul Billing 

3.19.1 Menu Setup 

Menu Setup adalah salah satu menu yang terdapat pada Modul Billing yang digunakan 

untuk melakukan pengaturan awal tagihan mahasiswa. Pengaturan – pengaturan tersebut dapat 

dilakukan pada 3 sub menu dari Menu Setup, diantaranya Menu Bank, Menu Komponen Biaya dan 

Menu Diskon yang akan dijelaskan seperti berikut: 

A. Pengaturan Bank 

Pengaturan Bank pada menu Bank adalah menu ini merupakan pengaturan informasi – 

informasi dari rekening bank milik perguruan tinggi yang bersangkutan. Informasi dari 

rekening bank tersebut selanjutnya akan digunakan untuk tempat transaksi pembayaran 

tagihan oleh mahasiswa. Informasi tersebut mewakili Nama Bank yang digunakan, nomor 

rekning dan juga nama pemilik yang tercantuk dalam rekening tersebut. 
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Gambar 201. Preview Data Bank 

B. Pengaturan Komponen Biaya 

Menu Komponen Biaya adalah menu yang digunakan untuk mendefinisikan komponen - 

komponen biaya yang akan ditagihkan kepada mahasiswa. Informasi yang dimuat dalam 

komponen biaya tersebut terdiri dari nama komponen biaya, urutan prioritas pembayaran 

serta frequesi pembayaran dari komponen biaya yang akan ditagihkan kepada mahasiswa. 

Jenis – jenis frequensi pembayaran terdiri dari frequensi “Satu Kali” yang berarti tagihan 

tersebut hanya akan ditagihkan satu kali, “Semesteran” yang berarti akan ditagihkan pada 

setiap semester dan “Lainnya” yang berarti akan ditagihkan sewaktu – waktu sesuai 

kebutuhan dan tata kelola keuangan mahasiswa masing – masing perguruan tinggi. 

 

Gambar 202. Preview Data Komponen Biaya 
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C. Pengaturan Diskon 

Pada kondisi tertentu beberapa perguruan tinggi memiliki kebijakan untuk memberikan 

keringan pembayaran kepada beberapa mahasiswa baik berupa beasiswa, bantuan 

yayasan, dll pada semster tertentu. Pada kasus demikian telah disediakan fasilitas pada sub 

menu Diskon. Adapun tahap – tahap dalam menentukan diskon (potongan harga) mulai dari 

menentukan nama pada diskon yang akan digunakan, jumlah potongan dalam satuan rupiah 

dan keterangan ataupun deskripsi dari diskon tersebut.  

 

Gambar 203. Preview Master Diskon / Potongan Harga 

3.19.2 Menu Pembayaran 

Menu Pembayaran adalah menu yang digunakan untuk menginputkan data transaksi 

pembayaran tagihan mahasiswa. Pada menu ini terdiri dari beberapa fasilitas dan aktivitas keuangan 

/ billing mahasiswa yang dijelaskan sebagai berikut: 

A. Pencarian Data Mahasiswa 

 

Gambar 204. Proses Pencarian Data Mahasiswa 
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Untuk melakukan pengaturan billing / keuangan mahasiswa, lankah awal yang harus 

dilakukan adalah melakukan pencarian data mahasiswa. Proses pencarian data mahasiswa, 

dapat diinputkan nama ataupun NIM / NPM dari mahasiswa. Setelah memilih data 

mahasiswa, selanjutnya tekan tombol  (Cari). Selanjutnya beberapa fasilitas yang dapat 

digunakan pada menu ini, dijelaskan pada pembahas – pembahasan berikut: 

B. Pengaturan Tagihan Mahasiswa 

 

Gambar 205. Preview Tab Pembayaran Mahasiswa 

Setelah melakukan pencarian nama mahasiswa, selanjutnya layar akan menampilkan 

tab Pembayaran yang berisi kartu / daftar piutang dalam hali ini, tagihan mahasiswa. Jika 

muncul pesan “Anda belum melakukan setup untuk program, prodi dan angkatan ini”, maka 

yang harus dilakukan adalah memasukan tagihan dengan cara mengakses tab Setup. Pada 

tab Setup ini digunakan untuk penagihan biaya perkuliahan pada tahun semester tertentu, 

berdasarkan program kuliah, program studi dan angkatan / tahun masuk yang sama. 

 

Gambar 206. Preview Tab Setup / Penagihan Biaya Kuliah per Semester 
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Setelah menenutukan tahun semester, program, program studi dan angkatan, 

selanjutnya pada bagian kiri layar akan menampilkan jenis biaya yang memiliki frequensi 

bayar “Semesteran” beserta yang masing – masing memiliki textbox sebagai inputan harga 

dari jenis biaya tersebut. Inputkan nominal harga dalam bentuk rupiah pada masing – 

masing textbox dari jenis biaya yang ada, selanjutnya tekan tombol  (Ceklis). Dengan 

demikian setiap mahasiswa yang berada pada program, program studi dan angkatan yang 

dimaksud akan ditagihkan biaya kuliah sejumlah pengaturan biaya dari jenis biaya yang 

telah diinputkan pada tahun semester yang dipilih. 

 

Gambar 207. Preview Biaya Perkuliahan Mahasiswa 

C. Pengaturan Diskon / Potongan Harga Tagihan 

 

Gambar 208. Preview Tab Setup Diskon 
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Selanjutnya pada tab Setup Diskon dapat melakukan potongan harga / diskon pada 

beberapa tagihan / jenis biaya yang ada. Adapun untuk pengaturannya, langkah pertama 

tentukan beberapa mahasiswa yang hendak diberikan diskon dengan cara memilih program 

kuliah, program studi, angkatan / tahun masuk dan tahun akademik yang dimaksud. 

Kemudian klik tombol  (Setup Mahasiswa Berhak Diskon) dan layar akan 

memunculkan form Pengaturan Diskon seperti pada Gambar 209. Ceklis jenis / nama 

diskon yang telah ditambahkan sebelumnya pada menu Setup Diskon. Kemudian pilih / 

ceklis jenis biaya yang akan dikenakan diskon dan terakhir ceklis mahasiswa yang akan 

mendapatkan diskon pada setiap jenis biaya yang terceklis. Klik tombol  (Save) untuk 

menyudahi pengaturan diskon. Sehingga, dari pengaturan tersebut didapat bahwa beberapa 

mahasiswa yang terceklis akan dikenakan diskon pada setiap jenis biaya yang terceklis, 

seharga nominal dari nama diskon yang dimaksud. 

 

Gambar 209. Form Pengaturan Diskon 

D. Pengelolaan Data Tagihan 

Pada pengelolaan data tagihan mahasiswa, terdapat 3 prosedur yaitu yang terdiri dari 

prosedur tambah item tagihan, ubah item tagihan, serta hapus item tagihan mahasiswa.  

1. Tambah Item Tagihan 

Untuk menambahkan item tagihan baru, dapat dilakukan dengan mengklik tombol 

 (Tambah Item) yang tedrdapat di bagian kanan bawah Kartu Piutang 

Mahasiswa pada tab Pembayaran. Selanjutnya layar akan menampilkan form tambah 

pembayaran mahasiswa seperi pada gambar berikut: 
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Gambar 210. Form Tambah Tagihan / Jenis Biaya Mahasiswa 

Pada form akan muncul informasi “Jumlah SKS Mhsw” yang akan menampilkan jumlah 

SKS mata kuliah yang telah diambil / dikontrak pada rencana studi mahasiswa. yang 

bersangkutan. Tentukan Jenis biaya dan jumlah / nominal biaya yang hendak 

ditambahkan kedalam tagihan mahasiswa tersebut. Kemudian pada pilihan “Kalikan 

dengan sks ?”, pilih “Ya” jika sejumlah nominal dari tagihan yang dimaksud akan 

dikalikan jumlah SKS  mata kuliah yang telah dikontrak oleh mahasiswa, ataupun pilih 

“Tidak” jika hanya akan menagihkan sesuai inputan harga / nominal biaya.  Selanjutnya 

pada pilihan “Tagihkan untuk ?”, pilih “Semua Mahasiswa Aktif” jika yang dimaksud 

adalah untuk menagihkan kepada seluruh mahasiswa aktif yang berada pada program 

kuliah, program studi dan kelas yang sama dengan mahasiswa yang bersangkutan, 

ataupun pilih “Mahasiswa ini saja” jika hanya akan menagihkan kepada mahasiswa 

yang bersangkutan saja. Dan klik tombol  (Simpan Data) untuk menagihkan. 

2. Ubah Item Tagihan 

Prosedur ubah item tagihan mahasiswa dapat dilakukan dengan cara menceklis  

checkbox  pada kolom tagihan yang hendak dilakukan perubahan. Perubahan hanya 

dapat dilakukan pada item tagihan yang belum dilunasi oleh mahasiswa, sebab untuk 

item tagihan yang berstatus lunas tombol checkbox pada kolom item yang dimaksud 

tidak akan dimunculkan. Setelah item tagihan yang dimaksud terceklis, selanjutnya klik 

tombol  (Ubah) melakukan perubahan item tagihan mahasiswa tersebut. 



  

 

 

Page |  130 

 

 

EDU SINERGI INFORMATIKA      ERP CAMPUS APPLICATION for Administator 

 

Gambar 211. Kartu Piutang Mahasiswa / Proses Ubah Item Tagihan Mahasiswa 

Pada proses ubah item tagihan, pengguna hanya dapat mengubah nominal / harga dari 

item tagihan yang dimaksud. Atur kembali harga terbaru dari item tagihan sesuai 

kebutuhan, kemudian klik tombol  (Simpan) untuk menyimpan perubahan ataupun 

klik tombol  (Batal) untuk membatalkan perubahan. 

 

Gambar 212. Proses Ubah Item Tagihan Mahasiswa 
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3. Hapus Item Tagihan 

Pada proses hapus item tagihan mahasiswa, ceklis checkbox  pada kolom item 

tagihan yang hendak dihapus / dihilangkan dari kartu pituang mahasiswa, kemudian klik 

tombol  (Hapus). Untuk meminimalisir error data, lakukan prosedur hapus data ini 

pada item tagihan yang belum ditambahkan transaksi pembayaran. Pada item yang 

telah ditambahkan pembayaran, disarankan untuk menghapus data pembayarannya 

terlebih dahulu, baru kemudian hapus item tagihan tersebut. 

 

Gambar 213. Proses Hapus Item Tagihan Mahasiswa 

E. Pengelolaan Data Transaksi Pembayaran 

Pada pengelolaan data transaksi pembayaran, terdiri dari 4 prosedur yaitu; prosedur 

tambah transaksi pembayaran, ubah transaksi pembayaran, hapus transaksi pembayaran, 

serta cetak kwitansi pembayaran.  

1. Tambah Transaksi Pembayaran 

Pada proses tambah transaksi pembayaran, yang harus dilakukan adalah memilih 

item tagihan yang hendak dibayar terlebih dahulu dengan cara menceklis checkbox  

pada kolom item tagihan yang dimaksud. Klik pada tombol  (Pembayaran), 

maka selanjutnya layar akan menampilkan form pembayaran tagihan seperti pada 

tampilan Gambar 214. Inputkan nominal pembayaran dalam bentuk rupiah, kemudian 

pilih jenis pembayaran. Pilih “Cash” untuk pembayaran tunai ataupun pilih “Bank” jika 

pembayaran dilakukan melalui bank, dengan memilih nama bank yang digunakan. 
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Tentukan tanggal pembayaran dan kemudian klik tombol  (Simpan) untuk 

memasukan transaksi pembayaran tersebut. Adapun untuk membatalkan transaksi 

pembayaran, klik tombol  (Batal). 

 

Gambar 214. Proses Tambah Transaksi Pembayaran 

2. Ubah Data Transaksi Pembayaran 

Pada proses ubah transaksi pembayaran, dapat dilakukan dengan cara menceklis 

checkbox  pada kolom item pembayaran yang hendak dilakukan perubahan lalu tekan 

tombol  (Ubah). 

 

Gambar 215. Kartu Piutang Mahasiswa / Proses Ubah Transaksi Pembayaran Mahasiswa 

Selanjutnya inputkan perubahan yang diperlukan, baik itu dalam hal perubahan tanggal 

pembayaran, nama bank ataupun jumlah nominal pembayaran pada form inputan yang 

tersedia. Kemudian klik tombol  (Simpan) untuk menyimpan perubahan pada 

ataupun klik pada tombol  (Batal) untuk membatalkan perubahan.  
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Gambar 216. Proses Ubah Transaksi Pembayaran Mahasiswa 

3. Hapus Data Transaksi Pembayaran 

Selanjutnya untuk menghapus data pembayaran tagihan, ceklis checkbox  pada 

kolom item pembayaran yang hendak dihapus lalu tekan tombol  (Hapus). 

 

Gambar 217. Proses HapusTransaksi Pembayaran Mahasiswa 

4. Cetak Kwitansi Pembayaran 

Untuk keperluan mencetak kwitansi pembayaran, ceklis checkbox  pada kolom 

item pembayaran yang dimaksud, kemudian klik tombol  (Cetak Kwitansi). 
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Dalam mencetak kwitansi dapat memungkinkan untuk menceklis lebih dari satu item 

pembayaran pada tanggal transaksi pembayaran yang sama, sehingga beberapa item 

yang terceklis tersebut akan dimunculkan pada format cetak kwitansi. 

 

Gambar 218. Proses Cetak Kwitansi Pembayaran Mahasiswa 

F. Pengaturan Tab Akademik 

Pada tab Akademik, terdapat 3 fasilitas pendukung yaitu yang terdiri dari fasilitas untuk 

membuat catatan / pengingat (Reminder) pembayaran, lihat rencana studi mahasiswa dan 

pengaturan akademik mahasiswa yang akan dijelaskan pada pembahasan berikut: 

1. Tambah Catatan Pembayaran Mahasiswa 

 

Gambar 219. Proses Tambah Catatan Pembayaran Mahasiswa 

Pada kondisi tertentu, bagian keuangan dapat menambahkan catatan pada 

transaksi pembayaran mahasiswa dengan cara mengklik tombol  (Tambah 

Catatan). Selanjutnya layar akan memunculkan form catatan pembayaran mahasiswa 

seperti pada Gambar 219. Isikan tanggal pengingat (reminder), alamat email dan 

deskripsi / catatan yang dimaksud. Klik tombol  (Simpan Catatan) untuk 

menyimpan catatan ataupun klik tombol  (Batal) untuk membatalkan proses. 
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Selanjutnya catatan akan dikirimkan ke alamat email yang telah diinputkan. Adapun 

inputan tanggal pengingat (reminder) disini merupakan tanggal pengiriman email, 

sehingga catatan yang dimaksud akan dikirimkan melalui email pada tanggal tersebut. 

2. Lihat Rencana Studi Mahasiswa 

Pada kondisi lain, bagian keuangan dapat melihat daftar mata kuliah yang telah 

dikontrak dalam kartu rencana studi mahasiswa pada semester tertentu. Hal ini 

bertujuan untuk mengetahui jumlah SKS mata kuliah yang diajukan oleh masing – 

masing mahasiswa, berikut status persetujuan dari dosen pembimbing akademik. 

 

Gambar 220. Tabel Rencana Studi Mahasiswa 

3. Pengaturan Akademik Mahasiswa 

Pada pengaturan akademik mahasiswa, bagian keuangan dapat menentukan  

perijinan keikutsertaan mahasiswa dalam beberapa kegiatan akademik yang terdiri dari 

KRS, UTS, UAS, serta Wisuda. Adapun untuk proses perijinan dapat dilakukan dengan 

mengklik tombol radio button “Ya” pada masing – masing kegiatan akademik tersebut. 

 

Gambar 221. Tabel Aturan Akademik Mahasiswa 
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3.19.3 Menu Laporan 

Beberapa laporan keuangan terkait billing atau pembayaran tagihan perkuliahan mahsiswa 

terdiri dari laporan penerimaan, laporan her-registrasi mahasiswa, serta laporan realisasi dan sisa 

tagihan mahasiswa yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

A. Laporan Penerimaan Billing 

Pada laporan penerimaan billing ini terdiri dari 3 jenis laporan, yang terdiri dari laporan – 

laporan yang dijelaskan seperti berikut: 

1. Laporan Penerimaan Harian 

Untuk menghasilkan laporan penerimaan harian, yang harus dilakukan adalah 

memilih program studi dan menentukan rentang tanggal yang hendak ditampilkan. 

 

Gambar 222. Preview Laporan Penerimaan Harian 

2. Laporan Penerimaan per Komponen Tagihan 

 

Gambar 223. Preview Laporan Penerimaan per Komponen Tagihan 
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Untuk melihat dan menampilkan laporan penerimaan per komponen tagihan, dapat 

dijumpai pada tab “Laporan Penerimaan per Komponen Tagihan”. Lakukan filter dengan 

cara memilih program studi, nama komponen tagihan, serta menentukan rentang 

tanggal yang hendak ditampilkan seperti pada tampilan Gambar 208 di atas. 

3. Laporan Penerimaan per Jenis Pembayaran 

Selain itu, untuk menghasilkan laporan berdasarkan cara pembayarannya, baik 

secara tunai (cash) atau melalui bank dapat dijumpai pada tab “Laporan Penerimaan 

per Jenis Pembayaran”. Lakukan filter dengan cara memilih program studi, jenis 

pembayan, serta menentukan tanggal yang hendak ditampilkan. 

 

Gambar 224. Preview Laporan Penerimaan per Jenis Pembayaran 

B. Laporan Her-Registrasi 

 

Gambar 225. Preview Laporan Her-Registrasi Mahasiswa 
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Pada laporan Her-Registrasi, dapat diperoler laporan berupa mahasiswa yang aktif dan 

melakukan registrasi akademik pada 4 angkatan terakhir. Pada laporan ini terdapat 2 jenis 

format yaitu, format kesatu ditampilkan berdasarkan fakultas / jurusan sedangkan format 

kedua ditampilkan berdasarkan program kuliah mahasiswa pada 7 angkatan terakhir. 

C. Realisasi dan Sisa Tagihan Mahasiswa 

Pada laporan realisasi dan sisa tagihan mahasiswa akan memunculkan laporan 

pembayaran dan sisa tagihan mahasiswa dengan menampilkan komponen / jenis biaya 

secara horizontal. Dalam masing - masing kolom akan menampilkan nama mahasiswa 

secara vertikal sehingga di akhir kolom akan menghitung sub total nominal dari setiap kolom 

yang ditampilkan secara horizontal. Adapun untuk menghasilkan laporan ini pertama kali 

lakukan filter pada tahun / semester, program kuliah, program studi, angkatan / tahun 

semester masuk mahasiswa. Selanjutnya klik pada tombol  (Cari Data) untuk 

memunculkan laporan yang diinginkan seperti tampilan Gambar 211 berikut: 

 

Gambar 226. Preview Laporan Penerimaan per Jenis Pembayaran 
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3.20. Modul Payroll 

Modul Payroll adalah modul yang digunakan untuk mengelola penggajian pegawai, baik unit kerja 

perguruan tinggi maupun dosen pengajar. Beberapa fitur / menu pada modul ini dijelaskan seperti berikut: 

 

Gambar 227. Dashboard Modul Payroll 

3.20.1 Pengaturan Beban SKS Dosen 

 

Gambar 228. Preview Data Beban Mengajar Dosen 
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Pada tampilan awal sub menu Beban Mengajar Dosen yang terdapat pada menu Setup ini, 

digunakan untuk menentukan total SKS yang akan disampaikan oleh dosen dan menit mengajar 

dosen pada masing – masing pertemuan / sesi kuliah dalam jadwal kuliah sehingga pengaturan 

beban mengajar ini hanya dapat dilakukan ketika telah membuat jadwal kuliah sebelumnya pada 

modul Jadwal Akademik. Langkah – langkah untuk menentukan beban SKS ini dimulai dari mengklik 

label  (Set) pada kolom mata kuliah tertentu, hingga layar menampilkan form pengaturan 

bebean SKS dosen seperti pada Gambar 214 di bawah. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah 

menentukan nama dosen pengajar, jumlah SKS yang disampaikan, serta menit wajib mengajar 

dosen pada pertemuan / sesi perkuliahan tertentu. Dan klik tombol  (Set) untuk menyimpan 

pengaturan pada kolom pertemuan / sesi kuliah yang dimaksud. 

 

Gambar 229. Form Pengaturan Beban SKS Dosen 

3.20.2 Pengaturan Potongan Honor Dosen 

Pada aplikasi ini dapat dilakukan pengaturan untuk perhitungan potongan honor dosen yang 

diakumulasi berdasarkan presensi dan aturan beban SKS dosen yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pada beberapa kasus, untuk tujuan tertentu perguruan tinggi dan instansi pemilik dapat memberikan 

potongan terhadap honor dosen jika kewajiban dosen dalam melakukan pengajaran dirasa tidak 

memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Adapun untuk pengaturannya dapat dijumpai pada sub 

menu Setup Potongan Payroll yang berada dalam menu Setup. Untuk menambahkan komponen 

potongan klik tombol  (Tambah Data) seperti pada tampilan Gambar 215 berikut: 
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Gambar 230. Preview Potongan Gaji Dosen 

Selanjutnya layar akan menampilkan form tambah potongan honor dosen. Tentukan tipe potongan 

dan jenis / nama komponen yang hendak diberikan potongan. Selanjutnya klik tombol  

(Simpan Data) untuk menyimpan pengaturan tersebut. 

 

Gambar 231. Form Tambah Pengaturan Potongan Honor Dosen 

Pengaturan selanjutnya adalah menentukan persentase potongan dari pengaturan potongan honor 

yang telah ditambahkan. Klik tombol  (Set) pada salah satu kolom komponen potongan, seperti 

yang dapat dijumpai pada tabel preview potongan gaji dosen di atas. Setelah mengklik tombol, 

selanjutnya layar akan menampilkan form pengaturan persentase potongan honor dosen. Pada 

inputan “Persentase Menit Mengajar”, isikan rentang persentase menit kehadiran mengajar dosen. 

Kemudian tentukan “Persentase Potongan” dari komponen honor gaji yang dimaksud, sehingga 

dosen akan dikenakan potongan honor sebesar inputan “Persentase Potongan” jika hanya 

menempuh menit mengajar sebesar rentang “Persentase Menit Mengajar”. Untuk menyimpan 

pengaturan dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  (Simpan Data), selanjutnya 

pengaturan akan masuk kedalam “Daftar Potongan”. Terdapat tombol  (Edit) untuk mengubah 

pengaturan dan tombol  (Hapus) untuk menghapus pengaturan dari daftar. Untuk lebih jelasnya, 

dapat dilihat pada tampilan Gambar 232 berikut: 
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Gambar 232. Form Pengaturan Persentase Potongan Honor Dosen 

3.20.3 Pengaturan SK Pegawai 

 

Gambar 233. Preview Daftar SK Penggajian Pegawai 

Dalam melakukan penggajian, pada umumnya perguruan tinggi menentukan pembayaran 

sesuai SK penggajian yang dimiliki oleh masing – masing pegawai sebelumnya. Bersadarkan hal 

tersebut, pada aplikasi ini disediakan fasilitas untuk menyusun SK Penggajian Pegawai. Klik tombol 

 (Tambah Data) hingga layar akan menampilkan form pengaturan SK / gaji pegawai 
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seperti pada Gambar 233. Pilih jenis pegawai (Karyawan atau Dosen), kemudian pilih nama 

pegawai yang hendak dibuatkan SK. Inputkan penomoran surat berikut tanggal penetapannya pada 

masing – masing inputan. Selanjutnya tentukan komponen – komponen gaji pegawai dengan cara 

mengklik tombol  (Tambah Komponen), kemudian pilih komponen gaji dan besaran 

nominal harga dari komponen gaji tersebut. Lakukan hal tersebut berulang untuk menentukan 

komponen – komponen gaji lainya. Pada masing – masing komponen yang ditambahkan, terdapat 

tombol  (close) yang digunakan untuk menghapus atau membatalkan pencantuman komponen 

pada SK yang hendak dibuat. Kemudian pilih status “Aktif” untuk mengaktifkan atau memberlakukan 

SK, lalu klik tombol  (Simpan Data) untuk menyimpan pengaturan SK tersebut. 

 

Gambar 234. Form Pengaturan SK Gaji Pegawai 

3.20.4 Pengaturan & Transaksi Penggajian 

Untuk melakukan pengaturan dan proses / transaksi penggajian dapat dijumpai pada sub 

menu “Penggajian” yang berada dalam menu “Transaksi”. Sub menu penggajian ini terdiri dari 3 tab, 

yaitu tab “Setup Gaji”, tab “Setup Komponen Gaji”, tab serta “Hitung Gaji”. Pada tab “Setup Gaji” 

terdapat 2 pengaturan yang terdiri pengaturan komponen gaji karyawan / unit kerja perguruan tinggi 

dan pengaturan komponen gaji dosen, yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
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A. Pengaturan Gaji Karyawan 

 

Gambar 235. Form Pengaturan Komponen Gaji Karyawan 

Saat mengakses tab “Setup Gaji”, pilih “Karyawan” pada combobox yang diberi tanda 

merah hingga layar akan menampilkan form pengaturan komponen gaji karyawan seperti 

gambar di atas. Terdapat dua jenis pengaturan yang terdiri dari form “Komponen Gaji SK” 

yang merupakan pengaturan komponen pada SK pegawai yang telah dilakukan sebelumnya 

dan “Set Komponen Gaji Tambahan” yang merupakan pengaturan komponen gaji diluar dari 

komponen yang telah ditetapkan pada SK. Untuk komponen tambahan ini umumnya adalah 

komponen yang akan diberikan sewaktu – waktu atau komponen yang bersifat opsional dan 
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dapat berubah sewaktu – waktu sesuai kebijakan dan ketetapan yang berlaku. Adapun untuk 

menambahkan komponen tambahan pada periode penggajian aktif dapat dilakukan dengan 

cara mengetikan nominal harga pada masing – masing komponen yang akan ditambahkan. 

Kemudian klik tombol  (Simpan Gaji Pegawai) untuk menyimpan pengaturan.  

B. Pengaturan Gaji Dosen 

 

Gambar 236. Form Pengaturan Komponen Gaji Dosen 

Kemudian untuk melakukan pengaturan pada komponen gaji dosen, pilih “Dosen” pada 

combobox yang diberi tanda merah seperti gambar di atas. Terdapat dua komponen pada 

”Komponen Gaji Tambahan”, diantaranya “Honor Pembuat Soal Ujian” dan “Honor Koreksi 

Jawaban Ujian”. Pada “Honor Pembuat Soal Ujian”, pilih mata kuliah yang diujikan berikut 

inputkan nominal harga dari pembuatan soal ujian. Klik tombol  (Tambah Honor) 

untuk menambahkan honor pembuatan soal ujian lainnya jika diperlukan. Kemudian pada 

“Honor Koreksi Jawaban Ujian”, tentukan jumlah mahasiswa / jawaban ujian yang akan 

dikalikan dengan inputan nominal untuk setiap jawaban yang dikoreksi oleh dosen yang 

bersangkutan. Klik tombol  (Tambah Honor) untuk menambahkan honor koreksi 

jawaban ujian lainnya jika diperlukan. Selanjutnya klik tombol  (Simpan Gaji 

Pegawai) untuk menyimpan pengaturan pada gaji dosen yang telah ditambahkan. 
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C. Pengaturan Komponen Gaji 

Pada tab “Setup Komponen Gaji” dapat dilakukan pengaturan komponen gaji pegawai. 

Pada form Tambah Komponen Gaji, inputkan nama komponen gaji yang akan ditambahkan. 

Kemudian untuk pilihan “Jenis Komponen” pilih “Penambah” jika komponen yang dimaksud 

adalah komponen penambah gaji, ataupun pilih “Pengurang” jika komponen yang dimaksud 

adalah sebagai komponen yang akan mengurangi gaji. Adapun pada inputan “Rumus”, 

dapat ditentukan rumus penghitungan dari komponen gaji yang dimaksud. Pada bagian 

bawah form terdapat daftar item rumus yang dapat digunakan. Jika komponen tidak akan 

diberikan rumus perhitungan, maka cukup mengetikan “$NOM” saja. Selanjutnya klik tombol 

 (Simpan) untuk menyimpan pengaturan dan menambahkan komponen tersebut. 

 

Gambar 237. Form Pengaturan Komponen Gaji Dosen 

D. Pengaturan Tanggal dan Periode Penggajian Pegawai 

Untuk melakukan pengaturan tanggal dan periode penggajian pegawai, dapat dijumpai 

pada tab “Hitung Gaji”. Lakukan penginputan pada “Tanggal Penggajian” seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 238. Selanjutnya klik tombol  (Set Tanggal Penggajian) 

untuk kemudian menentukan tanggal penggajian setiap periode / bulan berdasarkan tanggal 

pada inputan “Tanggal Penggajian” tersebut. Selama tidak ada perubahan tanggal 

panggajian, maka pengaturan tanggal penggajian ini cukup dilakukan satu kali.  
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Gambar 238. Form Pengaturan Tanggal dan Periode Penggajian Pegawai 

E. Proses Penghitungan Gaji Pegawai 

Setelah menentukan tanggal penggajian, selanjutnya tentukan jenis pegawai (Karyawan 

atau Dosen) dan pilih periode bulan dan tahun penggajian yang akan dihitung. Selanjutnya 

layar akan menampilkan daftar nama karyawan seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 239. Form Penggajian Pegawai / Proses Generate Payroll 

Pilih nama – nama pegawai yang akan dilakukan penghitungan gaji berdasarkan pada 

periode penggajian yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara menceklis checkbox dari 

masing – masing kolom nama pegawai. Selanjutnya klik tombol  (Generate 

Payroll) untuk melakukan proses penghitungan payroll. Nama – nama pegawai yang telah 

dipilih tersebut statusnya berubah menjadi “Sudah di Bayar” pada periode penggajian yang 

dimaksud, sehingga tombol  (Cetak Slip) pada kolom “Action” dapat diklik untuk 

menghasilkan bukti penerimaan gaji dari masing – masing nama pegawai terebut. Dengan 

alasan keamanan data, setiap gaji yang talah dibayarkan tidak dapat dibatalkan. Maka dari 

itu, mohon pergunakan fasilitas ini dengan baik dan bijaksana. 
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3.20.5 Laporan Rekap Penggajian 

Untuk melihat rekap penggajian pegawai per periode, dapat dilakukan dengan mengakses 

sub menu Laporan Rekap Penggajian pada menu Laporan. Tentukan periode penggajian yang ingin 

dilihat dengan cara memilih combo box “Bulan” dan “Tahun” seperti pada Gambar 240. Selanjutnya 

pada daftar nama pegawai, klik tombol (Lihat Detail) untuk melihat detail penerimaan gaji masing – 

masing pegawai pada periode penggajian yang telah dipilih sebelumnya. Sedangkan untuk melihat 

rekap penggajian keseluruhan pegawai pada periode yang sama, dapat dilakukan dengan cara 

mengklik tombol (Cetak ke PDF) yang berada di bagian atas form pencarian.   

 

Gambar 240. Form Pengaturan Tanggal dan Periode Penggajian Pegawai 

3.20.6 Laporan Prakiraan Pembayaran Gaji 

Sedangkan pada sub menu Laporan Prakiraan Pembayaran Gaji, dapat dihasilkan laporan 

pembayaran gaji pada periode penggajian yang aktif. Fasilitas ini disediakan untuk mengetahui 

besaran gaji pegawai yang harus dipenuhi dan dibayarkan pada periode tertentu. Sama halnya 

dengan laporan rekap pengajian, untuk melihat detail penerimaan gaji pegawai dapat dilakukan  

dengan cara mengklik tombol (Lihat Detail) pada masing – masing kolom nama pegawai yang 

dimaksud. Ataupun klik tombol (Cetak Rekap Gaji) untuk menghasilkan laporan prakiraan 

pembayaran gaji seluruh pegawai pada periode penggajian yang aktif. Untuk lebih jelasnya, dapat 

dilihat pada tampilan gambar berikut: 
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Gambar 241. Form Pengaturan Tanggal dan Periode Penggajian Pegawai 
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3.21. Modul Inventory 

Modul Inventory adalah modul yang digunakan untuk mengelola data barang inventaris milik 

perguruan tinggi (inventarisasi). Beberapa fasilitas yang tersedia pada modul ini, dijelaskan sebagai berikut: 

 

Gambar 242. Dashboard Modul Inventory 

3.21.1 Pengelolaan Master Inventaris 

Sebelum mengelola data barang, terlebih dahulu diperlukan untuk mengelola data – data 

master inventaris yang selanjutnya akan menjadi detail informasi yang melekat pada data barang. 

Adapun master – master data inventaris yang terdapat pada menu Master ini terdiri dari: 

A. Master Data Tipe Barang 

Pada pengelolaan master data tipe barang ini digunakan untuk mengklasifikasikan data 

barang berdasarkan kriteria - kriteria tertentu. Inisialisai ataupun penamaan yang digunakan 

umumnya dapat ditentukan berdasarkan wujud, jenis, peruntukan dan sebagainya yang 

disesuaikan dengan kondisi / lingkungan perguruan tinggi. Untuk menambahkan tipe barang 

dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  (Tambah Data). Tentukan 

pengkodean dan nama dari tipe barang yang akan ditambahkan. Kemudian klik tombol 

 (Simpan Data) untuk menyimpan pengaturan tipe barang tersebut. 
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Gambar 243. Preview Master Data Tipe Barang 

B. Master Data Satuan Barang 

Setiap barang masing – masing memiliki penyebutan satuan yang dapat ditentukan 

berdasarkan jenis / tipe dari barang yang dimaksud. Penamaan satuan ini dapat terdiri dari 

“box” “buah”, “bungkus”, “lembar”, dan lain lainnya yang pada umumnya akan disebutkan 

setelah penyebutan jumlah dari barang yang dimaksud. 

 

Gambar 244. Preview Master Data Satuan Barang 

C. Mater Data Barang 

Pada pengelolaan master data barang ini dapat menentukan jenis – jenis / kategori 

barang inventaris yang akan ditambahkan. Adapun untuk menambahkan data barang ini 
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dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  (Tambah Data). Kemudian 

tentukan penggodean serta penamaan kategori barang yang hendak ditambahkan, serta 

pilih tipe dari barang yang dimaksud. Selanjutnya klik tombol  (Simpan Data) 

untuk menyimpan dan menambahkan kategori barang tersebut. 

 

Gambar 245. Preview Master Data Barang 

D. Pengelolaan Stok Barang 

 

Gambar 246. Preview Master Stok Barang 
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Setelah mengelola master – master inventaris barang di atas, selanjutnya dapat dilaku- 

kan pengelolaan stok barang untuk menentukan jumlah / ketersediaan dari kategori barang 

yang telah ditambakan. Untuk menginputkan stok, klik tombol  (Tambah Data). 

Pertama – tama pilih kategori barang, lalu inputkan kode inventory / kode inventaris dari 

kategori barang tersebut. Inputkan pula nama merek / brand, model dan stok yang tersedia. 

Pilih penamaan pada satuan baran dan berikan deskripsi dari kategori barang tersebut untuk 

spesifikasi dari kode barang yang dimaksud. Kemudian klik tombol  (Simpan 

Data) untuk menyimpan dan menambahkan stok pada kategori barang tersebut. 

 

Gambar 247. Form Input Stok Barang 

3.21.2 Inventarisasi Barang 

Pada menu Transaksi, dapat dilakukan proses inventarisasi data yang terdiri dari proses 

penyerahan dan penermpatan barang, pengelolaan kerusakan barang dan pengajuan barang baru. 

Adapun proses – proses tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:  

A. Penyerahan & Penempatan Barang 

Untuk proses penyerahan dan atau penempatan (assign) barang, dapat dilakukan pada 

sub menu Assign Barang dan Assign Barang Ke Ruangan. Penjelasan menganai proses 

pada kedua sub menu tersebut, dijelaskan sebagai berikut: 



  

 

 

Page |  154 

 

 

EDU SINERGI INFORMATIKA      ERP CAMPUS APPLICATION for Administator 

1. Penyerahan Barang 

 

Gambar 248. Preview Laporan Penerimaan Harian 

Penyerahan (assign) barang adalah suatu proses menyerahkan barang kepada 

karyawan ataupun dosen berdasarkan kebutuhan ataupun permintaan yang merujuk ke 

jumlah ketersedian / stok dari barang yang dimaksud. Proses tersebut dapat dilakukan 

dengan cara mengklik tombol  (Tambah Data) pada tampilan awal menu. 

Inputkan tanggal transaksi penyerahan barang. Kemudian pada inputan “Assign To”, 

pilih jenis pegawai (Karyawan atau Dosen) dan pilih nama dari pegawai yang dimaksud.  

 

Gambar 249. Preview Laporan Penerimaan Harian 

Adapun untuk menambahkan yang hendak diserahkan, dapat dilakukan pada form list 

barang. Ceklis checkbox pada masing – masing kolom dan tentukan jumlah barang 

yang akan diserahkan pada inputan textbox yang tersedia pada kolom “Jumlah”. 

Penentuan jumlah barang yang akad diserdahkan ini disesuaikan dengan ketersedian / 

stok barang yang dapat dilihat pada kolom “Sisa”. Selanjutnya klik tombol  
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(Simpan Data) untuk menyimpan transaksi. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa sejumlah barang pada form list barang akan diserahkan kepada pegawai yang 

bersangkutan pada tanggal yang telah diinputkan. 

2. Penempatan Barang ke Ruangan 

Sedangkan untuk transaksi penempatan (assign) barang ke ruangan secara umum 

mempunyai kesamaan proses dengan sub menu penyerahan barang. Perbedaannya 

hanya terletak pada peruntukannya, dimana setiap barang akan ditempatkan kedalam 

ruangan. Seperti halnya transaksi penyerahan barang, pertama – tama ceklis barang 

dan tentukan jumlah barang. Selanjutnya pilih ruangan yang dimaksud, kemudian tekan 

tombol  (Simpan Data). 

 

Gambar 250. Form Transaksi Penempatan (Assign) Barang ke Ruangan 

B. Pengelolaan Kerusakan Barang 

 

Gambar 251. Preview Data Kerusakan Barang 
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Selanjutnya untuk mengelola kerusakan barang, dapat dijumpai pada sub menu 

Kerusakan Barang yang terdapat pada menu Transaksi. Untuk memulai transaksi tekan 

tombol  (Tambah Data) untuk memunculkan form seperti pada Gambar 251. 

Pada sub Form Pelapor kerusakan barang, inputkan tanggal transaksi pelaporan, jenis 

kepegawaian (Karyawan atau Dosen) dan pilih nama pelapor yang dimaksud. Kemudian 

pada sub form List barang yang rusak, pilih nama ruangan / lokasi barang yang rusak. 

Selanjutnya tentukan nama / kategori barang beserta jumlah kerusakan yang dimaksud. 

Selanjutnya klik tombol  (Tambah barang rusak) hingga data akan dimasukan 

ke dalam list kerusakan barang. Lakukan proses yang sama untuk kembali menambahkan 

barang rusak lainnya, ataupun klik tombol  (Simpan Data) untuk menyudahi dan 

menyimpan transaksi kerusakan barang tersebut.  

 

Gambar 252. Form Transaksi Pelaporan Kerusakan Barang 

C. Pengajuan Barang 

 

Gambar 253. Preview List Pengajuan Barang 
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Untuk setiap barang yang telah diajukan dapat dilihat pada sub menu Pengamprahan 

Barang yang terdapat dalam menu Transaksi. Pada masing – masing kolom terdapat tombol 

 (Lihat) yang digunakan untuk melihat detail barang yang diajukan oleh pengamprah atau 

nama pegawai yang dimaksud. Kemudian terdapat tombol  (Print) yang digunakan untuk 

mencetak laporan daftar barang yang diajukan. Adapun pada kolom “Approve” terdapat 

tombol status yang digunakan untuk menyetujui pengajuan barang, yang mana untuk status 

tombol  (Yes) merupkan keterangan bahwa pengajuan barang yang dimaksud telah 

disetujui, serta untuk status tombol  (No) merupkan keterangan bahwa pengajuan 

yang dimaksud tidak disetujui atau ditolak. Sedangkan untuk mengubah status persetujuan 

itu sendiri, dapat dilakukan dengan cara mengkik tombol tersebut. 
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3.22. Modul Surat 

Modul Surat adalah modul yang digunakan untuk mengelola data transaksi ataupun tata kelola surat 

menyurat yang pada umumnya dilakukan oleh bagian administrasi umum perguruan tinggi. Pada transaksi 

tersebut dapat dilakukan pengelolaan surat masuk dan surat keluar, serta proses disposisi surat.   

 

Gambar 254. Dashboard Modul Surat 

3.22.1 Transaksi Surat Masuk 

 

Gambar 255. Preview Data Surat Masuk 
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Untuk mengelola data surat masuk dapat dilakukan pada sub menu Surat Masuk. Pada 

kolom kolom “File” seperti Gambar 255 di atas, setiap surat masuk yang memiliki lampiran file akan 

ditandai dengan adanya label  (View) yang ketika diklik akan menampilkan file yang dimaksud. 

Sedangkan pada masing – masing kolom terdapat pula tombol  (Cetak) yang digunakan untuk 

mencetak laporan surat masuk. Adapun untuk memulai transaksi surat masuk dapat dilakukan 

dengan cara mengklik tombol  (Tambah Data). Selanjutnya layar akan menampilkan form 

surat masuk seperti pada Gambar 256. Isikan beberapa informasi pada form input yang tersedia. 

Untuk inputan “No. Surat” terdapat dua jenis inputan, yaitu opsi mengisi penomoran pada textbox 

secara manual atau opsi mengisi penomoran secara otomatis dapat dilakukan dengan cara mengklik 

tombol  (Generate No. Surat). Kemudian pada inputan “File”, dapat digunakan untuk 

melampirkan file hasil scan dari surat masuk yang dimaksud. Selanjutnya klik tombol  

(Simpan Data) untuk menyimpan transaksi surat masuk tersebut, atau klik tombol  (Kembali) 

untuk membatalkan transaksi dan kembali ke proses sebelumnya. 

 

Gambar 256. Form Surat Masuk 

3.22.2 Transaksi Surat Keluar 

Jika surat masuk di atas adalah surat yang berasal dari eksternal perguruan tinggi, maka 

surat keluar adalah surat yang berasal dari internal perguruan tinggi. Adapun pada peruntukannya 

surat kerluar ini dibagi menjadi dua, yaitu surat keluar dan surat keluar internal yang keduanya akan 

dijelaskan seperti berikut: 
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A. Surat Keluar 

Surat Keluar adalah proses menyurat yang dilakukan oleh perguruan tinggi kepada 

pihak ataupun instansi luar, yang ditujukan baik kepada individu maupun kelompok. 

Informasi yang terdapat pada transaksi ini diantaranya, penomoran surat, asal surat, tujuan 

surat, perihal dan file lampiran surat, seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 257. Form Surat Keluar 

B. Surat Keluar Internal 

Sedangkan surat keluar internal meruapakan proses menyurat yang dilakukan oleh 

perguruan tinggi untuk ditujukan kepada pegawainya. Adapun perbedaan peruruntukannya 

dengan surat keluar adalah dimana surat keluar internal ini hanya dapat ditujukan kepada 

dosen atau karyawan dari perguruan tinggi tersebut. 

 

Gambar 258. Form Surat Keluar Internal 
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3.22.3 Transaksi Disposisi Surat 

 

Gambar 259. Preview Daftar Disposisi Surat Masuk 

Setelah menginputkan transaksi surat masuk, selanjutnya terdapat transaksi disposisi surat 

yang digunakana untuk menyerahkan surat kepada individu yang tercantum dan ditujukan didalam 

surat masuk tersebut. Adapun untuk proses transaksi disposisi ini dimulai dari mencari surat masuk, 

kemudian pada kolom surat yang dimaksud klik tombol  (Update). Selanjutnya layar akan 

menampilkan form disposisi surat masuk seperti Gambar 260. Untuk mendisposisikan surat, pilih 

jenis pegawai (dosen atau karyawan) serta ketikan nama pegawai yang dimaksud. Kemudian pada 

daftar tanggapan, ceklis beberapa tanggapan yang diperlukan serta berilah catatan disposisi. 

Terakhir klik tombol  (Disposisikan) untuk mendisposisikan surat kepada pegawai yang 

dimaksud dalam transaksi disposisi tersebut. 

 

Gambar 260. Form Disposisi Surat Masuk 
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3.23. Modul Pelaporan 

Modul Pelaporan adalah modul yang berisikan ringkasan laporan yang bersumber pada data – data 

master dan transaksi akademik yang telah dilakukan pada tahun semeter tertentu. Modul ini sering disebut 

juga modul feeder, karena data – data pada modul ini akan diekspor sebagai data pelaporan pada aplikasi 

Feeder PDDIKTI yang merupakan pusat dan pangkalan data perguruan tinggi di Indonesia. 

 

Gambar 261. Dashboard Modul Pelaporan 

3.23.1 Validasi Master Data Mahasiswa 

 

Gambar 262. Preview Master Data Mahasiswa 
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Pada validasi master data masiswa, dapat diperoleh rekapitulasi data mahasiswa yang 

bersumber dari data pada modul mahasiswa. Berdasarkan tampilan Gambar 262 di atas, terdapat 

pilihan angka disusul label “record per page” yang digunakan untuk menampilkan data sejumlah 

angka yang dipilih. Selanjutnya untuk kebutuhan mengekspor data dalam bentuk file Microsoft Excel 

(.xls), dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol  (Export Data). Kemudian untuk 

menampilkan ataupun mengekspor beberapa data dengan kriteria tertentu, dapat dilakukan dengan 

cara memilih program studi serta tahun angkatan mahasiswa dan diakhiri dengan mengklik tombol 

 (Filter Data). Adapun jika data yang diinginkan tidak muncul, maka lakukanlan proses 

pengambilan data dengan cara mengklik tombol  (Generate). Selanjutnya layar akan 

menampilkan form generate data mahasiswa seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 263. Form Generate Data Mahasiswa 

Pilih tahun angkatan mahasiswa yang akan diambil, kemudian tentukan opsi pengambilan 

data yang diinginkan. Pilih “Ambil Data Awal” untuk mengkosongkan semua data yang ada dan 

mengisikan kembali data yang bersumber dari modul mahasiswa, ataupun pilih “Perbaharui Data” 

untuk mengambil beberapa data mahasiswa yang telah dilakukan perubahan tanpa perlu 

mengkosongkan data terlebih dahulu. Klik tombol  (OK) untuk memulai proses generate data, 

sehingga sistem akan menghasilkan data mahasiswa sesuai tahun angkatan yang dipilih 

berdasarkan opsi pengambilan data yang dimaksud. 

3.23.2 Validasi Master Data Mata Kuliah 

Kemudian pada validasi master data mata kuliah, akan menampilkan rekapitulasi data mata 

kuliah yang bersumber dari data pada modul kurikulum. Jika data mata kuliah yang diinginkan tidak 
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muncul, maka lakukanlan proses pengambilan data dengan mengklik tombol  (Generate). 

Selanjutnya layar akan menampilkan form generate data mata kuliah seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 264. Form Generate Data Mata Kuliah 

Pilih data kurikulum mata kuliah yang akan diambil, kemudian tentukan opsi pengambilan data yang 

diiginkan. Pilih “Ambil Data Awal” untuk mengkosongkan semua data yang ada dan mengisikan 

kembali data yang bersumber dari modul kurikulum, ataupun pilih “Perbaharui Data” untuk 

mengambil beberapa data matakuliah yang telah dilakukan perubahan tanpa perlu mengkosongkan 

data terlebih dahulu. Klik tombol  (OK) untuk memulai proses generate data, sehingga sistem 

akan menghasilkan data matakuliah sesuai kurikulum yang dipilih berdasarkan opsi pengambilan 

data yang dimaksud. 

3.23.3 Validasi Transaksi Kelas Perkuliahan 

 

Gambar 265. Preview Data Kelas Perkuliahan 
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Pada validasi transaksi kelas perkuliahan, akan menampilkan rekapitulasi data penjadwalan 

mata kuliah pada tahun semeter tertentu yang bersumber dari data pada modul jadwal. Jika data 

jadwal yang diinginkan tidak muncul, maka lakukanlan proses pengambilan data dengan mengklik 

tombol  (Generate). Selanjutnya layar akan menampilkan form generate kelas perkuliahan 

seperti tampilan Gambar 266. Pilih tahun semester yang dimaksud, kemudian tentukan opsi 

pengambilan data yang diinginkan. Pilih “Ambil Data Awal” untuk mengkosongkan semua data yang 

ada dan mengisikan kembali data yang bersumber dari modul jadwal, ataupun pilih “Perbaharui 

Data” untuk mengambil beberapa data kelas perkuliahan yang telah dilakukan perubahan tanpa 

perlu mengkosongkan data terlebih dahulu. Klik tombol  (OK) untuk memulai proses generate 

data, sehingga sistem akan menghasilkan data kelas perkuliahan sesuai tahun semester yang dipilih 

berdasarkan opsi pengambilan data yang dimaksud. 

 

Gambar 266. Form Generate Data Kelas Perkuliahan 

3.23.4 Validasi Transaksi Nilai Perkuliahan 

 

Gambar 267. Preview Data Nilai Perkuliahan 
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Pada validasi transaksi nilai perkuliahan, akan menampilkan rekapitulasi data nilai mata 

kuliah pada tahun semeter tertentu yang bersumber dari data pada modul penilaian. Jika nilai mata 

kuliah yang diinginkan tidak muncul, maka lakukanlan proses pengambilan data dengan mengklik 

tombol  (Generate). Selanjutnya layar akan menampilkan form generate nilai perkuliahan 

seperti tampilan Gambar 268. Pilih tahun semester yang dimaksud, kemudian tentukan opsi 

pengambilan data yang diinginkan. Pilih “Ambil Data Awal” untuk mengkosongkan semua data yang 

ada dan mengisikan kembali data yang bersumber dari modul penilaian, ataupun pilih “Perbaharui 

Data” untuk mengambil beberapa data nilai perkuliahan yang telah dilakukan perubahan tanpa perlu 

mengkosongkan data terlebih dahulu. Klik tombol  (OK) untuk memulai proses generate data, 

sehingga sistem akan menghasilkan data nilai perkuliahan sesuai tahun semester yang dipilih 

berdasarkan opsi pengambilan data yang dimaksud. 

 

Gambar 268. Form Generate Data Nilai Perkuliahan 
 

3.23.5 Validasi Transaksi Aktivitas Perkuliahan 

 

Gambar 269. Preview Data Aktivitas Perkuliahan 
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Pada validasi transaksi aktivitas perkuliahan, akan menampilkan rekapitulasi besaran nilai 

indeks prestrasi (IP) Mahasiswa pada tahun semeter tertentu yang bersumber dari data pada modul 

penilaian. Jika nilai IP dari mahasiswa tidak muncul, maka lakukanlan proses pengambilan data 

dengan mengklik tombol  (Generate). Berbeda dengan proses generate pada menu – 

menu sebelumnya, generate aktivitas perkulihan ini dibagi menjadi dua yaitu generate untuk 

mahasiswa aktif serta generate untuk mahasiswa L/C/DO (Lulus/Cuti/Drop Out). Pada prinsipnya 

kedua jenis generate tersebut memiliki kesamaan proses, hanya saja dalam pengambilan datanya 

berdasarkan status mahasiswa yang dipilh (Aktif atau L/C/DO). Setelah salah satu pilihan di klik, 

selanjutnya layar akan menampilkan form generate aktivitas perkuliahan seperti tampilan Gambar 

270. Pilih tahun semester yang dimaksud, kemudian tentukan opsi pengambilan data yang 

diinginkan. Pilih “Ambil Data Awal” untuk mengkosongkan semua data yang ada dan mengisikan 

kembali data yang bersumber dari modul penilaian, ataupun pilih “Perbaharui Data” untuk 

mengambil beberapa data nilai perkuliahan yang telah dilakukan perubahan tanpa perlu 

mengkosongkan data terlebih dahulu. Klik tombol  (OK) untuk memulai proses generate data, 

sehingga sistem akan menghasilkan data nilai perkuliahan sesuai tahun semester yang dipilih 

berdasarkan opsi pengambilan data yang dimaksud. 

 

Gambar 270. Preview Data Aktivitas Perkuliahan 

3.23.6 Validasi Transaksi Mahasiswa L/C/DO 

Kemudian pada validasi mahasiswa L/C/DO, akan menampilkan rekapitulasi data 

mahasiswa yang berstatus tidak aktif yang bersumber dari data pada modul Cuti/DO/K. Jika data 

mahasiswa tidak muncul, maka lakukanlan proses pengambilan data dengan mengklik tombol 
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 (Generate). Selanjutnya layar akan menampilkan form generate data mata kuliah seperti 

pada gambar berikut: 

 

Gambar 271. Preview Data Aktivitas Perkuliahan 

Tidak seperti proses – proses generate data lainnya, pada generate mahasiswa L/C/DO ini hanya 

diperlukan memilih tipe pengambilan data saja. Pilih “Ambil Data Awal” untuk mengkosongkan 

semua data yang ada dan mengisikan kembali data yang bersumber dari modul Cuti / DO / K, 

ataupun pilih “Perbaharui Data” untuk mengambil beberapa data mahasiswa yang telah dilakukan 

perubahan tanpa perlu mengkosongkan data terlebih dahulu. Klik tombol  (OK) untuk memulai 

proses generate data, sehingga sistem akan menghasilkan data mahasiswa berdasarkan opsi 

pengambilan data yang dimaksud. 
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BAGIAN IV 

PENUTUP 

 

ERP Campus Application merupakan suatu sistem informasi yang bersifat fleksibel dan sewaktu – 

waktu dapat dikembangkan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan segenap aktivitas perakademikan dapat 

berjalan dengan baik dan lancar. Untuk menjamin keberhasilan penggunaan Sistem ini, diharapkan seluruh 

unit kerja dapat melaksanakan pedoman ini secara bersungguh-sungguh, tertib dan bertanggungjawab. 

Suatu perubahan menuntut adanya suatu komitmen dan kerja keras dari segenap elemen kampus.  

Kendala yang ditemui selama proses pengelolaan data transaksi akademik ini harus disikapi sebagai 

suatu langkah perbaikan yang sifatnya terus menerus dan berkelanjutan. Setelah tahun akademik berakhir, 

maka sistem akan menghasilkan beberapa laporan, diantaranya Laporan Data User, Laporan Transaksi 

Akademik, Laporan Transaksi Keuangan Akademik, Laporan Aktivitas Kuliah Mahasiswa (AKM) dan Laporan 

Hasil Studi Mahasiswa disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Adapun kendala yang ditemui terkait pengoperasian sistem informasi ini, dapat diinformasikan 

melalui email: support-client@googlegrup.com atau di nomor telepon (022)20660005 / HP 0813 9488 8864. 

Dalam berbagai usaha perbaikan maupun pengembangan sistem, kami berharap mendapatkan respons 

positif. Segenap elemen kampus diharapkan dapat lebih komunikatif serta aktif untuk bekerja sama demi 

terciptanya sistem yang  lebih baik. 

Akhir kata dengan segenap kemampuan dan kesungguhan, semoga pelaksanaan dan penggunaan 

ERP Campus Application ini dapat berjalan lancar serta mendapat rahmat Tuhan Yang Esa. 

 

Tim Development ERP Campus Application 

Edu Sinergi Informatika 

 

 

 

 


