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KATA PENGANTAR 

Aplikasi Online Campus (AOC) Uma merupakan sistem informasi  
untuk mengelola administrasi data akademik fakultas dan program 
studi. AOC mendukung dan mengikuti setiap perubahan kurikulum 
akademik sesuai DIKTI. AOC mendukung pengolahan kartu 
rencana studi (KRS) online, kartu hasil studi (Khs) , dan transkip 
nilai serta menyediakan fungsi pelaporan data akademik mahasiswa 
ke DIKTI secara otomatis dan terintregitasi.  

Manfaat Aplikasi Online Campus (AOC), yaitu : 

1. Admin Prodi 

Manfaat AOC untuk mahasiswa adalah memudahkan mahasiswa 
dalam mengelola administrasi akademik seperti pengisian kartu 
rencana studi (KRS) online, melihat kartu hasil studi (KHS), 
melihat jadwal  kuliah, mencetak kartu ujian, melihat materi kuliah 
dan tugas dari dosen, pengajuan cuti, dan pengajuan judul skripsi.  

 

                                                          Medan, Februari 2018 

 

                                                          Biro Administrasi Akademik 
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1. SUMBER DAYA YANG DI BUTUHKAN 
 
1.1 Perangkat Lunak 

Perangkat lunak (software) yang dibutuhkan, yaitu : 
a. Windows 7, linux, mac os  
b. Google chrome, mozila firefox, safari 

  
1.2 Perangkat Keras 

Perangkat keras (hardware) yang dibutuhkan, yaitu : 
a. PC, Handphone, Tablet 

 
2. CARA MEMBUKAK SITUS AOC 

Untuk membukak situs AOC : 
a. Bukalah situs AOC  melalui web browser (Goggle 

Chrome, Mozila Firefox, Safari atau yang lainya  
dengan alamat url sebagai berikut : 
(http://aoc.uma.ac.id/ )  

b. Akan muncul tampilan halaman depan menu login situs 
AOC seperti di bawah ini . Maka pada layar akan 
tampak menu login situs AOC seperti di bawah ini : 
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2.1 Gambar Tampilan Awal AOC 

Masukkan  Username dan password sesuai kebutuhan akses 
login sebagai admin prodi. Setelah memasukkan username dan 
password klik button Login atau tekan tombol enter pada keyboard.  

3. PANDUAN AOC ADMIN PRODI 

Merupakan panduan manual penggunaan aplikasi online 
campus untuk admin prodi. 
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3.1 Jadwal KRS & Penilaian 

 
3.1 Tampilan Jadwal Krs & Penilaian 

 
 
 
 

 
3.1.1 Tampilan Periode Pengisian Krs dan Nilai 
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        Keterangan : 

1. Menu tahun akademik untuk mengatur penjadwalan 
pengisian KRS mahasiswa dan Pengisian nilai ujian oleh 
dosen. 

2. Tombol untuk menampilkan form penjadwalan KRS 
2.1 Pilih tanggal mulai dan tanggal berakhir masa periode 

pengisianKRS pada masing-masing kampus lalu tekan 
tombol input,  jika KRS disetujui Dosen PA di beri 
status ‘YA’ maka mahasiswa di wajibkan untuk 
melapor ke dosen PA untuk di approve sebelum KRS 
dapat di cetak. 

3. Tombol untuk menampilkan penjadwalan pengisian nilai 
3.1 Pilih tanggal mulai dan tanggal berakhir periode 

pengisian nilai untuk masing-masing kampus lalu 
tekan tombol input. 

 
3.2 Data Kelas 

 

3.2 Tampilan Data Kelas 
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         Keterangan : 

1. Menu data kelas  
2. Tombol untuk menampilkan form penambahan data 

KELAS 
3. Pilih kode KELAS yang belum di gunakan, pilih kampus, 

dan Tulis nama kelas yang di inginkan, kemudian klik 
tombol SIMPAN. 

4. Tampilan data KELAS yang telah disimpan, untuk 
merubah data dapat dilakukan dengan menekan icon 
berbentuk PENSIL lalu lakukan seperti langkah pada 
no.2, untuk menghapus kelas dapat dilakukan dengan cara 
mencentang CHECK BOX berdasarkan kelas yang ingin 
di hapus, lalu klik tombol HAPUS. 

 
 

3.3 Jam Kuliah  

 
3.3 Tampilan Data Jam Kuliah 
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          Keterangan : 

1. Menu jam kuliah 
2. Tombol untuk menampilkan form penambahan jam 

kuliah 
3. Pilih urutan jam ke, tentukan di mulai dari jam dan 

berakhir sampai jam, kemudia klik simpan. 
4. Tampilan data jam kuliah yang telah disimpan, untuk 

merubah data dapat dilakukan dengan menekan icon 
berbentuk pensil lalu lakukan seperti langkah pada no.3, 
untuk menghapus jam kuliah dapat dilakukan dengan 
cara mencentang checkbox berdasarkan kelas yang ingin 
di hapus, lalu klik tombol hapus. 
 
 

3.4 Data Mahasiswa 

 
3.4 Tampilan Data Mahasiswa 
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3.4.1 Tampilan Biodata Mahasiswa 

 
 

             Keterangan : 

1. Menu data mahasiswa 
2. Form filter, dapat menampilkan data berdasarkan 

tahunangkatan, kampus, kelas ,status, dan cari data 
berdasarkan NPM. 
2.1 Form tampilan biodata siswa 

3. Tampilan data mahasiswa berdasarkan filter yang di 
pilih, untuk mengubah data dapat dilakukan dengan 
menekan icon pensil, untuk menghapus data dapat di 
lakukan dengan mencentang checkbox berdasarkan 
data yang ingin di hapus, lalu tekan tombol hapus. 
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3.5 Kurikulum Per Semester 

3.5 Tampilan Kurikulum Per Semester 

 
       3.5.1 Tampilan Periode Semester 

 
         Keterangan : 

 
1. Menu Kurikulum Pertahun Semester 
2. Tombol untuk menambah data kurikulum 

2.1 Pilih periode semeter, jumlah sks wajib, jumlah sks 
pilihan, jumlah semester kemudian tekan tombol simpan. 

3. Tampilan list data kurikulum, untuk mengubah data 
dapat dilakukan dengan menekan icon pensil, untuk 
menghapus data dapat di lakukan dengan mencentang 
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checkbox berdasarkan data yang ingin di hapus, lalu 
tekan tombol hapus. 

 
         3.6  Data Mata Kuliah  

 
3.6 Data Mata Kuliah  

 

 
3.6.1 List Mata Kuliah Per Semester 
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     3.6.2 Input Data Mata Kuliah  

 
        Keterangan : 
 

1. Menu matakuliah per tahun semester. 
2. Tombol untuk menampilkan form tambahmatakuliah. 

2.1 Form input datamatakuliah, field yang bertanda 
bintang wajib di isi, kemudian klik tombol simpan. 

3. Daftar list matakuliah yang telah di input berdasarkan 
semester, kilk jumlah matakuliah untuk melihat detail list 
matakuliah. 
3.1 Tampilan detail list matakuliahpersemester, untuk 

mengubah data dapat dilakukan dengan menekan icon 
pensil, untuk menghapus data dapat di lakukan 
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dengan mencentang checkbox berdasarkan data yang 
ingin di hapus, lalu tekan tombol hapus. 
 

3.7  Bobot Nilai  
 

 
3.7 Tampilan Bobot Nilai 

 
       Keterangan : 
 

1. Menu bobot nilai  
2. Tombol untuk menampilkan form input bobot nilai 
3. Predikat nilai (A,B+,B,C+,C,D,E), bobot nilai, nilai 

minimum, nilai maksimum dan status dapat di sesuaikan 
dengan kebutuhan fakultas masing-masing. 

4. Tampilan list daftar bobot nilai yang telah di input, untuk 
mengubah data dapat dilakukan dengan menekan icon 
pensil, untuk menghapus data dapat di lakukan dengan 
mencentang check box berdasarkan data yang ingin di 
hapus, lalu tekan tombol hapus. 
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5. Jika bobot nilai sama dengan semester sebelumnya dapat 
langsung di copy. 

 
 

3.8 Limit SKS 

 
3.8 Tampilan Limit SKS 

 
       Keterangan : 

1. Menu Limit SKS per semester untuk mengatur batasan 
jumlah SKS yang dapat di ambil berdasarkan nilai IP 
semester lalu. 

2. Tombol untuk menampilkan form input limitSKS. 
3. Tentukan maksimal SKS yang dapat di ambil, tentukan 

nilai IP minimal, tentukan nilai IP maksimal lalu klik 
tombol simpan. 

4. Tampilan list daftar limit SKS yang telah di input, untuk 
mengubah data dapat dilakukan dengan menekan icon 
pensil, untuk menghapus data dapat di lakukan dengan 
mencentang check box berdasarkan data yang ingin di 
hapus, lalu tekan tombol hapus. 
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3.9 Jadwal Kuliah  

 
3.9 Tampilan Jadwal Kuliah  

 

 
3.9.1 Tampilan Input Jadwal Kuliah 
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Keterangan : 

1. Menu jadwal kuliah per semeseter 
2. Tombol untuk menampilkan form input jadwal kuliah 

2.1 Isi semua data yang di butuhkan kemudian klik 
tombol simpan 

3. Form filter untuk menampilkan data secara spesifik 
sesuai dengan filter data yang di pilih. 

4. Tampilan list data jadwal kuliah yang telah di input, 
untuk mengubah data dapat dilakukan dengan menekan 
icon pensil, untuk menghapus data dapat di lakukan 
dengan mencentang check box berdasarkan data yang 
ingin di hapus, lalu tekan tombol hapus. 

 
 
3.10  Jadwal Ujian Uts / Uas 
 

 
3.10 Tampilan Jadwal Ujian Uts/ Uas 
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3.10.1 Input Jadwal Ujian Uts / Uas 

 
Keterangan : 
 
1. Menu jadwal ujian per semester 
2. Form filter untuk menampilkan list jadwal ujian secara 

spesifik. 
3. Tombol untuk menampilkan form input jadwal ujian. 

3.1 Isi semua data yang di butuhkan kemudia klik 
tombol simpan 

4. Tampilan list jadwal ujian yang telah di simpan, untuk 
mengubah data dapat dilakukan dengan menekan icon 
pensil, untuk menghapus data dapat di lakukan dengan 
mencentang check box berdasarkan data yang ingin di 
hapus, lalu tekan tombol hapus. 

 
 

        3.11  Pemilihan Kampus 
Menu Pemilihan Kampus merupakan menu untuk 

menentukan dan mengimport data pemilihan kampus dan kelas 
mahasiswa.Untuk melihat fitur di dalam.  
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3.11  Tampilan Pemilahan Kampus 
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Keterangan : 

a. Angkatan : pemilihan tahun angkatan per semester 
mahasiswa.  

b. Status : pemilihan status mahasiwa aktif, non aktif, cuti, 
lulus, mutasi, drop out, keluar, wafat, mengundurkan 
diri.   

c. Kampus : pemilihan kampus 1 atau kampus 2 lokasi 
perkuliahan mahasiswa. 

d. Kelas : pemilihan kelas mahasiswa.Setelah kelas dipilih 
maka klik Button Go. 

e. Cari Berdasarkan : Pencarian data kampus dan kelas 
mahasiswa berdasarkan npm, nama mahasiswa, 
angkatan.  

f. Button Cari dan Reset : pencarian data kampus dan 
kelas mahasiswa.Button Reset untuk mengembalikan 
ke settingan awal. 

g. Cetak Pemilihan KampusButton : mencetak print out 
data kampus dan kelas mahasiswa. 

h.  Tabel data kampus dan kelas mahasiswa : Tabel layout 
data npm, nama, prodi dan kampus dan kelas 
mahasiswa.  

i. List data kampus dan kelas mahasiswa : List data 
kampus dan kelas mahasiswa dengan mengklik button 
angka. 

j. Button Choose File : mencari file template data 
pemilihan kampus yang sudah di buat. 

k. Button Import : import atau upload data template 
pemilihan kampus yang sudah di choose file.   
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l. Template data Pemilihan kampus : download Template 
data pemilihan kampus.  

        3.12  Her Registrasi  

       Menu Her Registrasi merupakan menu untuk resgistrasi status 
mahasiswa yang non-aktif ke aktif.Untuk melihat fitur di dalam 
Menu Her Registrasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.    

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



19 
 

 

3.12 Tampilan Her Registrasi  

   Keterangan : 

a. Periode Semester : pemilihan tahun angkatan per 
semester mahasiswa.  

b. Kelas : pemilihan kelas mahasiswa.Setelah kelas dipilih 
maka klik Button Go. 

c. Cari Berdasarkan : pencarian data kampus dan kelas 
mahasiswa berdasarkan npm, nama mahasiswa, 
angkatan.  

d. Button Cari dan Reset : pencarian data mahasiswa yang 
aktif dan tidak aktif.Button Reset untuk mengembalikan 
ke settingan awal. 
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e. Tabel data Registrasi Aktif Mahasiswa : Tabel layout 
data npm, nama, angkatan, semester, status, registrasi, 
All (ceklis semua) 

f. List data Registrasi Aktif Mahasiswa : List data kampus 
dan registrasi mahasiswa dengan mengklik button angka. 

g. Button   (Ceklis) : untuk menandai atau menceklis 
button box satu data mahasiswa yang ingin diaktifkan. 
(Sudah Bayar Spp Kuliah) .  

h. Button Proses : berfungsi untuk memproses / 
meregistrasi mahasiswa yang tidak aktif dan menjadi 
aktif dengan syarat sudah membayar spp. Caranya 
setelah menceklis button box seperti gambar diatas 
makan tekan Button Proses.  

 
 

3.13   Status Mahasiswa 

 Menu Status Mahasiswa merupakan menu untuk 
mengetahui status mahasiswa aktif, non-aktif, cuti, sudah lulus, dan 
mutasi. Menu ini juga dapat menambahkan mahaiswa non aktif. 
Dalam menu Status Mahasiswa terdapat lima (5) sub menu dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



21 
 

 
3.13 Tampilan Status Mahasiswa 

 
 

1. Mahasiswa Aktif 

 
3.13.1 Tampilan Mahasiswa Aktif 
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           Keterangan : 

a. Cari Berdasarkan : Pencarian data mahasiswa aktif 
berdasarkan nama, npm mahasiswa, angkatan, dan 
semua data. Pencarian data dapat ditulis atau di ketik 
langsung di field kosong.  

b. Button Cari dan Reset : pencarian data mahasiswa yang 
aktif.Button Reset untuk mengembalikan ke settingan 
awal. 

c. Button Cetak Mahasiswa Aktif :  berfungsi untuk 
mencetak print out data mahasiswa aktif. 

d. Tabel Data Mahasiswa Aktif  : tabel layout data 
mahasiswa aktif  berupa nama, npm, prodi, dan 
angkatan.  

e. List Data Mahasiswa Aktif  : list data mahasiswa aktif 
dengan mengklik button angka atau selanjutnya. 

 
2. Mahasiswa Non Aktif 

 
3.13.2 Tampilan Mahasiswa Non Aktif 
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          Keterangan : 

a. Periode Semester : menu pemilihan tahun angkatan per 
semester mahasiswa. 

b. Cari Berdasarkan : menu Pencarian data mahasiswa non-
aktif berdasarkan nama, npm mahasiswa, angkatan, dan 
semua data. Pencarian data dapat ditulis atau di ketik 
langsung di field kosong.  

c. Button Cari dan Reset : untuk pencarian data mahasiswa 
yang non- aktif.Button Reset untuk mengembalikan ke 
settingan awal. 

d. Button Tambah Mahasiswa Non-Aktif : button Tambah 
Mahasiswa Non-Aktif untuk Menambahkan data 
mahasiswa non-aktif dengan mengetik npm dikolom 
NPM setelah itu Klik Button Simpan. 

e. Button Cetak Mahasiswa Non- Aktif : button ini 
berfungsi untuk mencetak print out data mahasiswa Non- 
aktif. 

f. Tabel Data Mahasiswa Non- Aktif : tabel layout data 
mahasiswa non- aktif  berupa nama, npm, prodi, dan 
angkatan. 

g. List Data Mahasiswa Non- Aktif : list data mahasiswa 
aktif dengan mengklik button angka atau selanjutnya. 
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3. Permohonan Mahasiswa Cuti 

 
3.13.3 Permohonan Mahasiswa Cuti 

           Keterangan : 

a. Button Cetak Mahasiswa Cuti 
Button Cetak Mahasiswa Cuti untuk mencetak 
mahasiswa yang cuti. 

b. Periode Semester : menu pemilihan tahun angkatan per 
semester mahasiswa. 

c. Cari Berdasarkan : menu Pencarian data mahasiswa 
yang cuti berdasarkan nama, npm mahasiswa, 
angkatan, dan semua data. Pencarian data dapat ditulis 
atau di ketik langsung di field kosong.  
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d. Button Cari dan Reset : Button Cari untuk pencarian 
data mahasiswa yang cuti.Button Reset untuk 
mengembalikan ke settingan awal. 

 
 

4. Mahasiswa Hilang, Mutasi, & Keluar 

 
3.13.4  Tampilan Mahasiswa Mutasi & Keluar 

         Keterangan : 

a. Status : menu Status ini untuk mengetahui mahasiswa 
drop-out , keluar, hilang, mutasi, wafat, mengundurkan 
diri dengan memilih status mahasiswa. Setelah dipilih 
klik button Go.  
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5. Lulus Kuliah 

 

3.13.5 Tampilan Lulus Kuliah 

      Keterangan : 

a. Periode Semester : menu pemilihan tahun angkatan per 
semester mahasiswa. 

b. Angakatan : menu pemilihan tahun angkatan mahasiswa. 
c. Cari Berdasarkan : menu Pencarian data mahasiswa yang 

sudah lulus berdasarkan nama, npm mahasiswa, 
angkatan, dan semua data. Pencarian data dapat ditulis 
atau di ketik langsung di field kosong.  

d. Button Cari dan Reset : Button Cari untuk pencarian data 
mahasiswa yang lulus. Button Reset untuk 
mengembalikan ke settingan awal. 
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e. Button Cetak Mahasiswa Lulus Kuliah :Button ini 
berfungsi untuk mencetak print out data mahasiswa yang 
lulus kuliah.  

f. Button Cetak Exel Mahasiswa Lulus Kuliah :Button ini 
berfungsi untuk mendownload data mahasiswa lulus 
kuliah format exel. 

 

       3.14. KRS & Penilaian 

       Menu KRS & Penilaian untuk mengetahui mahasiswa yang 
sudah isi KRS atau belum, untuk mengetahui dan menginput 
mahasiswa yang aktif, untuk pengambilan terima krs mahasiswa, 
untuk mengetahui krs sudah disetujui penasehat akademik, untuk 
input nilai angka krs dan nilai predikat krs mahasiswa, untuk input 
nilai mahasiswa pindahan.  Dalam Menu KRS & Penilaian ada  
tujuh (7) sub menu, yaitu : Input KRS, Input KRS Copy, Hapus 
KRS, Terima KRS Mahasiswa, Input Nilai Angka Mahasiswa, 
Input Nilai Predikat Mahasiswa, dan Input Nilai Mahasiswa 
Pindahan.  
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3.14. Tampilan KRS & Penilaian 

         1. Input KRS 

         Menu Input Krs untuk mengetahui data mahasiswa yang 
sudah isi krs atau belum isi krs.Dapat Dilihat pada Gambar 
Dibawah Ini. 
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3.14.1 Tampilan Input Krs 

           Keterangan : 

a. Periode Semester : menu pemilihan tahun angkatan per 
semester mahasiswa. 

b. Angkatan : menu pemilihan tahun angkatan mahasiswa. 
Dapat dilihat pada gambar di bawah ini 

c. Kampus : menu pemilihan kampus 1 atau kampus 2 
lokasi perkuliahan mahasiswa.  

d. Kelas: menu pemilihan kelas mahasiswa.Setelah kelas 
dipilih maka klik Button Go. 

e.  Krs : menu Krs ini untuk pemilihan yang sudah isi krs 
atau belum isi krs. 

f. Cari Berdasarkan : menu Pencarian data mahasiswa yang 
sudah isi krs berdasarkan nama, npm mahasiswa, 
angkatan, dan semua data. Pencarian data dapat ditulis 
atau di ketik langsung di field kosong.  
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g. Button Cari dan Reset : Button Cari untuk pencarian data 
mahasiswa yang sudah atau belum isi Krs. Button Reset 
untuk mengembalikan ke settingan awal. 

h. Button Cetak dan Cetak Exel. : Button Cetak untuk 
mencetak/ print out data mahasiswa yang sudah atau 
belum isi krs. Button Cetak Exel untuk mendownload 
data mahasiswa yang sudah atau belum isi krs dalam 
format Exel. 

i. Tabel Data Mahasiswa : Tabel data mahasiswa yang 
sudah atau belum isi krs berupa npm, nama, status 
mahasiswa, angkatan, dan status krs. 

j. List Data Mahasiswa : List data mahasiswa yang sudah 
atau belum isi krs dengan mengklik button selanjutnya. 

 

           2.  Input KRS Copy 

          Menu Input Krs Copy untuk mengetahui status Aktif 
Mahasiswa, Batas Studi Mahasiswa dan Jumlah Sks Skor 
Mahasiswa. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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3.14.2 Tampilan Input Krs Copy 

         Keterangan : 

a. Periode Semester : menu pemilihan tahun angkatan per 
semester mahasiswa. 

b.  Cari Berdasarkan : menu Pencarian data mahasiswa yang 
aktif dan mengetahu batas studi mahasiswa berdasarkan 
nama, npm mahasiswa, angkatan, dan semua data. 
Pencarian data dapat ditulis atau di ketik langsung di field 
kosong.  

c. Button Cari dan Reset : Button Cari untuk pencarian data 
mahasiswa yang sudah atau belum isi Krs. Button Reset 
untuk mengembalikan ke settingan awal. 

d. Button Download Form Mahasiswa (Logo Exel) : Button 
in untuk mendownload data form mahasiswa aktif dan 
batas studi mahasiswa. 
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e. Tabel Data Mahasiswa : Tabel data mahasiswa yang aktif 
dan batas studi mahasiswa. 

f. List Data Mahasiswa : List data mahasiswa yang aktif dan 
batas studi mahasiswa dengan mengklik button 
selanjutnya. 
 

         3. Hapus KRS 

         Menu Hapus Krs untuk menghapus krs mahasiswa dan cetak 
print out pengambilan krs mahasiswa. 

            

         3.14.3 Tampilan Hapus KRS 

        Keterangan : 

a. Periode Semester : menu pemilihan tahun angkatan per 
semester mahasiswa. 

b. Kampus : menu pemilihan kampus 1 atau kampus 2 lokasi 
perkuliahan mahasiswa. 
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c. Kelas : menu pemilihan kelas mahasiswa.Setelah kelas 
dipilih maka klik Button Go. 

d. Mata Kuliah : menu Pemilihan Mata Kuliah.  
e. Cari Berdasarkan : menu Pencarian data mahasiswa yang 

aktif dan mengetahu batas studi mahasiswa berdasarkan 
nama, npm mahasiswa, angkatan, dan semua data. 
Pencarian data dapat ditulis atau di ketik langsung di field 
kosong.  

f. Button Cari & Reset : Button Cari untuk pencarian data 
pengambilan krs mahasiswa. Button Reset untuk 
mengembalikan ke settingan awal 

g. Button Cetak Pengambilan Krs : Button ini untuk 
pencetakan/print out data pengambilan krs mahasiswa. 

h. Tabel Data Mahasiswa : Tabel data untuk menghapus data 
krs dan data pengambilan krs mahasiswa. 
 

             4.  Terima KRS Mahasiswa 

            Menu ini untuk mengetahui data Krs yang sudah di terima 
penasehat akademik. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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          3.14.4 Tampilan KRS Mahasiswa 

        Keterangan : 

a. Kampus : menu pemilihan kampus 1 atau kampus 2 lokasi 
perkuliahan mahasiswa.  

b. Periode Semester : menu pemilihan tahun angkatan per 
semester mahasiswa.  
 

          5. Input Nilai Angka Mahasiswa 

          Menu ini untuk input nilai angka pada krs mahasiswa. Untuk 
waktu penginputasn ada batasan waktu yang sudah ditetapkan. 
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      3.14.5 Input Nilai Angka Mahasiswa 

 

        6. Input Nilai Predikat Mahasiswa 

       Menu Ini untuk input Update nilai predikat per matakuliah 
pada krs mahasiswa. Dan mencetak form nilai predikat mahaiswa 
per mata kuliah.  
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            3.14.6 Input Nilai Predikat Mahasiswa 

      Keterangan : 

a. Kampus : menu pemilihan kampus 1 atau kampus 2 lokasi 
perkuliahan mahasiswa. 

b. Kelas : menu pemilihan kelas mahasiswa.Setelah kelas 
dipilih maka klik Button Go. 

c. Periode Semster : menu pemilihan tahun angkatan per 
semester mahasiswa.  

d. Paket KRS Menu ini untuk pemilihan semester.  
e. Mata Kuliah Dosen : Menu ini untuk pemilihan mata 

kuliah. Jika semester 1 dipilih maka mata kuliah semester 
1 yang akan dipilih.  

f. Button Cetak Nilai : Button Cetak Nilai untuk mencetak 
daftar nilai predikat pada krs mahasiswa. 

g. Tabel data daftar nilai predikat Mahasiswa : Tabel data 
untuk mengetahui nilai predikat pada krs mahasiswa 
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berupa npm, nama, mata kuliah, nilai predikat. Untuk 
menginput nilai predikat maka pilih nilai dan sesuaikan 
dengan nilai mahasiswa 

h. List data daftar nilai predikat mahasiswa : List data untuk 
melihat nilai predikat pada krs mahasiswa dengan klik 
button selanjutnya. 

i. Button Update Nilai : Button ini berfungsi untuk update 
nilai ,maka klik button update nilai. Sehingga nilai akan 
berubah otomatis. 

      

         7.  Input Nilai Mahasiswa Pindahan 

          Menu Input Nilai Mahasiswa Pindahan Untuk input dan 
menampilkan data sks mahasiswa status pindahan. Dapat dilihat 
pada gambar dibawah ini. 
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     3.14.7  Input Nilai Mashasiswa Pindahan 

        Keterangan : 

a. Kampus : menu pemilihan kampus 1 atau kampus 2 lokasi 
perkuliahan mahasiswa.. 

b. Kelas : menu pemilihan kelas mahasiswa.Setelah kelas 
dipilih maka klik Button Go.Dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini 

c. Angkatan : menu pemilihan tahun angkatan per semester 
mahasiswa. Cari Berdasarkan : Menu Pencarian data 
mahasiswa pindahan berdasarkan nama, npm mahasiswa, 
angkatan, dan semua data. Pencarian data dapat ditulis 
atau di ketik langsung di field kosong.  

d. Button Cari & Reset :Button Cari untuk pencarian data 
mahasiswa pindahan.Button Reset untuk mengembalikan 
ke settingan awal. 

e. Tabel data Mahasiswa Pindahan : Tabel data untuk 
mengetahui status dan sks mahasiswa pindahan berupa 
npm, nama, angkatan, status masuk, Sks Diakui, Input 
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Kode Mata Kuliah Pindahan. Untuk menginput nilai 
predikat maka pilih nilai dan sesuaikan dengan nila 
mahasiswa. 

f. Input Kode Mata Kuliah Pindahan : Input kode mata 
kuliah pindahan dengan klik button tambah.  

 

        3.15  KHS 

        Menu KHS merupakan menu kartu hasil studi, menu ini untuk 
input dan mengedit nilai, hapus matakuliah pada khs dengan nilai 
angka per semester. Dan untuk mengedit nilai , hapus mata kuliah 
pada khs dengan nilai predikat. Menu KHS memiliki dua (2) Sub 
menu , yaitu : Khs Per Semester dan Edit Khs Via Predikat. Dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini. 

          
3.15 Tampilan KHS 
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           1. KHS Per Semester 

          Menu KHS Per Semester untuk mengedit nilai, menambah 
dan menghapus mata kuliah, data mahasiswa pada khs dengan nilai 
angka per semester. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

           
             3.15.1 Tampilan KHS Per Semester 

         Keterangan :  

a. Periode Semester : menu pemilihan tahun angkatan per 
semester mahasiswa. 

b. Kelas : menu pemilihan kelas mahasiswa.Setelah kelas 
dipilih maka klik Button Go. 

c. Cari Berdasarkan : menu Pencarian data kartu hasil studi 
mahasiswa berdasarkan nama, npm mahasiswa, angkatan, 
dan semua data. Pencarian data dapat ditulis atau di ketik 
langsung di field kosong.  
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d. Button Cari & Reset : Button Cari untuk pencarian data 
kartu hasil studi  mahasiswa pindahan.Button Reset untuk 
mengembalikan ke settingan awal. 

e. Button Cetak Exel Nilai Semua Prodi : Button ini untuk 
mencetak / print out nilai khs mahasiswa per-prodi. 

f. Tabel data Khs Mahasiswa : Tabel data untuk mengetahui 
data khs mahasiswa berupa npm, nama, periode semester, 
kelas, Khs. 

g. Logo Print : Untuk melakukan print out data kartu hasil 
studi mahasiswa dengan mengklik Logo Print tersebut. 
 

      2.  Edit KHS Via Predikat 

        Menu Edit Khs Via Predikat menu mengimport atau 
menginput nilai khs mahasiswa via predikat dan juga dapat 
mengedit dan menghapus nilai khs mahasiswa via predikat  
persemester. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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       3.15.2 Tampilan KHS Via Predikat 

        Keterangan : 

a. Periode Semester : menu pemilihan tahun angkatan per 
semester mahasiswa.  

b. Cari Berdasarkan : menu Pencarian data kartu hasil studi 
mahasiswa via predikat berdasarkan nama, npm 
mahasiswa, angkatan, dan semua data. Pencarian data 
dapat ditulis atau di ketik langsung di field kosong.  

c. Button Cari & Reset : Button Cari untuk pencarian data 
kartu hasil studi  mahasiswa via predikat.Button Reset 
untuk mengembalikan ke settingan awal. 

d. Tabel Data Khs Mahasiswa via Predikat : Tabel data untuk 
mengetahui data berupa nilai pada khs mahasiswa via 
predikat  per matakuliah berupa npm, nama, mata kuliah, 
nilai, hapus. 
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e. Nilai : Kolom Berupa Nilai mahasiswa per 
matakuliah.Jika masih kosong berarti data belum di 
import. Bisa juga upload nilai langsung dengan meimilih 
nilai pada kolomnya berupa predikat. 

f. Hapus : Button hapus untuk mengahapus nilai khs 
mahasiswa via predikat per-matakuliah.  

g. Button Update Nilai : Button update nilai untuk 
mengupdate nilai khs mahasiswa via predikat. Dengan 
cara pilih nilai via predikat per-mata kuliah kemudian klik 
button update nilai. 

h. List data Khs Mahasiswa via predikat : List data khs 
mahaiswa via predikat dengan klik button selanjutnya. 

i. Button Download Template Khs Via Predikat, Button 
Choose File, Button Import Button Download Template 
format xls (exel ) untuk menginput nilai mahasiswa via 
predikat per mata kuliah. Dengan Klik Button Tersebut. 
Button Choose File untuk memilih file template format xls 
(exel) yang sudah di input nilai khs via predikat per mata 
kuliah dengan klik button Choose File. Button Import 
untuk mengimport data nilai khs via predikat dalam format 
xls dengan klik button import. Jika Berhasil Maka data 
sudah ada di tabel data khs via predikat. 
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         3.16  Transkip Nilai  

         Menu Transkip Nilai untuk menampilkan nilai terbaik dari 
mata kuliah yang sudah diambil dan Cetak transkip nilai.Dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini. 

             

                  3.16 Tampilan Transkip Nilai 

        Keterangan :  

a. Angakatan : menu pemilihan tahun angkatan per semester 
mahasiswa.  

b. Status : menu pemilihan status mahasiswa. 
c. Cari Berdasarkan : menu Pencarian data transkip nilai 

mahasiswa berdasarkan nama, npm mahasiswa, angkatan, 
dan semua data. Pencarian data dapat ditulis atau di ketik 
langsung di field kosong. Dapat dilihat pada gambar di 
bawah ini. 
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d. Cari & Reset : Button Cari untuk pencarian data transkip 
nilai mahasiswa.Button Reset untuk mengembalikan ke 
settingan awal. 

e. Tabel Data Transkip Nilai : Tabel data untuk mengetahui 
data transkip nilai mahaiswa semua mata kuliah berupa 
npm, nama, angkatan, batas studi, status lulus. 

f. Gambar Print : Untuk menampilkan data transkip nilai 
mahasiswa dan cetak print out transki nilai mahasiswa. 

g. List Data Transkip Nilai : List data transkip nilai 
mahasiswa dengan klik button angka atau selanjutnya. 
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