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1. Konfigurasi 

1.1 Konfigurasi Jurusan 

Operator Universitas dapat melakukan konfigurasi jurusan pada Sistem 

Administrasi Perguruan Tinggi (SAPT). Untuk mengakses form konfigurasi jurusan, 

dapat mengikuti menu pada gambar berikut ini: 

 
 

Lalu pilih “Data Kode Fakultas”, kemudian akan muncul form seperti dibawah ini: 

 
 

Setelah itu muncul form seperti diatas. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat 

form baru yang masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data jurusan 

baru. Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan data baru. Lalu tombol 

“Update” digunakan untuk mengupdate informasi mengenai jurusan yang ada dan 

telah diisikan di form tersebut. Sedangkan tombol “View” digunakan untuk 

melihat jurusan apa saja yang ada, kemudian akan ditampilkan disebelah dari form 

tersebut.  
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1.2 Konfigurasi Prodi 

Operator Universitas dapat melakukan konfigurasi Program Studi pada Sistem 

Administrasi Perguruan Tinggi (SAPT). Untuk mengakses form konfigurasi Program 

Studi, dapat mengikuti menu pada gambar berikut ini: 

 
 

Lalu pilih “Data Kode Fakultas”, kemudian akan muncul form seperti dibawah ini: 

 
 

Setelah itu muncul form seperti diatas. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat 

form baru yang masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data program 

studi baru. Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan data baru. Lalu tombol 

“Update” digunakan untuk mengupdate informasi mengenai program studi yang 

ada dan telah diisikan di form tersebut. Sedangkan tombol “View” digunakan 

untuk melihat program studi apa saja yang ada, kemudian akan ditampilkan 

disebelah dari form tersebut.  
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1.3 Konfigurasi Ruangan 

Bagian sarana prasarana dapat mengkonfigurasi ruangan yang dimiliki Universitas 

Kadiri di Sistem Administrasi Perguruan Tinggi (SAPT). Untuk mengakses menu 

tersebut, dapat dilakukan seperti gambar berikut: 

 
 

Lalu klik  “Data Kode Ruang”, kemudian akan muncul form seperti gambar berikut: 

 
 

Setelah muncul form seperti diatas, terdapat banyak pilihan tombol. Tombol 

“Baru” digunakan untuk membuat form baru yang masih kosong seperti diatas 

untuk menambahkan data ruang baru. Tombol “Simpan” digunakan untuk 

menyimpan data baru. Lalu tombol “Update” digunakan untuk mengupdate 

informasi mengenai ruang yang ada dan telah diisikan di form tersebut. Sedangkan 

tombol “View” digunakan untuk melihat ruang apa saja yang ada, kemudian akan 

ditampilkan disebelah dari form tersebut. Lalu terdapat tombol “Perbaharui” yang 

digunakan untuk memperbaharui masa berakhir penggunaan ruang tersebut. 
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1.4 Konfigurasi Gedung 

Bagian sarana prasarana dapat mengkonfigurasi gedung yang dimiliki oleh 

Universitas Kadiri di Sistem Administrasi Perguruan Tinggi (SAPT). Untuk 

mengakses menu tersebut, dapat dilakukan seperti gambar berikut: 

 
 

Lalu klik  “Data Kode Ruang”, kemudian akan muncul form seperti gambar berikut: 

 
 

Setelah muncul form seperti diatas, terdapat banyak pilihan tombol. Tombol 

“Baru” digunakan untuk membuat form baru yang masih kosong seperti diatas 

untuk menambahkan data gedung baru. Tombol “Simpan” digunakan untuk 

menyimpan data baru. Lalu tombol “Update” digunakan untuk mengupdate 

informasi mengenai gedung yang ada dan telah diisikan di form tersebut. 

Sedangkan tombol “View” digunakan untuk melihat gedung apa saja yang ada, 

kemudian akan ditampilkan disebelah dari form tersebut. Lalu terdapat tombol 

“Perbaharui” yang digunakan untuk memperbaharui masa berakhir penggunaan 

gedung tersebut. Menu ini juga dapat digunakan untuk menambahkan aset-aset 

seperti tanah yang dimiliki oleh Universitas Kadiri.  
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1.5 Konfigurasi Jenjang 

Operator Universitas dapat melakukan konfigurasi Program Studi pada Sistem 

Administrasi Perguruan Tinggi (SAPT). Untuk mengakses form konfigurasi Jenjang, 

dapat mengikuti menu pada gambar berikut ini: 

 
 

Lalu pilih “Data Kode Fakultas”, kemudian akan muncul form seperti dibawah ini 

 
Setelah itu muncul form seperti diatas, terdapat banyak tombol yang mempunyai 

fungsi masing-masing. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat form baru yang 

masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data program studi baru beserta 

jurusan dan jenjangnya. Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan data 

baru. Lalu tombol “Update” digunakan untuk mengupdate informasi mengenai 

program studi, jenjang dan jurusan yang ada dan telah diisikan di form tersebut. 

Sedangkan tombol “View” digunakan untuk melihat program studi beserta 

jenjangnya apa saja yang ada, kemudian akan ditampilkan disebelah dari form 

tersebut. Pada menu ini dapat digunakan untuk memasukkan data program studi, 

jurusan dan jenjang sekaligus. 
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1.6 Konfigurasi Jenis Pembobotan Nilai 

Bagian staff akademik dapat melakukan konfigurasi untuk pembobotan nilai di 

Sistem Administrasi Perguruan Tinggi (SAPT). Untuk melakukan konfigurasi 

pembobotan nilai dapat dilakukan seperti gambar berikut: 

 

 
 

Pada menu utama, pilih menu “Akademik” kemudian pilih “Data Bobot Nilai”. 

Setelah dipilih menu “Data Bobot Nilai” maka akan muncul form seberti gambar 

berikut: 
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Setelah itu muncul form seperti diatas, terdapat banyak tombol yang mempunyai 

fungsi masing-masing. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat form baru yang 

masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data pembobotan nilai dan juga 

prodinya karena setiap prodi mempunyai bobot nilai sendiri-sendiri. Tombol 

“Simpan” digunakan untuk menyimpan data baru. Lalu tombol “Update” 

digunakan untuk mengupdate informasi mengenai pembobotan nilai yang ada dan 

telah diisikan di form tersebut. Sedangkan tombol “View” digunakan untuk 

melihat bobot nilai yang sudah diinputkan, kemudian akan ditampilkan disebelah 

dari form tersebut. 

 

1.7 Konfigurasi Pendataan Nilai Huruf 

Bagian staff akademik dapat melakukan konfigurasi untuk pembobotan nilai huruf 

di Sistem Administrasi Perguruan Tinggi (SAPT). Untuk melakukan konfigurasi 

pembobotan nilai dapat dilakukan seperti gambar berikut: 

 

 
 

Pada menu utama, pilih menu “Akademik” kemudian pilih “Data Bobot Nilai”. 

Setelah dipilih menu “Data Bobot Nilai” maka akan muncul form seberti gambar 

berikut: 
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Setelah itu muncul form seperti diatas, terdapat banyak tombol yang mempunyai 

fungsi masing-masing. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat form baru yang 

masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data pembobotan nilai huruf 

dan juga prodinya karena setiap prodi mempunyai bobot nilai sendiri-sendiri. 

Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan data baru. Lalu tombol “Update” 

digunakan untuk mengupdate informasi mengenai pembobotan nilai baik angka 

dan huruf yang sudah ada dan telah diisikan di form tersebut. Sedangkan tombol 

“View” digunakan untuk melihat bobot nilai angka dan huruf yang sudah 

diinputkan, kemudian akan ditampilkan disebelah dari form tersebut. Pada menu 

ini konfigurasi nilai baik angka dan huruf dapat dilakukan bersamaan karena 

dimasukkan melalui form yang sama dan dilakukan setiap prodi.  
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1.8 Konfigurasi Jam Perkuliahan 

Operator fakultas dapat melakukan konfigurasi jam perkuliahan pada Sistem 

Administrasi Perguruan Tinggi (SAPT). Untuk melakukan konfigurasi tersebut, 

dapat dilakukan seperti gambar berikut: 

 

 
 

Pada menu utama kemudian pilih “Akademik”, kemudia pilih menu “Data & Cetak 

Jadwal Kuliah”. Setelah memilih menu tersebut, kemudian akan muncul form 

seperti di bawah ini: 
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Setelah itu muncul form seperti diatas, terdapat banyak tombol yang mempunyai 

fungsi masing-masing. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat form baru yang 

masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data jadwal kuliah beserta 

dengan waktunya. Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan data baru. Lalu 

tombol “Update” digunakan untuk mengupdate informasi mengenai jadwal dan 

waktu perkuliahan yang sudah ada dan telah diisikan di form tersebut. Sedangkan 

tombol “View” digunakan untuk melihat jadwal perkuliahan yang sudah 

diinputkan, kemudian akan ditampilkan disebelah dari form tersebut. Tombol 

“Hapus” digunakan untuk menghapus jadwal perkuliahan yang telah diinputkan. 

Kemudian tombol “Cetak” digunakan untuk mencetak jadwal perkuliahan yang 

telah diinputkan. 

 

2. Pendataan 

2.1 Pendataan Dosen 

Bagian personalia Universitas Kadiri dapat melakukan pendataan dosen melalui 

aplikasi SAPT. Untuk melakukan pendataan dosen dapat dilakukan dengan cara 

seperti gambar berikut: 

 
 

Pada menu utama, pilih ke menu “Personalia”, kemudian pilih menu “Biodata 

Karyawan”. Lalu akan muncuk form seperti dibawah ini: 
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Setelah itu muncul form seperti diatas, terdapat banyak tombol yang mempunyai 

fungsi masing-masing. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat form baru yang 

masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data dosen. Tombol “Simpan” 

digunakan untuk menyimpan data baru. Lalu tombol “Update” digunakan untuk 

mengupdate informasi mengenai dosen yang sudah ada di sistem dan telah 

diisikan di form tersebut. Sedangkan tombol “View” digunakan untuk melihat 

informasi dosen yang sudah diinputkan sebelumnya, kemudian akan ditampilkan 

disebelah dari form tersebut. Tombol “Hapus” digunakan untuk menghapus data 

dosen yang telah diinputkan. 

 

2.2 Pendataan Dosen PA 

Operator fakultas di Universitas Kadiri dapat melakukan pendataan dosen PA 

melalui aplikasi SAPT. Untuk melakukan pendataan dosen PA tersebut dapat 

dilakukan dengan cara seperti gambar berikut: 
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Pada menu utama, pilih ke menu “Akademik”, kemudian pilih menu “Data Dosen 

Pembimbing Akademik”. Lalu akan muncul form seperti dibawah ini: 

 
 

Setelah itu muncul form seperti diatas, terdapat banyak tombol yang mempunyai 

fungsi masing-masing. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat form baru yang 

masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data dosen yang bisa menjadi 

pembimbing akademik. Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan data baru 

dan juga menyimpan data mahasiswa yang dijadikan mahasiswa bimbingan oleh 

dosen tersebut. Sedangkan tombol “View” digunakan untuk melihat informasi 

dosen pembimbing akademik yang tersedian, daftar mahasiswa yang belum 

mempunyai dosen PA dan juga daftar mahasiswa yang sudah mempunyai dosen 

PA. Tombol “Hapus” digunakan untuk menghapus data dosen PA yang telah 

diinputkan dan juga menghapus daftar mahasiswa di dalam daftar mahasiswa 
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bimbingan dosen tsb. Tombol “Cetak” untuk mencetak daftar dosen PA beserta 

dengan daftar mahasiswa bimbingannya. 

 

2.3 Pendataan Matakuliah 

Staff bagian administrasi akademik dapat melakukan pendataan matakuliah 

melalui SAPT dengan cara seperti gambar berikut: 

 
 

Pada menu utama pilih menu “Akademik” lalu pilih menu “Data Struktur Mata 

Kuliah”, kemudian akan muncul form seperti dibawah ini: 

 
 

Setelah itu muncul form seperti diatas, terdapat banyak tombol yang mempunyai 

fungsi masing-masing. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat form baru yang 

masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data mata kuliah yang akan 

diinputkan. Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan data baru yang akan 
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diinputkan. Lalu tombol “Update” digunakan untuk mengupdate informasi 

mengenai mata kuliah yang sudah ada di sistem dan telah diisikan di form 

tersebut. Sedangkan tombol “View” digunakan untuk melihat informasi mata 

kuliah yang sudah diinputkan sebelumnya, kemudian akan ditampilkan disebelah 

dari form tersebut. Tombol “Hapus” digunakan untuk menghapus data mata 

kuliah yang telah diinputkan. 

 

2.4 Pendataan Mahasiswa 

Operator fakultas dan Universitas Kadiri dapat melakukan pendataan mahasiswa 

pada SAPT dengan cara seperti pada gambar berikut ini: 

 
 

Pada menu “Kemahasiswaan”, kemudian pilih menu “Biodata Mahasiswa” lalu 

akan muncul form seperti dibawah ini: 
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Setelah itu muncul form seperti diatas. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat 

form baru yang masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data mahasiswa. 

Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan data baru, yaitu data mahasiswa 

yang akan diinputkan. Lalu tombol “Update” digunakan untuk mengupdate 

informasi mengenai mahasiswa yang sudah ada di sistem dan telah diisikan di form 

tersebut. Sedangkan tombol “View” digunakan untuk melihat informasi 

mahasiswa yang sudah diinputkan sebelumnya, kemudian akan ditampilkan 

disebelah dari form tersebut. Tombol “Hapus” digunakan untuk menghapus data 

mahasiswa yang telah diinputkan. 

 

2.5 Pendataan Skripsi 

Operator fakultas dapat melakukan pendataan skripsi dari mahasiswa di 

fakultanya dengan menggunakan SAPT dengan cara seperti pada gambar berikut: 
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Pada menu utama pilih menu “Akademik” lalu pilih menu “Data Tgl SK Tugaskhir 

/ Yudisium / Wisuda”. Kemudian akan muncul form seperti gambar berikut: 
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Pada form tersebut isikan isian yang diperlukan untuk melihat data mahasiswa 

yang sedang menempuh tugas akhir. 

 

2.6 Pendataan Jabatan 

Staff bagian personalia dapat melakukan pendataan jabatan untuk sivitas 

akademika Universitas Kadiri melalui SAPT dengan cara seperti pada gambar 

berikut: 

 
 

Pada menu utama pilih menu “Personalia” kemudian pilih menu “Data Riwayat 

Karyawan (SK)” 
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Setelah itu muncul form seperti diatas. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat 

form baru yang masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data dosen atau 

karyawan beserta jabatannya. Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan 

data baru, yaitu data dosen atau karyawan yang akan diinputkan. Lalu tombol 

“Update” digunakan untuk mengupdate informasi mengenai dosen atau karyawan 

beserta jabatannya yang sudah ada di sistem dan telah diisikan di form tersebut. 

Sedangkan tombol “View” digunakan untuk melihat informasi data dosen atau 

karyawan yang sudah diinputkan sebelumnya, kemudian akan ditampilkan 

disebelah dari form tersebut. Tombol “Hapus” digunakan untuk menghapus data 

dosen atau karyawan yang telah diinputkan. 

 

2.7 Pendataan Pegawai dan Staff 

Staff bagian personalia dapat melakukan pendataan pegawai dan staff Universitas 

Kadiri melalui SAPT dengan cara seperti pada gambar berikut: 
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Pada menu utama pilih menu “Personalia” kemudian pilih menu “Biodata 

Karyawan” 

 
 

Setelah itu muncul form seperti diatas. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat 

form baru yang masih kosong seperti diatas untuk menambahkan data staff dan 

karyawan beserta jabatannya. Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan 

data baru dari staff dan karyawan yang akan diinputkan. Lalu tombol “Update” 

digunakan untuk mengupdate informasi mengenai staff dan karyawan yang sudah 

ada di sistem dan telah diisikan di form tersebut. Sedangkan tombol “View” 

digunakan untuk melihat informasi data staff dan karyawan yang sudah diinputkan 

sebelumnya, kemudian akan ditampilkan disebelah dari form tersebut. Tombol 

“Hapus” digunakan untuk menghapus data staff dan karyawan yang telah 

diinputkan.  
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3. Penjadwalan 

3.1 Jadwal Perkuliahan 

 
 

Untuk melakukan penjadwalan perkuliahan serta melihat perkuliahan yang sudah 

terjadwalkan dapat dilihat seperti gambar diatas. Pada menu utama pilih menu 

“Akademik” kemudian pilih menu “Data & Cetak Jadwal Kuliah”. 

 

 
 

Setelah itu muncul form seperti diatas. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat 

form baru yang masih kosong seperti diatas untuk menambahkan jadwal 
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perkuliahan. Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan data jadwal 

perkuliahan baru yang akan diinputkan. Lalu tombol “Update” digunakan untuk 

mengupdate informasi mengenai jadwal perkuliahan yang sudah ada di sistem dan 

telah diisikan di form tersebut. Sedangkan tombol “View” digunakan untuk 

melihat informasi data perkuliahan yang sudah diinputkan sebelumnya, kemudian 

akan ditampilkan disebelah dari form tersebut. Tombol “Hapus” digunakan untuk 

menghapus data jadwal perkuliahan yang telah diinputkan. Lalu tombol “Cetak” 

digunakan untuk  mencetak jadwal perkuliahan yang dikehendaki. 

 

3.2 Jadwal Perkuliahan Berdasarkan Ruangan 

 
 

Untuk melakukan melihat perkuliahan yang sudah terjadwalkan dapat dilihat 

seperti gambar diatas. Pada menu utama pilih menu “Akademik” kemudian pilih 

menu “Data & Cetak Jadwal Kuliah”. 
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Setelah itu muncul form seperti diatas. Untuk mengetahui jadwal perkuliahan 

berdasarkan ruangan, dapat diisikan pada form bagian “ruang” dan “nama ruang” 

kemudian klik tombol “View”. Jadwal yang ditampilkan di sebelah kanan form 

adalah jadwal yang ada pada ruang yang dipilih. 

 

3.3 Jadwal Perkuliahan Berdasarkan Kelas 
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Untuk melakukan melihat perkuliahan yang sudah terjadwalkan dapat dilihat 

seperti gambar diatas. Pada menu utama pilih menu “Akademik” kemudian pilih 

menu “Data & Cetak Jadwal Kuliah”. 

 
 

Setelah itu muncul form seperti diatas. Untuk mengetahui jadwal perkuliahan 

berdasarkan kelas, dapat diisikan pada form bagian “Tahun Akademik” dapat diisi 

dengan tahun akademik yang diinginkan, “Kode Fakultas” dapat diisi dengan kode 

dari fakultas yang diinginkan. “Prodi” diisikan dengan kode prodi lalu “Kelas” 

diisikan dengan kelas berapa yang akan dilihat. Lalu klik tombol “View”. Jadwal 

yang ditampilkan di sebelah kanan form adalah jadwal yang ada pada berdasarkan 

kelas yang dipilih pada tahun akademik, fakultas dan prodi tersebut. 

 

3.4 Pendataan Kalender Akademik 

Untuk pendataan kalender akademik dapat dilakukan melalui SAPT dengan cara 

seperti pada gambar berikut: 
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Pada menu utama masuk ke menu “Akademik” lalu pilih menu “Kalender 

Akademik”. 

 
 

Setelah itu muncul form seperti diatas. Tombol “Baru” digunakan untuk membuat 

form baru yang masih kosong seperti diatas untuk menambahkan jadwal kalender 

akademik. Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan data jadwal kalender 

akademik baru yang akan diinputkan. Lalu tombol “Update” digunakan untuk 

mengupdate informasi mengenai jadwal kalender akademik yang sudah ada di 

sistem dan telah diisikan di form tersebut. Sedangkan tombol “View” digunakan 

untuk melihat informasi data jadwal kalender akademik yang sudah diinputkan 

sebelumnya, kemudian akan ditampilkan disebelah dari form tersebut. Tombol 

“Hapus” digunakan untuk menghapus data jadwal kalender akademik yang telah 

diinputkan. Jadi pada menu ini dapat dilakukan create, update, delete dan view. 

Jadi tidak perlu banyak menu untuk membuat, memperbaharui, menghapus 

maupun melihat kalender akademik. 
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4. Absensi 

Operator dari masing-masing fakultas dapat mencetak absensi untuk perkuliahan 

mahasiswanya melalui aplikasi SAPT, dengan cara sebagai berikut: 

 
 

Pada menu utama, arahkan kursor ke menu “Akademik”, kemudian pilih menu “Cetak 

Daftar Hadir Kuliah”. 
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Kemudian akan muncul tampilan seperti diatas. Isikan form sesuai dengan jadwal yang 

diinginkan. Lalu klik tombo “View”. Setelah berhasil, lalu bisa klik tombol “Cetak” untuk 

mencetak absensi. 
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5. Penilaian 

Untuk penilaian dapat dilihat melalui aplikasi SAPT, dengan cara seperti gambar berikut: 

 
 

Pada menu utama, pilih menu “Akademik” lalu pilih menu “Nilai (Ceking, Entri, Daftar, 

KHS)”. 
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Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar diatas. Isikan form isian yang ada sesuai 

dengan nilai yang ingin dimunculkan. Lalu klik “View” untuk melihat daftar nilai dari 

mahasiswa yang menempuh MK tersebut. Pada menu ini hanya dapat digunakan untuk 

melihat atau checking nilai yang dimasukkan. Nilai hanya dapat dimasukkan melalui 

Sistem Informasi Akademik Dosen. 

 

6. Login Sebagai Mahasiswa 

Di Universitas Kadiri sudah menggunakan Sistem Informasi Akademik Mahasiswa yang 

digunakan untuk urusan akademik, keuangan dan lain-lain. Mahasiswa dapat login di 

Sistem Informasi Akademik Mahasiswa menggunakan NIM dan password yang sudah 

didapatkan. 
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Pada halaman tersebut mahasiswa memasukkan NIM dan password agar bisa masuk ke 

sistem. Kemudian jika login berhasil akan diarahkan ke halaman awal seperti gambar 

berikut: 
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Di halaman awal akan muncul tampilan seperti di atas. Disana ada menu mengenai 

Akademik, Keuangan, Biodata dan Kelulusan. Setiap menu memiliki submenu masing-

masing. 

 

6.1 KRS 

Mahasiswa jika akan melakukan KRS dapat dilakukan seperti gambar berikut: 

 
 

Pada menu utama, pilih menu “Kartu Rancangan Studi” untuk melihat KRS yang 

sudah diprogram. 
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Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Table ditampilan bawah merupakan 

daftar mata kuliah yang sudah deprogram untuk KRS semester tersebut. Untuk 

mengkrs mata kuliah lain pilih menu “Tambah Mata Kuliah”. 

 
 

Berikut adalah tampilan untuk daftar mata kuliah yang dapat diprogram. Klik tanda 

“Plus Sign” pada kolom “Tambah” untuk menambahkan mata kuliah ke KRS. Jika 

sudah berhasil, maka mata kuliah masuk ke KRS yang diprogram. 
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6.2 Penilaian 

Untuk penilaian, disini mahasiswa hanya dapat melihat nilai yang mereka peroleh 

pada mata kuliah yang dikrs pada semester tersebut. Cara untuk melihat nilai 

adalah sebagai berikut: 

 
 

Pada menu utama Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, pilih menu “Kartu Hasil 

Studi” untuk dapat melihat nilai yang diperoleh. 

 
 

Gambar diatas adalah tampilan nilai dari mata kuliah yang diprogram di krs. Jika 

nilai belum dimasukkan maka nilai otomatis masih 0 atau NULL, maka yang muncul 
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adalah nilai E. Jika nilai sudah dimasukkan maka nilai yang muncul akan sesuai 

dengan nilai yang telah dimasukkan. 

 

6.3 Jadwal Kuliah 

Pada Sistem Informasi Akademik Mahasiswa juga dapat digunakan untuk melihat 

jadwal perkuliahan dari mahasiswa. Mahasiswa hanya dapat melihat jadwal kuliah 

pada matakuliah yang telah diprogram dikrs. Cara untuk melihat jadwal 

perkuliahan melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa adalah sebagai 

berikut: 

 
 

Pada halaman utama, pilih pada menu “Jadwal Kuliah”, maka akan muncul 

tampilan seperti dibawah ini: 
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Pada tampilan diatas adalah jadwal kuliah dari matakuliah yang diprogram oleh 

mahasiswa. Selain matakuliah yang deprogram tidak dapat dilihat melalui Sistem 

Informasi Akademik Mahasiswa 

6.4 Rekap Hasil Studi 

Di Sistem Informasi Akademik Mahasiswa, mahasiswa juga dapat melihat mata 

kuliah apa saja yang sudah ditempuh selama berkuliah di Universitas Kadiri dan 

juga nilai yang diperoleh pada mata kuliah tersebut. Adapaun cara melihatnya 

adalah sebagai berikut: 
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Di halaman utama ini, pilih ke menu “Rekap Hasil Studi” untuk melihat semua 

mata kuliah yang telah ditempuh beserta nilai yang diperoleh. 

 
 

Tampilan diatas adalah tampilan dari keseluruhan mata kuliah yang telah 

ditempuh dan nilai yang didapat dari mata kuliah tersebut. 
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7. Login Sebagai Dosen 

Di Universitas Kadiri sudah menggunakan Sistem Informasi Akademik Dosen yang 

digunakan untuk keperluan akademik antara dosen dan mahasiswa. Dosen dapat login di 

Sistem Informasi Akademik Dosen menggunakan NIK dan password yang sudah 

didapatkan. 

 
 

Pada halaman tersebut dosen memasukkan NIK dan password agar bisa masuk ke sistem. 

Kemudian jika login berhasil akan diarahkan ke halaman awal seperti gambar berikut: 
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Pada tampilah dashboard dapat dilihat informasi dari dosen tersebut. Untuk saat ini 

Sistem Informasi Akademik Dosen masih hanya digunakan untuk melihat jadwal 

perkuliahan dan mengisikan nilai. Untuk kedepannya akan dikembangkan lagi. 

 

7.1 Jadwal Belajar Mengajar 

Untuk melihat jadwal belajar mengajar dapat dilihat dengan cara sebagai berikut: 
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Pilih halaman dashboard, pilih menu “Jadwal” pada sebelah kiri untuk melihat 

jadwal perkuliahan dosen pada semester tertentu. 

 
 

Kemuadian akan muncul tampilan seperti pada gambar diatas. Gambar diatas 

merupakan tampilan dari jadwal perkuliahan yang harus dihadiri dosen pada 

semester tersebut. 

7.2 Penilaian 

Penilaian juga dilakukan pada website Sistem Informasi Akademik Dosen. Untuk 

cara memasukkan nilai melalui Sistem Informasi Akademik Dosen adalah sebagai 

berikut: 
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Pada halaman dashboard diatas, pilih menu “Jadwal” di sebelah kiri dari tampilan. 

Lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini: 

 
 

Pada tampilan tersebut, kill tombol “Nilai” untuk masuk ke form penginputan nilai. 

Lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini: 

 
 

Kemudian isikan nilai pada kolom “Nilai Akhir” untuk memasukkan nilai 

mahasiswa. Isi nilai dari seluruh mahasiswa, nanti di akhir halaman akan terdapat 

tombol “Save”. Klik tombol tersebut untuk menyimpan nilai 


