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Pendahuluan
Sistem Akademik atau disingkat SIA adalah aplikasi
yang dapat diakses secara online melalui jaringan internet
dengan mengakses alamat url http://sia.stie-yadika.ac.id.
Aplikasi ini mampu menangani beberapa proses
akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, ketua
jurusan dan bagian administrasi perguruan tinggi.
Dalam apalikasi ini setiap user memilih hak akses dan
fungsi yang berbeda. Pada modul ini akan dibahas hak
akses dan fungsi yang disediakan aplikasi untuk user
mahasiswa.
Adapun hak akses & fungsi yang dimiliki mahasiswa pada
system ini adalah sebagai berikut :
1. Mahasiswa dapat mengetahui jadwal kuliah.
2. Mahasiswa dapat merubah biodata mahasiswa.
3. Mahasiswa dapat mengganti password.
4. Mahasiswa dapat melakukan perencanaan KRS (Kartu
Rencana Studi)
5. Mahasiswa dapat melihat KHS (Kartu Hasil Studi)
1. Langkah-langkah Awal Penggunaan Aplikasi
Mahasiswa dapat mengakses aplikasi Sistem
Akademik (SIA) secara online melalui jaringan internet
dengan mengakses alamat url
http://sia.stie-yadika.ac.id.
Halaman awal setelah mahasiswa mengakses alamat
tersebut seperti ditunjukkan pada gambar 1.

Gambar 1 halaman awal
Seperti ditunjukan pada gambar 1, mahasiswa diminta
untuk memasukan user dan password yang telah diberikan
sebelumnya. Jika login berhasil maka mahasiswa dapat
melihat jadwal kuliahnya seperti ditampilkan pada gambar
2.

Gambar 2 halaman jadwal kuliah

2. Bagian Aplikasi
Aplikasi ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu sisi kiri
adalah menu aplikasi dan sisi kanan content aplikasi.
Seperti ditunjukan pada gambar 3.

Gambar 3 Bagian Aplikasi
3. Menu Aplikasi
Adapun fitur yang dapat diakses oleh user mahasiswa
sebagai berikut :
1. Melihat jadwal kuliah.
2. Merubah biodata mahasiswa.
3. Mengganti password.
4. Melakukan perencanaan KRS (Kartu Rencana
Studi)
5. Melihat KHS (Kartu Hasil Studi)
6. Keluar dari Aplikasi (Log Out)
Catatan : Semua menu aplikasi dapat diakses jika
mahasiswa berhasil login/masuk ke aplikasi.

4. Melihat Jadwal Kuliah
untuk dapat melihat jadwal kuliah mahasiswa cukup
menekan menu jadwal kuliah pada bagian menu sebelah
kiri. Tampilan jadwal kuliah ditunjukan pada gambar 4.

Gambar 4 tampilah jadwal kuliah
5. Merubah Biodata Mahasiswa.
untuk dapat merubah biodata mahasiswa cukup
menekan menu biodata pada bagian menu sebelah kiri.
Tampilan untuk merubah biodata mahasiswa ditunjukan
pada gambar 5.

Gambar 5 Ubah biodata mahasiswa

Setelah merubah biodata jangan lupa menekan tombol
simpan agar data yang diubah disimpan oleh system.
6. Mengganti Password.
untuk dapat merubah password mahasiswa cukup
menekan menu ganti password pada bagian menu sebelah
kiri. Tampilan untuk merubah password mahasiswa
ditunjukan pada gambar 6.

Gambar 6 Ganti password mahasiswa
Setelah Menganti password jangan lupa menekan tombol
simpan agar data yang diubah disimpan oleh system.
7. Melakukan perencanaan KRS (Kartu Rencana Studi)
untuk dapat melakukan perencanaan kuliah (KRS),
mahasiswa terlebih dahulu melakukan registrasi (melunasi
biaya registrasi) lalu admin akan mengaktifkan menu
Kartu Rencana Studi pada bagian menu sebelah kiri.
Setelah mahasiswa menekan menu Kartu Rencana
Studi pada bagian menu sebelah kiri mahasiswa dapat
melihat Matakuliah yang telah diambil seperti ditunjukan
pada gambar 7.

Gambar 7 daftar rencana matakuliah yang diambil
Untuk
menghapus
matakuliah
yang
telah
diambil,mahasiswa cukup menekan tombol hapus (
)
pada matakuliah yang akan dihapus.
Untuk menambah/memilih matakuliah yang baru
mahasiswa terlebih dahulu menekan tombol input KRS
(
)
Kemudian akan tampil halaman seperti ditunjukan pada
gambar 8.

Gambar 8 tambah matakuliah
Kemudian mahasiswa dapat memilih matakuliah yang ingin
diambil dengan menekan tombol
maka system akan
otomatis menambah dan menyimpan matakuliah yang telah
dipilih.
Catatan : Perencanaan kuliah (KRS) dapat dilakukan pada
masa KRS-an dan mahasiswa telah melunasi biaya kuliah.
Menu Kartu Rencana Studi tidak akan tampil jika kedua
kondisi tidak terpenuhi.
8. Melihat KHS (Kartu Hasil Studi)
untuk dapat melihat Nilai Matakuliah/ Hasil studi
mahasiswa cukup menekan menu Kartu Hasil Studi pada
bagian menu sebelah kiri. Setelah ini mahasiswa dapat
melihat nilai persemester dengan memilih semester lalu
akan nampilan daftar nilai mahasiswa pada semester yang
dipilih seperti ditunjukan pada gambar 9.

Gambar 9 Nilai Mahasiswa
9. Keluar dari Aplikasi (Log Out)
untuk dapat keluar dari aplikasi mahasiswa cukup
menekan menu logout pada bagian menu sebelah kiri.

