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Pendahuluan

SIMAKU adalah sistem informasi akademik dan keuangan. sistem ini dibuat untuk

mengelola data akademik, dan keuangan. Berfungsi sebagai pengolah data dari hasil study

mahasiswa ke dalam sistem SIMAKU, untuk diproses dan dieksekusi  menjadi dokumen

Kartu hasil study, kartu rencana study dan dokumen akademik lainnya.

SIMAKU merupakan wadah bagi civitas akademika, terutama mahasiswa dan dosen untuk

mengakases berbagai data akademik yang dapat dilakukan dari mana dan kapan pun,

kecuali layanan yang terjadwal. Pengaksesan data berupa mengentry/memutakhirkan

biodata dan mengisi / memperbaiki KRS serta melihat berbagai data akademik seperti KHS,

Transkrip, jadwal pengisian/perbaikan KRS dan matakuliah, ketentuan dan berbagai

informasi/pemberitahuan akademik.
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Gambaran SIMAKU

Aplikasi ini trsimpan dalam sistem Private Server, bisa diakses dimana saja, sepanjang

komputer/laptop memiliiki hak akses dan terkoneksi ke jaringan LAN / Wifi di kampus atau

Internet untuk menggunakan sistem ini.

Sistem aplikasi ini dibagi menjadi 4 kelompok user yakni  :

1. Mahasiswa: aplikasi ini, selain bisa diakses di komputer kampus yang teregistrasi

melalui sistem ini, juga dapat diakses melalui halaman dan aplikasi android web

dimana saja dan kapan saja, dengan syarat memiliki Nomor Induk Mahasiswa

(NIM)sebagai user accessnya. Fungsinya, mahasiswa dapat melakukan registrasi

mata kuliah berupa pengajuan mata kuliah yang akan diampu untuk mendapatkan

persetujuan dari dose wali, dan mencetak hasil study secara online.

2. Dosen : dosen wali yang berperan untuk mengeksekusi ajuan registrasi mahasiswa

untuk memberikan persetujuan, sehingga dapat diakui oleh pihak akademik untuk

masuk ke dalam sistem.

3. Administrator : administrator berperan untuk memanajemen berjalannya sistem,

dari menambah user ecount, akses user, peninputan data master dan pengolahan

data akademik, pemeliharaan sistem untuk menyimpan data yang diolah dan

mencetak hasil yang sudah diolaholeh sistem.

4. Manajemen : sistem aplikasi ini dapat digunakan untuk melihat grafik

pengembangan data mahasiswa dan dosen yang digunakansebgai bahan evaluasi

manajemen.

Untuk akses Administrator/petugas akademik di kampus, bisa menggunakan sistem

operasi Microsoft Windows dan Linux dan aplikasi ini dapat didownload melaui

http://umc.myftp.biz:81/simaku/app/SIMAKU%20UMC.exe untuk aktivasi ini lakukan

instalasi di perangkat komputer yang tersedia dengan spesifikasi standar hardware

processor minimal Intel Pentium processore DualCore , RAM 2 GB atau lebih, Hard Disk

180 GB atau lebih, dan jika menggunakan koneksi internet dengan bandwidth minimal 1

Mbps / 1Mbps.



Untuk akses mahasiswa dan dosen bisa melalui melalu software Microsoft Windows,

Linux, Macintosh juga aplikasi android, sepanjang ada koneksi internet dan browser

semisal google chrome, mozile firefox, internet explore dan lainnya yang tersedia,

aplikasi SIMAKU ini bisa digunakan dengan hardware standar dengan standar minimal

bisa akses browser dengan baik.

A. Akses Administrator

Administrator sebagai penanggung jawab SIMAKU, yang bisa memberikan hak askses

kepada seluruh pengguna sistem ini. Input data master, proses penggunaan sistem

sampai pencetakan laporan-laporan harus dikuasai oleh administrator. Karena

administrator sebagai unjuk tombak implementasi dari sistem ini.

Untuk akses ke dalam SIMAKU, administrator melakukan login melalui tampilan

aplikasi sebagai berikut :

1. Login Menu

Pada login menu ini, user/pengguna yang bisa mengakses dan masuk ke dalam software

adalah user yang sudah didaftarkan oleh administrator ke dalam sistem ini dengan

memberikan hak akses sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya terhadap

penggunaan sistem.



2. Daftar menu

Halaman tampilan menu utama

Daftar menu

- Master Data  : menampilkan daftar menu yang memiliki contents  form-form

master data untuk membantu dalam pengolahan data

- Transkasi : adalah menu yang memiliki contents, penerimaan mahasiswa baru,

kontrak kuliah, keuangan mahasiswa, absensi siswa dll

- Histori : adalah menu yang memiliki contents, histori yang menampilkan

berbagai data yang dihasilkan dari hasil pengolahan data pada transaksi.

- Windows : adalah jendela menu untuk keluar dari aplikasi atau restart aplikasi

- Utility : mengatur user akun hak akses menambah dan menghapus dan

melakukan updating aplikasi jika diperlukan



- Laporan : berkaitan dengan laporan-laporan yang dibuat dari pengolahan data,

misal absensi mahasiswa, laporan data mahasiswa, laporan kontrak mata kuliah,

Cetak KRS, Cetak KHS dll

3. Menu Master Data

Pada tampilan halaman ini terdapat menu yang tersedia dalam sistem ini, akses

kewenangan setiap menu didaftarkan oleh administrator sesesuai dengan

kewenangannya.



Nama Menu Fungsi

Group

Matakuliah

Form tabel jenjang pendidikan

Matakuliah Form nama mata kuliah, jumlah sks, tahun dan kode mata kuliah

Dosen Fom nama-nama dosen

Mahasiswa Daftar Nama Mahasiswa

Ruangan Nama Ruangan dan jumlah kapasitas untuk kuliah dan ujian

Type Kelas Form keterangan Jenis pendidikan reguler atau non reguler

Strata Form strata pendidikan S1, S2, S3



Prodi Nama Program Studi

Tahun

Akademik

Form Tahun Akademik

Golongan

Dosen

Jenis Golongan

... Menu ini menampilkan data-data master pada form-form yang

telah disediakan untuk membantu dalam pengolahan data pada

sistem informasi akademik ini.

- Salah satu Tampilan Master Mata Kuliah

Tampilan form ini berisi data mata kuliah, jumlah sks dan dilaksanakan pada

semester tertentu untuk jenjang s1



4. Menu Transaksi

a. Formulir Mahasiswa Baru

Formulir mahasiswa baru ini adalah form untuk menginputkan data mahasiswa, dan

diinputkan sebelum masa tahun ajaran baru pada setiap tahunnya.

b. Template kuliah

Form ini menampilkan daftar mata kuliah dan dosen pengampu, jadwal kuliah dan

ruangan kuliah serta dibuatkan surat tugas dosen untuk dicetak dan ditandatangani

oleh direktur.



Cetak Surat tugas mengjar, melalui menu laporan pilih surat tugas mengajar.

Akan tampil surat tugas, untuk dilakukan pencetakan dengan memilih menu icon

cetak dengan tampilan berikut



c. Pembuatan Jadwal ujian

Menu menampilkan formulir untuk membuat jadwal ujian, nama mata kuliah,

ruangan, nama pengawas, tanggal pelaksanaan ujian, waktu ujian.

Setelah jadwal ujian dibuat, langkah selanjutnya adalah mencetak jadwal ujian,

melalui menu laporan, pilih jadwal dan kartu ujian, dengan tampilan sebagai berikut.



Tampil form berikut, pilih tahun akademin dan jenis jadwal ujian yang dipilih, setelah

itu klik preview .

d. Input nilai mahasiswa

Input ini dilakukan oleh administrator atau petugas yang diberikan hak akses untuk

melakukan penginputan hasil ujian mahasiswa. Dengan cara memilih mahasiswa

yang akan diinputkan nilai, kemudian inputkan nilainya dan nilai akhir

Untuk mencetak kartu hasil study, pilih menu laporan,



Cetak kartu hasil study, pilih icon cetak

e. Input data skripsi/tugas akhir

Lakukan penginputan tanggal wisuda, no ijasah, nomer transrip dan judul tugas

akhir/skripsi. Dokumen ini sebagai dokumen penting bagi akademik.



B. Akses mahasiswa

Mahasiswa dapat mengakses SIMAKU, melalui perangkat yang terhubung ke jaringan

internet, melalui aplikasi browser yang bisa diakses menggunakan komputer/laptop

yang terkoneksi menggunakan jaringan internet dan handphone atau gadget yang

terkoneksi ke jaringan internet.

Untuk mengakses ke sistem ini melalui alamat umc.myftp.biz:81/simaku. Kemudian

lakukan login sebagai mahasiswa ke dalam Sistem Informat Akadmik dan Keuangan

dengan tampilan Login sebagai berikut:

Tampilan dari halaman web ini adalah, berisi menu untuk mahasiswa mengkases

SIMAKU melalui internet atau android. Dengan melalui browser mahasiswa dapat

melakukan registrasi kartu rencana study, akses nilai akademik, biodata mahasiswa dll.



Mahasiswa melakukan registrasi KRS dan pilih menu kartu rencana study maka akan

tampilan halaman berikut, untuk kemudian pilih dengan tanda ceklis mata kuliah

yang akan di ambil dan kemudian pilih saya setuju ingin disimpan sebagai bentu

validasi persetujuan untuk di ajukan kepada dosen wali untuk disetujui mengikuti

perkuliahan yang akan datang.

Kemudian pilih simpan

C. Akses Dosen Wali

Dosen wali dapat mengakses SIMAKU, melalui perangkat yang terhubung ke jaringan

internet, melalui aplikasi browser yang bisa diakses menggunakan komputer/laptop

yang terkoneksi menggunakan jaringan internet dan handphone atau gadget yang

terkoneksi ke jaringan internet.

Untuk mengakses ke sistem ini melalui alamat si-akad.stikesmuhcrb.ac.id

Kemudian lakukan login sebagai dosen dengan user dan pasword sudah dibuatkan

oleh adminstrator melalui SIMAKU.



Kemudian akan tampil halaman berikut dengan menceklis mata kuliah yang sudah

diajukan mahasiwa bersangkutan untuk disetujui oleh dosen wali. Dan pilih tombol

saya setuju ingin disimpan.

Berikut tampilan menu di mahasiswa :
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