
BAB I. PORTAL MAHASISWA 

Portal mahasiswa merupakan sistem infomasi yang dirancang khusus untuk kemudahan mahasiswa 

dalam melaksanakan kegiatan akademik. Untuk itu, maka dibuatkan fitur seperti berikut ini : 

- Biodata  

- Kartu Rencana Studi  

- Jadwal Kuliah  

- Materi Kuliah  

- Nilai Mata Kuliah  

- Perpustakaan 

- Transaksi Pembayaran 

- Transkrip Akademik 

Portal mahasiswa dapat diakses melalui http://siaunhar.harapan.ac.id/mahasiswa, akan muncul 

halaman login yang nanti mahasiswa wajib untuk mengisi Username (NPM) dan password seperti 

berikut ini : 

 

 

a. Biodata  

Biodata merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan informasi pribadi tentang 

mahasiswa tersebut.  Tampilannya adalah sebagai berikut :  

http://siaunhar.harapan.ac.id/mahasiswa


 

Supaya mahasiswa bisa melakukan revisi terhadap data yang dimasukkan tersebut sebelumnya 

maka disedikan fitur untuk edit profil. Tampilan edit profil adalah sebagai berikut :  

 

Jika mahasiswa sudah melakukan pengubahan Data maka dibagian bawah klik pada tombol “Save”  

 



Untuk mengganti foto mahasiswa bisa memilih filenya pada Pemilihan Ganti Foto Profil.  Sebagai 

contoh disini menggunakan foto kami hanya untuk menujukkan hasil tampilan jika sudah diupload 

foto. Contohnya sebagai berikut : 

 

 

b. Kartu Rencana Studi  

Mahasiswa bisa melakukan pengisian KRS online melalui fitur ini. Setelah diklik pada Kartu rencana 

Studi maka akan muncul tampilan seperti berikut ini : 

 

 

Selanjutnya untuk melakukan pengisian KRS, maka mahasiswa akan melakukan klik pada tombol 

“Tambah”. Tampilan pengelolaan KRS seperti berikut ini :  

 

hidde

n 



 

 

 

Untuk melakukan pengisian KRS Pilih Mata Kuliah dan Kelas.  

 

Untuk melakukan penyimpanan dilakukan scrolling ke bawah, maka akan ditemukan tombol “Simpan”. 

Seperti pada gambar diatas. 

 

Setelah dilakukan penyimpanan, maka akan muncul seperti berikut ini  :  



 

Mahasiswa bisa melakukan cetak KRS. Dengan menekan tombol “Print KRS”. 

 

 

c. Jadwal Kuliah 

Untuk melihat jadwal kuliah untuk semester yang berjalan, maka digunakan fitur jadwal kuliah. 

Fitur tersebut akan menampilkan jadwal sesuai sesuai hari yang dipilih.  Tampilan awalnya sebagai 

berikut :  

 

 

Sebagai contoh mahasiswa ingin menampilkan kuliah apa saja yang ada pada tanggal 15 Februari 

2016. Maka tampilannya menjadi seperti berikut :  



 

Untuk melihat semua jadwal pada semester berlaku maka klik tombol Jadwal Kuliah Semester Ini. 

Hasilnya seperti berikut ini :  

 

 

d. Nilai Mata Kuliah 

Untuk melihat nilai mata kuliah, maka digunakan fitur untuk nilai mata kuliah. Cara 

menggunakannya memilih Semester yang sudah Diisi KRS sebelumnya. Contoh 2015/2016 

Ganjil. Klik tombol lihat :  

 

Setelah tombol lihat diklik maka tampilannya menjadi seperti berikut : 



 

Jika mahasiswa ingin mencetak KHS, maka digunakan tombol “Print KHS”. Hasil cetak KHS seperti 

berikut ini : 

 

 

e. Transkrip Akademik  

Untuk rekapitulasi nilai mahasiswa yang dirangkum dalam transkrip akademik, sehingga 

mahasiswa bisa melihat nilai – nilai terbaik yang telah dicapai dalam masa perkuliahan.  



 

 

f. Transaksi Pembayaran 

Untuk melihat setiap transaksi pembayaran yang sudah dilaksanakan maka mahasiswa 

menggunakan fitur Transaksi Pembayaran. Contoh tampilannya seperti berikut ini :  

 

 

g. Perpustakaan 

Jika mahasiswa memiliki buku yang sedang aktif dipinjam di perpustakaan maka akan 

dimuncul pada menu ini. Hal ini supaya mahasiswa bisa mengetahui buku apa saja yang 

dipinjam dan kapan batas waktu pengembaliannya.  

 

 

h. Materi Kuliah  

Dosen bisa membagikan materi kuliah yang dijarkan kepada mahasiswa. Untuk mata kuliah 

yang sudah dibagikan filenya maka di halaman mahasiswa akan muncul seperti berikut ini :  



 

Untuk melihat materi yang dibagikan oleh dosen, maka klik pada tombol “Lihat Materi”. Hasilnya 

seperti berikut ini : 

 


