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Proses Aplikasi
1. Login Sistem Tugas Akhir

 Pada tampilan Login sistem tugas akhir inputkan Username dan Password sesuai hak akses
yang diberikan, Klik tombol

2. Halaman Beranda

untuk masuk kedalam system.

 Halaman beranda terbuka setelah login dinyatakan berhasil, dalam halaman beranda
terdapat beberapa menu-menu untuk pengelolaan tahap pengajuan tugas akhir, dari
pengajuan MPTA hingga pengajuan ujian.

 Data User
Data user merupakan profil user yang berhasil login dengan masing-masing user, berisikan nama
dan nim, juga button untuk Sign Out dari system.

3. Menu Sistem Tugas
Klik menu yang disediakan untuk melakukan proses pengajuan tugas akhir sesuai tahap proses
dilalui.

 Klik menu Pengajuan MPTA, untuk mengakses pengajuan MPTA dan mengisi form yang
dibutuhkan untuk memproses pengajuan MPTA .
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 Klik menu Pengajuan TA, untuk memproses pengajuan TA setelah penagjuan MPTA disetujui
dan telah melakukan krs online.
 Klik menu Bimbingan, menu bimbingan digunakan untuk menginputkan topic bimbingan yang
akan dilakukan.
 Klik menu Pengajuan Ujian, untuk pemproses pendaftaran ujian TA.

4. Pengajuan MPTA
Sebelum melakukan pengajuan mpta mahasiswa harus mengisi form pengajuan MPTA dengan
mengisikan beberapa data yang di butuhkan.

 Topik berisikan topik bahasan yang diangkat dalam penyusunan MPTA.
 Judul berisikan judul yang akan diajukan, harus di tulis persis seperti yang diajukan.
NB: perhatikan besar kecil huruf, dan tulisan yang dimiringkan

klik button kuning untuk memiringkan font yang akan dimiringkan, dan klik



button biru untuk meriset font.
 Kata kunci digunakan untuk menginputkan kata yang spesifik untuk menunjukkan judul yang
diajukan.
 Dosen pembimbing, pilih dosen pembingbing 1 & 2 untuk dicalonkan sebagai dosen
pembimbing MPTA.

 Klik button Simpan untuk menyimpan data yang telah diinputkan.
Setelah selesai menginputkan data MPTA dengan lengkap, dan telah di simpan, maka mahasiswa
harus menunggu persetujuan dari kaprodi, kaprodi akan memutuskan menyetujui atau menolak
usulan MPTA yang telah di ajukan.

Jika pengajuan MPTA ditolak, maka mahasiswa harus mengajukan ulang judul dan mengunggah
kembali data melalui system tugas sesuai proses awal. Namun, jika telah disetujui maka mahasiswa
dapat melanjutkan proses selanjutnya yaitu melakukan KRS online TA.
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5. Pengajuan TA
Pengajuan TA dapat di proses apabila proses pengajuan MPTA telah disetujui oleh kaprodi dan
mahasiswa telah melakukan KRS Online TA, dan apabila kaprodi menolak pengajuan TA maka
mahasiswa wajib

Langkah pengajuan TA sama seperti pengajuan MPTA yaitu mengisikan topic, judul, katakunci dan
mamilih dosen pembimbing 1 & 2, lalu klik simpan untuk meneruskan proses pengajuan TA. Lalu
tunggu kaprodi menyetujui atau menolak TA yang diajukan. Setelah TA telah disetujuai mahasiswa
dapat melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing yang telah di setujui oleh kaprodi.

6. Bimbingan
Proses bimbingan dapat di lakukan setelah mahasiswa telah disetujui judul TA yang di ajukan oleh
kaprodi, selanjutnya mahasiswa melakukan bimbingan dengan menginputkan data bimbingan ke
dalam system sesuai topic yang di bimbingkan, waktu dan tanggal, serta dosen pembimbing yang
bersangkutan.
Pengisian Bimbingan TA:
 Topic Pembahasan : berisikan pembahasan yang akan di bimbingkan kepada dosen
pembimbing.
 Dosen Pembimbing : dosen pembimbing ada dua, pembimbing pertama dan kedua, sesuaikan
kepada siapa topic pembahasan di tujukan.
 Tanggal bimbingan : tanggal bimbingan akan otomatis tersimpan sesuai dengan hari topic
pembahasan diinputkan
 Waktu bimbingan : waktu yang akan tersimpan saat mahasiswa menyimpan topic
pembahasan yang dibimbingkan.
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 Riwayat bimbingan TA
Riwayat bimbingan TA adalah riwayat mahasiswa setiap kali melakukan bimbingan, riwayat
bimbingan ini masih dapat di edit/ubah sebelum dosen yang bersangkutan mengkonfirmasi
bimbingan yang telah diajukan, setelah dosen pembimbing mengkonfirmasi topic bahasan
bimbingan mahasiswa sudah tidak dapat lagi mengedit topic yang diajukan.

 Klik ubah untuk menyesuaikan topic bahasan, tanggal dan waktu apabila ada kesalahan,
sebelm dosen pembimbing mengkonfirmasi topic yang diajukan

7. Pengajuan Ujian TA
Pengajuan ujian TA dapat dilakukan apabila bimbingan telah mencapai setandar bimbingan yang
telah di tentukan. Pengajuan ujian TA dilakukan mahasiswa dengan mengunggah lembar
pengesahan yang telah ditanda tangani oleh dosen pembimbing.

 Pilih menu pengajuan Ujian pada menu system tugas.
 Klik

pilh file yang akan diunggah pastikan file yang anda unggah .pdf dan

berukuran maksimal 1Mb.
 Klik

setelah selesai mengunggah file pengesahan TA.

Setelah selesai mengunggah file mahasiswa menunggu pengumuman dan jadwal ujian , setelah
ujian selesai dilakukan mahasiswa harus mengunggah file TA ke repository untuk dapat melihan nilai
dan mendapatkan nilai TA yang telah dilalui.
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