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Pengantar
Berikut ini merupakan panduan untuk dosen yang bertugas sebagai pembimbing dan penguji skripsi mahasiswa
untuk melakukan administrasi skripsi secara online.
Dalam sistem administrasi skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian
1. Bimbingan Skripsi
Di dalam bimbingan skripsi ini dosen dapat membuat catatan bimbingan, melakukan persetujuan sidang
seminar proposal dan melakukan persetujuan sidang akhir skripsi
2. Seminar Proposal
Di dalam bagian ini dosen dapat melihat jadwal sidang seminar proposal mahasiswa, file yang diupload oleh
mahasiswa, membuat catatan revisi sidang seminar proposal, memasukkan nilai sidang seminar proposal,
dan melakukan persetujuan revisi sidang seminar proposal.
3. Sidang Akhir
Di dalam bagian ini dosen dapat melihat jadwal sidang akhir skripsi mahasiswa, file yang diupload oleh
mahasiswa itu untuk mengikuti sidang akhir, membuat catatan revisi sidang akhir mahasiswa, memasukkan
nilai sidang akhir mahasiswa dan melakukan persetujuan revisi sidang akhir mahasiswa
4. Bundel skripsi
Di dalam bagian ini dosen pembimbing dapat melihat halaman persetujuan dan pengesahan yang dibuat
langsung oleh sistem, memeriksa kelengkapan bundel skripsi yang diupload mahasiswa dan memberikan
persetujuan bahwa bundel skripsi telah selesai dilakukan.

Cara masuk ke dalam Online System UNAI
Fasilitas administrasi skripsi online ini terbuka untuk digunakan oleh semua Fakultas/Program Studi di UNAI. Untuk
dapat mengaksesnya dapat membuka halaman Online System UNAI – Modul Dosen di alamat:


https://online.unai.edu/dosen

Setelah itu, masukkan username dan password untuk masuk ke dalam sistem. Apabila Bapak/ibu belum atau tidak
bisa masuk ke dalam sistem silahkan hubungi BAA untuk mendapatkan atau me-reset password yang terdaftar.

Bimbingan Skripsi
Fasilitas untuk melakukan bimbingan skripsi dapat diakses melalui menu Skripsi -> Bimbingan Skripsi di Online System
UNAI Modul Dosen. Gambar 1 menampilkan menu Skripsi yang dimaksud.




Login ke Online System UNAI Modul Dosen (https://online.unai.edu/dosen)
Klik Menu Skripsi di sebelah kiri halaman
Pilih Bimbingan Skripsi

Gambar 1. Tampilan menu skripsi dimana terdapat sub-menu Bundel Skripsi
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3.1. Memilih mahasiswa bimbingan
Setelah sub-menu Bimbingan Skripsi di-klik maka akan terlihat tampilan seperti di Gambar 2, yang menampilkan
daftar nama mahasiswa bimbingan. Sekarang kita pilih salah satu mahasiswa Bimbingan dengan mengklik tombol
Bimbingan yang berada di baris nama mahasiswa yang kita ingin pilih.

Gambar 2.Tampilan daftar mahasiswa dimana dosen menjadi penguji skripsi

Setelah tombol bimbingan di klik, akan muncul tampilan bimbingan skripsi seperti terlihat di Gambar 3. Di dalam
halaman ini dapat dilihat informasi mengenai catatan bimbingan skripsi mahasiswa, baik sebelum Seminar Proposal
(SP) ataupun sesudah SP, kemudian di sebelah kanan halaman tersedia informasi mengenai mahasiswa dan juga
judul skripsi mahasiswa yang sudah tercatat di dalam sistem.

Gambar 3. Tampilan halaman bimbingan skripsi mahasiswa

3.2. Membuat catatan bimbingan skripsi mahasiswa
Setiap kali mahasiswa melakukan bimbingan, dosen harus mencatat bimbingan yang telah dilakukan ke dalam sistem.
Untuk membuat catatan bimbingan yang baru klik tombol buat sebagaimana terlihat di Gambar 3.
Setelah tombol Buat di-klik akan muncul tampilan untuk memasukkan catatan bimbingan skripsi seperti terlihat di
Gambar 4.
Dosen pembimbing dapat memasukkan catatan bimbingan di dalam kotak yang tersedia dan kemudian dapat mengklik
tombol Simpan untuk menyimpan catatan bimbingan yang telah dibuat.
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Gambar 4. Tampilan untuk memasukkan catatan bimbingan skripsi

Apabila catatan bimbingan skripsi telah berhasil disimpan, sistem akan menampilkan konfirmasi dengan kotak warna
hijau di atas halaman dengan tulisan seperti yang dapat dilihat di Gambar 5.
Dosen pembimbing dapat melakukan perubahan dan menghapus catatan bimbingan yang dilakukan dengan
mengklik tombol Ubah/Hapus yang terdapat di baris catatan bimbingan skripsi.

Gambar 5. Tampilan konfirmasi catatan bimbingan skripsi telah dibuat

3.3. Melakukan persetujuan Sidang Seminar Proposal/Sidang Akhir
Setelah dosen pembimbing melakukan bimbingan skripsi dan akan memperbolehkan mahasiswa bimbingannya
untuk mengikuti sidang skripsi, baik seminar proposal ataupun sidang akhir, dosen pembimbing dapat melakukannya
dengan mengklik tombol Setujui Sidang Proposal atau Setujuan Sidang Akhir yang berada di bagian bawah halaman
Bimbingan Skripsi (dapat dilihat di Gambar 6).
Persetujuan Sidang Proposal dapat dilakukan apabila bimbingan sudah dilakukan sesuai dengan jumlah minimum
yang ditentukan, dalam hal ini adalah 6 kali bimbingan untuk pembimbing 1 dan 4 kali bimbingan untuk pembimbing
2.
Persetujuan Sidang Akhir dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mendapatkan persetujuan sidang proposal dan
melakukan bimbingan skripsi sejumlah minimum yang ditentukan.
Apabila dosen telah melakukan persetujuan sidang proposal/sidang akhir, maka tampilan yang muncul dapat dilihat
di Gambar 7.
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Gambar 6. Tampilan bagian persetujuan sidang proposal/akhir

Gambar 7. Tampilan persetujuan sidang skripsi telah dilakukan

Sidang Seminar Proposal
Setelah dosen melakukan persetujuan untuk mahasiswa dapat mengikuti sidang proposal, mahasiswa dapat
mengurus sidang proposal skripsi ke bagian administrasi Fakultas. Setelah Fakultas menjadwalkan sidang skripsi (baik
secara online ataupun secara fisik), dosen pembimbing/penguji dapat menggunakan fitur ini untuk mendapatkan
file-file yang di-upload oleh mahasiswa untuk sidang seminar proposal.
Untuk dapat mengakses sidang skripsi dapat dilakukan dengan:



Klik Menu Skripsi di sebelah kiri halaman
Pilih Penguji Skripsi

Gambar 8. Tampilan menu Penguji Skripsi
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Setelah menu Penguji Skripsi telah diklik, akan tampak daftar nama mahasiswa yang akan/telah diuji, seperti terlihat
di Gambar 9.Untuk melakukan sidang Seminar Proposal dapat mengklik tombol di baris nama mahasiswa yang ingin
dipilih.

Gambar 9. Tampilan daftar nama mahasiswa yang dosen menjadi penguji skripsi

Setelah tombol Seminar Proposal di-klik, akan muncul tampilan seperti di Gambar 10.

Gambar 10. Tampilan halaman sidang seminar proposal
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4.1. Mendownload file skripsi mahasiswa
Sistem Administrasi Skripsi memungkinkan mahasiswa untuk mengupload file yang dibutuhkan untuk sidang Seminar
Proposal, dalam hal ini File Word dan Powerpoint dari skripsi mahasiswa yang akan mengikuti sidang. Mahasiswa
dapat mengupload file-file ini dan dosen dapat mendownload file tersebut dari halaman Sidang Seminar Proposal.
Gambar 11 menunjukkan tampilan apabila file skripsi belum diupload oleh mahasiswa.

Gambar 11. Tampilan apabila file skripsi belum diupload mahasiswa

Gambar 12 menunjukkan tampilan apabila file skripsi sudah diupload oleh mahasiswa. Untuk mendownload file,
dapat mengklik tombol Download File.

Gambar 12.Tampilan apabila file skripsi sudah diupload mahasiswa

4.2. Membuat catatan revisi sidang proposal
Pada saat sidang berlangsung dosen dapat melakukan catatan revisi untuk sidang seminar proposal. Untuk membuat
catatan revisi baru klik tombol Buat catatan revisi SP seperti terlihat di Gambar 13.

Gambar 13. Tampilan catatan revisi sidang proposal

Setelah tombol Buat Catatan revisi SP di-klik maka akan muncul tampilan seperti di Gambar 14. Disini dosen dapat
mengetikkan catatan revisi sidang yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan kemudian klik tombol Simpan untuk
menyimpan catatan revisi sidang skripsi.
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Gambar 14. Tampilan catatan revisi sidang skripsi

Setelah tombol simpan diklik, maka catatan revisi akan muncul di tabel dan dapat diubah dan dihapus dengan
mengklik tombol yang ada di sebelah kanan dari baris catatan revisi sidang.

Gambar 15. Tampilan tabel catatan revisi sidang skripsi yang telah dibuat

4.3. Memasukkan nilai sidang seminar proposal
Pada akhir sidang skripsi, dosen dapat memasukkan nilai sidang skripsi dengan memasukkan angka pada bagian
pemasukan nilai di sebelah bawah halaman sidang skripsi, seperti terlihat di Gambar 16. Dosen dapat memasukkan
nilai berupa angka, antaran 0-100 di dalam kotak yang disediakan dan kemudian tekan tombol simpan untuk
menyimpan data. Apabila nilai telah tersimpan maka tampilan akan berubah seperti terlihat di Gambar 18.

Gambar 16.Tampilan untuk memasukkan nilai sidang seminar proposal

Gambar 17. Tampilan nilai sidang sudah dimasukkan
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4.4. Melakukan persetujuan revisi seminar proposal
Pada saat mahasiswa telah menyelesaikan revisi yang diberikan oleh dosen di sidang skripsi, maka dosen dapat
melakukan persetujuan penyelesaian revisi sidang skripsi dengan mengklik tombol Setujui revisi seminar proposal
sebagaimana dapat dilihat di Gambar 18. Pada saat persetujuan penyelesaian revisi sidang skripsi telah dilakukan
maka tampilan akan berubah seperti terlihat di Gambar 18.

Gambar 18. Tampilan untuk menyetujui revisi akhir sidang skripsi

Gambar 17. Tampilan nilai sudah dimasukkan dan revisi sidang telah disetujui

Sidang Akhir
Setelah dosen melakukan persetujuan untuk mahasiswa dapat mengikuti sidang akhir, mahasiswa dapat mengurus
sidang akhir skripsi ke bagian administrasi Fakultas. Setelah Fakultas menjadwalkan sidang skripsi (baik secara online
ataupun secara fisik), dosen pembimbing/penguji dapat menggunakan fitur ini untuk mendapatkan file-file yang diupload oleh mahasiswa untuk sidang akhir skripsi.
Untuk dapat mengakses sidang skripsi dapat dilakukan dengan:



Klik Menu Skripsi di sebelah kiri halaman
Pilih Penguji Skripsi

Gambar 18. Tampilan menu Penguji Skripsi

Setelah menu Penguji Skripsi telah diklik, akan tampak daftar nama mahasiswa yang akan/telah diuji, seperti terlihat
di Gambar 9.Untuk melakukan sidang Sidang Akhir dapat mengklik tombol di baris nama mahasiswa yang ingin dipilih.
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Gambar 19. Tampilan daftar nama mahasiswa yang dosen menjadi penguji skripsi

Untuk proses download file, catatan revisi sidang, memasukkan nilai, dan melakukan persetujuan revisi sidang akhir
proses yang dilakukan adalah sama dengan Seminar Proposal. Oleh karena itu dapat melihat panduan yang diberikan
di bagian Seminar Proposal.

Bundel Skripsi
Karena pada saat ini bundel skripsi secara fisik tidak memungkinkan dilakukan oleh karena itu Fakultas Teknologi
Informasi Universitas Advent Indonesia (FTI UNAI) untuk tahun ajaran 2019/2020 memutuskan untuk menerima bundel
skripsi mahasiswa dalam bentuk digital (File Word).
Untuk dapat melanjutkan proses ke bundel skripsi maka perhatikan hal berikut:




Mahasiswa harus sudah menyelesaikan sidang akhir skripsi
Mahasiswa sudah menyelesai revisi sidang akhir skripsi
Mahasiswa telah mendapatkan persetujuan revisi sidang akhir skripsi dari dosen pembimbing dan penguji

Fasilitas untuk melakukan persetujuan bundel skripsi oleh dosen pembimbing secara digital dapat diakses melalui menu
Skripsi -> Bimbingan Skripsi di Online System UNAI Modul Dosen. Gambar 1 menampilkan menu Skripsi yang dimaksud.




Login ke Online System UNAI Modul Dosen (https://online.unai.edu/dosen)
Klik Menu Skripsi di sebelah kiri halaman
Pilih Bimbingan Skripsi

Gambar 20. Tampilan menu skripsi dimana terdapat sub-menu Bundel Skripsi

Setelah sub-menu Penguji Skripsi di-klik maka akan terlihat tampilan seperti di Gambar 2.

6.1. Memilih mahasiswa yang akan disetujui bundel skripsi
Pilih mahasiswa yang akan disetujui Bundel Skripsinya dan klik tombol Bundel Skripsi yang terletak di sebelah kanan
tabel.Tombol akan berwarna biru seperti di Gambar 2, apabila mahasiswa telah mendapatkan persetujuan sidang akhir
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dan berwarna abu-abu kalau mahasiswa belum mendapatkan persetujuan sidang akhir dari dosen pembimbing dan
penguji. Apabila tombol berwarna abu-abu maka proses bundel skripsi tidak bisa dilanjutkan, sedangkan tombol
berwarna biru berarti proses persetujuan bundel skripsi dapat dilanjutkan.

Gambar 21.Tampilan daftar mahasiswa dimana dosen menjadi penguji skripsi

Setelah itu akan muncul tampilan administrasi kelengkapan bundel skripsi seperti terlihat di bawah ini. Dosen dapat
melihat Judul Skripsi Mahasiswa dan melihat Halaman Persetujuan dan Pengesahan yang dibuat langsung oleh sistem.
Apabila mahasiswa belum mengupload file yang diminta, maka akan tampak tulisan File belum diupload (Gambar 3)

Gambar 22. Tampilan halaman administrasi kelengkapan bundel skripsi

6.2. Memeriksa kelengkapan bundel skripsi
Apabila mahasiswa sudah mengupload file-file yang diminta, dosen pembimbing dapat mendownload file skripsi,
jurnal dan source code yang diupload oleh mahasiswa, seperti terlihat di Gambar 4.

SISTEM ADMINISTRASI SKRIPSI ONLINE – UNIVERSITAS ADVENT INDONESIA

Gambar 23. Tampilan halaman administrasi skripsi mahasiswa dengan file yang sudah diupload

6.3. Melakukan persetujuan bundel skripsi
Apabila kelengkapan dokumen bundel skripsi sudah lengkap, dosen dapat melakukan persetujuan bundel skripsi
dengan mengklik tombol Simpan yang ada di bagian bawah dari Halaman (Gambar 5).

Gambar 24. Tampilan persetujuan bundel skripsi oleh dosen

Dengan menyetujui bundel skripsi, berarti dosen menyatakan bahwa mahasiswa tersebut selesai dalam proses bundel
skripsi. Sama seperti melakukan tanda tangan menerima bundel skripsi mahasiswa.
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