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BAGIAN 1 

PENDAHULUAN 

 

 

a. Latar Belakang 

Kehadiran teknologi komputer dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan 

pengembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Dengan memanfaatkan 

teknologi komputer, didapat manfaat berupa kemudahan menyimpan, mengorganisasi dan 

melakukan pengambilan terhadap berbagai data. Didukung dengan perangkat lunak dan 

konfigurasi perangkat keras yang tepat, kampus dapat membangun sistem informasi 

manajemen yang handal dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pelayanan 

secara keseluruhan.  

Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, pelayanan, serta kebutuhan akan 

pengelolaan lembaga pendidikan yang efektif dan efisien di lingkungan STIE YPUP, maka 

peningkatan penggunaan Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi jawaban ditengah 

derasnya perkembangan teknologi. STIE YPUP sebagai sebuah lembaga pendidikan yang 

berupaya melahirkan lulusan yang berkualitas dalam membangun tatanan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dituntut mampu untuk melakukan perubahan dan 

berbagai penyesuaian dalam pengelolaannya. Melalui pemanfaatan sistem informasi 

manajemen yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kegiatan pelayanan data dan 

informasi dengan lebih produktif, transparan, tertib, cepat, mudah, akurat, terpadu, aman dan 

efisien, khususnya membantu dalam memperlancar dan mempermudah fasilitasi kepada 

civitas academica STIE YPUP sebagai perwujudan penyelenggaraan kegiatan kampus yang 

baik. 
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Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan (SIMPel) merupakan sebuah aplikasi 

berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses akademik dan administrasi bagi 

seluruh stakeholder STIE YPUP, SIMPel dapat diakses Mahasiswa, Dosen dan Pegawai STIE 

YPUP melalui website sim.stie-ypup.ac.id. 

b. Maksud dan Tujuan 

Manual Book Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan (SIMPel) STIE YPUP ini 

disusun  dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi mahasiswa dan pelaksana pengolah 

data dan informasi berbasis komputer diseluruh unit kerja di lingkungan STIE YPUP untuk 

mewujudkan keterpaduan, keserasian dan keseragaman dalam hal pengelolaan data dan 

informasi melalui peningkatan kemampuan komputer dengan meningkatkan pendayagunaan 

sarana, tenaga dan sumberdaya lainnya secara efektif dan efisien.  

c. Tampilan Awal dan Melakukan Login 

Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan (SIMPel) STIE YPUP dapat diakses melalui 

website sim.stie-ypup.ac.id. Tampilan awal SIMPel STIE YPUP pada browser jika berhasil 

mengakses laman dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Kegagalan mengakses SIMPel STIE YPUP dapat disebabkan oleh beberapa hal antara 

lain : 

➢ Terjadi kesalahan pengetikan halaman. Pastikan bahwa alamat yang diketik 

pada browser adalah sim.stie-ypup.ac.id. 

1 

http://fpik.bunghatta.ac.id/
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➢ Sambungan internet/ intranet anda mengalami gangguan atau terputus. 

Pastikan bahwa sambungan internet/intranet tidak mengalami gangguan atau 

tidak terputus. 

➢ Terjadi permasalahan dengan laman sim.stie-ypup.ac.id.silakan hubungi admin. 

Untuk dapat Login pada website sim.stie-ypup.ac.id Mahasiswa, Dosen atau Pegawai 

diharuskan memiliki “user id” dan “password” yang diperoleh dari admin SIMPel. Proses login 

dilakukan dengan mengisikan  user id, password yang telah diperoleh dan mengisikan  kode 

captcha yang tertera pada tampilan awal SIMPel seperti yang tampak pada gambar berikut: 

 

d. Mengubah Password dan Melakukan Logout 

Setelah berhasil login disarankan untuk mengubah password default menjadi password 

yang lebih mudah untuk dingat dan lebih rahasia. Untuk mengubah password dapat dilakukan 

dengan meng-klik nama user id di sudut kanan atas tampilan awal, kemudian akan muncul 

pilihan ubah password seperti yang tampak pada gambar berikut: 

http://fpik.bunghatta.ac.id/
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Selanjutnya akan muncul tampilan untuk mengubah password,untuk diisikan dengan 

password yang baru sesuai dengan keinginan. 

Untuk keluar (Logout) dapat dilakukan dengan meng-klik nama user id di sudut kanan 

atas tampilan awal, kemudian akan muncul pilihan logout seperti yang tampak pada gambar 

berikut: 
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BAGIAN 2  

Pedoman Penggunaan SIMPel untuk Mahasiswa 

 

 

Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan (SIMPel) merupakan sebuah aplikasi 

berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses akademik dan administrasi dalam 

lingkup akademik STIE YPUP. Melalui SIMPel mahasiswa akan dapat dengan mudah 

mengakses informasi terkait proses akademik dan administrasi dalam lingkup akademik STIE 

YPUP. Setiap mahasiswa akan memiliki sebuah “User id” dan “Password” yang kemudian 

akan dipergunakan untuk dapat mengakses (login) pada SIMPel,  “User id” dan “Password” 

ini diberikan pada saat mahasiswa melakukan registrasi awal sebagai mahasiswa baru pada 

STIE YPUP, dan berlaku sampai mahasiswa  tersebut selesai berkuliah (lulus) dari STIE 

YPUP.  Proses login dapat dilakukan melalui website sim.stie-ypup.ac.id seperti yang telah 

dibahas pada Bagian 1 sebelumnya. 

a. Tampilan Awal 

Setelah melakukan login melalui User Id dan Password yang telah diberikan, Maka, 

sistem akan mengarahkan ke tampilan halaman utama sistem, seperti gambar dibawah ini: 
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Tampilan awal akan menunjukkan nama mahasiswa (user id) di sudut kanan atas, di 

atas akan terdapat beberapa menu seperti Mahasiswa, Perkuliahan, Cetak, Persuratan, Dan 

Keluar. Selain itu terdapat lainnya beberapa menu akses seperti Biodata, KRS, KHS, Rekor 

Akademik. Jadwal Kuliah, Kurikulum, Pengajuan Judul Skripsi, Semester Pendek/ Antara. Di 

sudut lain terdapat menu Info Kampus yang terdiri dari Info Mahasiswa, Event Kampus, 

Kampus, dan Lowongan Kerja. 

b. Melengkapi Biodata 

Untuk melengkapi Biodata dapat diakses melalui menu biodata seperti yang tampak 

pada gambar di bawah ini: 

 

Maka sistem akan menampilkan Biodata mahasiswa, untuk melengkapi biodata dapat 

dilakukan dengan meng-klik menu edit biodata pada sudut kanan bawah seperti yang tampak 

pada gambar berikut ini : 
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Selanjutnya sistem akan mengarahkan pada tampilan biodata yang kemudian dapat 

diisi seperti tampak pada gambar berikut ini:  

 

Selain itu  mahasiswa juga dapat mengunggah foto profil dengan meng-klik tombol pilih 

foto, kemudian akan muncul jendela baru untuk mencari foto apa yang ingin dijadikan sebagai 

foto profil, kemudian pilih “open”, maka foto akan terupload ke sistem. Seperti yang tampak 

pada gambar berikut ini : 
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Setelah melengkapi biodata dan foto klik tombol Simpan Data di bawah halaman, seperti 

gambar berikut:  

 

c. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) 

Kartu Rencana Studi (KRS) berisi tentang kumpulan matakuliah yang akan 

diprogramkan atau diikuti selama semester berjalan dan wajib diisi setiap awal semester dan 

dikonsultasikan untuk mendapatkan persetujuan dari Penasehat Akademik dan Ketua Prodi. 

Untuk dapat mengakses KRS sebelumnya mahasiswa diharuskan telah membayar uang 

perkuliahan, dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran semester dari bagian 

keuangan. Untuk melakukan pengisian KRS mahasiswa dapat mengakses menu KRS di 

tampilan awal seperti yang tampak pada gambar berikut ini:  

Mengunggah foto Profil 
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Selanjutnya sistem akan mengarahkan pada tampilan menu KRS yang berisi matakuliah 

yang tersedia pada semester berjalan, pada semester ganjil menu KRS akan berisi daftar 

matakuliah semester 1, 3, 5 dan 7, hal ini juga berlaku pada semester genap dimana menu 

KRS akan menampilkan daftar matakuliah semester 2, 4, 6, dan 8. Mahasiswa tidak dapat 

memprogramkan matakuliah semester genap pada semester ganjil yang berjalan, begitupula 

sebaliknya.  Mahasiswa melakukan pengisian KRS dengan meng-klik tombol “pilih” pada 

matakuliah yang ingin diprogramkan dengan memperhatikan kelasnya masing-masing . 

Seperti yang tampak pada gambar pada gambar berikut ini: 

 

Semester Berjalan 

Matakuliah yang 
tersedia 

Memilih 
Matakuliah yang 

akan 
diprogramkan 

Kode Kelas 
Matakuliah 
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Setelah memilih matakuliah yang diprogramkan disebelah kanan akan muncul daftar 

mata kuliah yang telah diprogramkan, untuk menghapus matakuliah dapat dilakukan dengan 

meng-klik menu “hapus” pada ikon tong sampah merah di sebelah kanan matakuliah, seperti 

yang tampak pada gambar berikut ini: 

 

Penting untuk diperhatikan bahwa terdapat beberapa sebab mahasiswa tidak dapat memilih 

matakuliah pada Menu KRS, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan berikut: 

➢ Belum melakukan pembayaran semester 

➢ Jadwal matakuliah yang akan diprogramkan bersamaan dengan Jadwal matakuliah 

yang telah dipilih. 

➢ Kuota kelas telah habis (full) / telah mencapai batas maksimum jumlah batas 

mahasiswa per kelas. 

➢ Jumlah SKS mahasiswa yang tidak mencukupi. 

Selanjutnya Mahasiswa diharuskan mencetak KRS yang terdiri dari 3 rangkap masing- 

masing untuk Mahasiswa, Program Studi, dan BAK untuk berkonsultasi dengan Penasehat 

Daftar Matakuliah yang 
diprogramkan 

Menghapus 
Matakuliah yang 

diprogramkan 
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Akademik dan ditandatangani, untuk mencetak KRS dapat dilakukan dengan meng-klik ikon 

cetak bergambar printer seperti yang tampak pada gambar berikut : 

 

Adapun tampilan KRS yang siap cetak dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

d. Jadwal Perkuliahan Semester Berjalan 

Untuk melihat jadwal perkuliahan semester berjalan dapat dilakukan setelah mahasiswa 

mengisi KRS, dengan mengakses menu Jadwal Kuliah pada tampilan awal seperti yang 

tampak pada gambar berikut : 
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Setelah memilih menu Jadwal Kuliah maka sistem akan mengarahkan pada tampilan 

jadwal matakuliah yang telah diprogramkan pada semester berjalan seperti yang tampak pada 

gambar berikut : 

 

e. Pencetakan Kartu Ujian 

Mahasiswa di wajibkan untuk memiliki kartu ujian untuk dapat mengikuti ujian akhir 

semester, kartu ujian berisikan matakuliah yang diprogramkan semester berjalan, mahasiswa 

yang tidak memiliki kartu ujian tidak akan diperkenankan untuk mengikuti Ujian Akhir 

Semester oleh Panitia Ujian. Untuk melakukan pencetakan Kartu Ujian Mahasiswa dapat 

mengakses menu Cetak kemudian akan muncul pilihan Kartu Ujian seperti yang tampak pada 

gambar berikut ini: 
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Selanjutnya sistem akan mengarahkan pada tampilan Kartu Ujian yang tampak pada 

gambar berikut ini: 

 

Untuk mencetak dapat dilakukan dengan meng-klik tombol orange cetak kartu pada 

sudut kanan atas. Adapun tampilan Kartu Ujian yang telah siap cetak dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Selanjutnya mahasiswa dapat melengkapi Kartu Ujian Final dengan menunjukkan bukti 

pembayaran Ujian Akhir ke Bagian akademik untuk di tanda tangani dan di stempel, Kartu 

Ujian ini sah apabila telah dibubuhi tanda tangan dan cap stempel dari bagian Akademik. 
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f. Pencetakan Surat Keterangan Aktif Kuliah 

Surat Keterangan Aktif Kuliah adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak kampus yang 

dibuat berdasarkan permohonan mahasiswa bersangkutan yang isinya untuk menerangkan 

bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dalam surat bahwa mahasiswa yang 

bersangkutan masih aktif kuliah. Surat Keterangan Aktif Kuliah ini biasanya digunakan untuk 

pengurusan suatu hal, seperti pengurusan beasiswa, penarikan gaji atau tunjangan 

pendidikan orang tua dan lain sebagainya. Maka untuk bisa menrusi semua kegiatan-kegiatan 

tersebut diperlukan surat keterangan kuliah ini sebagai salah satu persyaratan administrasi 

yang harus dilengkapi.  

Untuk mengajukan Surat Keterangan Aktif Kuliah mahasiswa dapat mengakses menu 

persuratan pada bagian atas kemudian akan muncul pilihan Surat Keterangan Aktif Kuliah 

seperti yang tampak pada gambar berikut ini: 

 

Selanjutnya akan muncul tampilan menu Surat Keterangan Aktif Kuliah, kemudian 

dengan meng-klik tombol Buat Ajuan Surat Aktif Kuliah maka mahasiswa telah melakukan 

pengajuan Surat Keterangan Aktif Kuliah pada Ketua Program Studi yang bersangkutan, 

seperti yang tampak pada gambar berikut ini : 

 

Selanjutnya Mahasiswa dapat Mengambil hasil print out  Surat Keterangan Aktif Kuliah 

pada BAK atau Program Studi. 
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g. Kartu Hasil Studi (KHS) 

Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan daftar berisi hasil perkuliahan atau nilai mahasiswa 

selama satu semester, di Sekolah dahulu kita mungkin lebih mengenalnya dengan Raport. 

Untuk dapat mengakses KHS mahasiswa dapat melakukannya dengan memilih menu KHS 

pada tampilan awal, seperti tampak pada gambar berikut: 

 

Selanjutnya sistem akan menampilkan menu pencetakan KHS, untuk dapat mencetak 

KHS Mahasiswa dapat mengisi semester tertentu pada menu semester, selanjutnya pilih Print 

Preview,  seperti yang tampak pada gambar berikut:  

 

Selanjutnya akan muncul tampilan KHS yang siap cetak seperti yag tampak pada 

gambar berikut: 
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h. Rekor akademik  

Rekor Akademik merupakan kumpulan dari Nilai Mahasiswa dari beberapa semeter, 

dengan kata lain Rekor Akademik berisi daftar kumpulan Nilai Mahasiswa dari beberapa 

semester. Untuk dapat mencetak Rekor Akademik, Mahasiswa dapat mengakses menu 

Rekor Akademik pada tampilan awal seperti yang tampak pada gambar berikut ini : 

 

Selanjutnya akan muncul tampilan Rekor Akademik dalam beberapa semester seperti 

yang tampak pada gambar berikut ini: 
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i. Pengajuan Semester Pendek/ Antara 

Semester pendek adalah semester singkat yang diadakan di antara dua tahun akademik 

pada setiap tahun akademik sehingga Mahasiswa dapat melakukan perbaikan nilai dengan 

mengikuti semester pendek. Menu semester pendek dapat diakses pada tampilan awal 

seperti pada gambar berikut : 

 

Selanjutnya akan muncul menu pilihan matakuliah yang dapat diprogramkan untuk 

diikutkan dalam semester pendek dengan memilih tombol “pilih”  seperti yang tampak pada 

gambar berikut ini: 
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BAGIAN 3 

PENUTUP 

 

 

Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi para mahasiswa serta pengelola data dan 

informasi, serta seluruh unit kerja yang terkait dalam peningkatan kemampuan operasional 

komputer di lingkungan STIE YPUP. 

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan teknologi dan informasi. Pedoman penggunaan SIMPel ini hanya memuat hal-

hal yang ringkas saja, maka kepada para pengguna SIMpel diharapkan selalu mencoba dan 

bertanya apabila mendapatkan masalah dalam penggunaan SIMPel  STIE YPUP.
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