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A. Pengguna Admin 

Pengguna admin dapat menggunakan sistem informasi dengan 

mengakses aplikasi melalui link http://polbap.ac.id/siakad 

 

Menu Login Admin 

 

Pengguna admin dapat mempergunakan segala fitur yang terdapat 

dalam sistem informasi akademik setelah melakukan proses login 

 

Menu Utama Admin SIAKAD 

 

http://polbap.ac.id/siakad


Berikut ini merupakan fitur yang terdapat dalam sistem infomasi 

akademik : 

1. Mengelola data mahasiswa 

Dalam menu ini admin dapat melakukan pengelolaan data 

mahasiswa yang terdapat dalam database. Admin dapat 

melakukan input data, import data serta update data mahasiswa 

 

Menu Data Mahasiswa 

 

 

Menu Input Data Mahasiswa 



 

Menu Edit Data Mahasiswa 

 

2. Info tracer study 

Dalam menu ini admin dapat melihat data tracer study 

mahasiswa / alumni 

 

Menu Data Tracer Study 

 



 

Menu Detail Tracer Study 

 

3. Mengelola data dosen 

Dalam menu ini admin dapat melakukan pengelolaan data dosen 

yang terdapat dalam database. Admin dapat melakukan input 

data, import data serta update data dosen\ 

 

Menu Data Dosen 



 

Menu Input Data Dosen 

 

 

Menu Update data Dosen 

 

4. Mengelola data dosen wali 

Dalam menu ini admin dapat melakukan pengelolaan data dosen 

wali yang terdapat dalam database. Admin dapat melakukan 

input data dosen wali 



 

Menu Input Data Dosen Wali 

 

 

5. Mengelola data program studi 

Dalam menu ini admin dapat melakukan pengelolaan data 

program studi yang terdapat dalam database. Admin dapat 

melakukan input data, import data serta update data program 

studi 

 

Menu Input Data Program Studi 

 



 

Menu Iput Data Program Studi 

 

 

Menu Update Data Progra Studi 

 

6. Mengelola data mata kuliah 

Dalam menu ini admin dapat melakukan pengelolaan data mata 

kuliah yang terdapat dalam database. Admin dapat melakukan 

input data, import data serta update data mata kuliah 



 

Menu Data Mata Kuliah 

 

 

Menu Input Data Mata Kuliah 

 

 

Menu Update Data Mata Kuliah 



7. Mengelola data jadwal kuliah 

Dalam menu ini admin dapat melakukan pengelolaan data jadwal 

kuliah yang terdapat dalam database. Admin dapat melakukan 

input data, import data serta update data jadwal kuliah 

 

Menu Jadwal Kuliah 

 

 

Menu Input Jadwal Kuliah 



 

Menu Update Jadwal Kuliah 

 

8. Mengelola data kuesioner edom 

Dalam menu ini admin dapat melihat dan mencetak data 

kuesioner edom. Selain itu admin dapat menginput data 

kuesioner serta membagikan soal tersebut pada mahasiswa/i 

 

Menu Data Kuesoner EDOM 



 

Menu Info Rekap Hasil EDOM 

 

9. Info nilai 

Dalam menu ini admin dapat melihat dan mencetak data data 

nilai mahasiswa 

 

Menu Info Nilai 

 

  



10. Info KRS 

Dalam menu ini admin dapat melihat dan mencetak data KRS 

 

Menu Info KRS 

 

11. Mengelola data sarana dan prasarana 

Dalam menu ini admin dapat melakukan pengelolaan data 

sarana dan prasarana yang terdapat dalam database. Admin 

dapat melakukan input data serta delete data sarana dan 

prasarana 

 

Menu Data Sarana dan Prasarana 

 



 

Menu Input Data Sarana dan Prasarana 

 

12. Mengelola data gallery BEM 

Dalam menu ini admin dapat melakukan pengelolaan data 

gallery BEM yang terdapat dalam database. Admin dapat 

melakukan input data serta delete data gallery BEM 

 

Menu Data Gallery BEM 



 

Menu Input Data Gallery BEM 

 

 


