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APP Pengusulan Ujian

� Akses smartfikp.com/app untuk membuka aplikasi di browser.

� Menu utama terdiri dari 2 (dua) menu :
1. Ujian Akhir
2. Ujian PKL
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smartfikp.com/app



Menu Ujian Akhir

Menu ujian akhir terdiri dari submenu
1. Usulan Pembimbing
2. Usulan Proposal
3. Usulan Hasil
4. Usulan Skripsi

Menu ujian PKL terdiri dari submenu
1. Usulan pembimbing PKL
2. Usulan penguji PKL



Submenu Ujian Proposal

� Mahasiswa mengimput data form ujian proposal sesuai dengan form manual yang telah
di setujui pembimbing dan penguji.

� Pembimbing 2 terdapat pilihan lainya jika dosen pembimbing bukan dari dosen FIKP.
� Tombol submit untuk menyimpan data yang telah di input dan tombol cancel untuk

kembali ke submenu.



Informasi input data

� Jika data berhasil atau gagal di input, maka muncul informasi.

� Mahasiswa hanya bisa mengiput 1(satu) kali dalam form yang sama. Jika data 
di input 2(dua) kali dalam form yang sama maka muncul informasi.



Login

� Untuk membuka aplikasi admin ketik di url browser smartfikp.com/app/admin

� Setelah aplikasi terbuka, anda dihadapkan dengan form login



Menu utama aplikasi

� Menu dasboard mengimformasikan jumlah data yang sudah mengusulkan
ujian.



Menu aplikasi

� Menu data ujian akhir terdapat 4 (empat) submenu.
� form yang di input mahasiswa tersimpan di aplikasi admin.



Menu data dosen

� Menu data dosen berfungsi untuk menambah data dosen, melihat data dosen
yang telah ditambahkan.

� Terdapat juga submenu Kaprodi.



Submenu hasil

� Submenu hasil berfungsi untuk melihat data yang telah di input mahasiswa dan terdapat
3 tombol :
Ø Edit data
Ø Hapus data
Ø Print data

Edit data

hapus data

print data



Edit data

� Edit data untuk menentukan waktu dan tempat ujian, perubahan data 
mahasiswa, pembimbing dan penguji ujian.



Print data

� Print data mahasiswa yang sudah di input di form utama. Print data
download data
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