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PENDAHULUAN
Sistem informasi skripsi dapat diakses secara daring menggunakan web browser dengan

mengetikkan alamat url: skripsi.ums.ac.id. Pengguna umum akan mendapatkan tampilan

seperti pada Gambar 1.

Prinsip utama sistem informasi  skripsi  ini  adalah  bahwa  dosen menawarkan judul

skripsi dan mahasiswa berkompetisi memilih judul yang ditawarkan. Melalui aplikasi

ini,  dosen  dapat  menawarkan  judul  skripsi,  terutama  yang  sesuai  dengan  topik

penelitiannya.  Mahasiswa  yang  secara  administratif  telah  memenuhi  syarat  untuk

menempuh  skripsi  dapat  memilih  salah  satu  judul  yang  ditawarkan  dosen.  Namun

akhirnya  dosen  yang  paling  berhak  menentukan  siapa  yang  dipilih  di  antara  para

mahasiswa yang meminati sebuah judul yang ditawarkan.

Gambar 1: Halaman utama sistem informasi pengelolaan proses skripsi di UMS

Jika mahasiswa memiliki ide atau topik, maka ide itu dapat disampaikan kepada dosen

yang diingininya. Selanjutnya dosen dapat menginputkan judul tersebut, yang kemudian

si  mahasiswa memilih  judul  yang  telah  disepakati,  dan  dosen memilih  si  mahasiswa

untuk mengerjakan skripsi dengan judul tersebut.
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PANDUAN BAGI MAHASISWA
Langkah  pertama  untuk  mengakses  sistem  informasi  skripsi  adalah  membuka  web

browser dan mengetikkan url: skripsi.ums.ac.id. Selanjutnya login menggunakan UniID

UMS  sebagai  user  name dan  password yang  sesuai.  Untuk  sementara  ini,  UniID

mahasiswa menggunaka NIM. Lupa password? Silakan hubungi IT-HelpDesk.

Mahasiswa yang baru pertama kali login akan dihadapkan pada layar yang bertuliskan

“Anda  Belum Terdaftar  di  Sistem Skripsi  UMS” dan  informasi  tentang  syarat-syarat

pendaftaran  skripsi  (lihat  Gambar  2).  Untuk  mendaftar,  mahasiswa  tinggal  mengklik

“Daftar sekarang”. Setelah proses ini, mahasiswa menunggu verifikasi (lihat Gambar 3).

Verifikasi  dilakukan  oleh  pengelola  skripsi  (dalam hal  ini  adalah  Sekprodi  2)  untuk

melihat apakah mahasiswa telah memenuhi syarat-syarat skripsi yang ditetapkan program

studi.

Gambar 2: Tampilan jika mahasiswa belum terdaftar dan berhasil login
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Gambar 3: Setelah mendaftar, menunggu verifikasi

Gambar 4: Tampilah setelah diverifikasi

Setelah  syarat  skripsi  diverifikasi  oleh  pengelola  skripsi,  dan  mahasiswa  dinyatakan

memenuhi syarat untuk menempuh skripsi, maka mahasiswa akan mendapat notifikasi.

Selanjutnya  jika  mahasiswa  login  ke  sistem  informasi  skripsi,  akan  tampil  tanggal

verifikasi (lihat  Gambar 4). Lalu mahasiswa dapat memilih judul yang ditawarkan oleh

dosen dengan mengklik tautan “memilih judul skripsi dan pembimbing”. 
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Daftar judul skripsi yang ditawarkan dosen akan tampil seperti terlihat pada  Gambar 5

dan  Gambar  6.  Mahasiswa  dapat  memilih  maksimal  tiga  judul yang  menunjukkan

minatnya pada judul skripsi yang ditawarkan dosen. Perlu diingat bahwa pemilihan judul

oleh  mahasiswa  hanya menunjukkan  minat.  Tidak  ada  jaminan  bahwa  mahasiswa

pertama  yang  memilih  judul  pasti  mendapat  judul  tersebut.  Dosen  tidak  wajib

memberikan judul kepada mahasiswa tertentu meskipun telah memilih terlebih dahulu.

Dosen  berhak  memilih  mahasiswa  manapun  yang  berminat  atas  judul  skripsi  yang

ditawarkannya.

Gambar 5: Mahasiswa dapat memilih judul
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PERHATIAN untuk mahasiswa:

Diharapkan proses pendaftaran dan pemilihan judul dapat diselesaikan 

paling lama dua pekan. Jika dalam dua pekan anda belum mendapat judul, 

silakan menghubungi Program Studi.



Gambar 6: Mahasiswa memilih maksimal 3 judul yang diminati

Gambar 7: Tampilan aplikasi bagi mahasiswa setelah dipilih oleh dosen

Jika satu judul dipilih oleh banyak mahasiswa termasuk saudara, dan dosen memutuskan

memilih mahasiswa lain, maka pilihan saudara terhadap dosen tersebut otomatis gugur.

Saudara  dapat  menambah  memilih  judul  skripsi  lain.  Mahasiswa  disarankan  untuk

mengecek secara rutin ke sistem informasi skripsi agar selalu up-to-date terkait informasi

seperti ini.

Jika  mahasiswa  telah  menyepakati  judul  dengan  seorang  pembimbing  (artinya  dosen
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telah  memilih  mahasiswa  tersebut  untuk  judul  skripsi  yang  ditawarkannya),  maka

tampilan  aplikasi  bagi  mahasiswa  akan  berubah  seperti  pada  Gambar  7.  Selanjutnya

mahasiswa  dapat  melakukan  pembimbingan  secara  rutin  dan  berkala  kepada  dosen.

Setiap kali pembimbingan, mahasiswa diharuskan menuliskan apa yang dibicarakan saat

konsultasi  (lihat  Gambar  8).  Pencatatan  kegiatan  skripsi  dilakukan  melalui  menu

“konsultasi”.

Gambar 8: Menulis catatan diskusi pertemuan
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