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SIKEU (Sistem Informasi Keuangan) merupakan sistem untuk mengelola data 

administrasi keuangan mahasiswa Politeknik Indonusa Surakarta. 

 

Berikut ini tampilan Form LOGIN Aplikasi Sistem Informasi Keuangan : 

 
 

Isi username dan password, Apabila anda memasukkan username dan password dengan  

benar maka anda akan masuk pada menu utama Aplikasi Sistem Keuangan. 
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Terdapat beberapa main menu pada  aplikasi SIKEU ini, antara lain : 

1. Data Master  

Data Master merupakan pusat dari data yang menjadi acuan untuk mengelola sistem 

informasi ini .Menu Daftar Master memiliki sub menu antara lain : 

 Form  mahasiswa 

Menu Form Mahasiswa  digunakan untuk manajemen data mahasiswa. Fitur 

yang ada pada form ini antara lain :   Tambah data mahasiswa, Ubah data 

mahasiswa, lihat data mahasiswa. Untuk menambahkan data mahasiswa bisa 

dilakukan dengan :  

1) memilih tombol Tambah 

2) Mengisikan data mahasiswa pada textfield  

3) Pilih tombol Simpan 

Kemudian untuk mengubah data mahasiswa bisa dilakukan dengan : 

1) Pilih data mahasiswa yang terdapat di grid 

2) Pilih tombol Edit 

3) ubah data melaui textfield 

4) Jika sudah selesai pilih tombol Simpan. 

Form pencarian digunakan untuk mencari data mahasiswa. Kata kunci bisa 

diisi nama mahasiswa. Berikut ini tampilan form file mahasiswa : 
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 Biaya  Pendidikan 

Master Biaya Pendidikan digunakan untuk mengatur biaya pendidikan. Data yang perlu 

diisikan antara lain : program studi, tahun angkatan, status masuk, kelas, biaya 

pendaftaran, biaya atribut, biaya dana pengembangan institusi gelombang dini, biaya 

dana pengembangan institusi gelombang  1, biaya dana pengembangan institusi 

gelombang 2, biaya dana pengembangan institusi gelombang 3, biaya dana 

pengembangan institusi gelombang 4, biaya SPP, biaya ujian, biaya wearpack, biaya 

tugas akhir, biaya wisuda, , biaya praktik industri, biaya semester pendek, biaya 

perpustakaan, biaya cuti kuliah.  

Untuk menambahkan data biaya pendidikan bisa dilakukan dengan :  

1) memilih tombol Tambah 

2) Mengisikan data mahasiswa pada textfield  

3) Pilih tombol Simpan 
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Kemudian untuk mengubah data biaya pendidikan bisa dilakukan dengan : 

1) Pilih data mahasiswa yang terdapat di grid 

2) Pilih tombol Edit 

3) ubah data melaui textfield 

4) Jika sudah selesai pilih tombol Simpan. 

Berikut tampilan form master biaya pendidikan : 
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 Perkiraan  kas harian 

Berikut merupakan tampilan form master perkiraan kas harian : 

 
 

2. Transaksi  Pembayaran 

a. Transaksi  Pendaftaran  

Menu ini digunakan untuk melakukan transaksi pendaftaran mahasiswa baru. Berikut 

tampilan form transaksipembayaran pendaftaran : 



6 | S I K E U 
 

 
 

b. Transaksi mahasiswa 

Form ini digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran mahasiswa. Berikut 

tampilan form transaksi pembayaran mahasiswa : 
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3. Kas Harian 

a. Kas harian 

Transaksi kas harian merupakan transaksi yang digunakan untuk melakukan transaksi 

pengeluaran maupun pemasukan sehari-hari. Berikut ini merupaka tampilan form 

transaksi kas harian : 
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b. Laporan kas harian 

Menu laporan kas harian merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan laporan 

dari transaksi kas harian. Berikut ini merupakan tampilan form laporan kas harian : 

 
 

c. Laporan kas bulanan 

Menu laporan kas bulanan merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan 

laporan dari transaksi kas harian yang direkap berdasarkan bulan tertentu. Berikut ini 

merupakan tampilan form laporan kas bulanan : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 | S I K E U 
 

4. Laporan Pembayaran Mahasiswa 

a. Lap. Pembayaran harian 

Laporan pembayan harian digunakan untuk melihat data pembayaran mahasiswa yang 

ditampikan dalam periode hari tertentu. Berikut tampilan form Laporan pembayaran 

harian :  

 
 

b. Pembayaran bulanan 

Laporan pembayan bulanan digunakan untuk melihat data pembayaran mahasiswa yang 

ditampikan bulan tertentu. Berikut tampilan form Laporan pembayaran bulanan :  
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Berikut ini merupakan form laporan rekapitulasi pembayran mahasiswa : 

 
 

c. Rekap rincian pembayaran mahasiswa 

Form ini digunakan untuk melihat rekap rincian pembayaran mahasiswa. Berikut 

tampilan form untuk melihat rekap pembayaran mahasiswa : 
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d. Laporan pendaftaran 

Berikut tampilan form laporan pendaftaran 

 
 

e. Laporan daftar ulang 

Menu ini digunakan untuk mencetak laporan daftar ulang mahasiswa. Berikut tampilan 

form cetak daftar ulang : 
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5. Utility 

a. Ganti password 

Menu ini digunakan untuk ubah password akun pengguna. Berikut ini tampilan form 

ganti password : 
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b. Tutup buku kas bulanan 

Berikut ini merupakan tampilan form untuk kas bulanan : 

 
 

c. Logout 

Menu logout digunakan untuk keluar dari aplikasi SIKEU 


