
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

A. TAMPILAN USER 

1. Buka alamat sistem, hingga akan muncul tampilan dashboard sebagai berikut : 

 
Dalam tampilan tersebut terdapat beberapa menu diantaranya : 

- Penjelasan singkat mengenai konversi nilai 

- Penjelasan metode konversi 

- Test menjalakankan konversi nilai ipk 

 

 

 

 

 



2. Untuk memulai konversi nilai IPK dapat dengan  memilih menu tes konversi, hingga 

akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Dalam tampilan di atas terdapat form yang dapat digunakan oleh user untuk melakukan 

konversi nilai, untuk melakukan konversi nilai ke sistem yang ada di Indonesia user 

terlebih dahulu memilih Negara asalnya, seperti halnya dalam tampilan berikut : 

 

Setelah memilih Negara asal, user selanjutnya akan dihadapkan oleh beberapa pilihan, 

yaitu konversi dengan GPA/IPK atau tanpa dengan GPA/IPK. Untuk yang pertama 

apabila user memilih konversi menggunakan GPA, user wajib mencentang checkbox 

GPA, seperti halnya tampilan berikut : 



 

Selanjutnya pilih tampillkan form, hingga nantinya akan terdapat tampilan deskripsi 

konversi Negara yang dipilih, untuk selanjutnya dalam form GPA user cukup 

mengisikan IPK dari Negara asal selanjutnya sistem akan melakukan konversi sesuai 

dengan perhitungan yang ada dalam sistem. Hasil perhitungan seperti pada tampilan 

berikut : 

 

Dalam tampilan di atas telah terdeskripsikan mengenai hasil ko nversi dari nilai IPK, 

dengan nilai 15.07 yang ada di Negara Belgium apabila dikonversikan ke dalam 

konversi nilai IPK di Indonesia maka akan menghasilkan nilai IPK 3.41. 

 



Apabila user memilih tanpa menggunakan metode GPA/IPK, user cukup menampilkan 

form nilai ijazah, maka sistem secara otomatis akan menampilkan field – field yang 

wajib diisi, tampilan tersebut seperti berikut : 

 

Dari setiap field tersebut user mengisikan masing – masing nama matakuliah lengkap 

dengan nilai yang ada. Setelah data diisi semua, maka selanjutnya pilih tombol 

konversi, untuk selanjutnya sistem akan mengkonversi nilai sesuai dengan perhitungan 

yang ada di sistem 

 

 

 



 

Hasil perhitungan konversi tanpa menggunakan GPA/IPK seperti pada tampilan berikut 

: 

 

B. TAMPILAN ADMIN 

1. Buka halaman admin, kemudian isikan form login seperti tampilan berikut : 

 



 

2. Setelah berhasil login selanjutnya akan terdapat dashboard selamat dating seperti berikut 

: 

 

3. Dalam halaman admin ini terdapat beberapa menu,  menu yang membedakan dengan 

pengguna umum adalah adanya  menu master rumus, kegunaan menu ini untuk 

mengisikan aturan konversi baru yang akan digunakan untuk menghitung nilai konversi. 

 



 

4. Setelah memilih tomvol buat rumus, selanjutnya akan tersaji beberapa field yang harus 

diisi oleh admin, diantara form tersebut yang nantinya akan menjadi pedoman untuk 

melakukan hitung konversi, proses tampilan form rumus konversi adalah sebagai berikut 

: 

 

5. Sebagai contoh kita akan menambahkan kategori baru dari negera Belgium, isikan data 

kategori sesuai dengan ketentuan seperti halnya pada gambar berikut : 

 

6. Setelah disimpan maka selanjutnya data tersebut akan menambahkan kategori dari 

Negara Belgium tersebut, untuk selanjutnya akan dijadikan pedoman sistem apabila user 

mengisikan nilai yang masuk dalam kategori nilai tesebut. 



 

7. Apabila akan menambahkan rumus dari Negara yang belum terseting, admin cukup 

memilih nama Negara tersebut, selanjutnya akan tertampil form rumus konversi seperti 

berikut : 

 



 

8. Selanjutnya admin mengisikan kategori – kategori dari masing – masing ketentuan 

konversi dari Negara tersebut, untuk  menambah data kategori dapat memilih tombol 

add. 

 

9. Berikut ini contoh tampilan setelah mengisikan kategori konversi dari Negara Romania. 

 


