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A. PENGISIAN JADWAL ELEARNING UNTUK BAGIAN TU UNIVERSITAS MERCU BUANA 
YOGYAKARTA 

1. Akses alamat elearning.mercubuana-yogya.ac.id kemudian pada bagian kiri isikan form login 
dengan user dan pasword yang telah terdaftar, bila user dan password berhasil maka akan 
muncul halaman admin. 

 
 

 
2. Pada halaman admin terdapat beberapa pilihan yaitu : 

a. View mata kuliah  digunakan untuk mengetahui mata kuliah yang telah terdaftar pada 
elearning 

b. Presensi Abses Materi digunakan untuk mengetahui absensi setiap mata kuliah 
c. Rekap Upload Prodi  digunakan untuk mengetahui materi mata kuliah yang telah ter-

upload pada sistem ( disertai dengan nama berkas) per prodi 
d. Registrasi mata kuliah  digunakan untuk mendaftarkan mata kuliah ke dalam elearning 

( memberi tanda “1” bila status elearning ) 
e. View Materi upload  hampir sama seperti Rekap Upload Prodi hanya untuk menu ini 

ditampilkan statusnya sedangkan materi tidak ditampilkan. 
 

A. Menu 1. View Mata Kuliah 



 
 
Untuk membat jadwal elearning pilih tulisan berwarna biru maka akan muncul form 
pilihan kelas dan dosen.  

 
Keterangan Kelas :  
11kampus 1 reguler 
12kampus 1 Sore 
21kampus 2 Reguler 
22kampus 2 Sore 
   
Masukkan Dosen Pengampu & Kelas Mata Kuliah yang akan dielearningkan kemudian 
pilih masuk maka akan muncul daftar materi kuliah, pilih tambah data. 

 
Setelah menu tambah data dipilih maka muncul Input rencana Jadwal Perkuliahan 
Elearning. Isikan Tanggal Awal upload materi ( tanggal dimana dosen bisa mulai upload 
materi) & tanggal tatap muka dan seterusnya kemudian simpan.  



 
 
Bial berhasil akan muncul konfirmasi dan jadwal akan masuk dalam tabel Materi kulaih.  

 
 

 
 
 
 

B. Presensi Abses Materi 



 

Untuk mengetahui presensi perkuliahan pilih kode mata kuliah kemudian isikan dosen pengampu 
dan kelas kemudian pilih masuk. 

 

 

Maka akan muncul tabel mata kuliah yang diampu dosen tersebut kemudian pilih pada pertemuan 
untuk melihat absen. 

 

Untuk merekap dalam bentuk pdf pilih print kemudian save 



 

C. Rekap upload Prodi 

 
Tentukan range tanggal awal & akhir mata upload materi yang akan ditampilkan 
kemudian View  

 
Untuk mendownload materi bisa dilakukan dengan memilih dokumen/matei yang 
diinginkan.  

  



D. Registrasi Mata Kuliah 

 
 

Jika pada status  msih kosong berarti mata kuliah belum diregistrasikan untuk elearning. 
Sehingga bila kita pilih pada menu no 1. View Mata Kuliah maka pada tabel tabel daftar 
MK tidak muncul. Untuk meregistrasikan dapat dilakukan dengan cara :  
Pilih edit pada Aksi maka akan muncul form baru 

 
Isikan MK dan Dosen pengajar kemudian pada Type Tatap Muka isikan “1”  pilih update 
maka secara otomatis MK tersebut telah masuk dalam daftar View mata kuliah ( Menu 
no. 1 )  

 
 
 
 
 

  



E. View Materi Upload  

 
Masukkan range tanggal yang akan ditampilkan kemudian pilih masuk.  

 
Tampilan rekap Status Materi akan tampil, agar materi dapat didownload oleh mahasiswa pastikan 
status materi pada posisi “ Ada”.  
 

PANDUAN INPUT MATERI ELEARNING DOSEN 

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA 

 

1. Pastikan jadwal elearning telah di masukkan oleh KTU masing-masing prodi. 
2. Akses alamat website elearning.mercubuana-yogya.ac.id kemudian pada bagian kanan 
login dengan cara mengisi user dan pasword. 



 

Gambar 1. Login 

3. Bila user dan pasword yang disikan benar maka anda akan dibawa kehalaman admin 
dosen, terdapat 3 menu pilihan Main Menu yaitu : 
a. View mata kuliah  digunakan untuk mengetahui apa saja mata kuliah yang 

dielearningkan. 
b. View presensi  digunakan untuk melihat daftar absen mahasiswa sesuai 

dengan mata kuliah yang dielearningkan 
c. Jadwal Elearning  digunakan untuk mengecek jadwal kuliah elearning dosen 

yang telah dimasukkan oleh TU masing-masing prodi 
4. Sebelum dosen memasukkan data kuliah elearning terlebih dahulu memastikan 

apakah jadwal telah input oleh prodi dengan cara pada main menu pilih Jadwal 
elearning dan program studi Kemudian tentukan tanggal awal dan akhir.  

 

Gambar 2. Range Waktu Upload 

 
 
 

5. Setelah range tanggal diisi maka akan muncul daftar jadwal mata kuliah elearning 
yang telah diregistrasikan. 



 

Gambar 3. Status Materi 

 
6. Bila jadwal telah ada langkah berikutnya adalah pada Main Menu pilih View Mata 

Kuliah kemudian pilih prodi, maka akan muncul halaman mata kuliah berjalan. Pilih 
pada kode mata kuliah untuk menginput materi. 

 

Gambar 4. View 

  



7. Masukkan kelas perkuliahan 

 

Gambar 5. Kelas 

8. Maka akan muncul halaman materi kuliah, untuk mengisi pilih Tambah Data pada 
kanan bawah. 

 

Gambar 6. Tambah Data 

 

  



9. Isikan form materi sesuai dengan jadwal yang telah diregistrasikan 

 

Gambar 7. Input Jadwal 

 
10. Materi yang telah berhasil diinput akan tampil pada tabel materi kuliah.  

 
 

CARA MASUK ELEARNING UNTUK MAHASISWA 

1. Buka website elearning.mercubuana-yogya.ac.id kemudian pilih prodi manajemen 



 
Kemudian pilih mata kuliah yang akan elearning ex. Ekonomi pengantar 

 

  



Maka akan muncul halaman login masukan nim sebagai user (dalam kasus paswd : 0626) 

 
Jika berhasil maka akan muncul halaman download materi, untuk mendownload tinggal pilih 
materi  

 
Setelah berhasil pilih back dan pilih view untuk memastikan nama anda sudah tercantum 
dalam absen. 

 

Jika pada saat Back terjadi error maka pilih refrest atau tekan F5 agar me reload halaman kembali  



 

Maka halaman akan kembali seperti di bawah ini  

 

Pilih view dan pastikan nama anda terdapat didalamnya 

 

  



 

A. Masalah mahasiswa tidak bisa elearning 
 

Cara Sinkronisasi Data SIM dengan Elearning 
1. Buka browser kemudian akses 103.58.111.67:1000 kemudian masukkan user dan 

paswordnya, pilih webmin > Scheduled Cron Jobs > pilih perintah cp : [sia.umby:msmhs 

trnlmkrs] > EL kemudian pilih perintah “Run Now”. 

 

Pada cron jobs ini berisi script update dari sim ke elearning “mysqldump -h192.168.0.1 -u ict -
pICTict333 umby msmhs trnlmkrs > umby-el.sql && mysql -u elearning -pel_20101 e_umby < 
umby-el.sql” . untuk mengatur waktu dapat mengubah pilihan pada When execute. 

                

  



1. Cek status upload materi 
a. login sebagai admin prodi  

 
b. pilih View Materi Upload  

 
c. Tentukan tanggal upload materi maka akan muncul halaman materi dan status upload, 
pastikan bahwa status bernilai ada. 

Untuk  status materi elearning sesuai dengan jadwal dapat di cek di menu sebelah kanan List Materi 
Terbaru. 



 
 

Bila materi berstatus “ada” dan mahasiswa belum bisa elearning kemungkinan kesalahan pada kelas 
mahasiswa di KRS. Untuk mengecek dapat dilakukan dengan cara masuk sim.umby/  kemudian pilih 
prodi. Masukkan User dan Pasword kemudian pilih program studi. Pilih KRS Entry kemudian 
masukkan NIM Mahasiswa  
 

 
 
Bila telah muncul table KRS, cek apakah kelas matakuliah sesuai dengan kelas pada materi kuliah 
yang diupload. Kesalahan yang sering terjadi kelas pada mata kuliah elearning berbeda dengan kelas 
pada matakuliah di KRS. Bila terjadi perubahan pada kelas KRS lakukan Sinkronisasi dengan 
elearning. 
 

  



   

  



1. DAFTAR ADMIN FAKULTAS 
 

No. Fakultas User Pasword Group 
1.  Teknologi Informasi ryanti ryank2 4 
2.  Agroteknologi ryanagro ryank2 1 
3.  Ekonomi ryanekk ryank2 2 
4.  Psikologi ryanpsi ryank2 3 
5.  Ilmu komunikasi ryanfikom ryank2 6 
6.  Keguruan dan Ilmu Pendidikan ryanfkip ryank2 5 

 
 


