
Panduan Penggunaan 

UKS UBAYA 
 

1. Ubah Password 

Password secara default akan diatur menggunakan 6 karakter angka secara acak. Agar akun 

Anda aman, ubahlah password Anda secara berkala. Untuk mengubah password dapat dilakukan 

dengan mengeklik ikon user yang ada di pojok kanan atas layar, lalu pilih menu Ubah Password. 

 

Selanjutnya akan muncul formulir untuk mengubah password Anda. Masukkan password 

Anda saat ini dan password baru yang Anda inginkan sesuai pada kolom yang tersedia. Pastikan 

Anda mengingat password baru Anda. Setelah selesai, klik tombol Perbarui. 

  



Apabila password berhasil diperbarui, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini: 

 

2. Tambah Produk 

Setiap staff UKS dapat menambahkan produknya melalui halaman Daftar Produk. Halaman 

ini dapat diakses melalui menu Produk → Daftar Produk. Di halaman Daftar Produk klik tombol 

Tambah Produk. 

 

Selanjutnya Anda akan diberikan formulir untuk menambahkan produk baru. Masukkan 

nama produknya, lalu klik tombol Simpan. 



 

Setelah berhasil menambahkan produk baru, pesan sukses akan ditampilkan, dan seluruh 

produk yang ditampilkan oleh staff tersebut akan ditampilkan pada tabel Daftar Produk. 

 

 



3. Buat Rekanan 

Setiap staff UKS juga dapat menambahkan rekanan sendiri melalui halaman Daftar Rekanan. 

Halaman ini dapat diakses melalui menu Rekanan → Daftar Rekanan. Setelah itu klik tombol 

Tambah Rekanan. 

 

Setelah tombol tersebut diklik, popup untuk menambahkan rekanan akan muncul. Masukkan 

nama rekanan, alamat, kontak, nomor telepon serta emailnya sesuai dengan kolomnya masing-

masing. Untuk kolom Kontak dapat diisi dengan contact person yang bertanggung jawab. Setelah 

semuanya diisi, klik tombol Tambah. 

 



Setelah berhasil menambahkan rekanan baru, pesan sukses akan muncul, dan semua 

rekanan yang telah ditambahkan akan tampil pada tabel Data Rekanan. 

 

4. Buat Tagihan 

Untuk membuat tagihan, Anda dapat melakukannya melalui halaman Daftar Tagihan. 

Halaman ini dapat diakses melalui Menu Tagihan → Daftar Tagihan. Klik tombol Buat Nota 

Tagihan untuk membuat tagihan. 

 



 

Pilih rekanan dan tanggal transaksinya pada tagihan yang sedang dibuat. Rekanan dapat diisi 

dengan memilih daftar rekanan yang sebelumnya telah dibuat, atau memasukkan NRP mahasiswa. 

 

Apabila Anda memilih untuk mengisi NRP, nama mahasiswa dengan NRP tersebut akan 

muncul di bawah kolom NRP tersebut. 

 



Scroll sedikit ke bawah, dan Anda akan menemukan bagian Detail Tagihan. Pada bagian 

ini, masukkan daftar produk yang masuk pada tagihan ini. Untuk menambahkan produk, klik 

tombol Tambah Produk. 

 

Lengkapi informasi produk pada formulir yang disediakan. Pilih produk dari daftar produk 

yang pernah didaftarkan sebelumnya, deskripsi diisi dengan informasi lain terkait produk tersebut, 

masukkan pula harga dan diskon per produknya, dan terakhir isi juga jumlah produk tersebut. 

Setelah selesai, klik tombol Tambah. Lalu produk-produk yang ditambahkan akan masuk ke tabel 

Detail Tagihan tersebut. 

 



 

Scroll ke atas kembali dan masukkan Diskon Tagihan serta PPh jika ada, namun jika tidak 

ada, biarkan kolom tersebut diisi dengan nilai 0. 

 

Pastikan semua kolom diisi dengan benar. Setelah selesai, klik tombol Simpan Tagihan 

yang terletak pada bagian paling bawah halaman ini. 



 

Setelah tagihan tersimpan, Anda akan dibawa ke halaman Daftar Tagihan dan seluruh data 

tagihan yang telah ditambahkan akan ditampilkan di tabel Daftar Tagihan. 

 

5. Lihat Status Tagihan 

Untuk melihat status tagihan tersebut apakah sudah terbayar atau belum, Anda dapat 

melihatnya di halaman Cicilan Tagihan. Halaman tersebut dapat diakses melalui halaman Daftar 

Tagihan. Klik tombol Cicilan untuk melihat status tagihan tersebut. 



 

Di halaman ini terdapat informasi seputar tagihan, seperti data tagihan, nominal, serta detail 

cicilannya. Status tagihan itu sendiri dapat dilihat di tabel Detail Cicilan. 

 

Setelah tagihan selesai dibayar oleh rekanan, status bayar akan berubah dan detail cicilan 

tidak dapat diubah maupun dihapus. 

 


