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Mahasiswa 

1. Login 

Pada halaman ini, user mahasiswa login ke aplikasi dengan memasukkan 

username dan password yang sudah ditentukan. Berikut adalah tampilan halaman 

login aplikasi: 

 

2. Halaman Utama 

Setelah berhasil login, maka akan muncul halaman utama aplikasi. Pada halaman 

ini terdapat berbagai menu berdasarkan kegunaannya masing – masing. Menu – 
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menu tersebut diantaranya: menu Profil Pengguna, Proses, Bantuan, dan Keluar 

Aplikasi. Penjelasan mengenai menu – menu tersebut akan dijelaskan pada bagian 

selanjutnya. Berikut ini adalah tampilan dari halaman utama aplikasi khusus 

mahasiswa: 

 

 

3. Profil Pengguna 

Menu ini berisi sub-menu profile dan logout. Sub-menu profile berfungsi 

menampilkan informasi mengenai pengguna. Pada user mahasiswa, menu ini 

digunakan untuk memasukkan/mengedit data/informasi mahasiswa yang nantinya 

akan dibutuhkan dalam proses pembuatan surat. Sub-menu logout berfungsi untuk 

keluar dari aplikasi. Berikut adalah tampilannya: 
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Berikut adalah tampilan halaman menu Profil Pengguna: 

 

 

4. Proses 

Pada menu ini terdapat sub-menu Surat Mahasiswa. Sub-menu ini berfungsi untuk 

menampilkan surat – surat yang sudah dipesan oleh mahasiswa. Mahasiswa dapat 

memesan surat, menghapus data surat yang sudah dipesan karena alasan tertentu, 
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dan melihat status surat yang dipesan apakah sudah selesai diproses atau belum. 

Berikut adalah tampilan sub-menu Proses Surat: 

 

Untuk memesan surat baru, klik tombol Tambah Data, kemudian pilih jenis surat 

yang akan dibuat. 

 

Klik jenis surat yang dipillih, kemudian isikan data tambahan jika diminta. Klik 

simpan untuk menyimpan data pesanan surat. 
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Data yang sudah dibuat akan ditampilkan pada halaman sub-menu Surat 

Mahasiswa. 

 

Apabila status surat adalah Baru, dan mahasiswa ingin membatalkan pemesanan 

surat, maka mahasiswa bisa membatalkan dengan menghapus data pemesanan 

surat. Klik icon  untuk menghapus data pemesanan surat. 

5. Bantuan 

Apabila user mengklik menu ini, maka akan langsung men-download user manual 

aplikasi E-Letter. 
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6. Keluar Aplikasi 

Keluar dari aplikasi (logout) 

 


