
MEMULAI 
Sebelum memulai, pastikan anda memiliki username dan password akun administrator. Terdapat 3 

langkah untuk memulai Gemes Mutu Digital yaitu sebagai berikut: 

Masuk ke Aplikasi 
Akses alamat https://gemes.smpmuh7bwi.sch.id pada browser anda untuk menuju ke halaman login 

aplikasi Gemes Mutu, lalu isikan username dan password anda 

 

Setting Periode Awal 
Tentukan periode awal terlebih dahulu dengan cara akses menu Aplikasi pada navigasi, lalu tekan / klik 

icon pensil di sebelah kanan sesi bertuliskan periode awal 

 

https://gemes.smpmuh7bwi.sch.id/


Setelah menekan tombol edit, akan muncul popup seperti berikut: 

 

Tentukan tanggal dengan menekan icon calender lalu klik SIMPAN untuk menyimpan perubahan 

Mengisi Data Grup 
Isikan data grup dengan cara membuka menu Data Grup pada navigasi, untuk menambahkan data grup 

cukup tekan tombol GRUP BARU 

 

Setelah menekan tombol GRUP BARU, akan muncul popup seperti berikut: 



 

Tentukan nama grup lalu klik SIMPAN untuk menyimpan data grup 

Mengisi Data Anggota 
Untuk mengisi data anggota, pilih menu Data Anggota pada navigasi 

 

Untuk menambahkan anggota baru, tekan tombol ANGGOTA BARU, lalu akan muncul popup seperti 

berikut : 



 

Isikan data anggota termasuk username dan password untuk digunakan nantinya oleh anggota tersebut 

untuk login pada situs, lalu klik SIMPAN untuk menambahkan 

 

MELAKUKAN TRANSAKSI 
Terdapat 2 jenis transaksi pada gemes mutu yaitu: 

Transaksi Setor Tunai 
Akses menu Data Transaksi pada navigasi, lalu tekan tombol TRANSAKSI BARU : 

 

Setelah menekan tombol TRANSAKSI BARU, akan muncul popup seperti berikut : 



 

Untuk transaksi Setor Tunai, pada kolom Tipe Transaksi pilih opsi SETOR 

 

Lalu tentukan anggota yang akan melakukan transaksi dengan menekan panah bawah pada kolom 

anggota  



 

 

 

Setelah itu, isikan nominal dan keterangan (jika perlu), lalu tekan SIMPAN untuk menyimpan transaksi 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jika menginginkan untuk cetak nota transaksi sekaligus, tekan OK, CETAK SEKARANG untuk mulai 

mencetak (Pastikan Setting Printer sudah disesuaikan) 

Transaksi Tarik Tunai 
Untuk transaksi Tarik Tunai, hanya dibedakan pada saat menentukan tipe transaksi yaitu dengan 

memilih opsi TARIK 

 

 

 

 



CEK SALDO DAN MUTASI REKENING (UNTUK ANGGOTA) 
Untuk cek saldo dan mutasi rekening dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Cek Saldo 
Masuk ke situs https://gemes.smpmuh7bwi.sch.id, lalu login dengan menggunakan akun siswa terkait 

 

Maka secara otomatis, halaman utama setelah login akan menampilkan nominal saldo terakhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gemes.smpmuh7bwi.sch.id/


Cek Mutasi 
Untuk cek mutasi dapat dilakukan dengan menekan tombol HISTORI SALDO pada halaman utama 

seperti pada proses cek saldo 

 

Setelah menekan tombol HISTORI SALDO maka akan tampil halaman dengan daftar riwayat transaksi 

tabungan yang sudah pernah dilakukan oleh siswa terkait, untuk kembali ke halaman awal cukup tekan 

tombol panah   


