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PENJELASAN UMUM

Sistem Informasi Tes Online (SITO) adalah sebuah aplikasi yang mempercepat
proses Seleksi calon mahasiswa baru, aplikasi ini diharapakan dapat memudahkan calon
mahasiswa dalam melaksanakan seleksi untuk masuk ke Universitas Borobudur. Aplikasi
ini terintegrasi dengan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, yang dimana akun
untuk masuk ke sistem ini di dapatkan dari sistem informasi penerimaan mahasiswa baru
Aplikasi Sistem Informasi Tes Online ini dibangun menggunakan bahasa
pemograman PHP (Hypertext Prepocessor) dengan Basis data MySQL dan tema
menggunakan Bootstrap.
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Menu
Sistem informasi Tes Online (SITO)

1. Halaman Login
Merupakan halaman yang pertama kali ditampilkan pada saat program di
jalankan/dibuka. Melalui halaman ini Mahasiswa harus memasukan username
dan password untuk dapat masuk kedalam sistem.
2. Home
Merupakan halaman utama yang ditampilkan ketika sudah melakukan login.
Melalui inilah mahasiswa dapat melihat data ujian serta memulai ujian pada
website.
3. Ujian
Merupakan Halaman yang di khususkan untuk memilih dan memulai ujian sesuai
dengan kategori soal.
4. Informasi Ujian
Merupakan halaman untuk informasi seputar Ujian Online
5. Logout
Pada menu ini untuk keluar dari sistem

INFORMASI AKTIVASI AKUN
Calon Mahasiswa dapat mengetahui informasi akun dengan mengecek email masingmasing (apabila sudah di kirim oleh admin ), berikut tahapan tahapannya pada gambar
dibawah ini;
Note : sebagai contoh media yang digunakan adalah Gmail
Masuk kedalam gmail, dengan mengisi email yang digunakan saat pendaftaran dan isi
password
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Pada gambar2 diatas yang dilingkari warna merah adalah email dari pihak pendaftaran
universitas borobudur yang berisikan informasi akun dan alamat web untuk mengikut
seleksi, klik email tersebut seperti gambar di bawah ini.

Klik tombol atau link Tes Ujian Online maka akan di arahkan ke web tes online
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PENGGUNAAN SITO MAHASISWA
1. Login
Untuk masuk ke halaman utama, Mahasiswa harus login terlebih dahulu dengan
memasukan username dan password yang telah diberikan dalam email masingmasing kemudian klik tombol login. Berikut form isian login seperti gambar berikut

2. Halaman Utama/Home
Menu yang terdapat dalam halaman utama berada di panel atas pada website
dengan berbagai icon menu seperti gambar dibawah ini.
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3. Ujian
Untuk memulai ujian, klik menu/icon Ujian

Pilihlah ujian/tes yang akan di kerjakan terlebih dahulu, sebagai contoh 1. Tes
Kemampuan kemudian klik

untuk memulai ujian.

Mahasiswa menjawab dengan memilih button A,B,C,D atau E, sesuai dengan
jawaban yang benar kemudian Klik tombol Berikutnya untuk melanjutkan ke
pertanyaan selanjutnya.
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Bila waktu yang telah ditentukan berakhir, makan akan muncul
popup/pemberitahuan

Klik tombol OK untuk mengkonfirmasi, Maka akan langsung diarahkan ke halaman
Daftar Ujian/Tes

Pada kolom Nilai akan muncul hasil Nilai dari pengerjan Tes/Ujian dan pada kolom
Aksi akan berubah status “Ikuti ujian” Menjadi “Anda Sudah Ikut” dengan warna
merah, apabila sudah mengikuti ujian tersebut, seperti gambar diatas.
Apabila Mahasiswa telah menyelesaikan semua Ujian/Tes yang disediakan, maka
selanjutnya Menunggu Pemberitahuan dari pihak Universitas Borobudur Mengenai
Tahapan Selanjutnya,
Note: Pemberitahuan Melalui Website Penerimaan Mahasiswa Baru dan Email
4. Logout
Untuk keluar dari halaman utama sistem informasi tes online, Klik Logout yang berada pada
panel atas sebelah kanan, seperti gambar dibawah ini;
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