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Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru

PENJELASAN UMUM

Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPMB) adalah sebuah aplikasi
yang mempercepat proses pendaftaran dan pengolahan data calon mahasiswa baru,
aplikasi ini diharapakan dapat memudahkan calon mahasiswa dari dalam maupun luar
daerah agar bisa mendapat informasi seputar

pendaftaran online di Universitas

Borobudur.
Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru ini dibangun menggunakan
bahasa pemograman PHP (Hypertext Prepocessor) dengan Basis data MySQL dan tema
menggunakan Bootstrap.
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Menu
Sistem informasi Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPMB)

1. Home
Merupakan halaman yang pertama kali ditampilkan pada saat program di
jalankan/dibuka. Melalui inilah calon mahasiswa dapat mulai menggunakan
fasilitas-fasilitas SIPMB
2. Informasi kuliah
Menu informasi kuliah memiliki sub menu program studi dan biaya perkuliahan
- Program studi
Informasi seputar Program studi yang ada di Universitas Borobudur
- Biaya perkuliahan
Informasi mengenai rincian biaya perkuliahan
3. Tempat Pendaftaran
Informasi mengenai tempat dan waktu pendaftaran
4. Alur Pendaftaran
Informasi tentang tahapan – tahapan proses pendaftaran
5. Pendaftaran
Melalui menu pendaftaran ini mahasiswa dapat melihat, mendaftar dan
mengkonfirmasi pembayaran yang masing masing fasilitas tersebut pada sub
menu pendaftaran mahasiswa baru, Data Pendaftar, dan Konfirmasi pembayaran
- Pendaftaran Mahasiswa Baru
Dengan sub menu ini mahasiswa memulai mengisi formulir pendaftaran online
- Data Pendaftar
Informasi mengenai calon mahasiswa yang sudah mendaftar
- Konfirmasi Pembayaran
Pada sub menu ini calon mahasiswa mengkonfirmasi pembayaran kepada
pihak pendaftaran sebagai bukti pembayaran, kemudian calon mahasiswa
mendapatkan informasi tentang tahapan – tahapan selanjutnya.
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PENGGUNAAN SIPMB
Mahasiswa / calon pendaftar dapat melihat informasi kuliah seputar, Info Kuliah, Tempat
Pendaftaran, dan Alur Pendafataran yang tertera di bagaian panel atas pada website.
1. Pendaftaran mahasiswa baru
Calon Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran dengan meng-klik menu
Pendaftaran kemudian klik Pendaftaran Mahasiswa Baru, seperti gambar
dibawah ini.

Kemudian akan muncul formulir pendaftaran.
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Isilah setiap form dengan benar dan isilah Email dan No Handphone dengan
Benar, setelah selesai mengisi formulir klik Daftar untuk mendaftar dan akan
muncul popup pendaftaran sukses.
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2. Konfirmasi Pembayaran
Berikutnya akan diarahkan kepada halaman form konfirmasi , pada halaman ini
calon mahasiswa diminta untuk mengisi form/upload bukti pembayaran. Pertama
calon mahasiswa mencari datanya atau dengan mengetik namanya di kolom
pencarian, kemudian mengklik tombol konfirmasi, seperti gambar di bawah ini
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Kemudian isi form konfirmmasi dan upload bukti pembayaran, seperti gambar dibawah
ini dan klik tombol konfirmasi untuk mengkonfirmasi.

Maka akan muncul popup/pemberitahuan konfirmasi berhasil dikirim

3. Cetak Formulir
kemudian klik tombol cetak formulir untuk menampilkan data pribadi dan
pemberitahuan akun untuk tes seleksi. Seperti gambar di bawah ini
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Tahapan selanjutnya calon mahasiswa menunggu konfirmasi dari pihak pendaftaran
tentang pemberitahuan tes seleksi yang akan diberitahukan melalui email masing –
masing.
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