
Cara menjalankan program 

 

- Tempatkan aplikasi web di C -> appserv -> www 

 

- Kemudian buka browser, panggil dengan  cara ketikkan localhost/topsis.ok (nama folder aplikasi 

web) 

 

- Akan muncul tampilan : 

 

 SEBAGAI ADMIN 

Kemudian klik menu login(admin di halaman bawah web), akan muncul tampilan seperti berikut : 

 



Masukkan username dan password, jika benar maka akan menuju halaman admin seperti berikut ; 

 

Terdapat menu input data, ubah dan delete data, laporan dan cek pengguna 

                    

A. Menu  input  

1. Input type sepeda motor 

 

Tuliskan type sepeda motor kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan ke database. 

2. Input merk sepeda motor 

 

Tuliskan merk sepeda motor dan klik tombol simpan untuk menyimpan data ke database. 



 

3. Input jenis sepeda motor 

 

Tuliskan jenis sepeda motor dan klik tombol simpan untuk menyimpan data ke database. 

4. Input sepeda motor 

 

Tuliskan noplat sepeda motor  dan pilih mana motor kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan 

data ke database. 

5. Input kriteria topsis 

 

Digunakan untuk menginputkan kriteria perhitungan nilai sepeda motor mengunakan metode topsis, 

masukkan nama kriteria kemudian tekan tombol proses.  

6. Input ranking  

 

Pilih kriteria, kemudian masukkan nama data awal, kemudian pilih ranking dan klik proses untuk 

menyimpan data ke database. 

 

 

 



 

7. Input nilai sepeda motor  

 

Pilih nomor plat, pilih merk, harga, warna, type, kondisi mesin, kondisi fisik, kelengkapan serat dan 

tahun, jika semua sudah benar klik proses untuk menyimpan data kedalam database. 

B. Edit dan hapus data 

1. Edit dan hapus data type sepeda motor  

 

Pilih ubah jika akan mengubah type sepeda motor pilih data yang akan diubah kemudian klik ubah, maka 

akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika data telah dilakukan perubahan maka simpan data dengan klik tombol ubah. Jika akan menghapus 

data maka klik hapus maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika ingin menghapus maka tekan tombok ok, jika batal menghapus maka tekan tombol cancel. 

 

 

 

 



 

2. Edit dan hapus data merk sepeda motor  

 

Pilih ubah jika akan mengubah merk sepeda motor pilih data yang akan diubah kemudian klik ubah, 

maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika data telah dilakukan perubahan maka simpan data dengan klik tombol ubah. Jika akan menghapus 

data maka klik hapus maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika ingin menghapus maka tekan tombok ok, jika batal menghapus maka tekan tombol cancel. 

3. Edit dan hapus data jenis sepeda motor. 

 

Pilih ubah jika akan mengubah jenis sepeda motor pilih data yang akan diubah kemudian klik ubah, 

maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 



Jika data telah dilakukan perubahan maka simpan data dengan klik tombol ubah. Jika akan menghapus 

data maka klik hapus maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika ingin menghapus maka tekan tombok ok, jika batal menghapus maka tekan tombol cancel. 

4. Ubah dan hapus sepeda motor 

 

Pilih ubah jika akan mengubah sepeda motor pilih data yang akan diubah kemudian klik ubah, maka 

akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika data telah dilakukan perubahan maka simpan data dengan klik tombol ubah. Jika akan menghapus 

data maka klik hapus maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika ingin menghapus maka tekan tombok ok, jika batal menghapus maka tekan tombol cancel. 

 

 

 



5. Ubah dan hapus data Kriteria  

 

Pilih ubah jika akan mengubah kriteria sepeda motor pilih data yang akan diubah kemudian klik ubah, 

maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

 

 

Jika data telah dilakukan perubahan maka simpan data dengan klik tombol ubah. Jika akan menghapus 

data maka klik hapus maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika ingin menghapus maka tekan tombok ok, jika batal menghapus maka tekan tombol cancel. 

6. Ubah dan delete ranking sepeda motor. 

 



 

Pilih ubah jika akan mengubah ranking sepeda motor pilih data yang akan diubah kemudian klik ubah, 

maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika data telah dilakukan perubahan maka simpan data dengan klik tombol ubah. Jika akan menghapus 

data maka klik hapus maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika ingin menghapus maka tekan tombok ok, jika batal menghapus maka tekan tombol cancel. 

 

 



7. Edit dan delete nilai sepeda motor 

 

Pilih ubah jika akan mengubah nilai sepeda motor pilih data yang akan diubah kemudian klik ubah, maka 

akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika data telah dilakukan perubahan maka simpan data dengan klik tombol ubah. Jika akan menghapus 

data maka klik hapus maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

Jika ingin menghapus maka tekan tombok ok, jika batal menghapus maka tekan tombol cancel. 

C. LAPORAN 

1. Laporan type sepeda motor 

 

 



2. Laporan merk sepeda motor 

 

3. Laporan jenis sepeda motor 

 

4. Laporan sepeda motor 

 

5. Laporan kriteria 

 



6. Laporan ranking sepeda motor 

 

7. Laporan nilai sepeda motor 

 

 



8. Cek pengguna 

 

 SEBAGAI USER 

- Masuk ke browser, ketikkan topsis.ok 

 

-Klik perhitungan di pojok kanan atas, akan tampil form masukan seperti dibawah ini: 

 

Masukkan nama anda, harga motor yang dikehendaki, warna dan tahun pembuatan 

motor, kemudian klik proses untuk melihat hasil perhitungan, hasil perhitungan seperti 

dibawah ini : 

 


