
CARA MENJALANKAN PROGRAM

1. Instal Neatbeans 7.4

2. Instal JDK 7.5.1

3. Running project pada Neatbeans (splash screen akan muncul)

4. Terdapat Dua akses login yaitu Pemilik (Pemilik Mebel)  dan Admin (Pembuat Aplikasi)

 Akses Login Pemilik

Di dalam tampilan menu pemilik terdapat tiga button, button pertama adalah Pilih

Kayu Jati, button kedua adalah About dan yang ketiga adalah button keluar



Jika memilih button pilih kayu jati maka akan muncul tiga pilihan yaitu pilih jenis

kayu, pilih umur kayu dan pilih warna kayu.



Jika sudah memilih jenis kayu, umur kayu dan warna kayu langkah selanjutnya

adalah hitung kayu, dan tampilan hasil pemilihan jenis kayu, umur kayu dan warna

kayu maka setelah dihitung hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Button Abaut adalah untuk mengetahui tentang pembuat.



 Akses Login Admin

Di dalam tampilan menu pemilik terdapat empat button, button pertama adalah

Pilih Kayu Jati, button kedua adalah Ubah bobot AHP, button ketiga adalah About

dan yang keempat adalah button keluar .



JIka memilih Button Ubah Bobot AHP maka akan terdapat menu pilihan yaitu :

Kriteria, Subkriteria Umur, Subkriteria Warna dan Subkriteria Jenis.

Di dalam perbandingan kriteria terdapat tiga perbandingan yaitu :

 Jenis Kayu dengan Umur kayu

 Jenis kayu dengan Warna Kayu

 Umur Kayu dengan Warna kayu



Di dalam perbandingan SubKriteria Jenis terdapat tiga perbandingan yaitu :

 Jati lengo dengan Jati Sungu

 Jati Lengo dengan Jati Werut

 Jati Lengo dengan Jati Doreng

 Jati Lengo dengan Jati Kapur

 Jati Sungu dengan Jati Werut

 Jati Sungu dengan Jati Doreng

 Jati Sungu dengan Jati Kapur

 Jati Werut dengan Jati Doreng

 Jati Werut dengan Jati Kapur

 Jati Doreng dengan Jati Kapur



Di dalam perbandingan SubKriteria umur terdapat enam perbandingan yaitu :

 <10 tahun dengan 10 – 15 tahun

 <10 tahun dengan 15 – 30 tahun

 <10 tahun dengan 30> tahun

 10 – 15 tahun dengan 15 – 30 tahun

 10 – 15 tahun dengan >30 tahun

 15 – 30 tahun dengan >30 tahun



Di dalam perbandingan SubKriteria warna terdapat tiga perbandingan yaitu :

 Coklat Muda dengan Coklat Kelabu

 Coklat Muda dengan Merah Coklat

 Coklat Kelabu dengan Coklat Muda

Jika memilih button pilih kayu jati maka akan muncul tiga pilihan yaitu pilih jenis

kayu, pilih umur kayu dan pilih warna kayu.



Jika sudah memilih jenis kayu, umur kayu dan warna kayu langkah selanjutnya

adalah hitung kayu, dan tampilan hasil pemilihan jenis kayu, umur kayu dan warna

kayu maka setelah dihitung hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Button Abaut adalah untuk mengetahui tentang pembuat sama pada di tampilan

pemilik


