
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

1. Saat menjalankan aplikasi pertama kali akan tampil menu utama yang 

terdapat 2 menu yaitu menu login administrator dan menu tentang. 

2. Menu login administrator digunakan untuk login admin saat akan 

masuk sistem, sedangkan menu tentang untuk melihat informasi 

tentang aplikasi. 

3. Untuk dapat masuk ke sistem, maka harus memilih tombol login 

administrator yang kemudian akan muncul halaman login admin untuk 

memasukkan username dan password admin. 

4. Setelah uername dan password yang digunakan benar, maka akan 

masuk kehalaman input data yang terdapat 2 menu yaitu menu input 

data training dan menu input data testing. 

5. Untuk menginputkan (tambah, update, hapus) data training, maka 

pilih menu input data training terlebih dahulu untuk dapat masuk 

kehalaman input data training. 

6. Untuk proses penyimpanan data training, data yang diinputkan harus 

terisi semua dan kemudian dapat untuk disimpan dengan meilih 

tombol save. 

7. Untuk proses update data training, maka dapat memasukkan nomor 

data pada field no data yang tersedia kemudian tekan enter, kemudian 



proses perubahan data dapat dilakukan dengan memilih tombol 

update untuk menyimpan data yang telah di update. 

8. Untuk proses hapus data, maka cukup memasukkan nomor data pada 

field no data dan kemudian pilih tombol delete.  

9. Untuk melakukan training terhadap data, maka pilih tombol training. 

Training hanya dapat dilakukan satu kali selama data training tidak 

dirubah baik update, tambah ataupun hapus data. 

10. Untuk keluar dari halaman input data training, pilih tombol back. Dan 

untuk kembali kemenu utama pilih tombol logout. 

11. Untuk melakukan prediksi, maka pilih tombol input data testing yang 

akan menampilkan halaman input data testing yang didalamnya 

terdapat tombol proses untuk melakukan prediksi terhadap data yang 

diinputkan, tombol save untuk menyimpan data, tombol reset untuk 

mengosongkan field input data, dan tombol delete untuk menghapus 

data yang sudah ada. 

12. Untuk melakukan prediksi data, pastikan semua data terisi semua, 

kemudian pilih tombol proses untuk mengetahui hasil prediksi terhadap 

data yang diinputkan. 

13. Setelah prediksi diketahui, maka jika ingin menyimpan data pilih 

tombol save, dan jika tidak pilih tombol reset. 

14. Untuk kembali kemenu input data, pilih tombol back. Dan untuk 

kembali ke menu utama pilih tombol logout. 


