
CARA MANUAL PENGGUNAAN PROGRAM APLIKASI 

Aplikasi pendukung untuk menjalankan website : 

1. Browser (Chrome, Mozzila Firefox, Safari Dll) 

2. Xampp versi 3.2.2 

Xampp dibutuhkan untuk mengakses website dalam server localhost. Berikut adalah 

panduan cara mengakses website melalui server localhost: 

1. Instal aplikasi xampp yang telah di download 

2. Jalankan xampp yang sudah diinstal lalu klik tombol star pada apache dan myqsl. 

 

Gambar tampilan xampp pada control panel setelah ikon apache dan mysql 

diklik untuk diaktifkan 

3. Buka browser lalu akses http://localhost apabila tampilan di halaman browser 

seperti yang terlihat dibawah maka penginstalan Xampp berhasil.  

http://localhost/


 

4. Selanjutnya copy folder bayes_atul lalu paste ke direktori C:\Xampp\htdocs 

5. Bukan browser akses http://localhost/phpMyadmin lalu buat database baru 

dengan mengeklik new, isikan dengan nama, bayes_atul lalu klik create. 

6. Import database dengan memilih choice file database yang ada didalam folder 

bayes_atul, lalu pilih bayes_atul(1).sql lalu klik go. 

7. Akses http://localhost/bayes_atul/admin. Apabila tidak ada pesan error maka 

aplikasi siap digunakan. 

8. Login dengan username = atul dan password= atul, setelah login maka akan 

muncul halaman awal admin. 

9. Didalam sistem admin terdapat beberapa menu yaitu : 

a. Data admin digunakan untuk merubah, manambah, menghapus username dan 

password. 

b. Data training digunakan untuk data training yang sudah masuk ke sistem 

dimana terdapat menu hapus, edit dan tambah.   

c. Data  soal digunakan untuk menampikan daftar soal dimana terdapat menu 

hapus, edit dan tambah. 

http://localhost/phpMyadmin
http://localhost/bayes_atul/admin


d. Halaman digunakan untuk menampilkan segala bentuk informasi penerimaan 

mahasiswa baru di stmik akakaom. 

e. Kritik dan saran digunakan untuk menampilkan tanggapan  baik kritik dan 

saran yang  telah dikirim  user. 

f. Akurasi data digunakan untuk menguji keasurasian data. . 

10. Selanjutnya untuk mengakses sisi pengguna/user/pengunjung masuk akses 

http://localhost/bayes_atul 

11. Didalam sistem user terdapat beberapa menu 

a. Home digunakan untuk mengisi data kriteria untuk menentukan jenjang studi. 

b. Daftar calon mahasiswa menampilkan seluruh daftar calon mahasiswa yang 

telah mendaftar dan melakukan tes. 

c. Informasi menampilkan segala bentuk informasi terkait penrimaan 

mahasiswa baru. 

d. Kritik dan saran menampilkan form dimana pengunjung dapat 

menyampaikan kritik dan sarannya. 

e. Grafik pengunjung untuk melihat jumlah pengunjung perhari dan untuk 

manpilkan banyaknya pilihan studi antara D3 dan S1. 

http://localhost/bayes_atul

