
Cara Menjalankan Aplikasi 

1. Langkah untuk menjalankan aplikasi adalah login sebagai admin atau sebagai pimpinan 

Level Admin 

 

Setelah login sebagai admin maka akan tampil seperti terlihat pada gambar dibawah ini 

 

Admin akan mengelolah data kriteria, data alternatif, data user ,data wisata dan juga 

melakukan perhitungan serta melihat laporan. 

a. Masuk ke menu Kelola Data Kriteria maka akan tampil daftar kriteria seperti gambar 

dibawah ini 



 

Terdapat pilihan untuk menghapus dan mengedit data, serta pilihan untuk 

menambah kriteria, tambah kriteria berpengaruh untuk melakukan perhitungan (pada 

gambar diatas terdapat empat kriteria karena penulis membatasi empat kriteria saja). 

Nilai prioritas yang tampil tidak di inputkan admin melainkan dari hasil matrix 

perhitungan prioritas kriteria.  

b. Masuk ke menu Kelola Data Wisata maka akan tampil daftar kriteria seperti gambar 

dibawah ini. 



 

Tampilan gambar diatas adalah daftar wisata yang dikelola oleh admin, ada tiga 

operasi yang bias dilakukan, yaitu melihat detail wisata, edit data dan juga hapus data. 

Terdapat pilihan untuk mendambahkan data wisata, data wisata yang diinputkan 

berkaitan dengan jumlah alternafif yang digunakan untuk melakukan perhitungan. 

c. Masuk ke menu Kelola Data User maka akan tampil daftar kriteria seperti gambar 

dibawah ini. 

 

d. Masuk ke menu Perhitungan maka akan tampil daftar kriteria seperti gambar dibawah 

ini. 



 

Tampilan gambar diatas adalah untuk perhitungan perbandingan antar kriteria, 

pengguna harus menginputkan nilai berdasarkan presepsi tingkat kepentingan 

maupun pengalaman pengguna, nilai yang diinputkan berdasarkan tabel saaty antara 

1-9. Setelah menginputkan nilai perbandingan antar kriteria selanjutnya 

menginputkan nilai untuk perbandingan tiap kriteria dengan alternatif yang dipilih. 

Terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

  

Selanjutnya setelah semua nilai diinputkan maka melakukan perhitungan dengan 

klik tombol hitung, maka akan tampil hasil perhitungan dari perbandingan antar 

kriteria.  



e. Hasil akhir dari perhitungan yang menjadi prioritas untuk memilih alternatif 

pengembangan lokasi objek wisata dapat dilihat pada menu Kelola Daftar Wisata. 

Tampilan yang menjadi pilihan terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

f. Selanjutnya untuk dapat melihat laporan berupa, daftar kriteria yang dipilih, daftar 

objek wisata (alternatif), daftar wisata dan hasil perhitungan dapat dilihat dengan klik 

menu laporan. 

2. Langkah untuk menjalankan aplikasi adalah login sebagai admin atau sebagai pimpinan 

Level Pimpinan 

 



Level pimpinan ketika login maka tampilan menu utama berupa laporan ini dikarenakan 

pimpinan mengakses hanya untuk melihat laporan laporan. Tampilan menu pimpinan 

terlihat seperti gambar dibawah ini. 

 

Gambar diatas pimpinan hanya memiliki satu menu yaitu laporan yang ketika 

diklik maka pimpinan dapat melihat daftar laporan yaitu : laporan daftar alternatif, 

laporan daftar kriteria, laporan daftar wisata dan laporan daftar penilaian.tampilan menu-

menu terlihat seperti gambar dibawah ini. 

 


