
CARA MENJALANKAN APLIKASI 

1. Untuk dapat menjalankan aplikasi yang harus dilakukan 

terlebih dahulu adalah melakukan Run Main Project pada 

program. 

 

 

2. Selanjutnya akan tampil form login. Untuk dapat masuk ke 

menu utama, terlebih dahulu isikan username dan 

password . username dan password pada form login adalah 

“admin” dan klik Login. 



 

3. Bila login telah berhasil akan masuk pada form daftar. 

Pada form daftar staf admisi dapat menambahkan data 

pendaftar dengan cara klik button tambah, maka textField 

akan aktif. 

 

4. Setelah itu isikan semua data pada form daftar. 



 

5. Setelah semua data telah terisi maka tekan button simpan 

dan akan muncul kotak dialog “Berhasil Menginputkan 

Data Pendaftar”. 

 

6. Selanjutnya tekan button ok maka akan muncul kotak 

dialog utuk jurusan yang cocok untuk mahasiswa. 

 



7. Untuk mengubah data pendaftar yang harus dilakukan 

adalah memilih terlebih dahulu data pendaftar yang ingin 

diubah dengan cara mengklik data pendaftar. 

 

8. Setelah memilih data maka tekan button ubah. Maka kita 

dapat mengubah data yang ingin diubah. Setelah data 

diubah maka tekan button simpan dan akan muncul kotak 

dialog “Berhasil Mengupdate Data Pendaftar”. 

 

9. Untuk dapat menghapus data pendaftar, pilih terlebih 

dahulu data yang ingin dihapus. 



 

10. Setelah memilih data maka tekan button hapus, akan 

muncul kotak dialog sebagai berikut. 

 

11. Jika tidak ingin menghapus maka pilih button tidak dan 

jika ingin menghapus maka tekan button ya. 

12. Selanjutnya pada form Latih fungsinya sama seperti 

form Daftar terdapat button tambah, ubah, hapus dan 

simpan. 

13. Pada form uji disini berfungsi untuk menguji data latih. 

Yang dilakukan pada form uji adalah mengisikan semua 

data pada form uji. 



 

14. Setelah mengisikan data maka tekan button proses. 

 

15. Maka akan muncul hasil yaitu jarak terpendek dan 

jurusan yang didapat. 



 

16. Jika hasil tidak sesuai dengan target maka aka mucul 

kotak dialog sebagai berikut. 

 

17. Tetapi jika muncul seperti kotak dialog dibawah hasil 

tidak di temukan maka tambah nilai K . 

 

18. Sehingga pada jarak terdekat dan jurusan tidak akan 

muncul hasilnya. 



 

19. Selanjutnya adalah form user pada form user disini ber 

fungsi untuk menambah user baru. Penggunaan pada form 

user sama seperti pada form daftar dan form latih. 

 

 

 

 


