
Adapun cara untuk menjalankan aplikasi ini adalah dengan cara : 

1. Buka browser kemudian ketikkan localhost/tracer-akakom maka akan menampilkan 

beranda yang ada di frontend. 

 
2. Menu berita untuk melihat informasi berita 

 
3. Menu lowongan kerja untuk melihat informasi lowongan pekerjaan. 

 



4. Menu Hubungi untuk mengirimkan pesan kepada admin. 

 
5. Menu Daftar untuk melakukan registrasi agar bisa melakukan login, jika nim sudah 

terdaftar maka register akan berhasil dan jika tidak maka akan menampilkan error. 

 
6. Menu Masuk digunakan untuk login user. 

 
7. Jika alumni sudah login terdapat beberapa menu yaitu Beranda , Berita, Info 

lowongan pekerjaan,Hubungi, dashboard, logout. 

8. Pada menu dashboard alumni dapat melihat profil , update profil, melakukan kirim 

berita yaitu untuk menambahkan berita, kirim lowongan kerja untuk menambahkan 



lowongan pekerjaan, kemudian change password untuk merubah password dengan 

cara memasukkan password lama kemudian memasukkan password lama. 

Profil alumni 

 
Form edit profil 

  

Form kirim berita 

 



Form kirim lowongan kerja 

 

Form ganti password 

 

9. Kemudian jika mau masuk ke halaman admin maka ketikkan localhost/tracer-

akakom/admin, maka akan tampil beberapa menu yaitu : 

 
 



10. Menu berita untuk melihat data berita, dan dapat melakukan tambah data, lihat data, 

update data dan hapus data berita.  

 
Form tambah berita 

 
11. Menu lowongan kerja untuk melihat data lowongan kerja, dan dapat melakukan 

tambah data, lihat data, update data dan hapus data lowongan kerja.  

 



Form tambah lowongan kerja 

 
 

12. Menu kategori untuk melihat data kategori dari berita dan lowongan kerja, dan dapat 

melakukan tambah data, lihat data, update data dan hapus data kategori.  

 
Form tambah kategori 

 
13. Menu user untuk melihat data user, dan dapat menghapus data user. 

 



14. Menu alumni untuk melihat data alumni, dan dapat melakukan tambah data, lihat 

data, update data dan hapus data alumni. 

 
Form tambah alumni 

 
15. Menu jenjang untuk melihat data jenjang yaitu S1 dan D3, dan dapat melakukan 

tambah data, lihat data, update data dan hapus data jenjang.  

 
Form tambah jenjang 

 



16.  Menu prodi untuk melihat data prodi yaitu jurusan, dan dapat melakukan tambah 

data, lihat data, update data dan hapus data prodi.  

 
Form input prodi 

 
17. Menu komentar untuk melihat data komentar dari user untuk berita dan lowongan 

kerja, dan dapat melakukan hapus data komentar.  

 
18. Menu kontak masuk untuk melihat data pesan, dan dapat lihat data dan hapus data 

pesan.  

 
19. Menu slider untuk melihat data slider/corousel yang ada di frontend, dan dapat 

melakukan tambah data, lihat data, update data dan hapus data slider atau corousel.  

 

 



Form input slider 

 
 Hasil tambah slider 

 


