
 
 

CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

 

Untuk dapat menjalankan aplikasi ini, yang dilakukan adalah : 

1. Login sebagai administrator.  Untuk administrator jurusan menggunakan: 

Username  : jurusan1 

Password : 1q2w3e4r 

Sedangkan untuk admin BKK menggunakan : 

Username : bkk1 

Password : bkktunas 

2. Jika login sebagai pihak jurusan, untuk menginputkan data pribadi siswa pilih menu 

‘input siswa’.  Untuk melihat daftar siswa, pilih menu ‘daftar siswa’. 

3. Jika login sebagai pihak BKK, maka : 

a. Untuk menambah admin dalam mengelola pilih menu ‘input admin’, untuk 

melihat daftar admin dan passwordnya pilih menu ‘lihat daftar admin’. 

b. Untuk menambah data perusahaan pilih menu ‘input perusahaan’, untuk melihat 

daftar perusahaan yang ada pilih menu ‘lihat daftar perusahaan’. 

c. Untuk menambah kriteria pilih menu ‘input kriteria’ kemudian pilih perusahaan 

yang tersedia di form.  Untuk melihat daftar kriteria, pilih menu ‘lihat daftar 

kriteria’. 

d.  Untuk menambah variabel, pilih menu ‘input variabel’ kemudian pilih 

perusahaan dan kriteria yang akan diinputkan variabel.  Untuk melihat daftar 

variabel, pilih menu ‘lihat daftar variabel’. 

e. Untuk menambah range, pilih menu ‘input range’ kemudian pilih perusahaan dan 

kriteria yang di inginkan dan isikan data nilai range.  Untuk melihat daftar range 

pilih menu ‘lihat daftar range’. 



 
 

f. Untuk melakukan menambah nilai siswa di suatu perusahaan pilih menu ‘input 

penyaringan’ kemudian pilih perusahaan dan jurusan yang diinginkan.  Akan 

muncul daftar siswa sesuai dengan jurusan yang dipilih, jika ingin menginputkan 

data salah satu siswa pilih link ‘isikan data’.  Jika ingin melakukan penyaringan 

maka pilih menu ‘daftar penyaringan’, kemudian pilih perusahaan yang akan 

dilakukan penyaringan.  Setelah memilih perusahaan akan muncul daftar siswa 

beserta nilainya.  Untuk melakukan perhitungan klik ‘Hitung’, maka aplikasi akan 

menampilkan hasil perhitungan.  Selain menampilkan hasil perhitungan nilai 

siswa menggunakan metode saw, maka masukkan jumlah siswa yang dibutuhkan.  

Jika di klik simpan, maka akan muncul daftar siswa urut sesuai dengan nilai 

perhitungan tertinggi sesuai jumlah yang dimasukkan. 


