
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

Cara Seting Awal Aplikasi 

1. Pastikan perangkat komputer telah terinstal webserver XAMPP, kemudian buka pada kontrol 

panel webserver XAMPP, dan aktifkan modul Apache dan MySQL, seperti tampilan dibawah 

ini 

 

2. Copy file program dengan nama folder izinbelajar kemudian paste di direktori 

C:/xampp/htdocs/ 

3. Buka web browser, kemudian buka alamat http://localhost/phpmyadmin pada web browser. 

Langkah seting database sebagai berikut: 

a. Pilih menu SQL di bagian atas halaman  

 

b. Copy-paste source code dari file listing program pada bagian database, kemudian 

klik kirim 

http://localhost/phpmyadmin


4. Buka alamat http://localhost/izinbelajar untuk mengakses aplikasi 

 

Cara Menggunakan Aplikasi 

Ada tiga pengguna yang dapat menggunakan aplikasi ini yaitu: staf, pemroses administrasi, dan 

kepala seksi. 

Cara Menggunakan Aplikasi sebagai Staf 

1. Pilih menu Cek Status Pengajuan 

 

2. Kemudian muncul form sebagai berikut, masukkan nomor pegawai lalu klik tombol CARI 

atau tekan tombol ENTER 

 

http://localhost/izinbelajar


3. Jika data tidak ditemukan maka akan muncul tampilan berikut 

 

4. Jika data ditemukan maka akan muncul tampilan berikut 

 

Cara Menggunakan Aplikasi sebagai Pemroses Administrasi 

1. Pilih menu Login Backoffice 

 

2. Kemudian muncul form sebagai berikut, masukkan username pemroses dan password 

pemroses, lalu klik tombol LOGIN atau tekan tombol ENTER 

 



3. Untuk pemroses tersedia menu beranda, data pengajuan dan laporan sebagai berikut 

 

4. Menu data pengajuan digunakan untuk melihat, menginput, mengubah dan menghapus data 

pengajuan studi lanjut 

 

5. Untuk menambahkan data pengajuan, klik tombol Tambah, akan muncul form sebagai 

berikut. Setelah data diisi dengan lengkap, klik tombol Simpan 

 



6. Untuk mengubah data pengajuan yang sudah ada, klik tombol Ubah pada salah satu data di 

samping kanan tabel. Isikan perubahan data kemudian klik tombol Simpan 

 

7. Untuk menghapus data pengajuan, klik tombol Hapus pada salah satu data di samping kanan 

tabel. 

8. Menu laporan menampilkan berapa jumlah pegawai yang lolos dan tidak lolos serta nama-

nama pegawai dari masing-masing status pengajuan tersebut. 

 



Cara Menggunakan Aplikasi sebagai Kepala Seksi 

1. Pilih menu Login Backoffice 

 

2. Kemudian muncul form sebagai berikut, masukkan username kasi dan password kasi, lalu 

klik tombol LOGIN atau tekan tombol ENTER 

 

3. Untuk kasi tersedia menu beranda, seting, rekomendasi dan laporan sebagai berikut 

 

4. Menu seting digunakan untuk mengatur jumlah rekomendasi dan kriteria yang akan 

digunakan untuk penentuan rekomendasi. Sifat diisi cost jika kriteria diprioritaskan dari nilai 

yang terkecil, dan diisi benefit jika kriteria diprioritaskan dari nilai yang terbesar. Bobot 

kriteria usia dan masa kerja diisi dengan nilai antara 10-30, nilai prestasi kerja diisi dengan 

nilai antara 20-50, dan nilai TPA serta nilai TOEFL diisi dengan nilai antara 10-20, hingga 



totalnya 100. Klik Simpan jika sudah disesuaikan. 

 

5. Menu rekomendasi akan menampilkan daftar rekomendasi pegawai yang layak diberi bantuan 

studi lanjut dengan ranking berdasarkan nilai akhir. Jumlah kandidat dengan status lolos 

berdasarkan jumlah rekomendasi yang sudah ditentukan sebelumnya di menu seting. 

 



6. Menu laporan menampilkan berapa jumlah pegawai yang lolos dan tidak lolos serta nama-

nama pegawai dari masing-masing status pengajuan tersebut. 

 


