
1. Halaman Login 

 Halaan login merupakan halaman awal ketika program dijalanakan. Dalam 

halaman ini user harus menginputkan username dan password untuk masuk  kedalam 

sistem. Halaman login dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 

2. Halaman Menu Utama 

 Halaman menu uatama merupakan halaman yang ditampilkan ketika 

pengguna masuk kedalam sistem lewat login. Dalam halaman ini menampilkan menu 

menu yang disediakan. Halaman menu uatam dapat dilihat dalam gamabr berikut. 



 

 

3. Halaman Pengguna 

 Halaman pengguna merupakan halaman yang berguna untuk mengelola data 

pengguna. Pengguna merupkan orang yang dapat mengakses sistem. Dalam halaman 

ini bisa menambah, merubah, dan menghapus data pengguna. Halaman ini juga 

menyediakan fitur untuk pencarian data. Halaman pengguna dapat dilihat dalam 

gambar berikut. 

 



4. Halaman Kriteria 

Halaman kriteria merupakan halaman yang digunakaan untuk menampung 

data kriteria. Dalam halaman ini bisa menambah data kriteria yang digunakan dalam 

data subkriteeria dan pembobotan dalam perhitungan GAP. Dalam halaman ini bisa 

diolah tambah, ubah dan hapus, selain itu juga tersedia fitur pencarian. Halaman 

kriteria dapat dilihat dalam gamabr berikut. 

 

5. Halaman Subkriteria 

Halaman subkriteria merupakan halaman yang digunakan dalam subkriteria 

penilaian calon karyawan maupun profil jabatan / periode. Dalam halaman ini bisa 

dilakukan proses penambahan, ubah dan hapus data.Fasilitas pencarian juga 

disediakan dalam halaman ini. Halaman kriteria dapat dilihat dalam gambar berikut. 



 

6. Halaman Profil Periode 

Halaman profil periode merupakan halaman yang digunakan untuk 

memberikan setiap nilai kecocokan terhadapa periode yang ada dengan nilai 

subkriteria yang dijadikan acuan. Dalam halaman profil periode pengguna harus 

mengisi data yang sesuai dengan kebutuhan. Halaman profil periode dapat dilihat 

dalam gambar berikut. 



 

7. Halaman Setting Core Factor dan Secondary Factor 

Halaman setting CF dan SF merupakan halaman yang digunakan untuk 

menseting nilai CF dan SF. Dalam halaman ini pengguna hanya bisamenampilkan 

data dan merubah data setting yang tersedia. Halaman setting CF dan SF dapat dilihat 

dalam gamabr berikut. 

 

8. Halaman Karyawan 

Halaman karyawan merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan 

daya calon karyawan. Dalam halaman ini pengguna bisa mengelola data karyawan 



dengan cara menambah, merubah, menghapus dan pencarian data karyawan. 

Halaman karyawan dapat dilihat dalam gambar berikut. 

 

9. Halaman Nilai Karyawan 

Halaman nilai karyawan berfungsi untuk mengeloal data nilai karayawan. 

Calon karyawan yang sudah terdaftar dapat menambahkan data nilai untuk dapat 

dilakukan proses perhitungan. Halaman Nilai karyawan dapat dilihat dalam gambar 

berikut. 

 



10. Halaman Pembobotan 

Halmanan pembootan merupakan halaman yang digunakan untuk proses 

pembobotan kriteria. Dalam halaman ini pengguna harus mengisi pembobotan 

dengan nilai kepentingan berupa presentase. Halaman pembobotan dapat dilihat 

dalam gambar berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

11. Halaman Hasil 

Halaman hasil merupakan halaman yang digunakan untuk menampilkan hasil 

perhitungan. Dalam halaman hasil ditampilkan hasil perhitungan akhir dengan di 

urutkan dari nilai akhir dari yang tertinggi ke yang terendah. 

 


