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1. Langkah – Langkah Melakukan Pemesan Produk di Fiky Electronic Online

Didalam web ini terdapat Halaman Index, Halaman Produk, Halaman 

Pendaftaran, Halaman Informasi, Halaman Buku Tamu, Halaman Contact, 

Halaman Login User, Halaman Pesananku, Sub Menu Bayar, Sub Menu Detail, 

Halaman Keranjang.

a. Jalankan web browsing seperti Internet explorer dan sejenisnyanya.

Gambar icon Internet Explorer

b. Pada address bar masukkan alamat website fiky contoh : 

http://www.fikyelectronik.com , lihat gambar di bawah ini:

Gambar address bar

c. Setelah halaman index ditampilkan, pilih  menu pendaftaran untuk 

melakukan pendaftaran terlebih dahulu, karena pada dasarnya pada web ini 

jika belum terdaftar maka belum bisa memesan produk.  Didalam halaman 

pendaftaran kita harus mengisi form yang tersedia. Ada pun data-data yang 

harus diisi adalah usernama, password, nama, alamat lengkap, kota, 

propinsi, telp, identitas, nomor identitas dan email. Lihat pada gambar di 

bawah:
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Gambar halaman pendaftaran

d. Jika semua data telah diisi klik tombol daftar!!

e. Jika anda berhasil untuk mendaftar, maka anda akan di pandu oleh web 

untuk melakukan langkah selanjutnya. Seperti pada tampilan gambar di 

bawah:

Gambar halaman pendaftaran yang sukses

f. Lakuan login terlebih dahulu dengan mengklik menu login, lihat pada 

gambar di bawah :

Gambar login pelanggan
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Diisi dengan username dan password waktu mendaftar. Setelah diisi 

dengan lengkap dan benar klik tombol login.

g. Anda akan berhasil login jika anda mengisi username dan passwor dengan 

benar. Dan selanjutnta akan di pandu oleh web, lihat pada gambar di bawah 

ini :

Gambar login pelanggan yang sukses

h. Klik menu produk untuk menjelajahi daftar produk yang di pasarkan oleh 

fiky elektronik, dihalaman produk terdapat merek, jenis, nama, harga, dan  

spesifikasi barang. Lihat pada gambar di bawah:

Gambar daftar produk yang di tawarkan

i. Langkah selanjutnya anda dapat memesan produk yang anda inginkan 

dengan cara memilih pesan.
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j. Setelah pesan diklik akan keluar halaman spesifikasi barang yang dipesan 

secara detail, dihalaman tersebut ada jumlah stock dan tempat memasukan 

jumlah barang yang dipesan. Lihat pada gambar di bawah:

Gambar halaman input jumlah barang yang dipesan

k. Setelah jumlah barang akan dipesan di masukkan lalu klik tombol pesan

untuk proses agar barang belanjaan atau pesanan anda masuk kedalam 

daftar keranjang belanjaan.

l. Setelah itu anda akan di pandu oleh web untuk langkah selanjutnya, yaitu 

lihat keranjang atau mau pesan lagi. Lihat pada gambar di bawah :

Gambar tampilan konfirmasi untuk pesan lagi

m. Untuk melihat list atau daftar barang belanjaan anda bisa langsung 

mengklik lihat keranjang atau juga bisa dengan mengklik menu keranjang.
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n. Keranjang adalah halaman untuk menyimpan daftar belanjaan atau barang 

pesanan anda. Di halaman ini terdapat fasilitas untuk membatalkan 

belanjaan jika memang barang tersebut tidak jadi di pesan atau di beli, 

selama anda belum membayar atau mentransfer uang belanjaan. Lihat 

pada gambar di bawah ;

Gambar halaman keranjang belanjaan

o. Setelah barang yang dipesan sesuai dengan yang anda inginkan, maka 

langkah selanjutnya adalah anda harus mentransfer sejumlah uang total 

belanjaan anda ke :

Bank : BCA Cabang Yogyakarta

Atas Nama : Almansyah 

No Rekening : 112233445566

p. Untuk proses pembayaran silahkan klik pesananku pada menu, lihat pada 

gambar di bawah:

Gambar menu utama
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q. Maka akan muncul daftar pesanan anda, berdasarkan nomor pesanan. Jadi 

setiap anda memesan produk storynya masih tersimpan di halaman ini. 

Anda tentunya masih dapat melihat detail belanjaan anda selama anda 

masih ingat dan menyimpan username dan password untuk login. Lihat 

pada gambar.

Tampilan halaman pesananku dilihat dari segi status

Gambar status pesanan

r. Klik bayar untuk proses pembayaran, dan klik detail untuk melihat rincian 

daftar belanjaan anda.

s. Setelah anda klik bayar,  maka anda akan disuguhkan dengan satu form 

yaitu form untuk konfirmasi pembayaran, diform ini anda diberi kesempatan 

untuk mengedit data anda, jika memang pada awal pendaftaran terdapat 

kesalahan untuk memasukkan data. Nama dan alamat di bawah adalah 

nama dan alamat penerima barang. Jadi mohon diisi dengan yang 

sebenarnya agar barang pesanan anda sampai ketujuan dengan cepat dan 

selamat. Lihat pada gambar di bawah untuk tampilan konfirmasi 

pembayaran:

Konfirmasi yang 
valida dan diterima 

oleh admin

Admin Dalam proses 
pengecekan konfirmasi

Konfirmasi yang 
tidak valid dan 

ditolak oleh admin
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Gambar konfirmasi pembayaran

t. Klik tombol kirim untuk mengrim konfirmasi beserta data anda yang baru. 

Anda sukses konfirmasi jika anda mendapat tampilan web seperti ini:

Gambar pembayaran yang sukses
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2. Cara Menjalankan Program Untuk Admin.

1. Admin akan melakukan login sebelum mengakses menu – menu khusus 

buat admin. Hak akses dari admin adalah mengolah data baik menambah 

data, mengedit data dan menghapus data. Di dalam admin terdapat menu 

Data Jenis, Data Merek, Data Barang, Data Kota, Data Transaksi, Laporan.

2. Untuk masuk ke admin, seorang admin perlu login terlebiih dahulu dengan 

username dan password yang telah di buat sebelumnya, lalu klik tombol 

login. Lihat pada gambar di bawah ini.

Halaman Login Administrator

3. Setelah login sukses, seorang admin akan disuguhkan dengan halaman  

main. Di mana dalam halaman ini terdapat menu-menu yang dapat diakses 

oleh seorang admin.

4. Dalam data jenis terdapat pasilitas untuk menambah, mengedit, dan 

menghapus. Untuk menambah data jenis kita klik tambah baru jenis 

barang sedangkan untuk menghapus klik hapus dan untuk mengedit 

silahkan klik edit, lihat gambar:

Gambar data jenis
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5. Dalam data merek terdapat pasilitas untuk menambah, mengedit, dan 

menghapus sama seperti data jenis. Untuk menambah data merek kita klik 

tambah baru merek barang sedangkan untuk menghapus klik hapus dan 

untuk mengedit silahkan klik edit, lihat gambar:

Gambar  data merek

6. Dalam data barang terdapat pasilitas untuk menambah dan mengedit. 

Untuk menambah data merek kita klik tambah baru barang dan untuk 

mengedit silahkan klik edit, lihat gambar:

Gambar data barang

7. Dalam data kota terdapat pasilitas untuk menambah, mengedit, dan 

menghapus sama seperti data jenis dan data merek. Untuk menambah data 
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kota kita klik tambah kota baru sedangkan untuk menghapus klik hapus

dan untuk mengedit silahkan klik edit, lihat gambar:

Gambar  data kota

8. Data transaksi adalah sarana untuk mengecek data-data konfirmasi 

pembayaran pemesan, klik valid jika memamang data yang dikirim oleh 

pemesan benar. Dan klik tidak valid untuk menolak data yang salah. Lihat 

pada gambar data transaksi dilihat dari satus:

Gambar halaman transaksi

9. Berikut adalah laporan yang akan di tampilkan Laporan  Daftar Jenis, 

Laporan Daftar Merek, Laporan Daftar Barang, Laporan Daftar Barang 

Berdasarkan Jenis, Laporan Daftar Barang Berdasarkan Merek, Laporan 

Konsumen, Laporan Pembayaran, Laporan Pesan, Laporan Detail Pesan, 
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Laporan Daftar Kota, Laporan Barang Yang Terjual, Laporan Daftar Buku 

Tamu. Lihat gambar berikut:

Gambar halaman laporan

a. Klik “Laporan  Daftar Jenis” untuk menampilkan laporan jenis barang. 

Lihat pada gambar berikut:

Gambar Laporan daftar jenis

b. Klik “Laporan  Daftar Merek” untuk menampilkan laporan merek barang. 

Lihat pada gambar berikut:

Gambar Laporan daftar merek
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c. Klik “Laporan  Daftar Barang” untuk menampilkan laporan barang. Lihat 

pada gambar berikut:

Gambar Laporan daftar barang

d. Klik “Laporan Daftar Barang Berdasarkan Jenis” untuk menampilkan 

laporan barang berdasarkan jenis. Lihat pada gambar berikut:

Gambar Laporan daftar barang berdasarkan jenis

e. Klik “Laporan Daftar Barang Berdasarkan Merek” untuk menampilkan 

laporan bsrsng berdasarkan merek. Lihat pada gambar berikut:
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Gambar Laporan daftar barang berdasarkan merek

f. Klik “Laporan Konsumen” untuk menampilkan laporan daftar konsumen. 

Lihat pada gambar berikut:

Gambar Laporan daftar konsumen
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Gambar sambungan Laporan daftar konsumen

g. Klik “Laporan Pembayaran” untuk menampilkan laporan pembayaran. 

Lihat pada gambar berikut:

Gambar Laporan daftar pembayaran

h. Klik “Laporan Pesan” untuk menampilkan laporan pesanan. Lihat pada 

gambar berikut:

Gambar Laporan daftar pesanan

i. Klik “detail” pada halaman laporan pesanan untuk menampilkan laporan 

pemesan secara detail. Lihat pada gambar berikut:
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Gambar Laporan daftar detail pesanan

j. Klik “Laporan Daftar Kota” untuk menampilkan laporan daftar kota. Lihat 

pada gambar berikut:

Gambar Laporan daftar kota

k. Klik “Laporan Barang Yang Terjual” untuk menampilkan laporan barang 

yang terjual. Lihat pada gambar berikut:
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Gambar Laporan daftar barang terjual

l. Klik “Laporan Daftar Buku” untuk menampilkan laporan daftar yang 

mengisi buku tamu. Lihat pada gambar berikut:

Gambar Laporan daftar pengisi buku tamu

10. Untuk keluar dari admin, klik logout.


