
Cara Menjalankan Program

Untuk menjalankan aplikasi CMS ini ada beberpa hal yang perlu 

diketahui : 

1. Cara menginstall sistem operasi dan software pendukung tidak 

dibahas dalam bagian ini, dikarenakan itu merupakan diluar dari 

pembahasan. Tetapi pada umunya untuk penginstalan software 

pendukung  mudah  dilakukan.  Berhubung  dalam  Skripsi  ini 

menggunakan sistem operasi Linux Arch, maka instalasi-instalasi 

software  pendukung  cukup  mudah,  yang  dibutuhkan  hanya 

koneksi  internet,  caranya  tinggal  gunakan  pacman, untuk 

melakukan update database aplikasi gunakan perintah pacman 

-Syu, untuk mencari aplikasi tertentu gunakan perintah pacman 

-Ss  nama_aplikasi,  untuk  menginstal  aplikasi  pacman  -S 

nama_aplikasi (online)  atau  pacman  -U  nama_aplikasi 

(offline).

2. Install  apache web server kemudian  php kemudian  mysql 

kemudian  phpmyadmin. Untuk  pengganti  phpmyadmin  bisa 

gunakan chive (sudah ada di dalam CD ini pada bagian software 

pendukung). Kemudian konfigurasi.

3. Dalam sistem penulis letak document root dari web server ada 



di /srv/http. Oleh karena itu bisa disesuaikan dengan document 

root webserver masing-masing.

4.  Pindahkan  folder  cms yang  berada  di  CD  ini  dalam folder 

Source Code menuju document root web server (/srv/http).

5. Pastikan hak akses dari folder cms/application/indexes bertipe 

777.  Berikutnya  seluruh  folder  yang  ada  dalam  folder  public 

hakaksesnya 755 berikut juga file-filenya.

6.  Kemudian buka phpmyadmin atau chive lalu  buat database 

terserah namanya, kemudian import data sql dump dari CD ini 

dalam folder Source Code/database_cms.sql

7.  Atur  konfigurasi  database  koneksi  pada 

cms/application/configs/application.ini

bagian berikut (sesuaikan dengan keadaan masing) : 

resources.db.params.host = "localhost"

resources.db.params.username = "root"

resources.db.params.password = "manisku"

resources.db.params.dbname = "xxx"

8.  Selanjutnya  atur  virtual  host  dari  apache  web  server 



/etc/httpd/conf/extra/httpd-vhosts.conf

<VirtualHost *:80>

    DocumentRoot "/srv/http/cms/public"

    ServerName cms.local

       <Directory "/srv/http/cms/public/">

           DirectoryIndex index.php index.html

           AllowOverride All

           Order allow,deny

           Allow from all

       </Directory>

</VirtualHost>

Nama dari Servername terserah anda, ServerName ini digunakan 

untuk  pemanggilan  nanti  disaat  menggunakan  web  browser. 

Document Root adalah directori dari applikasi berada, dalam hal 

ini berada di document root web server (atur semirip mungkin 

dengan di atas).

9. kemudian atur pada /etc/hosts, seperti berikut

127.0.0.1 cms.local



10.  Selanjutanya  pastikan  module-module  mysqli,  mod_rewrite 

dari  apache web server aktif  dan selanjutnya jalankan apache 

webserver.

11. Buka di web browse ketikkan cms.local.

12.  Untuk  masuk  kedalam  backend  CMS  masuk  ke 

cms.local/admin,  lalu  ketikkan  usernama:  superadmin dan 

password:  superadmin.  Selanjutanya lakikan pengelolaan CMS 

mirip  CMS pada  umumnya,  buat  content,  buat  kategory,  atur 

theme dll.

13. Untuk mengedit aplikasi ini dapat digunakan aptana studio, 

ada  dalam  CD  ini  dalam  folder  software  pendukung.  Untuk 

menjalankan cukup mudah extraks di direktori home kemudian 

double click file AptanaStudio3.


