
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

1. Pastikan PC/Laptop terinstall aplikasi server seperti XAMPP / UWAMPP, 

agar dapat menjalankan program dan database. 

2. Buka PHPMyadmin kemudian buat database dengan nama “toko_reptil”, 

setelah itu import database ke dalam database yang telah di buat agar 

database terisi tabel dan query data. 

 

3. Download CodeIgniter, kemudian paste data – data CodeIgniter ke file 

folder htdocs atau www kemudian beri nama “TOKO REPTIL” 

4. Kemudian atur file htaccess, database.php ( application->config ), 

autoload.php ( application->config ). 

5. Untuk database.php atur “hostname”, “password”/jika ada, 

“database”/nama databasenya. 



 

6. Untuk autoload.php atur pada “$autoload[„libraries‟] = array(„parser‟, 

„database‟, „session‟, „form_validation‟);” script ini berfungsi untuk 

menambahkan library yang akan di gunakan pada program 

 

7. Download library penerapan struktur HMVC pada CodeIgniter karena 

pada aplikasi “Marketplace Reptil” ini menggunakan struktur HMVC. 

Link download : http://jadirkomariah.blogspot.com/2015/10/penerapan-

hmvc-pada-framework.html 

8. Kemudian buka aplikasi “Marketplace Reptil” pada browser dengan 

mengetikkan link http://localhost/tokoreptil/ 

http://jadirkomariah.blogspot.com/2015/10/penerapan-hmvc-pada-framework.html
http://jadirkomariah.blogspot.com/2015/10/penerapan-hmvc-pada-framework.html
http://localhost/tokoreptil/


 

9. Untuk dapat memposting barang di aplikasi “Marketplace Reptil” terlebih 

dahulu melakukan pendaftaran sebagai penjual. Proses pendaftaran dapat 

dilakukan dengan cara menuju halaman login kemudian terdapat menu 

daftar di bagian bawah form login. 

 

 



10. Setelah Proses pendaftaran selesai maka lakukan login kembali untuk 

masuk ke halaman / dashboard penjual. Pada dashboard penjual terdapat 4 

menu yaitu Dashboard, Profil, Barang, dan Pesan. 

 

11. Untuk melakukan proses upload barang menuju ke menu barang. 

Kemudian klik tombol upload barang maka otomatis akan menuju ke 

halaman form barang. 

 



 

12. Setelah selesai melakukan upload barang, barang terlebih dahulu di 

moderasi / difilter di sisi admin untuk mengetahui apakah barang yang 

dijual sesuai dengan ketentuan sistem atau tidak. Jika barang sesuai maka 

akan tertampil di sisi barang yang di jual di bagian pembeli dan notifikasi 

pada menu dashboard penjual, jika tidak sesuai maka barang tidak akan di 

tampilkan. 

 

 



 

13. Untuk melihat daftar barang yang di jual dan telah di seleksi oleh admin 

maka dapat menuju ke menu Reptil. Pada halaman ini terdapat 6 

pengkategorian barang yaitu accessories, kadal, kura-kura, ular, serangga, 

dan katak. Pembeli juga di beri fitur form pencarian dan filter sesuai 

dengan barang terbaru, termurah ke termahal, termahal ke termurah guna 

mempermudah mencari barang yang diinginkan. 

 

 

14. Untuk melihat barang lebih detail pembeli juga dapat melihat detail barang 

dengan cara klik tombol detik setelah itu akan otomatis berpindah ke 

halaman detail barang yang diinginkan. 



 

 


