
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

1. Pastikan laptop atau komputer terinstall PHP, apache dan MySQL. Jika 

belum terinstall bisa gunakan software seperti XAMPP atau WAMPP. 

Atau bisa melakukan instalasi secara mandiri pada alamat di bawah ini : 

a) Apache   : https://httpd.apache.org/download.cgi 

b) MySQL  : https://dev.mysql.com/downloads/installer/ 

c) PHP   : https://www.php.net/downloads.php 

2. Buat basis data dengan nama “indogamapratamakomputer” pada DB 

server untuk dapat mengakes MYSQL, Gunakan MySQL Client seperti 

phpmyadmin atau navicat. Pada penelitian ini digunakan navicat berbasis 

dekstop. 

 

3. Rubah konfigurasi file config/main-local.php sesuaikan dengan nama 

database berikut dan juga username dan password MySQL . 

https://httpd.apache.org/download.cgi
https://dev.mysql.com/downloads/installer/
https://www.php.net/downloads.php


 

4. Akses sebagai pelanggan dapat buka aplikasi “lndogama Pratama 

Komputer” pada browser dengan mengetikkan link http://localhost 

/penjualan/frontend/web 

 

5. Untuk dapat melakukan pembelian, pelanggan bisa langsung klik beli dan 

input jumlah barang yang akan dibeli. Setelah itu klik tambah keranjang. 



 

 

6. Pada keranjang belanja ini pelanggan dapat menambah barang yang akan 

dibeli lagi, menghapus barang yang dibeli dan dapat langsung klik bayar 

untuk melanjutkan proses pembelian. 

 

7. Ketika klik bayar maka pelanggan harus mengisikan form pembelian 

terlebih dahulu.  



 

8. Setelah selesai mengisi form pembelian klik beli maka pelanggan akan 

mendapatkan nota pembelian selanjutnya pelanggan harus melakukan 

pembayaran 1x24 jam jika tidak pembelian akan dianggap batal (proses 

konfirmasi pembayaran pembelian diluar sistem via wa atau email). 

Setelah pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran pembelian (diluar 

sistem)  pelanggan tinggal menunggu konfirmasi dari admin. 

 



9. Jika barang yang dibeli lebih dari stok barang maka pelanggan dapat 

melakukan pemesanan. Setelah itu klik tambah keranjang. 

 

10. Pada keranjang belanja ini pelanggan membatalkan pesanan atau dapat 

langsung klik pesan untuk melanjutkan proses pemesanan. Ketika 

langsung klik pesan maka pelanggan harus mengisikan form pemesanan 

terlebih dahulu. 

 



11.  Ketika sudah selesai mengisi form pemesanan klik pesan secara otomatis 

pelanggan akan masuk ke dalam sistem dan pelanggan harus melakukan 

pembayaran 1x24 jam jika tidak pemesanan akan dianggap batal. Setelah 

pelanggan melakukan pembayaran pelanggan dapat melakukan konfirmasi 

pembayaran pemesanan dengan mengupload bukti transfer. Pelanggan 

akan mendapatkan nota pemesanan serta tinggal menunggu konfirmasi 

dari admin. 

 

 



 

12. Selanjutnya dapat melakukan login sebagai administrator. Login 

adminstrator adalah username : admin dan password : qwerty. 

 



 

13. Admin dapat melihat data pembelian dan melakukan konfirmasi 

pembelian dengan cara klik konfirmasi. Setelah itu akan muncul detail 

pembelian dan admin dapat langsung konfirmasi pembelian barang. 

 

 

14. Selain itu admin dapat melihat data pemesanan dan melakukan konfirmasi 

pemesanan dengan cara klik konfirmasi. Setelah itu akan muncul detail 

pemesanan dan admin harus mengupdate stok barang terlebih dahulu baru 

dapat langsung konfirmasi pemesanan barang. 



 

 

 

 



15. Admin dapat melihat laporan penjualan per periode tertentu. 

 


