
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

1. Untuk dapat mengakses tampilan web secara lokal pastikan bahwa XAMPP 

sudah terinstall pada komputer. Actions pada XAMPP yang harus 

diaktifkan adalah Apache dan MySql, untuk mengakses Database dan 

backend dapat dicari pada skripsi ISTIQOMAH 155410057 2019 dengan 

Judul Implementasi Framework Yii 2 pada Backend Berbasis Webservis 

“Studi Kasus CV.Central Laundry”. 

 

 

2. Unduh file pada https://github.com/gistiwulandari46/Laundry-Manajemen 

dan pindahkan ke folder htdocs atau copy program yang ada di 

listing_program yang tersedia di CD. 

3. Terdapat tiga user yang dapat mengakses aplikasi, yaitu Admin, 

Operasional dan Owner. Admin memiliki hak akses penuh atas aplikasi 

yang dijalankan yaitu membuat, mengubah, menghapus, mengurangi, 

menambah dan melihat. Operasional memiliki hak akses untuk mengubah 



status proses dan melihat detail transaksi. Owner hanya dapat melihat 

laporan. Untuk login ke dalam aplikasi gunakan username dan password 

berikut : 

Login Sebagai Username Password 

Admin admin admin 

Operasional opera opera 

Owner owner owner 

 

A. Login Sebagai Admin 

1. Pada daftar menu terdapat beberapa menu yaitu Beranda, Transaksi, Data 

Pelanggan, Data Pengguna, Daftar Harga dan Laporan.  

 

 

2. Untuk menjalankan aplikasi sebagai admin maka yang paling utama yang 

harus dikerjakan oleh admin adalah menambah atau menginputkan transaksi 

dari pelanggan. Pada halaman transaksi terdapat data transaksi yang 

direpresentasikan dalam bentuk tabel. Pada halaman ini admin dapat 



menambah, menghapus, mengubah status bayar, status ambil dan mengedit 

transaksi. 

 

 

3. Untuk menambahkan transaksi klik pada tombol tambah, maka akan 

menampilkan form input seperti dibawah ini. Dalam ruang lingkupnya 

aplikasi ini dibuat hanya untuk pelanggan yang sudah memiliki kartu 

member, maka jika akan menginputkan nama pelanggan cukup dengan 

memilih kode pelanggan. Kemudian terdapat dropdown yang isi nya adalah 

jenis item laundry beserta harga nya. Pilih jenis item yang sesuai dengan 

item yang akan pelangan cucikan. Ketika dipilih maka secara otomatis akan 

menampilkan hasilnya pada tabel dibawah. Jika terjadi kesalahan pilih, 

admin dapat menghapus item pada kolom aksi. Jika banyak item dengan 

nama berbeda admin dapat menambah baris tabel dengan klik tombol 

TAMBAH ITEM. 



 

 

4. Pada tabel transaksi terdapat kolom aksi lihat, aksi tersebut merupakan 

detail transaksi, pada halaman ini admin juga dapat mengedit dan 

mencetak nota. 

 

 

 

 



5. Pada gambar dibawah ini merupakan tampilan modal ketika admin akan 

mencetak nota. 

 

 

B. Login Sebagai Operasional 

1. Pada tabel halaman transaksi operasional terdapat tombol untuk mengubah 

status proses. Pada kondisi awal yaitu Laundry baru, ketika petugas akan 

memproses cucian maka akan diganti status nya menjadi Sedang diproses 

dan setelah cucian sudah selesai maka status proses diubah ke Selesai 

diproses. Pada aksi lihat atau detail nya berfungsi agar petugas dapat melihat 

dan mengecek item apa saja yang akan diproses. Jika operasioanl mengubah 

status proses, maka otomatis pada halaman transaksi admin status proses 

juga akan berubah. 



 

C. Login Sebagi Owner 

1. Pada halaman ini, hak akses owner hanyalah melihat laporan untuk 

melakukan pengecekan pada transaksi yang sudah di bayar lunas. 

 


