
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

1. Pastikan laptop atau komputer terinstall PHP, npm , 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) NPM   : https://nodejs.org/en/download/ 

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

2. Buat basis data dengan nama “camiles_db” pada DB server untuk dapat 

mengakes MYSQL, Gunakan MySQL Client seperti phpmyadmin , navicat 

atau HeidiSQL. Pada penelitian ini digunakan HeidiSQL berbasis dekstop. 

 

3. Pindahkan Seluruh folder yang ada pada DVD atau bisa download 

https://github.com/setiaendra18/vue-yii2-manajemen-pesanan. Kedalam 

dokumen root apache atau htdocs. 



4. Rubah konfigurasi file config/db.php sesuaikan dengan nama database 

berikut dan juga username dan password MySQL . 

 

5. Untuk dapat menjalankanya perlu dilakukan kompilasi javascript, dapat 

dilakukan dengan cara masuk ke direktori program dengan menggunakan 

cmd atau jika anda menggunakan editor yang memiliki built-in terminal 

seperti visual code studio anda dapat mejalankan development mode dengan 

menggunakan perintah npm run dev untuk dapat melihat perubahan secara 

continue dapat menggunakan perintah npm run watch. 

 



 

6. Jalankan server dengan menggunakan perintah yii serve 

 

7. Akses pada browser dengan mengetikan http://localhost:8080/ , akes 

pengguna pada aplikasi ini ada 5 antara lain adalah 

admin,pelayan,kasir,divisi makanan dan divisi minuman. 

 

8. Anda dapat melakukan login sebagai administrator , dan menambahkan user 

akses lainya. Login adminstrator adalah , username : admin dan password 

: admin. 



 

 

9. Untuk dapat melakukan pemesanan atau mengakses dashboard pemsanan 

dapat menggunakan akses sebagai kasir atau pelayan. Setelah itu klik ke 

pada pemesanan menu pada pemesanan menu akan terdapat list menu yang 

dibedakan berdasarkan kategori menu. Cara menambahkan menu dengan 

melakukan klik pada icon “+” maka menu yang terpilih akan tertambah pada 

tabel sebela kanan 



 

10. Setelah selesai , kemudian klik “proses” maka sistem akan menyimpan 

kedalam daftar pesanan dan mengirimkan notifikasi kepada setiap user 

akses. 

 

5  



11. Kasir dapat milihat daftar pesanan , disini kasir dapat menambah melakukan 

penambahan menu, menghapus menu dan mengurangi jumlah menu yang 

di pesan. Selain itu kasir di berikan hak akses untuk mencetak dan menerima 

pembayaran setelah pembayaran dilakukan maka status pesanan akan 

berubah menjadi selesai. 

 

 

 



 

 

12. Pada user akses sebagai divisi makanan dan minuman dapat melaukan 

perubahan status proses dengan cara melakuka click jika menu tersebut 

sudah selesai di proses. 

 



13. Setelah Divisi makanan dan minuman melakukan perubahan status proses , 

maka pada daftar pesanan di kasir akan berubah status prosesnya menjadi 

selesai di proses. 

 

 

  



14. Setelah kasir melakukan pembayaran , maka status order berubah menjadi 

selesai ketika dilihat lagi ke detail maka kasir tidak dapat lagi melakukan 

penambah menu dan quantity di karenakan pesanan tersebut di anggap 

sudah selesai. 

 


