
Cara menjalankan aplikasi web service PDAM 

 Instalasi 

1. Install XAMPP terlebih dahulu jika pada computer atau laptop belum ada program tersebut, 

program tersebut dapat didownload pada link berikut 

https://www.apachefriends.org/download.html. 

2. Install Framework Codeigniter, pada aplikasi ini menggunakan Codeigniter versi 3.1.9, 

Framework Codeigniter bias didownload pada link berikut  https://codeigniter.com/download 

3. Pada file paket Codeigniter yang telah didownload tadi, lakukan extract file dengan cara klik 

kanan, kemudian pilih extract file, setelah file tersebut di extract maka akan mendapat sebuah 

folder baru yang berisi beberapa folder diantaranya folder application, system, tests dan 

user_guide serta file beberapa file yaitu .htaccess, contributing.ms, img_docs, index, license dan 

readme.rst. 

4. Setelah berhasil meng extract file maka selanjutnya adalah membuat folder baru dalam folder 

C:\xampp\htdocs\ dengan nama pdam, kemudian copy kan semua file dan folder hasil extract 

paket Codeigniter tersebut pada folder pdam, kemudian lakukan pengujian apakah proses 

instalasi berhasil atau tidak dengan cara buka browser dan ketikkan http://localhost/pdam/. Jika 

pada layar browser terlihat kalimat “Welcome to Codeigniter”, maka proses instalasi Codeigniter 

telah berhasil. 

  

https://www.apachefriends.org/download.html
https://codeigniter.com/download
http://localhost/pdam/


5. Buat sebuah database pada tab menu Database dengan nama pdam_rest, setelah database 

pdam_rest terbuat maka buatlah beberapa table sama seperti yang ada pada listing program. 

Buka menu Database dan pastikan isi tabel dari database tersebut terlihat seperti gambar berikut:  

 

6. Setelah database berhasil di buat, selanjutnya melakukan pengujian dengan cara buka browser 

dan ketikkan http://localhost/pdam/ dan tekan enter, maka akan tampil halaman login admin 

seperti pada gambar berikut : 

 

  

http://localhost/pdam/authentication


7. Tampilan Home atau halaman awal admin setelah berhasil masuk menggunakan NIP dan 

Password diatas. 

 

8. Tampilan halaman Pendaftar, dalam tampilan pendaftar ini berisi tombol untuk melakukan 

penambahan pendaftar, selanjutnya terdapat data pendaftar yang tampil dan data tersebut dapat di 

lakukan pengubahan dengan menggunakan tombol detail, validasi dan hapus yang berada 

disamping data pendaftar. 

 

  



Cara menjalankan aplikasi mobile PDAM 

 Instalasi 

1. Instal file APK android pada smartphone Android dengan versi minimal KitKat. 

2. Pastikan antara web server dengan smartphone Android terhubung dalam satu jaringan yang sama 

dengan melakukan cek IP yang terhubung pada smartphone yang digunakan. 

3. Buka aplikasi yang sudah terinstal tersebut, kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 

4. Jika memilih menu MASUK maka tampilan akan muncul sebagai berikut :  

 



5. Pada field No Pelanggan masukan nomor berikut “1” dan pada Kata Kunci masukan nomor berikut 

“15346897”, kemudian tekan tombol masuk, jika berhasil masuk maka tampilan akan muncul sebagai 

berikut : 

 


