
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

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

terinstall maka dapat megunakan software seperti XAMPP. Atau bisa 

melakukan instalasi 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. Setelah terinstal, jalankan XAMPP dengan menekan tombol start pada module 

Apache dan MySQL seperti contoh dibawah ini : 

 

3. Buatlah database dengan nama “lawe” pada database server untuk dapat 

mengakes MYSQL, Gunakan MySQL Client seperti phpmyadmin. Pada 

penelitian ini menggunakan phpmyadmin. 

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


 

4. Uubah konfigurasi file config/main-local.php sesuaikan dengan nama database 

berikut dan juga username dan password MySQL . 

 

5. Agar dapat dijalankan, buka lah command prompt (cmd) dan ketikkan 

perintah seperti pada gambar di bawah ini 

 



 

 

 

6. Akses pada browser dengan mengetikan 

http:localhost/lawe/backend/web/index.php, url tersebut akan merujuk pada 

halaman admin dimana akes user pada aplikasi ini ada 3 antara lain adalah 

admin, agen dan pengrajin. 

 



 

 

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

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

admin 

 

 
 

 



 

8. Sebelum melakukan pemesanan barang yaitu terlebih dahulu membuka katalog 

menu barang dengan mengakses http:localhost\lawe\frontend\web\index.php. 

Setelah itu login atau melakukan pendaftaran apabila belum memiliki akun.  

 

 

 

9. Untuk melakukan pemesanan, pilih barang yang diinginkan dan masukkan ke 

keranjang pesanan dengan klik tombol beli pada barang. Apabila barang sudah 

masuk ke keranjang, maka selanjutnya akan ditampilkan detail pesanan barang 

yang sudah dipilih. Cara menambahkan jumlah barang dengan melakukan klik 

pada icon “+” maka barang yang terpilih akan tertambah. 

Kemudian pesanan dapat diproses dengan melakukan klik pada button proses 

dan tunggu moderasi atau konfirmasi dari admin. 

 

 

 



 
10. Setelah barang diproses, maka sistem akan menyimpan kedalam daftar 

pesanan dan akan ditampilkan pada menu pesanan backend admin.  

 

 

 

 

11. Untuk dapat meneruskan data pesanan ke pengrajin, masukkan deadline atau 

tanggal tengat waktu produksi, setelah itu klik tombol teruskan agar sistem 



mengirim data pesanan tersebut ke firebase yang akan mengirimkan notifikasi 

kepada user pengrajin yang dituju. 

 

 

 



 

 

12. Pengrajin dapat melihat daftar pesanan di aplikasi android dimana untuk 

melihatnya, lakukan login terlebih dahulu. Setelah itu akan ditampilkan daftar 

pesanan agen seperti berikut: 



 

 

13. Setelah menerima daftar pesanan tersebut, pengrajin melakukan konfirmasi 

pesanan untuk pesanan baru dan pesanan selesai apabila barang pesanan sudah 



selesai diproduksi. Konfirmasi tersebut akan dikirimkan kepada admin dan 

mengubah status proses pada data pesanan tersebut. 

 

 

 

 

 

 


