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BAB  I 

Pengantar Internet Marketing 
 

Internet Marketing merupakan tempat untuk kegiatan jual beli 
barang dan jasa dengan menggunakan jaringan elektronik berupa internet. 
Pihak pembeli dapat melihat barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak 
penjual melalui tampilan halaman web tanpa bertemu secara fisik. 
Kegiatan jual beli secara online dalam bahasa Inggris disebut sebagai online 
shopping, e-web-store, e-shop, e-store, Internet shop, web-shop, web-
store, online store, online storefront serta virtual store. 

Kecenderungan belanja lewat internet semakin menunjukkan 
peningkatan di Indonesia, mulai dari penjualan jasa seperti ojek online, 
taksi online, pembayaran online tagihan listrik, internet dan air melalui e-
banking, serta penjualan barang seperti pakaian, tas, sepatu, ponsel, jam 
tangan, kerajinan tangan, alat musik, makanan  serta obat-obatan dan 
suplemen. 

 

1.1 Kelebihan dan Kurangan Internet Marketing 

Belanja online mulai tumbuh sebagai tren baru akibat kemunculan 
teknologi internet. Berjualan lewat Internet Marketing baik bersama 
dengan bisnis konvensional ataupun sebagai usaha ecommerce mandiri, 
memiliki beberapa memiliki keuntungan yaitu :  

a) Jangkauannya luas, berkat teknologi jaringan internet, serta jasa 
ekspedisi pengiriman barang, Internet Marketing dapat menjangkau 
banyak pelanggan di seluruh dunia melewati batas geografis. 

b) Hemat biaya, jumlah pegawai yang dibutuhkan lebih sedikit 
dibandingkan toko tradisional di mana sebagian tugas dari proses 
jual beli dibantu oleh perangkat lunak. Selain itu tidak membutuhkan 
lokasi fisik seperti mall atau harus terletak di lokasi yang strategis, 
cukup dengan menyewa gudang atau rumah pribadi untuk 
penyimpanan persediaan barang fisik. 

c) Lebih Informatif, deskripsi barang atau jasa yang ditawarkan 
dapat dibuat lebih rinci menggunakan foto serta kata-kata menarik 
yang berisi penjelasan tentang pertanyaan yang sering diajukan oleh 
konsumen dan menampilkan operasional jam kerja.  

d) Dapat beroperasi 24 sehari serta 7 hari dalam seminggu dengan 
proses pembayaran serta pengiriman otomatis, penjualan dapat 



dilakukan kapanpun serta konsumen akan melakukan pembelian 
ketika mendapatkan kecocokan barang atau jasa yang diinginkan. 

e) Meningkatkan visibilitas untuk usaha : dengan melakukan 
optimasi mesin pencari dan promosi online, Internet Marketing 
menjadi lebih mudah diakses oleh pelanggan mencari produk yang 
ditawarkan. 

Kekurangan dari Internet Marketing : 

a) Harga barang lebih mahal, hal ini disebabkan oleh biaya jasa 
pengiriman yang dibebankan kepada barang yang dipesan dari 
pelanggan dengan lokasi dari luar kota atau propinsi. 

b) Persaingan ketat, jumlah Internet Marketing semakin hari 
semakin bertambah banyak sehingga dibutuhkan proses belajar 
serta inovasi terus menerus agar mampu bertahan dan berkembang 
melawan pesaing serta perkembangan teknologi yang terbaru. 

 

1.2 Cara Memulai Internet Marketing 

Terdapat 3 cara untuk memulai internet marketing yaitu melalui 
marketplace, webstore serta content management system  untuk platform 
ecommerce.  
 
1.2.1 Marketplace atau mall online adalah sistem platform terbuka di 
mana setiap orang dapat membuka sebuah Internet Marketing bersama-
sama dalam sebuah sistem ecommerce. Cara ini merupakan yang paling 
mudah dan cepat. Biaya yang dikeluarkan untuk sewa dari mall online ini 
dimulai dari gratis. Dengan membayar sejumlah iuran tertentu, toko yang 
berbayar berpeluang ditampilkan pada barisan teratas dalam pencarian. 
Cara ini tidak cocok bagi anda yang ingin mengembangkan merek sendiri 
seperti produk butik, makanan, barang kerajinan atau jasa. Contoh dari 
marketplace ini adalah : 

• http://tokopedia.com 

• http://bukalapak.com 

• http://kaskus.co.id 

• http://blanja.com 

• http://ebay.com 

• http://amazon.com 

 

1.2.2 Webstore adalah sistem terintegrasi yang terdiri dari desain situs, 
pembuatan nama domain, jasa hosting serta perangkat lunak Internet 



Marketing. Biaya sewa dari webstore paling murah dimulai dari USD 5 
perbulannya. Contoh dari webstore adalah  : 

• https://www.shopify.co.id/ 

• https://www.bigcommerce.com/ 

• https://www.volusion.com/ 

• https://www.bigcartel.com/ 

• http://www.3dcart.com/ 

• http://www.wix.com/ 

• http://www.jimdo.com/ 

• https://magento.com/ 

1.2.3 Content Management System untuk ecommerce, merupakan aplikasi 
Internet Marketing yang dipasang pada server hosting. Biaya sewa domain 
dan hosting pertahun dimulai dari 200 ribu Rupiah. Aplikasi ini sudah 
tersedia pada menu Softaculous  di cPanel dari web hosting. Contoh 
aplikasi ecommerce yang tersedia : 

• AbanteCart 

• PrestaShop 

• OpenCart 2 

• Magento 2 

• CubeCart 

• osCommerce 

• Open eShop 

• CS-Cart 

• Wordpress dengan plugin Woocommerce 

• Thelia 2 

• Zen Cart 

• TomatoCart 

• Avactis 

 
1.3  Pengantar Opencart 

Opencart adalah platform ecommerce open source gratis untuk 
perdagangan online. Opencart menghasilkan landasan yang profesional 
dan handal untuk membangun sebuah Internet Marketing yang sukses. 
Opencart memiliki berbagai jenis pengguna, mulai dari pengembang web 
berpengalaman untuk mebuat antar muka yang ramah bagi pengguna 
sampai pemilik usaha yang meluncurkan bisnis online mereka untuk 
pertama kalinya. 



Opencart memiliki sejumlah fitur ekstensi untuk merubah 
penampilan serta menambah kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat 
memaksimalkan potensi yang ada. Opencart ini banyak dipakai sebagai 
Internet Marketing di Indonesia, dikarenakan adanya dukungan dari 
pengembang ekstensi OpenCart seperti modul pengiriman barang melalui 
JNE, Tiki, POS, serta modul fasilitas transfer pembayaran menggunakan 
bank lokal seperti BCA, Mandiri dan BNI. Contoh situs Internet Marketing 
yang menggunakan Opencart antara lain: 

• http://akibacorner.com/ 

• http://kedirimart.com/ 

• http://shakirahijab.com/ 

• http://galerianaknegri.com/ 

• http://zytomarket.com/ 

• http://waroengklik.com/ 

• https://dewiflorist.com/  

• http://galerianaknegri.com/ 

• http://buaya-instrument.com 

• http://whitearcbali.com/ 

 

Untuk dapat menggunakan aplikasi OpenCart, dibutuhkan sebuah 
alamat domain untuk alamat akses serta jasa hosting untuk menempatkan 
perangkat lunak OpenCart ke ruang penyimpanan server serta 
menjalankan program aplikasi melalui server web. Domain dan hosting ini 
dapat disewa dengan mudah melalui layanan penyedia webhosting dengan 
dana mulai 200 ribu rupiah pertahunnya. 

 

1.4.   Kebutuhan Sistem 

OpenCart membutuhkan persyaratan teknis tertentu yang harus 
dipenuhi agar internet marketing dapat beroperasi dengan baik. Pertama, 
adalah kebutuhan web server, nama domain dan layanan hosting secara 
mudah dapat dibeli dengan harga yang terjangkau . 

Web server adalah sebuah komputer yang melayani dan merespon 
permintaan halaman web serta isi yang tersimpan pada server. Ketika 
memilih layanan hosting, anda harus memeriksa dan melihat bahwa 
persyaratan server ini disediakan dan diinstal pada web server mereka. 
Ekstensi ini harus diaktifkan agar OpenCart dapat diinstal dengan benar 
pada web server. Web Server (disarankan Apache) 

• PHP 5.3 ke atas (untuk OpenCart versi 1.5.x membutuhkan minimal 
versi 5.2 ke atas) 



• Database (disarankan MySQLi ) 

Perpustakaan PHP atau modul yang dibutuhkan : 

• Curl 

• ZIP 

• Zlib 

• GD Library 

• Mcrypt 

• Mbstrings 

Ekstensi PHP di atas biasanya sudah disediakan oleh hampir semua 
penyedia hosting, saat proses instalasi berjalan, OpenCart akan memeriksa 
apakah semua modul telah diaktifkan. Anda harus menghubungi penyedia 
hosting Anda jika ada modul yang tidak ada. 

 
1.5  Soal Pertanyaan  

a) Apakah yang dimaksud dengan Internet Marketing? 

b) Apakah yang dimaksud dengan webstore? 

c) Apakah yang dimaksud dengan mall online? 

d) Sebutkan 3 contoh mall online! 

e)  Sebutkan 3 contoh perangkat lunak Internet Marketing! 

f)  Sebutkan kelebihan dan kekurangan Internet Marketing! 
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BAB  2 

DOMAIN DAN HOSTING 
 

 

Pada saat anda mengakses jaringan internet, tentunya sudah tidak 
asing lagi mendengar nama-nama seperti Google, Facebook, Kaskus, 
Instagram atau Wikipedia. Sebagai contoh untuk mengakses mesin pencari 
Google, anda akan menuliskan alamat http://www.google.com yang 
disebut sebagai Uniform Resource Locator (URL) atau alamat internet, di 
mana google.com adalah nama sebuah domain serta Google adalah nama 
sebuah perusahaan. Domain merupakan bagian dari sebuah alamat 
internet. Alamat internet atau URL berfungsi sebagai referensi ke sumber 
daya web server yang menentukan lokasinya pada jaringan komputer. 
Sebenarnya alamat ini berupa sederetan angka yang disebut sebagai 
alamat IP (Internet Protocol). Antara komputer satu dengan komputer 
lainnya berkomunikasi pada jaringan internet menggunakan alamat berupa 
angka. Oleh karena manusia lebih mudah mengingat nama dibandingkan 
dengan angka, maka diciptakanlah sistem domain yang menggunakan 
sistem nama sebagai pengganti alamat angka yang dikenal dengan nama 
Domain Name System (DNS). 

Sebuah domain selalu mengandung Top Level Domain (TLD) seperti 
.com, .net, .org, .gov, .edu, .mil serta .id. Top Level Domain merupakan 
akhiran dari sebuah nama domain yang menunjukkan pemilik dengan 
tingkatan tertinggi dari domain tersebut serta kategori dari domain.   

 

2.1  Kategori dari Top Level Domain : 

Top Level domain ditandai dengan menggunakan akhiran dimulai 
dari 2 huruf sebagai penanda dari kategori sebuah domain. Secara umum 
berikut tipe dari TLD yang sering muncul di jaringan internet : 

 

2.1.1 generic top-level domains (gTLD) 

• .com digunakan untuk keperluan komersial. Saat ini boleh digunakan 
oleh siapa saja tanpa perlengkapan syarat dokumen administrasi. 

• .edu, digunakan untuk institusi pendidikan pasca SMA yang 
diakreditasi oleh departemen pendidikan Amerika. 

• .net, pada awalnya digunakan untuk keperluan internet seperti 
perusahaan penyedia jasa layanan internet serta telekomunikasi. 



Saat ini boleh digunakan oleh siapa saja tanpa perlengkapan syarat 
administrasi. 

• .org, pada awalnya digunakan untuk keperluan organisasi. Saat ini 
boleh digunakan oleh siapa saja tanpa perlengkapan syarat 
dokumen administrasi. 

• .gov, digunakan untuk layanan umum administrasi pemerintahan di 
negara Amerika. 

• .mil : digunakan untuk keperluan lembaga militer di negara Amerika. 

 

2.1.2 country code top-level domains (ccTLD), dengan contoh 

• .id top level domain negara Indonesia 

• .my top level domain negara Malaysia 

• .sg top level domain negara Singapura 

• .au top level domain negara Australia 

• .ph top level domain negara Filipina 

• .cn top level domain negara China 

• .jp top level domain negara Jepang 

• .uk top level domain negara Inggris 

• .ca top level domain negara Kanada 

 

2.1.3 sponsored top-level domain (sTLD) 

• .aero, digunakan oleh situs industri transportasi udara. 

• .asia, digunakan untuk situs perusahaan, organisasi serta 
perorangan diwilayah  Asia-Pacific. 

• .cat , digunakan untuk situs komunitas linguistik dan budaya Catalan. 

• .coop  digunakan untuk situs asosiasi koperasi. 

• .int digunakan oleh organisasi perjanjian internasional antara 
pemerintah. Disponsori oleh IANA. 

• .jobs digunakan untuk manajer sumber daya Masyarakat untuk 
manajemen sumber daya manusia. 

• .mobi digunakan untuk penyedia dan konsumen produk layanan 
mobile. 

• .museum  digunakan untuk Asosiasi Manajemen Domain 
Museum. 

• .post, digunakan untuk layanan umum pos, disponsori oleh 
Universal Postal Union. 

• .tel, untuk bisnis dan individu untuk mempublikasikan data kontak, 
disponsori  oleh Telnic Ltd. 



• .travel digunakan untuk organisasi travel, penerbangan, pelaku 
bisnis perhotelan , biro pariwisata, dan lain-lain, disponsori oleh 
Tralliance Corporation 

• .xxx , digunakan untuk keperluan situs pornografi. 

 

2.1.4  Domain Indonesia: 

Merupakan Top Level Domain yang mewakili negara Indonesia di 
bawah wewenang Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (disingkat 
PANDI). Situs resmi dari PANDI : 

https://www.pandi.id 

• .ac.id : digunakan bagi lingkungan organisasi akademik perguruan 
tinggi dengan kelengkapan persyaratan KTP, SK Pendirian Lembaga 
Kemdikbud/Kementerian Teknis Lainnya, Akta Notaris Pendirian 
Lembaga/SK Rektor/Pimpinan Lembaga, Surat Kuasa Pimpinan 
Lembaga mengenai pendaftaran nama domain .ID. 

• .co.id : digunakan untuk organisasi komersial yang pada ketentuan 
dan kebijakan selanjutnya hanya diperuntukan bagi perusahaan 
dengan kelengkapan persyaratan KTP, SIUP, NPWP serta surat bukti 
kepemilikan merk atau hak paten jika ada. 

• .desa.id digunakan bagi pemerintahan desa dengan kelengkapan 
persyaratan KTP, Surat Permohonan Pendaftaran Nama Domain 
yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa. 

• .or.id : digunakan bagi organisasi selain sekolah, perguruan tinggi, 
militer atau pemerintahan dengan kelengkapan persyaratan KTP , 
Akte Yayasan atau Organisasi  serta Kartu Identitas Penanggung 
Jawab (KTP / SIM / Passpor) 

• .net.id : digunakan bagi organisasi pemegang Izin Penyelenggara jasa 
telekomunikasi dengan KTP, kelengkapan persyaratan surat izin 
usaha telekomunikasi (ISP, Telco, Seluler, VSAT, dsb). 

• .web.id : digunakan bagi personal dan organisasi dengan 
kelengkapan persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

• .sch.id : digunakan bagi organisasi sekolah TK, SD, SMP, SMA atau 
yang setara dengan kelengkapan persyaratan KTP, SK Depdibud 
Pendirian Lembaga, Kartu Identitas Penerima Kuasa (KTP/ SIM/ 
Pasport), Surat Kuasa dari Pejabat Tertinggi Lembaga Pendidikan 
tentang Pendaftar Domain. 

• .go.id : digunakan khusus bagi instansi pemerintah dengan 
kelengkapan persyaratan KTP, Surat Permohonan dari 
Sekut/Sekjen/Sekmen untuk Pemerintah Pusat atau 



Sekdaprov/Sekda untuk Pemda (sesuai Peraturan Menteri 
Komunikasi dan Informatika yang berlaku), Surat Kuasa. 

• .mil.id : digunakan bagi kalangan militer dengan kelengkapan 
persyaratan KTP, Surat Permohonan minimal dari pimpinan instansi 
militer yang mengajukan, Surat Kuasa. 

• .war.net.id, digunakan bagi warung internet dengan kelengkapan 
persyaratan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

 

2.2  Web Hosting : 

Adalah jasa layanan untuk lokasi penyimpanan serta perawatan file 
milik dari perseorangan atau organisasi agar dapat diakses melalui jaringan 
internet. File ini disimpan di komputer khusus yang disebut server hosting. 
File yang disimpan berupa format HTML, PHP, gambar, lagu, video serta 
bentuk format lainnya, yang akan ditampilkan kepada pengunjung. Agar 
pengunjung dapat mengakses file ini, mereka membutuhkan suatu alamat 
URL yang memiliki nama domain. Nama domain dapat dipesan pada 
perusahaan penyedia layanan hosting. 

Terdapat beberapa jenis tipe layanan dari web hosting untuk tempat 
penyimpanan file. Sebelum memilih layanan web hosting, harus 
dipertimbangkan beberapa faktor seperti kebutuhan yang diperlukan, 
anggaran serta tipe dari web hosting. Tipe dari hosting yang tersedia antara 
lain free hosting, shared hosting, dedicated hosting serta collocated 
hosting. 

 

2.2.1  Free Hosting 

Merupakan layanan hosting dengan biaya gratis, ditujukan untuk 
pemula yang baru belajar tentang web atau untuk tujuan hobi atau 
kesenangan. Situs ini dapat digunakan dengan kompensasi tampilan iklan 
dari sponsor atau merupakan bonus dari pembelian sebuah nama domain 
dengan bonus hosting gratis. Karena sifatnya gratis ada kemungkinan 
memiliki kinerja lambat atau sulit diakses. 

 

2.2.2  Shared Hosting 

Adalah layanan hosting di mana file dari pemilik situs yang berbeda 
diletakkan bersama pada sebuah server dengan berbeda letak folder atau 
direktori. Layanan ini yang paling umum dipakai oleh banyak pemilik situs 
di internet. Biaya sewa dari shared hosting sangat terjangkau karena 
disewa bersama. Karena dipakai bersama memiliki kecepatan akses 



seadanya atau standar serta cenderung melambat ketika memasuki jam 
sibuk. 

 

2.2.3   Dedicated Hosting  

Adalah layanan hosting di mana file dari pemilik situs diletakan 
pada satu server tersendiri terpisah dari pemilik situs lainnya. Biaya sewa 
dari layanan ini mahal dengan konsekuensi memiliki kecepatan akses 
maksimal. Digunakan dengan tujuan layanan yang memiliki beban kinerja 
tinggi serta faktor tingkat keamanan data. 

 

2.2.4  Collocated Hosting 

Adalah layanan di mana anda membeli server tersendiri yang 
diletakkan pada jaringan internet. Kelebihan dari hosting ini adalah dapat 
memasang sendiri jenis sistem operasi serta aplikasi atau modul web 
server yang akan digunakan. Penyewa bertanggung jawab sendiri atas 
kinerja serta keamanan data dari server ini. Layanan ini merupakan 
tingkatan tertinggi dari web hosting. Contoh dari pengguna dari layanan ini 
adalah usaha jasa layanan webhosting serta server pulsa. 

 

2.3  Fitur dari Hosting Plan 

Layanan hosting  yang ditawarkan memiliki sejumlah fitur atau 
fasilitas dengan batasan berdasarkan besarnya harga sewa tertentu. 
Berikut fitur yang umum ditawarkan oleh pihak penyedia layanan web 
hosting : 

a) Disk space, berisi batas ukuran maksimal ruang penyimpanan file bagi 
aplikasi web, email, database, statistik pengunjung, konfigurasi sistem, log 
error dari server, cache halaman web dan lainnya. Jumlah kapasitas 
penyimpanan yang ditawarkan mulai dari 10 MB sampai unlimited. 

 

b) Email Account, merupakan fasilitas hosting email yang tersedia pada 
server hosting untuk layanan email dengan domain pribadi. Terdapat 3 
jenis tipe email : 

• POP 3 account, merupakan email yang umum dipakai atau email 
biasa. Layanan POP 3 meliputi penerimaan, pengiriman, 
penyimpanan email ataupun fasilitas untuk mendownload email 
melalui Microsoft Outlook Express (membaca email secara offline). 

• Forwarding email account, merupakan fasilitas untuk mengalihkan 
semua email dari satu alamat menuju alamat yang lain. Contoh, kita 
memiliki 2 buah alamat email, alamat email yang pertama adalah 



asep@kuliah-gratis.com sedangkan alamat email yang kedua adalah 
info@kuliah-gratis.com sebagai email utama. Agar tidak perlu login 
2 kali untuk mengakses 2 buat alamat yang berbeda. Alamat email 
asep dapat diteruskan ke alamat info. Jadi untuk membaca email 
dengan akun asep cukup login ke alamat email info@kuliah-
gratis.com. 

• Alias email account merupakan beberapa alamat email yang 
berbeda tetapi menggunakan satu kotak surat dari akun email 
utama. Contoh alamat email yang utama adalah info@kuliah-
gratis.com, sedangkan alamat aliasnya adalah webmaster@kuliah-
gratis.com, administrator@kuliah-gratis.com serta sales@kuliah-
gratis.com. Jika datang email menuju ketiga alamat di atas, maka 
akan masuk ke kotak surat utama yaitu info@kuliah-gratis.com 
karena email alias tidak memiliki kotak surat tersendiri. Hal ini 
berbeda dengan forwading email account di mana memiliki kotak 
surat masing-masing. 

Jumlah email account yang ditawarkan mulai dari 1 akun alamat email 
sampai unlimited (jumlah akun tidak terbatas). 

 
c) Auto Responders, merupakan fasilitas untuk membalas email yang 

datang secara otomatis menggunakan isi pesan balasan yang sudah 

dituliskan sebelumnya. Fasilitas ini digunakan jika pemilik email sedang 

berlibur atau berada di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu di mana 

tidak ada akses internet untuk membalas email. 

d) Akses FTP, merupakan fasilitas dari hosting untuk memindahkan file 

milik anda menuju penyimpanan pada server. File yang dipindahkan dapat 

berupa format halaman web seperti HTML, CSS, PHP, JSP atau format 

gambar, lagu serta video. 

e) Bandwith, merupakan jumlah kuota ukuran perpindahan file yang 

dihitung kumulatif selama sebulan dalam satuan MB atau GB. Makin besar 

jumlahnya semakin baik. Jika kuota bandwith ini habis maka situs tidak bisa 

diakses hingga menunggu bulan depan. 

f) Lokasi Server, merupakan tempat di mana server hosting diletakkan, 

pilihan yang tersedia : 



• Indonesia, ditujukan untuk layanan akses pengguna dari lokasi 

Indonesia, keuntungannya lebih cepat diakses karena akses 

routingnya lebih pendek. 

• Singapura, ditujukan untuk layanan akses pengguna dari lokasi 

Indonesia dan luar negeri, keuntungannya lebih cepat diakses 

dibanding server Amerika karena akses routingnya lebih pendek. 

• Amerika, ditujukan untuk layanan akses pengguna dari lokasi di luar 

Indonesia (luar negeri), keuntungannya lebih cepat diakses oleh 

pengguna luar negeri dibanding server Indonesia karena fasilitas 

jaringan internetnya lebih maju. 

g) Addon Domain, merupakan fitur di mana sebuah hosting dapat dipakai 

lebih dari satu alamat domain dengan letak folder atau direktori yang 

terpisah. Jumlah yang ditawarkan mulai 0 (tidak bisa) sampai unlimited 

(jumlah tidak terbatas). 

h) Parked Domain, merupakan fitur di mana sebuah hosting dapat dipakai 

lebih dari satu alamat domain dengan letak folder atau direktori yang sama 

(tampilan halaman webnya sama akibat penggunaan direktori yang sama). 

Jumlah yang ditawarkan mulai 0 (tidak bisa) sampai unlimited (jumlah tidak 

terbatas). 

i) Sub Domain, merupakan sub alamat tambahan dari domain utama. 

Sebagai contoh domain utamanya adalah kuliah-gratis.com, maka dapat 

dibuat sub domainnya misalnya opencart.kuliah-gratis.com, forum.kuliah-

gratis.com, download.kuliah-gratis.com, dosen.kuliah-gratis.com serta 

lainnya. 

j) Softaculous atau Fantastico, merupakan fitur di mana kita dapat 

memasang Content Management System seperti Joomla, Wordpress, 

Drupal, Opencart, Prestashop, v-Buletin dan lainnya secara mudah dan 

otomatis menggunakan script secara online tanpa harus mengunggah file, 

membuat database serta user dalam proses instalasinya, sehingga sangat 

memudahkan bagi pemula serta webmaster dalam membangun sebuah 

website. 



k) Antivirus, merupakan fitur di mana sebuah hosting memiliki fasilitas 

antivirus khusus untuk dokumen web sehingga file yang dihosting terbebas 

dari malware atau virus web yang berbahaya. Antivirus ini penting jika kita 

memiliki hosting dari tipe shared hosting. 

l) MySQL, adalah fasilitas server data base dari jenis MySQL. Jumlah 

database yang diijinkan mulai 0 sampai unlimitted, tergantung harga paket 

hosting  yang ditawarkan. 

m) Modul Web Server, merupakan modul tambahan yang ditambahkan 

pada web server yang biasanya dibutuhkan oleh web berbasis aplikasi 

seperti Content Management System yang membutuhkan modul khusus 

agar dapat beroperasi dengan benar. Modul tambahan web server ini 

antara lain CGI, PHP, Perl, Phyton, SSI, Cron, Frontpage, Curl, ImageMagick, 

GD serta streaming gambar atau video. 

2.4  Cara Memesan Domain dan Hosting 
 

Untuk dapat menggunakan domain dan hosting, kita harus 
memesan melalui jasa layanan penyedia hosting dan domain, baik berasal 
dari Indonesia atau luar negeri. Jika kita menggunakan layanan jasa dari 
luar negeri biasanya dibayar menggunakan rekening PayPal atau kartu 
kredit. Sedangkan untuk layanan hosting dan domain dari Indonesia cukup 
menggunakan transfer bank seperti BCA, Mandiri atau BNI. Berikut contoh 
situs penyedia layanan jasa dari web hosting dan domain : 

• http://iixmedia.com 

• http://kotahosting.com 

• http://rumahweb.com 

• http://idwebhost.com 

• https://www.niagahoster.co.id 

• http://dapurhosting.com 

• http://www.ardhosting.com 

• http://www.masterweb.net 

• https://id.godaddy.com 

• http://hostgator.com 
 



Sebagai contoh untuk registrasi domain dan hosting, kita akan 
menggunakan layanan dari IIXMedia, di mana kita pilih paket hosting gratis 
domain. Berikut langkahnya : 
1. Kunjungi situs dari IIXMedia : 

http://iixmedia.com 
2. Pilih menu hosting, kemudian pilih hosting free domain. 

 
Sumber : iixmedia.com (2016) 

Gambar 2.1 Memilih Paket Hosting Gratis Domain. 
 
3. Akan tampil halaman pemilihan paket hosting gratis domain, sebagai 
contoh kita pilih FreeDOM 275, kemudian tekan tombol Order untuk 
melanjutkan. 

 
Sumber : iixmedia.com (2016) 

Gambar 2.2 Memilih Paket FreeDOM 275  
 

http://iixmedia.com/


4. Dilanjutkan dengan halaman pemesanan nama domain. Lihat gambar 
2.3, sebagai contoh kita ingin memesan domain dengan nama kuliah-
gratis.com, maka kita pilih opsi daftarkan domain baru, pada baris isian 
nama domain yang diinginkan kita isi kuliah-gratis, sedangkan pada opsi 
ekstensi domain kita pilih .com, kemudian tekan tombol Continue. 

 
Sumber : iixmedia.com (2016) 

Gambar 2.3 Memesan Nama Domain kuliah-gratis.com 
 

5. Karena domain kuliah-gratis.com belum ada yang menyewa, maka kita 
berhak menyewa. Akan opsi lama waktu penyewaan, sebagai contoh kita 
pilih 1 tahun. 

 
Sumber : iixmedia.com (2016) 

Gambar 2.4 Domain kuliah-gratis.com masih tersedia 
 

6. Tekan tombol Continue untuk melanjutkan, seperti yang dijelaskan pada 
gambar 2.5. 

 
Sumber : iixmedia.com (2016) 

Gambar 2.5 Penawaran Domain Lainnya yang Masih Tersedia. 



 
7. Akan dilanjutkan dengan ringkasan nama domain serta paket hosting 
yang dipesan lengkap dengan biaya yang dibutuhkan seperti yang 
dijelaskan pada gambar 2.6. Kemudian tekan tombol Continue untuk 
melanjutkan. 

 
Sumber : iixmedia.com (2016) 

Gambar 2.6 Penawaran Fasilitas Add-on Lainnya. 
 
8.  Kemudian isikan data pemesan seperti nama awal, nama akhir, nama 
perusahaan, alamat, kota serta alamat email. 

 
Sumber : iixmedia.com (2016) 

Gambar 2.7 Isian Data dari Pemesan Domain. 
 
9.  Dilanjutkan dengan pilihan Cara Pembayaran, sebagai contoh dipilih 
Bank transfer. Beri tanda centang pada opsi Saya sudah membaca dan 
menyetujui Syarat layanan. Tekan tombol Selesaikan Belanja seperti pada 
penjelasan gambar 2.8. 



 
Sumber : iixmedia.com (2016) 

Gambar 2.8 Pilihan Cara Pembayaran. 
 
10. Dilanjutkan dengan halaman tagihan pembayaran, berisi  nomer 
rekening serta nama rekening tujuan seperti gambar 2.9. 

 
 

Sumber : iixmedia.com (2016) 
Gambar 2.9 Tagihan Pembayaran dengan Nomer Rekening Tujuan. 

 

11. Buka email yang digunakan untuk alamat registrasi, akan muncul detil 

alamat login, username serta password untuk login ke member area. 



 

Sumber : iixmedia.com (2016) 
Gambar 2.10 Informasi Login User untuk Akses ke Client Area. 

 
12. Login menuju client area menggunakan alamat email serta password 
saat registrasi awal. Client area ini berfungsi untuk melihat tagihan 
hosting, domain serta pengiriman tiket ke bagian administrasi. 

 

Sumber : iixmedia.com (2016) 
Gambar 2.11 Akses pada Client Area. 

 
13. Setelah melakukan sejumlah pembayaran ke rekening tujuan, lakukan 
korfirmasi pembayaran melalui situs resminya. Kemudian pilih menu 
pembayaran, kemudian dilanjutkan menu konfirmasi pembayaran seperti 
pada gambar 2.12. 



 

Sumber : iixmedia.com (2016) 
Gambar 2.12 Konfirmasi Pembayaran Pemesanan Domain dan Hosting. 

 
14. Beberapa jam kemudian domain dan hosting anda sudah siap 
digunakan. Informasi detil tentang user, password, alamat akses cpanel 
dari domain dan hosting yang dipesan, akan dikirimkan melalui alamat 
email registrasi. 

 
Sumber : iixmedia.com (2016) 

Gambar 2.13 Informasi User dan Password Domain dan Hosting. 
 
2.5 cPANEL 
Adalah kontrol panel dari web hosting dengan jenis server linux 
menggunakan tampilan antarmuka berbentuk grafis serta peralatan 
otomatis yang dirancang untuk menyederhanakan proses hosting dari 



pembuatan sebuah website. Akses dari cPanel menggunakan penjelajah 
web seperti Mozilla Firefox, Google Chrome serta Internet Explorer. 

Untuk masuk menuju cPanel biasanya digunakan format alamat : 
http://namadomain/cpanel atau http://namadomain:2082 

Contoh : 
http://kuliah-gratis.com/cpanel atau http://kuliahgratis.com:2082 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 2.14 Grup Menu cPanel di Server Hosting Linux. 
 
Kelompok menu di cPanel : 
a) Stats, berfungsi menampilkan statistik dari server hosting seperti nama 
domain, home directory, alamat IP saat login terakhir, tingkat penggunaan 
CPU, virtual memori, memori fisik, bandwith bulanan, jumlah database 
MySQL yang ada, yang diperlihatkan pada gambar 2.14. 
b) Preferences, berfungsi mengatur password, mengubah data penyewa 
domain, merubah tema tampilan, bahasa, shortcut serta tutorial 
penggunaan dari Cpanel. 
c) Mail, berfungsi untuk manajemen email seperti pembuatan akun, alias, 
forwarders, autoresponder, mailing list, otentifikasi email, memblokir 



email spam, antarmuka webmail untuk membaca email, seting lokasi 
server email melalui MX entry serta kalender dan daftar kontak pengguna. 
d) Files, berfungsi untuk manajemen file seperti mengunggah file, 
mengunduh, melakukan kompresi, mengekstrak kompresi, menamai 
ulang, menghapus serta memindahkan file menggunakan file manager, 
pembuatan akun FTP, memonitor jumlah penggunaan tiap direktori, 
melakukan backup file beserta database serta pengaturan sesi FTP. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 2.14 Utility Files pada cPanel. 
e) Logs, menampilkan statistik pengunjung, catatan penggunaan bandwith 
harian dan bulanan, analisa web dan FTP, catatan kesalahan pada server, 
statistik halaman web, detil penggunaan sumber daya dari server. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 2.15 Grup Menu Logs pada cPanel. 
 

f) Security, untuk mengatur hak akses pada web seperti memberikan 
password pada direktori tertentu, mencegah situs lainnya mengambil 
tautan dari web pada server hosting, memblokir sejumlah alamat IP 
tertentu. 

 



Sumber : cPanel (2016) 
Gambar 2.16 Grup Menu Security pada cPanel. 

 
g) Domains, digunakan untuk memanajemen domain seperti membuat sub 
domain, menambahkan domain parkir, menambahkan domain baru agar 
dapat menggunakan ruang hosting yang sama dengan direktori yang 
berbeda, mengatur ulang letak server hosting menggunakan editor DNS. 
 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 2.17 Grup Menu Domains pada cPanel. 
 

i) Databases, digunakan untuk manajemen database seperti membuat, 
menghapus, mengubah, membuat user serta pengaturan hak akses pada 
database serta melakukan backup database. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 2.18 Grup Menu Databases pada cPanel. 
 

j) Software and Services, menampilkan konfigurasi modul webserver 
seperti CGI, Perl, ImageMagick PHP, pengaturan versi PHP yang akan 
digunakan agar sesuai dengan versi aplikasi CMS yang digunakan. 

 
Sumber : iixmedia.com (2016) 

Gambar 2.19 Grup Menu Software and Services pada cPanel. 
 



k) Advanced, digunakan untuk pengaturan lebih lanjut dari modul web 
server apache, menjadwal tugas secara otomatis, mengatur file web dan 
gambar serta peralatan untuk memonitor jaringan. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 2.20 Grup Menu Advanced pada cPanel. 
 

l) Softaculous Apps Installer, berfungsi untuk melakukan instalasi secara 
otomatis aplikasi CMS seperti Joomla, Wordpress, Opencart tanpa harus 
membuat database, membuat user database, prefik untuk tabel berkat 
pengunaan script khusus. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 2.21 Grup Menu Softaculous Apps Installer pada cPanel. 
 
2.6   Manajemen Email 

Salah satu keuntungan dari memiliki domain sendiri adalah 
kemampuan untuk membuat email dengan alamat domain sendiri, tidak 
menggunakan alamat domain gratis bersama seperti Gmail, Yahoo, 
Hotmail atau Yandex. Hal ini akan berpengaruh dari kredibilitas pada 
lembaga atau perusahaan yang bersangkutan, cPanel memberikan fasilitas 
ini pada bagian kelompok menu Email. Berikut langkah membuat email 
pada domain : 
a) login ke dalam cPanel dengan alamat http://namadomain/cpanel, 
contoh : http://kuliah-gratis.com/cpanel 
 



b) Masukkan username dan password hosting , kemudian tekan tombol 
Log in 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 2.22 Login ke cPanel dengan Username dan Password. 
c) Pilih pada bagian kelompok menu Mail, kemudian pilih menu Email 
Account. 
d) Sebagai contoh kita ingin membuat akun email info@kuliah-gratis.com, 
maka kita isikan pada baris : 

• Email :  info 

• Pasword : isikan gabungan huruf besar kecil dan angka minimal 8 
karakter. 

• Confirm Pasword : isikan gabungan huruf besar kecil dan angka 
minimal 8 karakter.  

• Kemudian tekan tombol Create Account. 

• Gunakan langkah yang sama untuk membuat akun berikutnya. 
Jumlah maksimal dari akun email yang diperbolehkan tergantung 
dari paket hosting yang digunakan, apakah dibatasi atau unlimited. 

 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 2.23 Membuat Akun Email pada domain kuliah-gratis.com. 



e) Untuk mengakses alamat email, menggunakan alamat URL : 
http://namadomain/webmail 

untuk contoh kali ini  menggunakan alamat URL : 
http://kuliah-gratis.com/webmail 

f) Isikan  pada baris login : 

• Email Address : info@kuliah-gratis.com 

• Password : sesuai yang dibuat pada cPanel 
 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 2.24 Login webmail pada domain kuliah-gratis.com. 
 
g) Saat pertama kali akun email digunakan, akan ditampilkan pilihan 
beberapa antarmuka untuk mengakses email seperti horde, roundcube 
serta SquirelMail. Sebagai contoh kita pilih email client horde, kemudian 
agar otomatis terpilih horde sebagai antarmuka email client yang baku, 
pilih Enable AutoLoad, kemudian tekan tombol OK seperti pada gambar 
2.25. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 2.25 Login webmail pada domain kuliah-gratis.com. 
 



2.7   Soal Pertanyaan dan Latihan 

2.7.1   Daftar Pertanyaan Ulangan 

a) Apakah yang dimaksud dengan URL? 

b) Apakah yang dimaksud dengan domain? 

c) Apakah yang dimaksud dengan Top Level Domain (TLD)? 

d) Sebutkan 3 contoh TLD generik! 

e)  Sebutkan 3 contoh TLD negara! 

f)  Sebutkan fungsi dari hosting! 

g) Apa fungsi dari cPanel! 

h) Apa yang dimaksud dengan webmail client ! 

2.7.2   Daftar Pertanyaan Latihan 

a) Cari alamat situs masing-masing satu buah untuk domain 

dengan kategori sponsored top-level domain (sTLD) ! 

b) Cari alamat situs masing-masing satu buah untuk domain 

dengan kategori Top Level Domain .id ! 

c) Cari daftar alamat situs layanan jasa web hosting yang berasal 

dari Indonesia dan luar negeri masing-masing 5 buah alamat. 

d) Lakukan simulasi registrasi domain dan hosting dari layanan 

jasa web hosting yang berasal dari Indonesia. 

 

Daftar Pustaka 

 
Hostgator. 2016. What is the difference between domains vs hosting vs 

website? 7 Juni 2016.  http://support.hostgator.com/articles/ 
hosting-guide/what-is-the-difference-between-domains-vs-
hosting-vs-website. 

 
Iixmedia.2016. “IIXMedia Hosting Indonesia | Solusi web hosting dan 

domain anda, Server Hosting Personal maupun Perusahaan”.   7 
Juni 2016. http://iixmedia.com/. 

 
Moore, A. 2014. Create Your Own Online Store in a Weekend. Princeton 

Architectural Press, New York. 
 

http://support.hostgator.com/articles/


Pandi. 2006. Biaya dan Persyaratan | PANDI - Pengelola Nama Domain 
Internet Indonesia. 7 Juni 2016.  https://www.pandi.id/ content/ 
biaya-dan-pesyaratan. 

 
Websitedotcom.2016.Web Hosting. 7 Juni 2016]. https://www.website. 

com/beginnerguide/webhosting/6/1/what-is-web-hosting?.ws. 
 
Wikipedia. 2016. Sponsored top-level domain. 7 Juni 2016. https://en. 

wikipedia.org/wiki/Sponsored_top-level_domain. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.website/
https://en/


BAB  3 
Panduan Instalasi OpenCart 

 
 
Aplikasi Opencart untuk toko online dapat dipasang menggunakan 3 

cara yaitu menggunakan skrip otomatis melalui softaculous di server 
hosting, mengunggah file instalasi Opencart serta memasang secara 
manual di server hosting dan yang terakhir adalah memasang Opencart 
pada server lokal dikomputer atau notebook dan kemudian 
memindahkannya kembali ke server hosting ketika sudah selesai dibuat.  

 

3.1 Instalasi Menggunakan Softaculous 

 

Untuk dapat melakukan instalasi otomatis pada server hosting, 
berikut langkah-langkahnya: 

a) Masuk ke cPanel dari server hosting menggunakan alamat URL 
http://namadomain/cpanel, sebagai contoh untuk domain kuliah-
gratis.com : http://kuliah-gratis.com/cpanel 

 

b) Setelah mengisi username dan password, pilih kelompok menu 
Softaculous Apps Installer, kemudian pilih Categories, dilanjutkan dengan 
menu E-Commerce. 

 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.1 Softaculous Apps Installer 
                                                     
c) Pilih OpenCart, versi terbaru saat ini adalah 2.2.0.0 yang merupakan 
pembaharuan dari sistem pendahulunya yaitu versi 1.5 : 



 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.2 Kotak dialog Pemilihan Aplikasi E-Commerce                                         

d) Akan dilanjutkan dengan dialog install, isikan sebagai berikut : 

Pada bagian software setup : 

• Choose the version you want to install, pilih versi 2.2.0.0. 

• Choose protocol, pilih http. 

• Choose domain, pilih domain yang terdapat pada hosting, sebagai 
contoh kita pilih kuliah-gratis.com. 

• In directory, kita hapus direktori yang ada menjadi kosong yang 
artinya tempat tujuan instalasi dipilih pada direktori utama yaitu 
/public_html. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.3 Dialog Install Software Setup. 

 

Pada bagian Store Settings : 

• Store Name, isikan misalnya Toko Buku. 

• Store Description, isikan misalnya Toko Buku Online. 



• Store Owner, isikan misalnya STEKOM. 

• Store Address, isikan Alamat dan nomer telepon dari toko online. 

 
 

Sumber : cPanel (2016) 
Gambar 3.4 Dialog Install Store Settings. 

 
Pada bagian Admin Account : 

• Admin Username, isikan nama login dari administrator toko 
online, sebagai contoh kita isi dengan nama simkuring. 

• Admin Password, isikan password untuk login dari toko online, 
minimal panjangnya 8 karakter, gabungan angka dan huruf 
misalnya Majapahit605. 

• Admin email,  isikan alamat email untuk administrator dari toko 
online, sebagai contoh kita isi sales@kuliah-gratis.com. 

• First Name, isikan nama awal dari administrator toko online, 
misalnya dipilih Toko Buku. 

• Last Name, isikan nama akhir dari administrator toko online, 
misalnya dipilih Online. 

Pada Bagian Advanced Option 

• Email installation detail to, konfigurasi dari instalasi yang 
digunakan akan dikirim ke alamat tujuan, sebagai contoh kita 
pilih sales@kuliah-gratis.com. 

Kemudian tekan tombol install 



 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.5 Dialog Install Admin Account serta Advanced Options. 
                                                
f) Setelah proses instalasi selesai, akan ditampilkan tautan untuk akses 
halaman depan serta administrasi dari toko online OpenCart : 

• Halaman front end : http://kuliah-gratis.com 

• Halaman back end : http://kuliah-gratis.com/admin 

 

3.2 Instalasi Secara Manual 

 

Tidak semua hosting menyediakan fitur softaculous, contohnya jika 
kita menggunakan server collocation di mana sistem operasinya harus 
dipasang sendiri oleh kita sebagai administratornya atau contoh yang 
kedua kita menggunakan hosting gratisan di mana memiliki keterbatasan 
fitur. 

Untuk melakukan instalasi secara manual, dilakukan serangkaian 
tahapan, yaitu mengunggah file ke server hosting, membuat database 
serta pengguna, dan melakukan proses instalasi. 

 

Langkah mengunggah file : 

a) Buka situs resmi OpenCart 

http://www.opencart.com/?route=download/download 
Cari versi yang terakhir, kemudian pilih tautan download, seperti pada 
gambar 3.6. 

 

b) Setelah unduhan selesai, masuk ke dalam cPanel menggunakan 
Username dan password hosting menggunakan alamat URL 



http://namadomain/cpanel, sebagai contoh untuk domain kuliah-
gratis.com : http://kuliah-gratis.com/cpanel 

 

c) Pilih kelompok menu Files, kemudian pilih menu File Manager seperti 
pada gambar 3.7. Pilih direktori public_html.  

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 3.6 Tautan unduhan dari OpenCart versi 2. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.7 Kelompok Menu Files 
 

d) Kemudian muncul tampilan File Manager, pilih menu Upload seperti 
pada gambar 3.8. 



d) Kemudian muncul tampilan dialog upload files, tekan tombol browse, 
cari file hasil unduhan aplikasi OpenCart, sebagai contoh nama filenya 
adalah 2.2.0.0-compiled, pilih filenya, kemudian tekan tombol open 
seperti gambar 3.9. 
 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.8 File Manager di cPanel. 
 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.9 Dialog Upload Files 
e) Tunggu proses unggah sampai selesai. 
 



 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.10 Dialog Unggah File Sudah Selesai. 
 f) Kemudian masuk kembali ke File Manager, tekan tombol F5 untuk 
memperbaharui tampilan. Pilih file 2.0.0-compiled, kemudian tekan tombol 
exctract file(s)  seperti gambar 3.11. 
 

Sumber : cPanel (2016) 
Gambar 3.11 File Manager untuk Mengekstrak File. 

g) Akan terbentuk folder 2.0.0-compiled, klik 2 kali folder tersebut untuk 

masuk ke sub folder upload seperti pada gambar 3.12. Sub folder upload 

merupakan file instalasi utama dari OpenCart. 

h) Kemudian pilih tombol Select All. 



 

Sumber : cPanel (2016) 
Gambar 3.12 File Manager untuk Memilih Seluruh File. 

i) Kemudian pilih tombol menu Move File, pada opsi Enter the path to the 

file that you wish to move, atur menjadi /public_html/ kemudian tekan 

tombol Move File(s) seperti pada gambar 3.13. 

 

Sumber : cPanel (2016) 
Gambar 3.13 File Manager untuk Memindahkan Letak File. 

 



j) Kemudian pilih kembali folder /public_html, cari file bernama config-

dist.php pilih file tersebut, kemudian klik kanan pilih opsi rename.  Ubah 

namanya menjadi config.php, kemudian tekan tombol Rename File seperti 

pada gambar 3.14. 

k) Kemudian pilih kembali sub folder admin pada folder /public_html, cari 

file bernama config-dist.php pilih file tersebut, kemudian klik kanan pilih 

opsi rename.  Ubah namanya menjadi config.php, kemudian tekan tombol 

Rename File seperti pada gambar 3.15 

 

 

 

Sumber : cPanel (2016) 
Gambar 3.14 Merubah Nama File pada Direktori /public_html. 

 



 

Sumber : cPanel (2016) 
Gambar 3.15 Merubah Nama File pada Direktori /public_html/admin. 

 
Langkah membuat database dan user : 
a) Pilih kelompok menu Databases, kemudian pilih menu MySQL 
Databases, seperti pada gambar 3.16. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.16 Menu MySQL Databases. 
 

b) Buat sebuah database baru dengan nama opencart seperti pada gambar 
3.17. Pada baris Create a New Databases, isikan pada baris New Database 
: contohnya opencart, kemudian tekan tombol Create Database. Pada 
contoh di sisni akan terbentuk database bernama kuliahgr_opencart. 



 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.17 Membuat Database MySQL. 
 
c) Membuat user baru untuk database MySQL seperti pada gambar 3.18. 
Pada bagian Add a New User, isikan baris Username misalnya user bernama 
open. Kemudian pada baris password dan password (again) isikan 
gabungan huruf dan angka minimal sepanjang 8 karakter. Kemudian tekan 
tombol Create a User. Akan terbentuk sebuah user bernama 
kuliahgr_open. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.18 Membuat User Baru untuk Database MySQL. 
 
4. Menambahkan user bernama kuliahgr_open untuk database 
kuliahgr_opencart dengan cara, pada bagian Add a User to a Database, 
pilih baris user : kuliahgr_open serta pada baris Database : 
kuliahgr_opencart, kemudian tekan tombol Add seperti pada gambar 3.19. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.19 MenambahkanUser untuk Database MySQL. 



5. Mengatur hak akses user bernama kuliahgr_open dengan cara, pilih 
bagian Manage User Privileges seperti pada gambar 3.20. Beri tanda 
centang pada opsi all privileges. Kemudian tekan tombol Make Changes. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.20 Mengatur Hak Akses User untuk Database MySQL. 
 
Langkah instalasi secara manual : 
a) Buka halaman web dengan alamat http://namadomain, sebagai contoh 
: http://kuliah-gratis.com 
 
b) Akan muncul dialog License agreement, tekan tombol continue untuk 
melanjutkan seperti pada gambar 3.21. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 3.21 Dialog License Agreement. 
 

http://kuliah-gratis.com/


c) Muncul dialog pre installation yang menampilkan konfigurasi dari sistem 
instalasi, jika ada kesalahan akan ditampilkan tulisan dengan warna merah. 
Tekan tombol continue. 
 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 3.22 Dialog konfigurasi. 
 
c) Dilanjutkan dengan langkah ketiga, isikan  
Bagian koneksi database : 

• DB Driver, pilih MySQLi 

• Hostname, isikan localhost 

• Username, isikan kuliahgr_open 

• Password, isikan password user database 

• Database, isikan nama kuliahgr_opencart 

• Port, isikan port dari database, secara baku dipilih 3306 

• Prefix, isikan prefix dari tabel misalnya oc_ 
Bagian Administrator dari OpenCart : 

• Username, nama user administrator misalnya diisi nama simkuring. 

• Password, isikan gabungan angka dan huruf minimal panjangnya 8 
karakter, misalnya Majapahit605. 

• E-mail, isikan alamat kontak dari administrator misalnya 
sales@kuliah-gratis.com 

Tekan tombol continue. 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 3.23 Dialog konfigurasi. 
 
d) Setelah beberapa saat, muncul dialog Istallation complete, instalasi 
OpenCart dinyatakan selesai.  

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 3.24 Dialog Installation Complete. 
 
e) Kemudian masuk kembali ke cPanel, buka menu File manager, kemudian 
hapus sub direktori dengan nama install pada direktori /public_html 
seperti pada gambar 3.25. 
 



 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 3.25 Menghapus Folder Install. 

 

3.3 Instalasi Lokal 
Pada mode instalasi lokal, aplikasi OpenCart dipasang pada 

komputer menggunakan aplikasi webserver seperti XAMPP atau Wamp. 
Ketika toko online menggunakan aplikasi OpenCart  sudah selesai dibuat, 
baru kemudian dipindahkan lokasinya menuju server hosting. Jadi instalasi 
lokal ini hanya bersifat sementara. Keuntungan dari cara ini adalah faktor 
kecepatan akses dalam proses persiapan pengerjaan toko online karena 
tidak menggunakan koneksi internet. Kerugiannya adalah kerumitan 
proses pemindahan dari komputer lokal menuju server hosting. 

Secara garis besar terdapat 3 langkah instalasi yaitu memasang 
aplikasi webserver, membuat user serta database dan terakhir melakukan 
proses instalasi. 
Berikut langkah memasang aplikasi webserver : 
a) Unduh aplikasi webserver XAMPP melalui tautan berikut : 

https://www.apachefriends.org/download.html 
b) Sebagai contoh aplikasi yang diunduh memiliki nama xampp-win32-
5.5.30-7-VC11-installer.exe. Setelah selesai mengunduh, lakukan instalasi 
dengan cara klik 2 kali aplikasi yang sudah terunduh. Jika keluar dialog Open 
File – Security Warning, pilih tombol Run seperti pada gambar 3.26. 



 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.26 Dialog Open File – Security Warning. 
 

c) Muncul kotak dialog Setup, tekan tombol Next untuk melanjutkan. 

 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.27 Dialog Setup – XAMPP. 
d) Dilanjutkan dengan kotak dialog Select Component, pilih modul yang 
dibutuhkan seperti : 

• Apache, berfungsi sebagai server web, wajib dipilih. 

• MySQL, berfungsi sebagai server database MySQL, wajib dipilih 

• Tomcat, berfungsi sebagai server web berbasis Java, tidak wajib 
dipilih. 

• PHP, berfungsi sebagai penerjemah kode PHP, wajib dipilih. 

• Perl, berfungsi sebagai penerjemah kode Perl, tidak wajib dipilih. 

• phpMyAdmin, berfungsi sebagai antar muka dengan tampilan 
halaman web untuk memudahkan manajemen database MySQL, 
wajib dipilih. 

• WebAlyzer, berfungsi sebagai alat monitor statistik trafik dari akses 
halaman web, tidak wajib dipilih. 



 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.28 Dialog Select Components – XAMPP. 
 
f) Muncul kotak dialog Instalation folder, secara baku menggunakan letak 
folder dengan lokasi c: \xampp, kemudian tekan tombol Next untuk 
melanjutkan. 

 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.29 Dialog Installation folder – XAMPP. 
 

g) Muncul kotak dialog Bitnami for XAMPP, kemudian tekan tombol Next 
untuk melanjutkan. 
 



 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.30 Dialog Bitnami for XAMPP. 
h) Muncul kotak dialog Ready to Install, kemudian tekan tombol Next 
untuk melanjutkan. 

 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.31 Dialog Ready to Install. 
 
i) Muncul kotak dialog Completing the XAMPP Setup Wizard, kemudian 
tekan tombol Finish  untuk melanjutkan. 
 



 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.32 Dialog Completing the XAMPP Setup Wizard. 
 
j) Muncul kotak dialog pemilihan bahasa, pilih bendera Amerika untuk 
bahas Inggris, kemudian tekan tombol Save  untuk melanjutkan. 
  

 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.33 Dialog pemilihan bahasa Inggris atau Jerman. 
 

k) Muncul kotak dialog XAMPP Control Panel v3.2.2, kemudian tekan 
tombol Start  pada modul Apache dan MySQL untuk menjalankan aplikasi 
webserver serta server database MySQL. 
 



 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.34 Dialog XAMPP Control Panel v3.2.2. 
 
l) Untuk menguji apakah XAMPP yang terpasang sudah dapat berfungsi, 
ketikkan alamat http://localhost pada penjelajah web seperti Mozilla 
Firefox atau Google Chrome. Jika berfungsi dengan benar, akan 
ditampilkan halaman dashboard dari XAMPP. 
 

 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.35 Halaman Dashboard dari Aplikasi XAMPP. 
 

 



Pada halaman dashboard terdapat beberapa menu antara lain : 

• Applications, berisi penjelasan tentang berbagai aplikasi berbasis 
PHP yang didukung oleh XAMPP. 

• FAQS, berisi penjelasan dan jawaban tentang pertanyaan yang 
sering muncul berkaitan dengan masalah teknis instalasi serta 
penggunaan XAMPP. 

• HOW-TO Guides, berisi panduan how-to tentang Domain, PHP, 
database MySQL serta Framework. 

• PHPInfo, digunakan untuk melihat versi dari PHP yang dijalankan 
beserta modul pendukung PHP. 

• phpMyAdmin, digunakan untuk administrasi database MySQL 
menggunakan antarmuka berbentuk halaman web. 

 
Langkah membuat database dan user di XAMPP 
a) Buka aplikasi phpMyAdmin menggunakan alamat :  

http://localhost/phpMyAdmin 
b) Pada kolom daftar database, pilih menu New 

• Pada bagian Create database, isikan nama database yang ingin 
dibuat sebagai contoh kita membuat database bernama opencart. 

• Tekan tombol Create. 

 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.36 Membuat database baru melalui phpMyAdmin. 
 
c) Kemudian pilih database opencart, dilanjutkan dengan memilih menu 
Privileges. Akan muncul daftar pengguna yang memiliki hak akses terhadap 
database bernama opencart yang baru saja dibuat. Secara baku sudah 

http://localhost/phpMyAdmin


terdapat pengguna bernama root dengan password kosong (tanpa 
password) dengan fitur all privileges (semua hak akses terhadap database 
diaktifkan).  
 
Langkah Instalasi OpenCart ke direktori XAMPP 

a) Buka situs resmi OpenCart 

http://www.opencart.com/?route=download/download 
Cari versi yang terakhir, kemudian pilih tautan download, seperti pada 
gambar 3.6. 

 

b) Setelah unduhan selesai, kemudian ekstrak file hasil unduhan. Sebagai 
contoh nama filenya adalah 2.2.0.0-compiled, pilih filenya, kemudian 
ekstrak file dari bentuk kompresi menjadi bentuk file normal. Jika berhasil 
akan terbentuk direktori bernama 2.2.0.0-compiled di mana terbentuk 3 
sub direktori yaitu test, upload serta vendor. 

 

c) Salin direktori bernama upload menuju lokasi C:\xampp\htdocs 

 
Sumber : Apachefriends (2016) 

Gambar 3.37 Menyalin Direktori Upload Menuju C:\xampp\htdocs\. 

 
d) Masuk ke subdirektori C:\xampp\htdocs\upload, ubah nama file 
config-dist.php menjadi config.php 
e) Masuk ke subdirektori C:\xampp\htdocs\upload\admin, ubah nama 
file config-dist.php menjadi config.php 

http://www.opencart.com/?route=download/download


f) Buka XAMPP Control Panel v3.2.2, kemudian tekan tombol Start  pada 
modul Apache dan MySQL untuk menjalankan aplikasi webserver serta 
server database MySQL. 
f) Lakukan instalasi dengan penjelajah web seperti Mozilla Firefox atau 
Google Chrome  menggunakan alamat : 

http://localhost/upload 
 
g) Akan muncul tahapan instalasi yang  pertama yaitu dialog License 
agreement, tekan tombol continue untuk melanjutkan seperti pada 
gambar 3.21 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 3.38 Tahap Instalasi Pertama License Agreement. 
 

h) Dilanjutkan tahapan instalasi yang kedua yaitu Pre-Installation 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 3.39 Tahap Instalasi Kedua Pre-Installation 
 
i) Dilanjutkan tahapan instalasi yang ketiga yaitu Configuration, isikan  
Bagian koneksi database : 

• DB Driver, pilih MySQLi 

• Hostname, isikan localhost 

• Username, isikan root 

• Password, biarkan kosong 

• Database, isikan nama opencart 

• Port, isikan port dari database, secara baku dipilih 3306 

• Prefix, isikan prefix dari tabel misalnya oc_ 
Bagian Administrator dari OpenCart : 

• Username, nama user administrator misalnya diisi nama simkuring. 

• Password, isikan gabungan angka dan huruf minimal panjangnya 8 
karakter, misalnya Majapahit605. 

• E-mail, isikan alamat kontak dari administrator misalnya 
sales@kuliah-gratis.com 

Tekan tombol continue. 
 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 3.40 Tahap Instalasi ketiga yaitu Configuration 
 
j) Dilanjutkan tahapan instalasi yang terakhir yaitu Installing Completed, 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 3.41 Tahap Instalasi keempat yaitu Installation Complete 
 

i) Kemudian hapus direktori bernama install yang terletak pada 
C:\xampp\htdocs\upload 



j) Untuk mengakses bagian front end dari instalasi lokal OpenCart 
menggunakan alamat : 

http://localhost/upload 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 3.42 Tampilan Front End dari OpenCart 
k) Untuk mengakses bagian front end dari instalasi lokal OpenCart 
menggunakan alamat : http://localhost/upload/admin 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 3.43 Tampilan Back End dari OpenCart 

3.4  Utiliti FTP Filezila 
Pada mode instalasi manual pada server hosting, proses unggah 

dapat dilakukan menggunakan File Manager jika jumlah file yang diunggah 
cukup sedikit, utamanya dalam bentuk kompresi. Jika file yang diunggah 



cukup banyak, maka penggunaan dari file manager akan tidak efektif. 
Terlebih lagi jika harus memindahkan file instalasi OpenCart dari komputer 
lokal menuju server hosting dengan jumlah mencapai ribuan file. Untuk itu 
banyak para jasa pengembang web menggunakan utiliti FTP client seperti 
Filezilla. 

Filezilla merupakan perangkat lunak untuk layanan FTP (File Transfer 
Protocol) berbasis lisensi open source. Terdapat dua jenisperangkat FTP, 
yaitu Filezilla FTP Server yang berfungsi sebagai server FTP serta Filezilla 
FTP client yang merupakan utiliti untuk memindahkan file dari klien 
menuju server hosting. 
Filezilla dapat diunduh melalui situs resminya dengan alamat : 

https://filezilla-project.org/download.php?show_all=1 
 
Cara menggunakan filezilla client : 
a) Setelah selesai diunduh, buka file hasil unduhan kemudian lakukan 
instalasi sampai selesai. 

 
b)  Kemudian pilih menu File → Site Manager 

 
Sumber : Filezilla Client (2016) 

Gambar 3.44 Membuat Koneksi Baru ke Server Hosting. 
 
c) Pilih tombol New Site, kemudian beri nama koneksi misalnya kuliah 
gratis. 
 



 
Sumber : Filezilla Client (2016) 

Gambar 3.45 Memberi Nama Koneksi. 
 
d) Kemudian pilh tab General, isikan pada baris : 

• Host : alamat domain dari server hosting misalnya kuliah-
gratis.com. 

• Port : isikan alamt port dari FTP, biasanya menggunakan 21. 

• Protocol :  pilih opsi FTP – File Transfer Protocol. 

• Encription : biarkan opsi Use explicit FTP over TLS if available. 

• Logon Type : pilih opsi Normal. 

• User : isikan dengan username dari akun registrasi hosting. 

• Password : isikan dengan password dari akun registrasi hosting. 
Kemudian tekan tombol Connect untuk melakukan koneksi ke server 
hosting. 
 



 
Sumber : Filezilla Client (2016) 

Gambar 3.46 Mengisi Data untuk Koneksi. 
 
e) Kemudian akan muncul tampilan jendela utama filezilla client seperti 
pada gambar 3.47: 

• Toolbar, keterangan 1 berisi tombol untuk menyembunyikan atau 
menampilkan message log, local directory tree, remote directory 
tree, transfer queue. 

• Quick Connect Bar, keterangan 2 berfungsi melakukan koneksi 
secara instan tanpa melalui site manager. Opsi ini dipilih jika filezilla 
hanya digunakan untuk melakukan koneksi pada satu buah domain 
atau hosting. Jika terhubung dengan banyak domain sekaligus, harus 
dilakukan koneksi melalui site manager. 

• Message Log, keterangan 3 menampilkan proses koneksi yang 
sedang dikerjakan seperti login, menampilkan isi direktori, 
menampilkan status koneksi. 

• Local Pane, keterangan 4, berfungsi menampilkan direktori lokal dari 
komputer, biasanya berupa direktori dari drive C, D, E atau F jika 
menggunakan dengan sistem operasi Microsoft Windows. 

• Server Pane, keterangan 5, berfungsi menampilkan direktori server 
hosting, biasanya ditampilkan dalam tanda / (dibaca root). Pada 
direktori / akan bercabang lagi dengan sub direktori seperti : 

- /public_html : merupakan direktori tempat diletakkanya file-
file instalasi dari sebuah situs. 



- /mail : merupakan direktori tempat penyimpanan email dari 
sebuah domain. 

- /logs : merupakan direktori tempat penyimpanan catatan dari 
kinerja tentang sesuatu fungsi atau tugas. 

- /etc : merupakan direktori tempat penyimpanan konfigurasi 
sistem dari server hosting. 

• Transfer queue, keterangan 6 berfungsi menampilkan antrian file 
yang sedang dipindahkan dari direktori lokal menuju direktori server 
ketika melakukan proses unggah atau sebaliknya dari direktori 
server menuju lokal ketika melakukan proses unduh. 
 

 
Sumber : Filezilla Client (2016) 

Gambar 3.47 Tampilan dari Jendela Utama. 
 
3.5  Soal Pertanyaan dan Latihan 
3.5.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

a) Apakah yang dimaksud Softaculous Apps Installer ? 

b) Apa yang dimaksud dengan front end dan backend dari 
OpenCart? 

c) Apa fungsi dari File manager pada cPanel? 



d) Apa fungsi dari MySQL Databases pada cPanel? 

e) Apa fungsi dari XAMPP ? 

f) Apa fungsi dari FileZilla client. 

3.5.2   Daftar Latihan 

a) Download XAMPP kemudian lakukan instalasi di komputer! 

b) Unduh file aplikasi OpenCart, lakukan instalasi lokal di 
komputer anda ! 
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BAB  4 

Pengaturan Sistem OpenCart 
 

 
OpenCart memiliki 2 jenis tampilan yaitu  halaman front store serta 

administrator. Halaman front store adalah tampilan halaman web yang 
dilihat oleh pengunjung, sedangkan halaman administrator berfungsi 
untuk administrasi secara keseluruhan dari sistem aplikasi OpenCart 
seperti menambah katalog produk yang akan dijual, mengatur stok barang, 
konfigurasi sistem pembayaran, metode pengiriman barang, pemasaran, 
laporan hasil penjualan, menambah fitur dan merubah tampilan front 
store, bahasa yang digunakan serta keamanan sistem. 
 
4.1  Mengakses Panel Administrator 

Untuk melakukan konfigurasi dari sistem, kita harus login ke dalam 
panel administrator dari OpenCart dengan alamat : 

http://namadomain/admin 
Sebagai contoh untuk domain kuliah-gratis.com, alamat login panel 
administratornya adalah : 

http:// kuliah-gratis.com/admin 
Kemudian diisikan username beserta password sesuai pada saat awal 
instalasi aplikasi OpenCart, kemudian tekan tombol login. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.1 Halaman Login Administrator 
 
Kemudian akan ditampilkan halaman dashboard dari OpenCart. Saat 
pertama kali kita login, isi dashboard akan kosong karena belum terdapat 



data statistik dari operasional toko online seperti terlihat pada gambar 4.1. 
Tekan tombol ekspansi untuk menampilkan lebih detil  navigasi 
administrasi dari OpenCart. 
 

Sumber : OpenCart (2016) 
Gambar 4.2 Halaman Dasboard dari OpenCart. 

 
Dashboard adalah hal pertama yang terlihat ketika anda memasuki 

administrasi dari OpenCart ini. Fungsi utama dari dashboard adalah untuk 
memberikan gambaran kepada pemilik toko tentang bagaimana kinerja 
toko online. Ada 3 bagian dari dashboard yang dapat membantu anda 
untuk memahami data statistik yang dikumpulkan oleh toko Anda: 
 
a) Overview (ikhtisar): 
Ada empat grafik yang menunjukkan status dari situs Anda yaitu total 
orders  (jumlah pesanan), total sales (total penjualan), total customer 
(jumlah pelanggan) dan people online (pengujung yang sedang online) yang 
membantu Anda untuk lebih mudah untuk mengetahui analisis. 
 
b) World map (Peta Dunia) : 
Berupa sebuah peta dunia untuk menunjukkan di mana pesanan dari 
website Anda datang dari berbagai penjuru dunia. 
     
c) Sales analytics (analisis penjualan) : 



Sebuah grafik disediakan untuk melacak kronologis kemajuan dari toko 
online relatif terhadap jumlah pesanan dan pelanggan dari waktu ke waktu. 
Nilai x adalah waktu, yang didapat menggunakan jangka waktu dalam 
hitungan jam, hari, atau bulan tergantung pada kisaran yang dipilih. Nilai y 
menampilkan jumlah total pesanan (kuning) dan jumlah pelanggan (biru). 
     
d) Recent activity (aktivitas terbaru): 
 
Merupakan bagian untuk memeriksa aktifitas terbaru dari setiap 
pelanggan pada toko Anda seperti login, membuat akun atau melakukan 
pesanan baru. 
     
e) Latest orders (pesanan terbaru) : 
Sebuah daftar yang menampilkan pesanan terakhir beserta rinciannya 
("Order ID", "Pelanggan", "Status", "Tanggal Ditambahkan", "Total", dan 
"Tindakan"). 
 
Pada dashboard di bagian menu atas adalah navigasi administrasi. Anda 
dapat melakukan navigasi antara lain : "catalog” (katalog), "extensions" 
(ekstensi), "sales" (penjualan), "System" (sistem), "reports” (laporan), dan 
"help" (bantuan). Bagian-bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut secara rinci 
pada bagian berikutnya. 
 
Pada navigasi dari system terbagi menjadi beberapa sub pengaturan yaitu 
settings (pengaturan), users (pengguna), localisation (lokalisasi) serta tools 
(peralatan).  
 
4.2 Settings (Pengaturan) 

Fungsi dari settings (pengaturan) adalah mengatur konfigurasi dari 
sistem keseluruhan agar sesuai keperluan dari pemilik toko online. Contoh 
dari pengaturan ini seperti nama toko online, alamat email, bahasa serta 
mata uang yang digunakan, lokasi alamat dan nomer telepon pemilik, 
klasifikasi ukuran panjang serta berat yang digunakan, operator pengguna 
dari toko online, pengaturan stok barang, status pemesanan, 
pengembalian barang, pengaturan pajak serta pengaturan lainnya. 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.3 Halaman Navigasi Setting dari System. 
 
Cara pengaturan dari pengaturan settings, pilih navigasi system, kemudian 
pilih settings kemudian pilih tombol actions. 
 
Pengaturan General 
Pilih tab general, kemudian isikan : 

• Meta Title, merupakan judul dari halaman depan toko online, 
sebagai contoh diisi Toko Buku Online. 

• Meta Tag Description, merupakan deskripsi singkat dari sebuah situs 
yang akan ditampilkan hasilnya oleh mesin pencari seperti Google, 
Yahoo, Bing, Yandex, Baidu serta yang lainnya. Jumlah maksimum 
dari total karakter termasuk spasi adalah 160 buah.Sebagai contoh 
diisikan : Toko  online yang menjual aneka macam buku. 

• Meta Tag Keywords, berisi kata kunci yang sering dicari oleh 
pengunjung melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing, 
Yandex, Baidu serta yang lainnya. Jumlah maksimum dari total 
karakter termasuk spasi adalah 160 buah. Sebagai contoh diisikan : 
Toko buku online komputer internet marketing ekonomi kuliah 
agama sejarah. 
 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.4 Sub pengaturan General dari Settings. 
 

• Theme, berisi opsi pengaturn tampilan dari front store. Dikarenakan 
toko online dalam tahap konfigurasi, maka hanya akan terdapat satu 
opsi yaitu default store theme. 

• Default Layout, merupakan halaman depan yang akan ditampilkan 
saat pengunjung mengakses situs toko online. Opsi yang normal 
adalah default atau home. 

Pengaturan Store 
Pilih tab store, kemudian isikan : 

• Store Name, merupakan nama dari toko online yang akan dibuat, 
sebagai contoh dipilih Toko Buku Online. 

• Store Owner, merupakan nama dari pemilik toko online yang akan 
dibuat, sebagai contoh dipilih STEKOM. 

• Address, merupakan alamat fisik dari toko online. Pencantuman 
lokasi ini akan menambah nilai positif dari pengunjung tentang 
keberadaan dari toko online yang dibuat. Sebagai contoh diisikan 
alamat Toko Buku STEKOM, Jl. Majapahit 605, Semarang. 

• Geocode, berisi koordinat satelit yang akan ditampilkan pada peta 
dunia di halaman dashboard. Opsi ini tidak wajib diisi. 

• E-mail, berisi alamat surat menyurat untuk toko online. Sebagai 
contoh diisikan sales@kuliah-gratis.com. 

 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.5 Sub pengaturan Store dari Settings. 
Pengaturan Local 
Pilih tab Local, kemudian isikan : 

• Country, pilih opsi negara yang tersedia yaitu Indonesia. 

• Region / State, pilih opsi propinsi yang tersedia contohnya Jawa 
Tengah. 

• Language, untuk sementara pilih opsi English. 

• Language Administration, untuk sementara pilih opsi English. 

• Currency, untuk sementara pilih US Dollar. 

• Auto Update Currency, berfungsi sebagai kurs otomatis terhadap 
mata uang yang digunakan, pilih opsi Yes. 

• Length Class, pilih satuan Centimeter. 

• Weight Class, pilih satuan Kilogram. 
Kemudian tekan tombol Save untuk menyimpan hasil konfigurasi 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.6 Sub pengaturan Local dari Settings. 
 
4.3 Pengaturan Lokalisasi 
 
4.3.1 Pengaturan Store Location (Lokasi Toko) 

Sebuah toko online juga memiliki alamat fisik seperti nama jalan, 
kota serta nomer telepon. Pencantuman alamat fisik ini memiliki efek 
positagiif b pengunjung karena selain dapat dihubungi secara virtual 
melalui halaman web serta email, pengunjung juga dapat menghubungi 
melalui telepon atau alamat fisik dari pihak penjual. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.7 Sub pengaturan Store Location dari Localisation 



Untuk menambahkan informasi dari lokasi toko online, pilih tombol add, 
kemudian isikan : 

• Store Name, merupakan nama dari toko online yang akan dibuat, 
sebagai contoh dipilih Toko Buku Online. 

• Address, merupakan alamat fisik dari toko online. Pencantuman 
lokasi ini akan menambah nilai positif dari pengunjung tentang 
keberadaan dari toko online yang dibuat. Sebagai contoh diisikan 
alamat Toko Buku STEKOM, Jl. Majapahit 605, Semarang. 

• Geocode, berisi koordinat satelit yang akan ditampilkan pada peta 
dunia di halaman dashboard. Opsi ini tidak wajib diisi. 

• Telephone, isikan nomer telepon untuk berhubungan dengan 
konsumen. 

• Opening Time, isikan jam buka serta hari dari waktu operasi toko 
online, contohnya : 08.00 - 21.00 7 hari dalam seminggu. 

Kemudian tekan tombol save untuk menyimpan hasil konfigurasi. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.8 Isian dari pengaturan Store Location  
 
Hasil dari pengaturan store location ini akan ditampilkan pada menu 
Contact Us (Hubungi Kami). 
 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.9 Store Location ditampilkan pada Contact Us 
 
4.3.2 Pengaturan Language (Bahasa) 

Pada saat dipasang pertama kali aplikasi OpenCart secara baku 
menggunakan bahasa Inggris untuk keseluruhan tampilan front store 
maupun panel administrator. Penggunaan dalam bahasa Indonesia pada 
toko online akan memudahkan pengunjung untuk melakukan proses 
belanja karena menggunakan bahasa yang lebih dimengerti. 

Agar dapat diatur ke dalam bahasa Indonesia, sebuah modul bahasa 
tambahan harus dipasang pada OpenCart. Modul ini dapat diunduh melalui 
situs resmi dari OpenCart : 

http://www.opencart.com/ 
Cara mengunduh modul bahasa Indonesia : 

a) Pilih menu Extensions seperti pada gambar 4.10. 
b) Pada bagian Extension Filter, arahkan ke baris Search, isi dengan 
bahasa Indonesia. 
c) Pada baris Categories, pilih opsi Language 
d) Pada baris Version, pilih opsi 2.2.0.0 
e) Tekan tombol Go 
f) Pilih Paket Modul Bahasa Indonesia. 
g) Pilih tab Downloads seperti pada gambar 4.11. 
h) Pilih Paket Bahasa Indonesia dengn Compatibility 2.2.0.0. 
i) Pilih tautan download, kemudian simpan. 

 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.10 Mencari Paket Bahasa Indonesia di Situs OpenCart. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.11 Mencari Paket Bahasa dengan Compatibility 2.2.0.2. 
 
Cara memasang modul bahasa Indonesia : 
a) Pilih file hasil unduhan dengan nama  language+pack+opencart-
2.2.0.0.zip, kemudian lakukan ekstrak menggunakan utiliti seperti winrar. 
b) Akan terbentuk direktori bernama language pack opencart-2.2.0.0. Di 
dalamnya akan terdapat sub direktori bernama admin dan catalog.  
c) Sub direktori admin dan catalog dapat langsung disalin menuju direktori 
utama dari OpenCart untuk mode instalasi komputer lokal. Pada contoh 
sebelumnya direktori ini terletak pada C:\xampp\htdocs\upload. 
d) Sub direktori admin dan catalog harus salin ke server hosting dengan 
cara mengunggah menuju direktori /public_html menggunakan utiliti FTP 
client Filezilla. 



e) Buka Filezilla, kemudian pilih Site → Site manager → pilih koneksi FTP 
yang sudah ada sebelumnya yaitu kuliah gratis, kemudian tekan tombol 
connect. 

  
Sumber : Filezilla (2016) 

Gambar 4.12 Koneksi Filezilla Client FTP Menuju Server Hosting. 
 

 
Sumber : Filezilla (2016) 

Gambar 4.13 Memilih Direktori Sumber serta Tujuan di /pulic_html. 



 
f) Pada bagian Remote site, arahkan menuju /public_html. 
g) Pada bagian Local site, arahkan menuju direktori language pack 
opencart-2.2.0.0 sehingga muncul sub direktori admin dan catalog. 
h) Pilih direktori admin, klik kanan kemudian pilih upload. 
i) Pilih direktori catalog, klik kanan kemudian pilih upload. 
 
Cara mengaktifkan modul bahasa Indonesia : 
a) Masuk menuju dashboard 
b) Pilih navigasi System → Localisation → Languages. 
c) Pada baris English (Default) pilih tombol Edit. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.14 Pengaturan Language dari System. 
 
d) Pada baris Sort Order, ubah nilai 1 menjadi 2, kemudian tekan tombol 
Save. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.15 Mengubah Sort Order dari English. 



 
f) Tambahkan bahasa yang baru dengan menekan tombol Add New. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.16 Menambahkan Bahasa yang Baru. 
 
f) Tambahkan bagian Add Language, sesuaikan isian pada baris : 

• Language Name, isikan Bahasa Indonesia. 

• Code, pilih opsi id-id. 

• Status, pilih opsi enabled. 

• Sort Order, isikan dengan angka 1. 
Kemudian tekan tombol Save. 

Perubahan dari nilai sort order ini bertujuan agar bahasa Indonesia 
menempati urutan pertama pada opsi pemilihan bahasa di halaman depan 
front store. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.17 Menambahkan Bahasa Indonesia. 



 
g) Agar bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa baku dari Opencart, 
maka harus dilakukan pengaturan ulang dari store name yang ada. Pilih 
navigasi System → Settings, pada daftar store yang ada pilih menu Edit. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.18 Store List. 
 
h) Pilih tab local, kemudian sesuaikan isian pada baris : 

• Language, pilih opsi Bahasa Indonesia. 

• Administration Language, pilih opsi Bahasa Indonesia. 
Kemudian tekan tombol Save. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.19 Pengaturan Language serta Administration Language. 
 
i) Bahasa dari administrasi sistem serta front store akan berubah menjadi 
bahasa Indonesia. 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.20 Tampilan Dasbor dalam bahasa Indonesia. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.21 Tampilan Front Store dalam Bahasa Indonesia. 
 
4.3.3 Pengaturan Mata Uang 

Mata uang yang telah tersedia pada Opencart masih terbatas pada 
Euro, Dolar Amerika serta Pound Sterling Inggris. Belum terdapat mata 
uang dalam bentuk Rupiah. Untuk itu kita dapat menambahkan secara 
manual mata uang Rupiah pada OpenCart. 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.22 Penambahan Mata Uang Baru dari Lokalisasi dari Sistem. 
 
Langkah menambah mata uang Rupiah : 
a) Dari dasbor pilih menu Sistem → Lokalisasi → Mata Uang. 
b) Pilih tombol Add New. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.23 Penambahan Mata Uang Rupiah ke dalam Sistem. 
 
c) Pada isian menambahkan mata uang, sesuaikan isinya : 

• Judul Mata uang : Rupiah 

• Kode, isikan IDR. 

• Simbol kiri, isikan Rp 

• Simbol kanan, isikan ,- 

• Digit Desimal, kosongkan 

• Nilai, isikan 1.00000 



• Status, pilih opsi diaktifkan. 
Kemudian tekan tombol Save. 
 
d) Agar mata uang Rupiah dapat digunakan sebagai mata uang yang baku 
dalam bertransaksi, atur ulang pada sistem dengan cara, pilih navigasi 
Sistem → Pengaturan, kemudian pilih menu Edit pada kolom Tindakan. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.24 Pengaturan Ulang Lokalisasi dari Toko Online. 
e) Pada bagian Merubah Pengaturan, pilih tab lokal. Kemudian pada opsi 
Mata Uang, pilih Rupiah. Tekan tombol Save untuk menyimpan 
pengaturan. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 4.25 Pengaturan Rupiah sebagai Mata Uang Baku. 
4.4 Soal Pertanyaan dan Latihan 
 
4.4.1 Daftar Pertanyaan Ulangan 
a) Apakah yang dimaksud dengan panel administrator? 
b) Apakah fungsi dari dashboard? 
c) Apakah fungsi dari pengaturan localisation? 



d) Sebutkan secara garis besar langkah untuk mengganti bahasa Indonesia 
pada toko online OpenCart? 
 
4.4.2 Daftar Pertanyaan Latihan 
a) Unduh modul paket bahasa Indonesia, lakukan pemasangan pada 

OpenCart kemudian konfigurasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku 

dari toko online  ! 

b) Tambahkan mata uang Rupiah ke dalam daftar mata uang yang tersedia 

pada OpenCart, kemudian atur agar mata uang Rupiah berfungsi sebagai 

mata uang baku untuk transaksi pada OpenCart. 
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BAB  5 
Administrasi Katalog Produk  

 

Saat pertama kali Opencart dipasang, sudah terdapat contoh produk 
serta kategori sebagai pada tampilan halaman front store. Sebelum 
memulai menambahkan produk pada toko online kita, akan dijelaskan 
terlebih dulu tentang pengertian produk, kategori serta opsi.  

Produk adalah barang atau jasa yang dijual pada toko online, contoh 
produk dari sebuah toko buku adalah buku Algoritma dan Pemrograman, 
buku Resep Favorit Masakan Nusantara. Kategori adalah penggolongan 
produk yang memiliki kedekatan hubungan, contoh dari kategori adalah 
buku komputer, buku sekolah, bisnis dan investasi serta keluarga. 
Sedangkan opsi adalah pilihan yang tersedia dari sebuah produk, contoh 
dari opsi adalah ukuran sebuah baju seperti kecil, sedang atau besar atau 
format buku dalam cetak kertas atau berbentuk ebook. 

5.1 Membuat Kategori Produk 

Untuk contoh toko buku online yang akan kita buat, menggunakan 
contoh kategori, sub kategori serta opsi seperti pada gambar 5.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1 Contoh dari Kategori, Sub Kategori serta Opsi. 
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Agar memudahkan pembuatan kategori serta produk yang baru, 
hapus produk serta kategori contoh yang terdapat pada OpenCart, berikut 
langkah-langkahnya: 

a) Masuk ke Panel dari administrator menggunakan alamat URL 
http://namadomain/admin , sebagai contoh untuk domain kuliah-
gratis.com : http://kuliah-gratis.com/admin 

 

Jika anda melakukan instalasi lokal pada XAMPP, maka alamat URL yang 
digunakan adalah http://localhost/folder_instalasi/admin, sebagai contoh 
jika folder instalasinya bernama upload, maka alamat URL untuk masuk ke 
panel administratornya adalah : http://localhost/upload/admin 

 

b) Setelah mengisi username dan password, akan sampai ke halaman 
dasboard, pilih menu Katalog, kemudian pilih Kategori, dilanjutkan dengan 
memberi tanda centang pada Nama Kategori, kemudian tekan tombol 
hapus. Ketika muncul kotak dialog : “Apakah anda yakin?”, pilih tombol OK. 
Ulang untuk kategori berikutnya yang belum terhapus. 

 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.2 Menghapus Kategori Contoh. 
                                                     
c) Untuk menghapus produk contoh, pilih menu Katalog, kemudian pilih 
Produk, dilanjutkan dengan memberi tanda centang pada Nama Produk, 
kemudian tekan tombol hapus. Ketika muncul kotak dialog : “Apakah anda 
yakin?”, pilih tombol OK. Ulang untuk kategori berikutnya yang belum 
terhapus. 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.3 Menghapus Produk Contoh. 
 
d) Untuk menghapus produk contoh, pilih menu Katalog, kemudian pilih 
Produk, dilanjutkan dengan memberi tanda centang pada Nama Produk, 
kemudian tekan tombol hapus. Ketika muncul kotak dialog : “Apakah anda 
yakin?”, pilih tombol OK. Ulang kategori berikutnya yang belum terhapus. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.4 Menghapus Merk Contoh. 

 

e) Untuk menambah kategori dari produk, pilih menu Katalog, kemudian 
pilih Kategori, dilanjutkan dengan menekan tombol Add. 
 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.5 Menambah Kategori Produk. 
 
f) Sebagai contoh kita akan menambahkan kategori buku komputer, pilih 
tab General, kemudian tab Bahasa Indonesia. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.6 Menambah Kategori Komputer pada Bahasa Indonesia. 

 

Pada bagian baris isian general isikan : 

• Nama Kategori, isikan misalnya Komputer. 

• Deskripsi, isikan misalnya jual buku komputer online. 

• Judul Tag Meta, isikan misalnya Toko Buku Komputer 
Online.(Judul yang akan ditampilkan pada halaman web). 



• Deskripsi Tag Meta, isikan misalnya Toko Buku Komputer Online 
(Merupakan deskripsi yang akan dimunculkan pada mesin 
pencari seperti Google, Yahoo, Bing atau Yandex). 

• Kata Kunci Tag Meta, isikan jual buku komputer online. 
(Merupakan kata kunci yang sering diketikan pengunjung pada 
mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing atau Yandex). 

 

g) Tambahkan juga kategori buku komputer pada versi bahasa Inggris, pilih 
tab General, kemudian tab English. 

Pada bagian baris isian general isikan : 

• Nama Kategori, isikan misalnya Computer. 

• Deskripsi, isikan misalnya buy books online. 

• Judul Tag Meta, merupakan judul yang akan ditampilkan pada 
halaman web, isikan misalnya buy books online.  

• Deskripsi Tag Meta, isikan misalnya buy books online. 
(Merupakan deskripsi yang akan dimunculkan pada mesin 
pencari seperti Google, Yahoo, Bing atau Yandex). 

• Kata Kunci Tag Meta, isikan buy books online. (Merupakan kata 
kunci yang sering diketikan pengunjung pada mesin pencari 
seperti Google, Yahoo, Bing atau Yandex). 

Kemudian tekan tombol Simpan atau Save. 

 

 
 

Sumber : OpenCart (2016) 
Gambar 5.7 Menambah Kategori Komputer pada Bahasa Inggris. 



h) Tambahkan sub kategori Algoritma Pemrograman dengan induk buku 
komputer, pilih tab General, kemudian tab Bahasa Indonesia. 

Pada bagian baris isian general isikan : 

• Nama Kategori, isikan misalnya Algoritma Pemrograman. 

• Deskripsi, isikan misalnya Jual buku Algoritma Pemrograman. 

• Judul Tag Meta, merupakan judul yang akan ditampilkan pada 
halaman web isikan misalnya Toko Buku Algoritma 
Pemrograman. 

• Deskripsi Tag Meta, merupakan deskripsi yang akan dimunculkan 
pada mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing atau Yandex 
isikan misalnya Jual Buku Algoritma Pemrograman Online . 

• Kata Kunci Tag Meta, merupakan kata kunci yang sering diketikan 
pengunjung pada mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing atau 
Yandex, isikan jual buku algoritma pemrograman online. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.8 Menambah Sub Kategori Algoritma Pemrograman pada 
Bahasa Indonesia. 

i) Tambahkan sub kategori Algoritma Pemrograman dengan induk buku 
komputer, pilih tab Data, kemudian tab Bahasa Indonesia. Kemudian 
sesuaikan opsi pada : 

• Induk, ketikkan komputer. 

• Kata kunci SEO, isikan misalnya jual-buku-algoritma-pemrograman 
(tanpa spasi, dengan cara menyisipkan karakter tanda minus 
menggantikan spasi yang ada). 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.9 Menambah Sub Kategori Algoritma Pemrograman dengan 
Induk Komputer. 

 
k) Lakukan hal yang sama untuk menu bahasa Inggris. Tambahkan sub 
kategori Programming Algorithm dengan induk buku Computer, pilih tab 
General, kemudian tab Bahasa Inggris. 

Pada bagian baris isian general isikan : 

• Nama Kategori, isikan misalnya Programming Algorithm. 

• Deskripsi, isikan misalnya Programming Algorithms Book. 

• Judul Tag Meta, isikan misalnya buy programming algorithms 
book.(Judul yang akan ditampilkan pada halaman web). 

• Deskripsi Tag Meta, merupakan deskripsi yang akan dimunculkan 
pada mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing atau Yandex, 
isikan misalnya buy programming algorithms book. 

• Kata Kunci Tag Meta, merupakan kata kunci yang sering diketikan 
pengunjung pada mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing atau 
Yandex, isikan buy programming algorithms book.  

 

Kemudian tekan tombol Simpan atau Save. 

 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.10 Menambah Sub Kategori Algoritma Pemrograman pada 
Bahasa Inggris. 

 

5.2 Menambahkan Merek Produk 

 Pada saat kita menjual buku, tentunya terdapat beberapa sumber 
penerbit. Nama penerbit ini dimasukkan pada navigasi merek. Sebagai 
contoh kita akan menambahkan beberapa penerbit seperti Penerbit Andi, 
Elex Media Komputindo, serta Maxikom.  

Langkah cara menambahkan penerbit : 

a) Pilih Navigasi Katalog, kemudian pilih Merek. 

b) Pilih tombol Add New. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.11 Menambah Penerbit Buku pada Navigasi Merek. 



 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.12 Menambah Sebuah Nama Penerbit Buku. 
 
c) Pada baris isian untuk Mengedit Merek, sesuaikan : 

• Nama Merek, isikan nama penerbit misalnya Penerbit Andi. 

• Kata kunci SEO, isikan misalnya penerbit-andi. 

• Gambar, pilih tombol gambar, kemudian pilih tombol ubah (edit). 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.12 Menambah Gambar Logo sebuah Penerbit Buku. 
 
 



 

• Akan keluar dialog Manajer gambar, pilih tombol unggah. 

• Kemudian arahkan menuju letak logo penerbit, pilih logo yang 
diinginkan, kemudian pilih open. Jika berhasil akan keluar kotak 
dialog  “Berhasil : File anda telah diunggah”. 

• Kemudian pilih gambar logo yang telah berhasil diunggah. 

• Kemudian pilih tombol simpan. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.12 Manajer Gambar untuk menggunggah Logo Penerbit. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.13 Memilih Logo Penerbit untuk Diunggah. 
 

 



5.3 Menambahkan Atribut 

Atribut adalah suatu sifat yang menjadi ciri khas suatu barang atau 
orang. Contoh dari atribut yang pertama adalah jenis kelamin manusia 
yaitu pria atau wanita. Contoh atribut yang kedua adalah produk buku yang 
dijual memiliki ukuran besar halaman seperti 14x21 cm2, 16x23 cm2 serta 
20x28 cm2. Contoh atribut yang ketiga adalah produk ponsel yang memiliki 
kemampuan koneksi jaringan seperti 3G dan 4G. Atribut ini dibutuhkan jika 
konsumen ingin membandingkan 2 buah produk yang hampir sama. Fungsi 
dari atribut merupakan fitur pelengkap, jadi tidak wajib untuk dibuat. 

Berikut langkah cara membuat sebuah atribut : 

a) Hapus semua atribut pada contoh dengan cara memilih menu Katalog, 
dilanjutkan Atribut, kemudian Atribut lagi. Beri tanda centang pada kolom 
Nama Atribut, kemudian tekan tombol hapus. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.14 Menghapus semua Atribut yang Sudah Ada. 

 

b) Hapus semua grup atribut yang sudah ada pada contoh dengan cara 
memilih menu Katalog, dilanjutkan Atribut, kemudian Grup Atribut. Beri 
tanda centang pada kolom Nama Grup Atribut, kemudian tekan tombol 
hapus. 

 

c) Buat grup atribut yang baru dengan menekan tombol Add New. Pada 
baris Nama Grup Atribut isikan 

• Untuk bahasa Indonesia isikan Ukuran. 

• Untuk bahasa Inggris isikan Size. 



• Urutan, isikan 1. 

Kemudian tekan tombol Simpan. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.15 Menghapus semua Grup Atribut yang Sudah Ada. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.16 Menambah sebuah Grup Atribut. 
 

d) Buat sebuah atribut yang baru dengan dengan cara memilih menu 
Katalog, dilanjutkan Atribut, kemudian Atribut lagi, kemudian dilanjutkan 
dengan menekan tombol Add New.  



 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.17 Menyimpan Sebuah Grup Atribut. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.18 Menambah sebuah Atribut. 

 

Pada baris Nama Atribut isikan 

• Untuk bahasa Indonesia isikan misalkan Ukuran Halaman. 

• Untuk bahasa Inggris isikan misalkan Page Size. 

• Pada Grup atribut, pilih Ukuran. 

• Urutan, isikan 1. 

Kemudian tekan tombol Simpan. 

 

 



 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.18 Menyimpan sebuah Atribut. 

 

5.4 Menambahkan Produk 

Setelah kategori serta penerbit dibuat barulah produk yang akan 
dijual dapat ditambahkan ke dalam kategori serta penerbit. Berikut langkah 
menambahkan produk kedalam toko online : 

a) Pilih menu Katalog, kemudian pilih Produk. Selanjutnya tekan tombol 
Add New untuk menambahkan produk baru. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.19 Menambah Produk Baru. 
 
b) Pilih tab General, kemudian pilih tab Bahasa Indonesia 
 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.20 Menambah Produk Baru pada Bahasa Indonesia. 
Kemudian isikan pada baris : 

• Nama Produk, sebagai contoh kita ingin menjual sebuah buku 
ketegori komputer dengan sub kategori algoritma dan 
pemrograman dengan judul : Algoritma & Pemrograman 
Menggunakan C & C++. 

• Deskripsi, isikan penjelasan tentang produk yang akan dijual. 
Sebagai contoh untuk produk buku dicantumkan  kategori, ISBN, 
nama penulis, jumlah halaman, edisi serta penjelasan singkat 
tentang ringkasan isi pokok bahasan dari buku. 

• Judul Tag Meta, merupakan judul halaman yang akan ditampilkan. 
Pemilihan judul ini akan sangat berpengaruh untuk optimasi mesin 
pencari seperti Google, Yahoo, Bing atau Yandex. Sebagai contoh 
diisikan : “Jual Buku Algoritma & Pemrograman Menggunakan C & 
C++”. 

• Deskripsi Tag Meta, merupakan deskripsi yang akan dimunculkan 
pada mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing atau Yandex. 
Sebagai contoh diisikan : “Jual Buku Algoritma & Pemrograman 
Menggunakan C & C++”. 

• Kata Kunci Tag Meta, merupakan kata kunci yang sering diketikan 
pengunjung pada mesin pencari seperti Google, Yahoo, Bing atau 
Yandex. Sebagai contoh diisikan : jual buku algoritma dan 
pemrograman menggunakan c dan c++. 



• Kata kunci produk, merupakan kata kunci yang sering diketikan 
pengunjung pada halaman pencarian toko online, kata kunci ini 
dituliskan dengan dipisahkan tanda koma. Sebagai contoh diisikan : 
algoritma, pemrograman, menggunakan, c, c++. 

 
c) Isikan juga untuk penawaran dalam bahasa Inggris. Pilih tab General, 
kemudian pilih tab Bahasa Inggris. Kemudian isikan pada baris : 

• Nama Produk, isikan : Algoritma & Pemrograman Menggunakan C 
& C++. 

• Deskripsi, isikan dengan penjelasan dalam bentuk bahasa Inggris  
tentang produk yang akan dijual. Sebagai contoh isikan category,  
ISBN, Author,  size, pages, edition. 

• Judul Tag Meta, sebagai contoh diisikan dalam versi bahasa Inggris : 
“Buy Books Algorithm & Programming using C and C ++”. 

• Deskripsi Tag Meta, isikan deskripsi dalam versi bahasa Inggris.  
Sebagai contoh diisikan : “Buy Books Algorithm & Programming 
using C and C ++”. 

• Kata Kunci Tag Meta, isikan kata kunci dalam versi bahasa Inggris. 
Sebagai contoh diisikan : “buy books algorithm & programming using 
C and C ++”. 

• Kata kunci produk, isikan kata kunci dalam versi bahasa Inggris. 
Sebagai contoh diisikan : algorithm, programming, c, c++. 

 

 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.21 Menambah Produk Baru pada Bahasa Inggris. 



 
d) Isikan detil data pada buku yang akan dijual. Pilih tab data, kemudian 
isikan pada baris : 

• Model, isikan kode barang yang akan dijual. Kode ini terdiri dari 
sederatan huruf dan angka untuk mempermudah administrator toko 
online untuk mengelola katalog produk. Sebagai contoh kita isikan 
KAPA0001 dengan kode huruf pertama K mewakili kategori 
komputer, huruf kedua A mewakili sub kategori dari algoritma 
pemrograman, huruf ketiga dan keempat PA yang mewakili nama 
penerbit yaitu Penerbit Andi. Sedangkan empat angka terakhir 
mewakili urutan buku yang diterbitkan yaitu 0001. Pembuatan kode 
model barang ini bersifat bebas, yang penting adalah dapat 
mempermudah administrasi katalog produk. 

• SKU, Stock Keeping Unit (unit penyimpanan stok), merupakan 
sederetan kode yang terdiri dari huruf serta angka unik yang 
berfungsi untuk mengidentifikasi sebuah produk. Jika diibaratkan 
seperti nomer KTP bagi manusia. SKU tidak wajib diisi. 

• UPC, Universal Product Code (kode produk universal), merupakan 
kode bar (barcode) yang terdiri dari 12 angka unik, biasanya 
ditempelkan pada suatu produk barang yang dijual di supermarket 
seperti makanan, minuman, sabun serta aksesori. Kode UPC umum 
dipakai di negara Amerika, kanada, Inggris, Australia, Selandia baru 
serta negara lainnya. Kode UPC tidak wajib diisi. 

• EAN, European Article Number (nomer artikel Eropa), merupakan 
kode bar (barcode) yang terdiri dari 13 angka unik. Barcode versi EAN 
berfungsi sama seperti versi UPC. Penggunaan versi EAN lebih dipilih 
jika produk yang dijual di luar wilayah Amerika atau untuk kawasan 
internasional. Kode EAN tidak wajib diisi. 

• JAN, Japanese Article Number, (nomer artikel Jepang). Merupakan 
variasi barcode versi EAN. Barcode versi JAN kompatibel dengan 
versi EAN, yaitu menggunakan 13 angka unik versi EAN dengan 2 
digit pertamanya menggunakan kode negara Jepang yaitu 45 atau 
49. Barcode versi JAN digunakan di negara Jepang. Kode JAN tidak 
wajib diisi. 

• ISBN, International Standard Book Number, (nomer buku standar 
internasional), merupakan nomer unik untuk mengidentifikasi buku 
komersial yang dijual yang terdiri dari 13 angka unik. Diisikan jika 
produk yang dijual berupa buku. Kode ISBN tidak wajib diisi. 



• MPN, Manufacturer Part Number, (nomer bagian produsen), 
merupakan sederetan karakter berupa angka atau huruf yang 
berfungsi untuk mengidentifikasi asal produsen dari suatu barang. 
Kode MPN tidak wajib diisi. 

• Lokasi, isikan lokasi tempat persediaan barang, misalnya di gudang 
milik toko online atau di supplier. Contoh isian : tersedia di gudang 
penyimpanan. 

• Harga, isikan harga dari produk jual berupa angka tanpa spasi atau 
koma. Contoh 120000. 

• Kelas pajak, merupakan opsi untuk penerapan pajak dari barang 
yang dijual. Untuk praktisnya, harga barang yang dijual lokal di 
Indonesia biasanya sudah dimasukkan harga pajak. Opsi yang 
dianjurkan adalah tidak ada. 

• Jumlah, berisi stok buku yang tersedia, sebagai contoh buku yang 
tersedia adalah 5. 

• Jumlah minimum, merupakan jumlah minimum banyaknya 
pemesanan barang. Biasanya adalah 1. 

• Uraian Stok, merupakan opsi untuk mengaktifkan informasi dari 
stok. Opsi yang tersedia adalah ya atau tidak. 

• Habis stok, merupakan pesan yang akan ditampilkan pada katalog 
produk jika produk yang ditawarkan telah habis. 

• Syarat pengiriman, berisi opsi tentang perlu atau tidaknya jasa 
pengiriman suatu produk. Pilihan yang tersedia adalah ya atau tidak. 
Contoh dari penggunaan dari opsi ya jika barang yang dijual berupa 
fisik seperti buku, baju atau sepatu. Dipilih opsi tidak jika barang 
yang dijual berupa lagu atau ebook karena bisa langsung diunduh 
melalui jaringan internet. Karena kita menjual buku, jadi opsi yang 
dipilih adalah ya karena berupa barang fisik yang harus dikirim 
menggunakan jasa pengiriman seperti JNE, TIKI atau POS. 

• Kata kunci SEO, berfungsi untuk mengoptimalkan pencarian produk 
yang dijual oleh mesin pencari seperti Google, Yahoo serta Bing. Diisi 
menggunakan kata tanpa spasi, jika muncul spasi digantikan dengan 
tanad minus, contoh isian : buku-algoritma-pemrograman-c++. 

• Tanggal Tersedia, isikan tanggal ketersediaan produk, secara 
otomatis akan ditampilkan tanggal pada saat awal produk 
ditambahkan ke toko. 

• Dimensi (P x L x T), isikan ukuran dimensi menggunakan panjang, 
lebar serta tinggi. Sebagai contoh buku yang dijual diisikan 23, 16, 2 
yang mewakili panjang buku 23 cm, lebar 16 cm serta tinggi 2 cm. 



• Satuan Panjang, isikan satuan panjang dari produk, sebagai contoh 
untuk produk buku satuan yang paling mungkin adalah centimeter. 

• Berat, isikan berat dari produk yang dijual. 

• Satuan Berat, isikan satuan berat dari produk yang dijual, pilihan 
yang tersedia adalah gram serta kilogram. Sebagai contoh untuk 
produk buku dipilih dengan satuan gram. 

• Status, merupakan opsi untuk menampilkan atau menyembunyikan 
produk untuk dijual. Aktif berarti produk ditampilkan atau siap 
dijual. 

• Urutan, berfungsi untuk mengatur urutan barang yang ditampilkan 
di etalase toko online. Makin kecil nilai angkanya, barang akan 
terletak paling awal.  

e) Isikan kategori, sub kategori serta produsen (merek) pada buku yang 
akan dijual. Pilih tab Tautan, kemudian isikan pada baris : 

• Produsen, merupakan produsen dari produk yang dijual misalnya 
dipilih Penerbit Andi. 

• Kategori, merupakan kategori serta sub kategori dari produk yang 
dijual, sebagai contoh dipilih Komputer > Algoritma Pemrograman. 

• Filter, pilih filter yang ada untuk diterapkan kepada produk jika 
modul filter telah difungsikan. 

• Toko, biarkan dengan opsi standar. Opsi standar akan terpilih secara 
otomatis jika toko online yang dibuat hanya satu. 

• Unduhan, merupakan  produk yang dijual berupa unduhan seperti 
musik, film atau ebook. Dikosongkan jika barang yang dijual berupa 
produk fisik. 

• Produk terkait, merupakan produk dengan kategori sejenis misalnya 
sesama sub kategori algoritma dan pemrograman. 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.22 Menambah Detil Data pada Produk Baru. 

 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.23 Menambah Kategori serta Produsen pada Produk Baru. 
 

f) Atur atribut pada produk buku yang akan dijual. Pilih tab Atribut, 
kemudian tekan tombol Tambah Atribut , kemudian sesuaikan: 

• Kolom Atribut  pilih Ukuran Halaman. 

• Kolom Teks, pada bahasa Indonesia dan Inggris masing-masing 
diisikan sebagai contoh 16x23 cm2. 
 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.24 Menambahkan sebuah Atribut pada Produk Baru. 
 
g) Tambahkan gambar pada produk buku yang akan dijual. Pilih tab 
Gambar, kemudian tekan tombol Gambar, kemudian tekan tombol edit. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.25 Tombol Gambar serta Edit untuk Menambahkan Gambar 
Produk. 

i) Akan ditampilkan dialog Manajer Gambar, tekan tombol New Folder 
untuk membuat folder yang baru sebagai contoh dibuat folder bernama 
Algoritma, kemudian tekan tombol Add New. Pembuatan folder ini tidak 
wajib, hanya berfungsi untuk merapikan letak kategori gambar sesuai 
kategori buku. 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.26 Tombol New Folder serta Add New. 
 
j) Pilih folder Algoritma untuk masuk ke dalamnya, kemudian tekan tombol 
unggah. Pilih Gambar buku yang tersedia kemudian tekan tombol Open. 
Jika berhasil akan muncul kotak dialog dengan pesan : “Berhasil : File anda 
telah diunggah”. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.27 Tombol Unggah untuk Menambah Gambar. 
 

k) Pilih Gambar buku yang tersedia, kemudian tekan tombol Simpan.  
 
 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 5.28 Tombol Simpan untuk Menyimpan Data Produk. 
 
5.5  Soal Pertanyaan dan Latihan 
5.5.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

 a) Apakah fungsi menu Katalog pada OpenCart ? 

 b) Apa menu fungsi menu Kategori pada OpenCart? 

c) Apa fungsi menu Merek pada OpenCart? 

d) Apa fungsi menu Produk pada OpenCart? 

e) Apa fungsi menu Opsi pada OpenCart? 

f) Apa fungsi menu Informasi pada OpenCart? 

f) Apa fungsi Atribut pada OpenCart? 

5.5.2   Daftar Latihan 

a) Buat kategori buku komputer, dengan sub kategori algoritma, 
akuntansi, database, hardware, internet serta pemrograman pada 
OpenCart! 

b) Buat kategori buku keluarga, dengan sub kategori hobi, 
keluarga, kesehatan serta rumah pada OpenCart! 

c) Tambahkan nama-nama penerbit buku seperti  Penerbit Andi, 
Elex Media Komputindo, serta Maxikom pada OpenCart! 

 



d) Buat sebuah grup atribut bernama ukuran serta 2 buah atribut 
buku masing-masing dengan nama ukuran halaman serta jumlah 
halaman! 
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BAB  6 
Administrasi Ekstensi  

 

Opencart mendukung banyak ekstensi. Fungsi dari ekstensi adalah 
menambah kemampuan atau fitur standar dari OpenCart. Sebagai contoh 
saat OpenCart terpasang, tampilan halaman depan serta administrasinya 
menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini dapat diganti dengan 
bahasa lokal seperti bahasa Indonesia tanpa harus mengubah kode 
program. Caranya dengan memasang modul bahasa Indonesia. Modul 
bahasa ini merupakan contoh dari ekstensi.  

Contoh lainnya dari ekstensi adalah modul pengiriman barang 
melalui JNE, Tiki, POS atau RPX. Ketika OpenCart selesai diinstalasi, jasa 
pengiriman yang disediakan hanya bersifat internasional seperti UPS yang 
hanya melayani pengiriman barang ke luar negeri. Agar dapat digunakan 
untuk melayani pengiriman barang secara lokal yaitu Indonesia, biasanya 
digunakan jasa ekspedisi seperti JNE, Tiki atau POS. Untuk menambahkan 
jasa ekspedisi lokal ini cukup dengan memasang ekstensi modul 
pengiriman lokal. 

Pada OpenCart versi 2 terdapat fitur baru yaitu Extension Installer 
(pemasang ekstensi). Dengan adanya fitur ekstension installer, anda dapat 
memasang ekstensi cukup berupa satu file terkompresi dengan format 
ocmod.zip serta ocmod.xml cukup dengan sedikit langkah. 

 

6.1 Mengatur Koneksi FTP 

Agar fitur pemasang ekstensi ini dapat berfungsi, maka harus 
dikonfigurasikan dulu pengaturan FTP seperti pada penjelasan gambar 6.1. 
FTP atau Protokol pengiriman berkas (File Transfer Protocol) adalah sebuah 
protokol Internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan 
standar untuk pengiriman berkas (file) seperti unggah atau unduh antar 
komputer dalam sebuah jaringan yang mendukung protokol TCP/IP.  

Berikut langkah pengaturan fungsi FTP : 

1. Dari dasbor, buka menu Sistem → Pengaturan. 

2. Pada Nama toko yang tersedia, pilih tombol Ubah. 

3. Pilih tab FTP, kemudian sesuaikan isinya : 

• FTP Host, adalah nama domain. Pada contoh digunakan domain 
dengan nama kuliah-gratis.com. 

• FTP Port, merupakan saluran koneksi dari FTP. Port yang dipakai 
umumnya nomer 21. Pada contoh diisikan 21. 



• FTP Username, merupakan username yang berhak menggunakan 
FTP, diisi dengan username dari akun server hosting yang didapat 
ketika anda melakukan registrasi hosting dan domain. Sebagai 
contoh diisikan kuliahgr. 

• FTP Password, merupakan password dari akun server hosting yang 
didapat ketika anda melakukan registrasi hosting dan domain. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.1 Mengubah Pengaturan dari Toko Online. 

 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.2 Mengatur konfigurasi FTP dari Toko Online. 

 



• FTP Root, merupakan direktori tempat anda memasang OpenCart, 
biasanya menggunakan direktori public_html/, pada contoh 
digunakan public_html/ 

• Enable FTP, merupakan opsi untuk mengaktifkan fitur FTP. Ya berarti 
difungsikan, tidak berarti tidak difungsikan. Sebagai contoh dipilih 
ya. 

 

4. Kemudian tekan tombol Simpan. 

 

6.2 Pemasang Ekstensi 

Umumnya ekstensi OpenCart versi 2 menggunakan format zip di 
mana berisi perintah instalasi atau pembaharuan serta file instalasi dengan 
ujung ocmod.zip. Ekstensi file yang diijinkan menggunakan format zip dan 
bukan format rar serta diunggah langsung menuju direktori root dari FTP. 
Proses instalasi akan mengalami kesalahan jika file yang diunggah tidak 
memiliki format ocmod.zip. 

 

6.2.1 Memasang Sebuah Ekstensi 

Berikut langkah melakukan pemasangan ekstensi pada OpenCart: 

1. Dari dasbor, pilih menu Ekstensi → Pemasang Ekstensi. Kemudian tekan 
tombol Unggah. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.3 Langkah Memasang Ekstensi pada Toko Online. 

 



2. Dari dialog File Upload, pilih file dengan ekstensi ocmod.zip, sebagai 
contoh dipilih file bernama vqmod-2.6.1.ocmod. Kemudian tekan tombol 
Open. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.4 Memilih File Ekstensi untuk diunggah. 
                                                     
3.  Jika berhasil akan muncul pesan : “Sukses menginstal ekstensi Anda!”. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.5 Contoh Hasil Instalasi Ekstensi yang Berhasil. 
 

6.2.2 Kesalahan Pemasangan Ekstensi 



 Tidak semua proses pemasangan sebuah ekstensi akan berjalan 
dengan lancar. Akan muncul beberapa pesan kesalahan selama 
pemasangan. Pesan kesalahan ini ditampilkan pada indikator kemajuan 
dengan warna merah. Beberapa pesan kesalahan yang mungkin terjadi : 

• Tidak bisa masuk sebagai pengguna tertentu, hal ini disebabkan 
kesalahan nama pengguna FTP serta password yang digunakan. 

• Jenis berkas tidak valid!, disebabkan oleh format instalasi yang tidak 
baku atau tidak sesuai versi OpenCart yang digunakan. Ada kalanya 
file harus diekstrak dulu menggunakan utiliti seperti Winrar atau 
Winzip sampai muncul file instalasi dengan ekstensi ocmod.zip. 
Sebagai contoh ekstensi yang digunakan menggunakan format 
kompresi jenis rar seperti jenis modul yang dibuat oleh pengembang 
dari Indonesia. Untuk jenis format rar harus digunakan cara manual 
yaitu menyalin file modul menuju server hosting menggunakan utiliti 
Filezilla client. 

• FTP perlu diaktifkan dalam pengaturan, disebabkan pengaturan 
dari Enable FTP masih dalam keadaan opsi tidak. 

Jika terjadi kesalahan, tekan tombol Bersihkan untuk menghapus file yang 
terlanjur diunggah dengan maksud menghemat pemakaian ruangan 
hosting. 

 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.6 Contoh Hasil Instalasi Ekstensi yang bermasalah. 
 
6.3 Modifikasi 

Sistem modifikasi OpenCart memungkinkan pemilik toko untuk 
menambah fasilitas dari toko online dan mengedit fungsi dari sistem tanpa 
perlu merubah kode program secara langsung pada file inti dari OpenCart. 
Sistem modifikasi bekerja dengan file modifikasi menggunakan format XML 
dengan cara tertentu. Sebuah file modifikasi XML memberikan informasi 



ke sistem OpenCart, bagian file mana saja yang harus diubah, baris kode 
yang harus diubah dan perubahan apa yang harus dilakukan oleh kode ini. 
Modul ekstensi yang diciptakan pengembang aplikasi untuk OpenCart, 
biasanya tersedia menggunakan dua versi yaitu versi OCMOD atau vQmod. 

Untuk melakukan modifikasi ini, OpenCart menggunakan 
pendekatan 2 jalan yaitu : 

a) vQmod (Virtual Quick Mod) dengan kelebihan : 

• Matang,  artinya sistem yang stabil dan kuat - versi asli yang dirilis 
pada tahun 2010. Kebanyakan developer dari Indonesia 
menggunakan vQmod. 

• Dokumentasi yang jelas. 

• Sintaks modifikasi sederhana dan penyebaran. 

Kekurangan vQmod : 

• Bukan bagian dari OpenCart inti - harus diinstal secara terpisah 

 

b) OCMOD, dengan kelebihan : 

• Merupakan bagian dari inti OpenCart  versi 2.x, tidak ada instalasi 
tambahan yang diperlukan. 

• Modifikasi installer diintegrasikan ke dalam OpenCart. 

• Skrip " menjalankan eksekusi selama instalasi ". 

Kekurangan OCMOD : 

• Ada beberapa fitur yang dihilangkan dibandingkan dengan vQmod. 

• Sistem yang relatif baru tanpa rencana pengembangan yang jelas. 

 

Untuk melakukan instalasi ekstensi modul vQmod pada OpenCart 
versi 2.2.0. akan kita gunakan ekstensi dengan nama file vqmod-
2.6.1.ocmod.zip yang bisa diunduh melalui situs resmi OpenCart. Kata 
kunci pencarian yang digunakan adalah Easy VQMOD Installer yang 
dikembangkan oleh Woodruff. Kemudian pilih tautan download untuk 
melakukan proses pengunduhan. Ekstensi vQmod hanya wajib dipasang, 
jika modul ekstensi yang dipasang merupakan aplikasi versi vQmod. 

 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.8 Mencari Modul Easy VQMOD Installer. 
  

Setelah unduhan selesai, lakukan instalasi seperti yang sudah 
dijelaskan pada pembahasan sebelumnya yaitu pemasang ekstensi. 
Setelah ekstensi terpasang, kemudian lakukan integrasi vQmod ke dalam 
OpenCart dengan menjalankan alamat pada penjelajah web dengan alamat 
: http://namadomain/vqmod/install. 

 
Sebagai contoh jika domain yang digunakan bernama kuliah-

gratis.com, maka alamatnya adalah: 
http://kuliah-gratis.com/vqmod/install 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.9 Melakukan integrasi Easy VQMOD Installer. 

 

6.4 Modul Pengiriman Barang 
Saat kita menjual barang  berupa fisik sudah pasti membutuhkan jasa 

pengiriman barang. Pada OpenCart, fitur pengiriman barang seperti 
melalui JNE, Tiki atau POS belum tersedia saat pertama kali diinstal, jadi 



harus dilakukan instalasi berupa modul ekstensi. Ekstensi ini dapat diunduh 
melalui situs resmi dari opencart : http://www.opencart.com/ 

 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.10 Tampilan Situs Resmi OpenCart. 
 
 

Untuk mengunduh file ekstensi, pilih menu Exstension. Ekstensi yang 
tersedia memiliki 2 jenis lisensi yaitu versi gratis (free) serta berbayar 
(commercial).Untuk contoh instalasi modul ekstensi pengiriman barang ini 
digunakan contoh modul Shipping JNE Regular Indonesia yang 
dikembangkan oleh nabilanet dengan lisensi gratis. Modul ini dibuat 
dengan merubah inti kode program atau skrip dari OpenCart sehingga tidak 
mudah diganti tema tampilannya karena harus diubah sebagian kode 
program agar sesuai dengan tema yan baru. 

 
6.4.1 Instalasi Dropdown City Indonesia Opencart 2101 
Modul ini berfungsi menampilkan kota kecamatan atau kabupaten  serta 
propinsi secara otomatis tanpa harus diketikkan pada formulir isian 
sehingga mempermudah pengunjung untuk berbelanja. Modul ini 
merupakan prasyarat yang harus ada sebelum modul pengiriman JNE 
regular Indonesia dipasang.  Langkah instalasi modul ekstensi Dropdown 
City Indonesia : 
1. Unduh dari situs resmi OpenCart dengan nama pengembang nabilanet 
menggunakan kata kunci dropdown City Indonesia : 
  



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.11 Melakukan Pencarian Kata Kunci Dropdown City Indonesia 
 

2. Pilih Auto Select City Indonesia untuk versi OpenCart 2.1.0.1  
Setelah terunduh akan didapatkan file bernama 
Master+Update+dropdown+city+Indonesiaopencart2101.rar. File ini 
bukan berjenis installer versi OCMOD yang dapat dipasang secara langsung 
pada versi OpenCart 2.2.0, jadi harus diekstrak dulu dari bentuk kompresi 
menjadi bentuk normal menggunakan utiliti Winzip atau Winrar. Lakukan 
proses ekstraksi menggunakan winzip atau winrar. 
 
3. Jika berhasil akan terbentuk sebuah folder dengan nama 
Master+Update+dropdown+city+Indonesiaopencart2101 serta 2 buah 
sub folder dengan nama masing-masing admin, catalog serta file 
opencart2101_indonesia_city.sql dan readme.txt. 
 
4. Buka aplikasi klien Filezilla, lakukan koneksi dengan membuka File → Site 
Manager → pilih nama koneksi yang ada → tekan tombol connect, 
kemudian atur : 

• Pada Local site, atur letaknya di folder 
Master+Update+dropdown+city+Indonesiaopencart2101 

• Pada Remote site, atur letaknya pada direktori public_html. 

• Pada Local site, pilih semua sub folder yaitu admin serta  catalog 
dengan menekan tombol SHFT dan klik kiri, pilih klik kanan, 
kemudian pilih upload. 



 
Sumber : jepretcode (2016) 

Gambar 6.12 Mengunggah File Modul Kurir Indonesia. 
 

 
Sumber : jepretcode (2016) 

Gambar 6.13 Pemilihan Opsi Overwrite. 
5. Masuk ke cPanel pada server hosting atau melalui localhost jika 
terpasang di komputer lokal, pilih grup menu Databases, kemudian pilih 
menu phpMyAdmin. 

 
Sumber : jepretcode (2016) 

Gambar 6.14 Memilih Menu phpMyAdmin di cPanel. 



 
6. Kemudian pilih database yang ada, sebagai contoh database yang dipilih 
memiliki nama kuliahgr_ocar259 dengan prefix tabel ocph_. Pilih tab 
Structure, pilih tabel dengan nama country, geo_zone, zone, serta 
zone_to_geo_zone. Untuk contoh di sini, tabelnya memiliki prefix ocph_, 
jadi nama tabel yang akan dihapus memiliki nama ocph_country, 
ocph_geo_zone, ocph_zone serta ocph_zone_to_geo_zone. Setelah ke-4 
tabel terpilih, pada opsi with selected, pilih opsi Drop. 
 

 
Sumber : jepretcode (2016) 

Gambar 6.15 Memilih 4 tabel untuk dihapus di cPanel. 
 

 
Sumber : jepretcode (2016) 

Gambar 6.16 Menghapus 4 buah tabel di cPanel. 
Kemudian tekan tombol Yes. 



7. Unduh program aplikasi Notepad ++ untuk keperluan penyuntingan file 
yang akan diunggah agar kompatible dengan OpenCart versi 2.2.0 dari situs 
resmi  Notepad++ : https://notepad-plus-plus.org/ 
 
8. Lakukan instalasi aplikasi Notepad ++. 
 
9. Buka aplikasi Notepadd++, buka menu File → Open, kemudian arahkan 
ke tempat file opencart2101_indonesia_city.sql  berada yaitu folder 
JNE+Reguler+Opencart+2.1.0.1. 
 
10. Buka menu Search → Find, pilih tab replace, kemudian isikan pada : 

• Find what, diisikan oc_ yang merupakan prefix tabel bawaan dari file 
opencart2101_indonesia_city.sql . 

• Replace with, diisikan dengan prefix tabel database dari webhosting, 
sebagai contoh database ini menggunakan prefix ocph_, maka 
diisikan ocph_. 

• Prefix tabel dari database ini selalu berbeda untuk setiap hosting, 
jadi harus disesuaikan dengan prefix tabel database dari hosting 
masing-masing. 

Kemudian simpan dengan memilih menu File → Save. 

 
Sumber : jepretcode (2016) 

Gambar 6.17 Melakukan penggantian prefix tabel. 



 
11. Lakukan pembuatan 4 buah tabel yang baru yang sudah berisi data kota 
diseluruh Indonesia dengan cara mengimpor file berjenis SQL yaitu 
opencart2101_indonesia_city.sql melalui phpMyAdmin. Dari 
phpMyAdmin pilih tab Import, kemudian tekan tombol Browse. 
 
12. Arahkan ke tempat file opencart2101_indonesia_city.sql berada, 
kemudian pilih dan tekan tombol open. 

 
Sumber : jepretcode (2016) 

Gambar 6.18 Melakukan impor sebuah perintah SQL. 
 

 
Sumber : jepretcode (2016) 

Gambar 6.19 Melakukan impor sebuah perintah SQL. 



13. Kemudian tekan tombol Go, jika berhasil akan keluar pesan : “ Import 
has been successfully finished, 32 queries executed.  
(opencart2101_indonesia_city.sql)”. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.20 Melakukan impor sebuah perintah SQL. 
 
6.4.2 Instalasi Shipping JNE Regular Indonesia 

Langkah instalasi modul Shipping JNE Regular Indonesia yang 
dikembangkan oleh Nabilanet atau Jepretcode. 
1. Unduh dari situs resmi OpenCart dengan kata kunci : “Shipping JNE 
Reguler Indonesia” pada baris isian Search dengan opsi License Free. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.21 Pencarian Shipping JNE Reguler Indonesia 
dengan opsi License Free. 



 
2. Lakukan pengunduhan, akan didapatkan file bernama 
JNE+Reguler+Opencart+2.1.0.1.rar. File ini bukan berjenis installer versi 
OCMOD yang dapat dipasang secara langsung pada versi OpenCart 2.2.0, 
karena menggunakan format rar, jadi harus diekstrak dulu dari bentuk 
kompresi menjadi bentuk normal menggunakan utiliti Winrar. Lakukan 
proses ekstraksi menggunakan winrar. 
 
3. Setelah diekstrak akan terbentuk sebuah folder dengan nama 
JNE+Reguler+Opencart+2.1.0.1 serta 3 buah sub folder dengan nama 
masing-masing admin, catalog dan image serta file teks dengan nama 
Harga JNE Reguler.txt serta Readme.txt. 
 
4. Aplikasi ini ditujukan untuk OpenCart dengan versi 2.1.x, untuk versi 
2.2.0 perlu sedikit diadakan penyesuaian pada kode file bernama 
jnereg.php yang terletak pada folder JNE+Reguler+Opencart+2.1.0.1 → 
catalog→ model → shipping menggunakan editor Notepad++. 
 
7. Buka aplikasi Notepadd++, buka menu File → Open, kemudian arahkan 
ke tempat file jnereg.php berada yaitu folder 
JNE+Reguler+Opencart+2.1.0.1 → catalog→ model → shipping, cari pada 
baris 67. Temukan kode program : 

$this->config->get('config_tax'))) 
Perhatikan dua buah tanda kurung tutup terakhir 
 

 
Sumber : jepretcode (2016) 

Gambar 6.22 Melakukan pencarian 2 tanda kurung terakhir di baris 67.  
 
8. Kemudian sisipkan kode skrip PHP  : 

, $this->session->data['currency'] 
Di antara 2 tanda kurung tutup terakhir menjadi : 

$this->config->get('config_tax')), $this->session->data['currency']) 



 

 
Sumber : jepretcode (2016) 

Gambar 6.23 Melakukan penyisipan kode  
, $this->session->data['currency'] di baris 67 

9. Simpan hasil penyuntingan. Penyuntingan ini dilakukan karena Opencart 
Versi 2.2.0.0 tidak mendukung modul ekstensi JNE Reguler Opencart 
2.1.0.1 yang pada saat dikeluarkan memang ditujukan untuk OpenCart 
versi 2.1.0.1. 
 
10. Buka aplikasi klien Filezilla, lakukan koneksi dengan membuka File → 
Site Manager → pilih nama koneksi yang ada → tekan tombol connect, 
kemudian atur : 

• Pada Local site, atur letaknya di folder 
JNE+Reguler+Opencart+2.1.0.1. 

• Pada Remote site, atur letaknya pada direktori public_html. 

• Pada Local site, pilih semua sub folder yaitu admin, catalog  serta  
image dengan menahan tombol CTRL dan memilih masing-masing 
folder dengan klik kiri, tekan klik kanan, kemudian pilih upload. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.24 Mengunggah File JNE+Reguler+Opencart+2.1.0.1. 



 
11. Dari Dasbor, pilih menu Ekstensi → Pembayaran→ Pengiriman. Pilih 
Jasa Pengiriman JNE Regular. Lakukan instalasi modul yang telah diunggah 
dengan menekan tombol Install. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.20 Melakukan instalasi Modul Jasa Pengiriman JNE Regular. 

 
12. Atur konfigurasi modul Jasa Pengiriman JNE Regular dengan menekan 
tombol Ubah. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.25 Melakukan Pengaturan Modul Jasa Pengiriman JNE Regular. 
 
13. Melakukan konfigurasi modul pengiriman Jasa Pengiriman JNE 
Regular.  
Atur isian yang tersedia sebagai berikut : 

• Cost, isikan dengan cara menyalin isi file Harga JNE Reguler.txt yang 
berisi contoh sebagian  kecil dari tarif pengiriman JNE dari kota Bali. 
Anda harus mengatur ulang harga tarif contoh di sesuaikan dengan 
kota asal dari toko online berada. 

• Tax Class, pilih Tidak ada. 

• Geo Zone, pilih Semua Wilayah. 



• Status, pilih opsi diaktifkan. 

• Sort Order, isikan 0. 
Kemudian tekan tombol Simpan. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.26 Melakukan Konfigurasi Modul Jasa Pengiriman JNE Regular. 

6.5 Modul Pembayaran 
Untuk pembayaran lokal yaitu berupa transfer antar bank, secara 

baku belum tersedia pada saat instalasi awal OpenCart. Jadi harus 
ditambahkan lagi dengan cara memasang modul pembayaran, jadi harus 
dilakukan instalasi berupa modul ekstensi pembayaran lokal seperti bank 
BCA, Mandiri atau BNI. Ekstensi ini dapat diunduh melalui situs resmi dari 
Opencart atau dari pengembang : 

https://halalprowebdesign.com/gratisan/modul-pembayaran-
opencart.html 

Contoh Instalasi Modul Pembayaran Bank 

Langkah memasang modul pembayaran : 

1. Unduh dari situs pengembang, kemudian sebagai contoh pilih Modul 
Pembayaran Bank BCA. 

2. Pilih tabulasi Downloads, kemudian pilih tautan Download. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.27 Mengunduh Modul Pembayaran Bank BCA . 



 
3. Modul hasil unduhan ini memiliki nama file Payment+Bank+BCA+-
+Enhanced+ver.1.0+OC-ver+2.2.0.0.zip dengan format zip, jadi harus 
diekstrak menggunakan utiliti seperti winzip atau winrar. Setelah diekstrak 
akan diperoleh file instalasi yaitu payment_method-halalprowebdesign. 
oc-2.0.x.x.ocmod.xml, folder bernama admin serta catalog. Karena 
memiliki ekstensi ocmod.xml maka modul ini dapat dipasang tanpa melalui 
Filezilla, yaitu melalui pemasang ekstensi pada OpenCart. 
4. Masuk ke panel administrator dari OpenCart, dari dasbor pilih menu 
Ekstensi→Pemasang Ekstensi, kemudian tekan tombol Unggah. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.28 Langkah Memasang Ekstensi Pembayaran 
5. Arahkan menuju letak file bernama payment_method-
halalprowebdesign.oc-2.0.x.x.ocmod.xml berada, kemudian pilih Open. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.29 Memilih File Instalasi Ekstensi Pembayaran 



6. Jika pemasangan berhasil akan muncul pesan : “Sukses menginstall 
ekstensi Anda“. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.30 File Instalasi Ekstensi Pembayaran Berhasil Diinstall. 
 
7. Lakukan penyegaran dari hasil pemasangan modul ekstensi dengan 
memilih menu Ekstensi → Modifikasi, kemudian pilih tombol Segarkan. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.31 Menyegarkan File Instalasi yang Sudah Diinstall. 
 
8. Aktifkan modul dengan pembayaran dengan menekan tombol Aktif. 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.32 Mengaktifkan Modul Ekstensi Pembayaran. 
 
9. Konfigurasikan modul pembayaran dengan memilih menu Ekstensi → 
Pembayaran, arahkan pada metode pembayaran dengan nama Bank 
Transfer via BCA, tekan tombol Ubah. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.33 Mengubah Pengaturan Modul Ekstensi Pembayaran. 
 
10. Isikan isi pesan transfer bank pada isian Perintah untuk Bank transfer 
via BCA pada opsi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian tekan 
tombol Simpan. 
 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 6.34 Mengatur Parameter Modul Ekstensi Pembayaran. 
 
11. Ulang dengan cara yang sama untuk pemasangan modul metode 
pembayaran menggunakan bank yang lainnya. 
 
6.6  Soal Pertanyaan dan Latihan 
6.6.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

 a) Apakah fungsi dari modul ekstensi pada OpenCart ? 

 b) Apa yang dimaksud dengan koneksi FTP? 

c) Apa fungsi seting koneksi FTP pada OpenCart? 

d) Apa fungsi OCMOD dan vQmod pada OpenCart? 

6.6.2   Daftar Latihan 

a) Unduh ekstensi vQmod, lakukan instalasi ekstensi vQmod pada 

OpenCart di lokal komputer! 

b) Unduh modul ekstensi Dropdown City Indonesia Opencart 2101,  

lakukan instalasi dan konfigurasi pada OpenCart! 

c) Unduh modul ekstensi Jasa Pengiriman JNE Regular, lakukan 

instalasi dan konfigurasi pada OpenCart! 

d) Unduh modul ekstensi pembayaran melalui transfer bank BCA, 

Mandiri serta BNI, lakukan instalasi dan konfigurasi pada 

OpenCart! 
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BAB  7 
Mengatur Tampilan Front Store 

 
 
Penampilan merupakan salah satu faktor untuk menarik pengunjung 

sebuah toko online. Opencart menyediakan fasilitas penggantian tampilan 
menggunakan tema dalam bentuk ekstensi. Tema ini tersedia pada situs 
resmi dari OpenCart dalam versi gratis ataupun berbayar. Berikut 
penjelasan mengenai pengaturan bagian tampilan tema front store dari 
OpenCart yang terdiri dari header, top menu, slideshow, featured product, 
manufacturers serta footer. 

 

7.1  Mengatur Header 

  Header atau kepala merupakan bagian yang terletak di paling atas 
dari halaman depan sebuah situs. Bagian header dari Opencart  memiliki 
beberapa sub bagian yaitu store logo, search block, currency block, 
shopping cart, kasir, my account. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.1 Bagian Header dari Store Front OpenCart. 

 

Berikut penjelasan lebih rinci dari bagian dari header 

a)  Store Logo dan Favicon 

 Merupakan logo dari toko online. Jika mengunjung menekan logo toko, 
akan berakibat kembali menuju tampilan awal dari toko. Logo ini berupa 
gambar dengan format PNG, menggunakan ukuran yaitu panjang 268 pixel, 
lebar 50 pixel serta resolusi 72 pixel per inch. 

Cara mengganti Store Logo : 

1. Dari dasbor, pilih menu Sistem → Pengaturan, kemudian kolom 
tindakan, tekan tombol Ubah. 



2. Pilih tab Gambar, tekan tombol Store logo, kemudian tekan tombol 
Ubah. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.2 Pengaturan pada Toko OpenCart. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.3 Mengubah Logo Toko pada OpenCart. 

 

3. Muncul dialog Unggah Gambar, pilih tombol Unggah, kemudian pilih 
logo yang sudah disiapkan, sebagai contoh dipilih Logo toko buku, 
kemudian tekan tombol Open. Jika berhasil akan muncul kotak dialog 
dengan pesan “Berhasil : File Anda telah diunggah”. Kemudian pilih logo 
yang telah diunggah. 

 

4. Ulang proses berikutnya untuk gambar Icon, dengan cara memilih 
gambar Icon, kemudian tekan tombol Ubah. Pada dialog Unggah Gambar, 
pilih tombol unggah, pilih gambar icon, kemudian tekan tombol Open. Jika 



berhasil akan muncul kotak dialog dengan pesan “Berhasil : File Anda telah 
diunggah”. Kemudian pilih gambar icon yang telah berhasil diunggah.Tekan 
tombol Simpan. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.4 Mengunggah Logo untuk Toko Online. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.5 Mengubah Gambar Icon Toko pada OpenCart. 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.6 Perubahan Logo serta Gambar Icon pada OpenCart. 

 

b) Currency Block (Blok Mata Uang), pengunjung dapat memilih jenis mata 
uang untuk melakukan pembayaran. Sebagai contoh dari situs yang dibuat, 
hanya menggunakan satu mata uang yaitu Rupiah. 

 

c) Shopping Cart (Daftar Belanja), menampilkan jumlah barang yang dibeli, 
dan harga total dari pesanan. Dengan menekan tombol shopping cart akan 
ditampilkan berisi semua produk ditambahkan ke keranjang dan pilihan 
untuk " Lihat Keranjang " atau " Checkout (kasir)" 

 

d) Search Box (kotak pencarian) para pelanggan dapat mengetikkan 
sejumlah kata di kotak pencarian, untuk mencari produk dalam kategori 
produk toko. 

 

e) Link (Tautan), merupakan tautan bagi pelanggan menuju ke halaman 
depan, Wish List (daftar Permintaan), My Account (akun saya), Keranjang 
Belanja, dan Checkout (Kasir). 

 

f) Telephone, merupakan nomer telepon dari toko online. 

 

g) My Account (Akun saya), pelanggan dapat mendaftar atau login dari sini. 

 

h) Checkout (kasir), merupakan tautan untuk menuju kasir guna 
melakukan penyelesaian pesanan serta pembayaran. 

 

7.2 Mengatur Top Menu 



Kategori menu atas hanya dapat menampilkan kategori induk dari katalog 
produk.  

Seperti halnya dengan bagian header, menu bagian atas akan ditampilkan 
di setiap halaman. Ketika mouse pengunjung bergerak melewati menu 
kategori, sebuah menu drop akan menampilkan sub - kategori produk dari 
kategori induk. 

 

Ketika menu kategori induk diklik, pelanggan akan diarahkan menuju 
halaman kategori, yang menampilkan semua produk dalam kategori 
tersebut. 

Cara menampilkan kategori pada top menu : 

1. Dari dasbor, pilih menu Katalog → Kategori, kemudian tekan tombol 
ubah dari daftar kategori produk, sebagai contoh dipilih kategori 
Komputer. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.7 Mengubah konfigurasi kategori produk pada OpenCart. 

 

2. Kemudian pada opsi Ubah Kategori, pilih tab Data. 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.8 Tab Data pada opsi Ubah Kategori. 

 
 

3. Kemudian pada opsi : 

• Atas, beri tanda centang. 

• Urutan, beri nilai 0, untuk kategori yang lain nilainya 1, 2, 3, 4 dan 
seterusnya. Makin kecil nilai urutan, maka posisi menu dari kategori 
terletak makin ke kiri. 

• Ulang untuk kategori yang lainnya, kemudian tekan tombol Simpan. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.9 Tab Data pada opsi Ubah Kategori. 



 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.10 Urutan dari kategori produk. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.11 Urutan dari menu kategori produk. 

 

7.3 Mengatur Slideshow 

Bagian slideshow berfungsi untuk menampilkan beberapa spanduk 
(banner) produk pilihan Anda berupa gambar bolak-balik dalam sebuah 
slide. Dengan jangka waktu tertentu, sebuah spanduk akan bergeser 
menuju banner berikutnya. Spanduk pada tayangan slide ini berguna untuk 
menonjolkan produk tertentu agar dapat dengan mudah diakses oleh 
pelanggan. Ketika banner diklik, pelanggan akan diarahkan menuju produk 
pada halaman banner ini. 

 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.12 Tampilan dari modul Homepage Slideshow. 

 

Cara merubah banner pada Slideshow : 

1. Pilih menu Desain → Banner, kemudian pada daftar Banner, arahkan ke 
Home Page Slideshow, kemudian tekan tombol Ubah. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.13 Mengubah konfigurasi dari modul Sildeshow. 

 

2. Pada kolom Gambar, pilih gambar banner yang ingin diganti, kemudian 
pada kolom Urutan tekan tombol Ubah. 

 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.14 Mengubah banner dari modul Sildeshow. 
 

3. Muncul dialog Manajer Gambar, pilih tombol Unggah, kemudian pilih 
banner yang sudah disiapkan, sebagai contoh dipilih nama banner yaitu 
slide 1, kemudian tekan tombol Open. Jika berhasil akan muncul kotak 
dialog dengan pesan “Berhasil : File Anda telah diunggah”. Kemudian pilih 
banner yang telah diunggah. Ukuran dari file banner ini adalah panjang 
1140 pixel, lebar 380 pixel serta resolusi 72 pixel per inch. 

 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.15 Mengunggah Banner untuk Homepage Slideshow. 

 



4. Ulang proses berikutnya untuk banner berikutnya. Kemudian tekan 
tombol Simpan. 

 

7.4 Mengatur Featured Product 

Pada Opencart tersedia modul dengan nama Featured product yang 
berfungsi menampilkan suatu produk tertentu. Featured product akan 
menampilkan nama, gambar, harga, opsi serta tombol untuk 
menambahkan ke keranjang belanja. 

 

Cara menambahkan sebuah produk ke bagian Featured product : 

1. Dari dasbor pilih menu Ekstensi → Modul, pada daftar modul arahkan 
ke bagian Featured → Home Page, kemudian tekan tombol Ubah. 

2. Pada bagian opsi Produk, tambahkan produk-produk yang ingin 
ditampilkan pada Featured. Pada opsi limit berfungsi untuk membatasi 
jumlah maksimum dari produk yang akan ditampilkan. 

3. Kemudian tekan tombol Simpan. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.16 Produk tertentu yang ditampilkan pada Featured. 

 

 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.16 Mengubah pengaturan dari Featured. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.17 Menambahkan produk pada Featured. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.18 Menyimpan produk pada Featured. 



7.5 Mengatur Banner Manufacturers 

Banner Manufactures berfungsi menampilkan perusahaan beserta logo. 
Jika pengunjung menekan logo banner yang tampil, akan dibawa menuju 
tautan dari produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. 

 

 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.19 Tampilan dari banner Manufacturers. 

 

Cara mengubah logo gambar sebuah perusahaan pada banner 
Manufacturers : 

1. Dari dasbor pilih menu Desain → Banner, pada daftar Banner arahkan 
ke bagian Manufacturers, kemudian tekan tombol Ubah. 

2. Pada bagian opsi Mengubah banner, isikan pada kolom judul untuk 
bahasa Indonesia dan Inggris nama perusahaan yang ingin ditampilkan 
pada Manufacturers. Kemudian tekan pada logo gambar, dilanjutkan 
menekan menu Ubah. 

3. Kemudian tekan tombol Simpan. 

 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.20 Mengubah banner Manufacturers. 
 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.20 Mengubah banner Manufacturers. 

 

7.6 Mengatur Footer 

Footer terletak di bagian bawah setiap halaman sebuah situs, bukan hanya 
halaman depan. Blok ini berisi aneka tautan yang  berguna dalam memilah 
halaman yang relevan bagi pelanggan yang mungkin tidak ditempatkan 
pada  bagian yang lain.  

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.21 Footer dari Opencart. 

 

Skema organisasi footer dapat dibagi menjadi bagian berikut: 

7.6.1 Informasi yang terdiri dari : 

• About Us (Tentang Kami), berisi tentang deskripsi umum dari toko 
mengenai profil, layanan serta produk yang ditawarkan.  
Contoh dari isi tentang kami : 
“Toko Buku Online menyediakan aneka buku jenis Komputer, Teknik, 
Ekonomi, Sosial dan Budaya, Keluarga, buku Sekolah, Aneka Hobi, 
Kuliner, Komik, Majalah serta buku Fiksi. Berdiri sejak tahun 2006, 
dengan alamat Toko Fisik di  jalan Majapahit 605 Semarang, Jawa 
Tengah.” 



• Delivery Information (Informasi Pengiriman), berisi informasi 
tentang umum mengenai kebijakan pengiriman pesanan kepada 
pelanggan. 
Contoh dari isi Informasi Pengiriman : 

“Kami akan selalu melakukan tindakan yang terbaik untuk 
memastikan bahwa Anda menerima apa yang Anda bayar secara 
tepat waktu. Namun jika terjadi penundaan pada sebagian atau total 
dari pesanan Anda, kami akan memberi tahu anda sesegera mungkin 
melalui email atau telepon. 

Kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dalam 
pengiriman pesanan jika informasi penagihan / pengiriman tidak 
benar atau jika Anda melakukan pengiriman ke alamat selain alamat 
penagihan. 

Bila Anda telah selesai melakukan pemesanan, Anda akan 
menerima email konfirmasi yang berisi rincian pesanan Anda. Email 
ini berlaku sebagai tanda terima pembelian dan dapat dicetak dan 
disimpan untuk catatan Anda sendiri. Email ini juga akan berisi 
informasi pelacakan untuk pesanan Anda jika pesanan Anda 
memenuhi syarat untuk pelacakan pengiriman barang.” 

• Privacy Policy (Kebijakan Privasi), berisi tentang kebijakan 
kerahasiaan penggunaan data pelanggan hanya untuk keperluan 
situs toko online serta anjuran kepada pelanggan untuk menyimpan 
kerahasiaan password dari pihak lainnya agar tidak disalahgunakan. 

           Contoh dari isi Kebijakan Privasi : 

        “Ketika anda mendaftar sebagai pengguna layanan situs Toko 
Buku Online, Anda akan diminta untuk mengisi informasi pribadi 
Anda seperti: nama, alamat email, alamat tempat tinggal dan 
informasi lain yang mungkin diperlukan. Oleh karena itu Anda perlu 
memahami bahwa: 
        Toko Buku Online sangat menghargai informasi pribadi yang 
Anda berikan oleh karena itu, informasi yang anda berikan hanya 
akan digunakan untuk kepentingan layanan kami kepada Anda 
sebagai pengguna layanan kami. 
        Pengguna bertanggung jawab atas data yang diberikan dan 
memastikan bahwa data yang diberikan adalah data yang 
sebenarnya dan tidak palsu. 
        Pengguna harus menjaga kerahasiaan password masing-masing 
dan tidak memberitahukan password kepada pihak manapun. 



        Toko Buku Online tidak bertanggung jawab atas 
penyalahgunaan password pengguna oleh pihak ketiga. 
        Pengguna memahami dan menyetujui bahwa ketika Anda 
menggunakan layanan situs ini, sistem kami dapat merekam 
aktivitas pengguna seperti ketika login, halaman yang dibuka dan 
catatan transaksi yang dilakukan di situs. Toko Buku Online memiliki 
hak untuk menggunakan data tersebut untuk keperluan layanan 
perbaikan dan data pemasaran.” 

• Terms and Conditions (Syarat dan Ketentuan), berisi persetujuan 
dari pengunjung untuk tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh 
sebuah toko online. 
Contoh dari isi Syarat dan Ketentuan: 
        “Selamat datang di website kami. Jika Anda melanjutkan dan 
menggunakan isi dari situs ini, Anda setuju untuk mematuhi dan 
terikat oleh persyaratan dan ketentuan berikut penggunaan, yang 
bersama-sama dengan kebijakan privasi Toko Buku Online yang 
mengatur hubungan dengan Anda dalam kaitannya dengan website 
ini. Jika Anda tidak setuju dengan setiap bagian dari syarat dan 
ketentuan ini, jangan gunakan website kami . 
       Istilah Toko Buku Online atau ' kami ' atau ' kita ' mengacu 
kepada pemilik website yang memiliki kantor terdaftar di jalan 
Majapahit 605. Nomor pendaftaran perusahaan kami adalah 
123456. Istilah ' Anda ' mengacu pada pengguna atau pemirsa dari 
website kami. 
Penggunaan situs ini tunduk pada ketentuan penggunaan berikut : 
1. Isi dari halaman website ini hanya digunakan untuk informasi yang 
bersifat umum. Hal ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan. 
2. Website ini menggunakan cookies untuk memantau preferensi 
browsing. Jika Anda mengizinkan cookie yang akan digunakan, 
informasi pribadi berikut dapat disimpan oleh kami untuk digunakan 
oleh pihak ketiga seperti Google.” 

Cara mengatur isi dari bagian Informasi : 

1. Dari dasbor admin pilih menu Katalog → Informasi. Kemudian pilih 
bagian yang ingin diubah misalnya bagian About Us dengan menekan 
tombol Ubah. 

2. Pada bagian Edit Informasi, pilih tab General, kemudian atur untuk opsi 
dari : 

• Judul Informasi untuk bahasa Indonesia, misalnya Tentang Kami. 



• Deskripsi, isikan tentang penjelasan dari Tentang Kami 

• Ulang untuk informasi dalam bahasa Inggris. 

3. Tekan tombol simpan. 

4. Ulang untuk bagian Delivery Information (Informasi Pengiriman), Privacy 
Policy (Kebijakan Privasi), serta Term and Condition (Syarat dan 
Ketentuan). 

 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.22 Mengatur Informasi About Us pada situs OpenCart. 

 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.23 Isian Informasi About Us pada situs OpenCart. 

 

7.6.2 Customer Service, yang terdiri dari:  



• Contact Us (Hubungi Kami), berisi informasi tentang nama toko, 
alamat, nomer telepon, jam buka, keterangan dan formulir kontak. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.24 Tampilan Contact Us pada situs OpenCart. 

• Returns (Retur Produk), merupakan formulir isian yang disediakan 
bagi konsumen untuk mengembalikan produk disebabkan oleh 
sesuatu dan lain hal yang terdiri dari info pembelian serta Informasi 
Produk dan alasan retur. Formulir ini secar otomatis telah disediakan 
oleh sistem Opencart. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.24 Tampilan formulir Info Pembelian pada situs OpenCart. 



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.25 Formulir Informasi Produk dan alasan untuk retur. 

 

• Site Map (Peta Situs), berisi ringkasan navigasi tautan yang tersedia 
pada toko online. Peta situs ini sudah otomatis terbentuk oleh 
sistem OpenCart. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.26 Peta situs dari OpenCart. 



7.6.3 Ekstra:  

• Brands (Merek), berisi daftar nama perusahaan pembuat suatu 
produk yang dijual yang ditampilkan dalam urutan abjad. 

• Gift Vouchers (Hadiah Voucher) 

• Affiliates (Afiliasi)  

• Specials (Khusus) 

  

7.6.4 Akun saya:  

• My Account (My Account)  

• Order History (Riwayat)  

• Wish List (Daftar Permintaan)  

• Newsletter (Berlangganan berita) 

 

7.7 Cara Memasang Tema 

Langkah memasang tema 

1. Kunjungi situs resmi Opencart, kemudian pilih menu Extensions. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 7.1 Situs Resmi OpenCart penyedia Ekstensi Tema . 

 

2. Pada Opsi Extension Filter, ubah : 

• Categories pilih Themes 

• License pilih Free 

• Version pilih 2.2.0.0 

3. Pilih themes yang diinginkan, kemudian pilih tab downloads : 



 
7.8  Soal Pertanyaan dan Latihan 
7.8.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

a) Sebutkan bagian header dari front store OpenCart ? 

b) Apa fungsi menu pada front store OpenCart? 

c) Apa fungsi Homepage Slideshow pada front store dari OpenCart? 

d) Apa fungsi bagian Featured Product pada front store dari 

OpenCart? 

e) Apa fungsi bagian Manufacturers pada front store dari 

OpenCart? 

7.8.2   Daftar Latihan 

a) Buat top menu OpenCart berdasarkan kategori yang sudah 

dibuat di lokal komputer! 

b) Ubah tampilan banner pada Homepage Slideshow pada front 

store dari OpenCart! 

c) Tambahkan produk yang tersedia pada katalog ke bagian 

Featured Product pada front store dari OpenCart! 

d) Tambahkan logo dari perusahaan penyedia barang pada bagian 

Manufactures pada front store dari OpenCart ! 
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BAB  8 
Optimasi Gambar Menggunakan Photoshop 
 
 

Adobe Photoshop, atau biasa disebut Photoshop, adalah perangkat 
lunak editor gambar buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk 
pengeditan foto/gambar serta pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak 
digunakan oleh fotografer digital, perusahaan iklan serta optimasi gambar 
untuk website sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar (market leader) 
untuk perangkat lunak pengolah gambar/foto, dan, bersama Adobe 
Acrobat, dianggap sebagai produk terbaik yang pernah diproduksi oleh 
Adobe Systems. Versi kedelapan aplikasi ini disebut dengan nama 
Photoshop CS (Creative Suite), versi sembilan disebut Adobe Photoshop 
CS2, versi sepuluh disebut Adobe Photoshop CS3, versi kesebelas adalah 
Adobe Photoshop CS4 , versi keduabelas adalah Adobe Photoshop CS5, dan 
versi terbaru adalah Adobe Photoshop CC. 

 
8.1 Antarmuka Photoshop 

 

 
Gambar 8.1 Tampilan Antarmuka Photoshop 

 
8.2 Cara Menggunakan Seleksi 
1. Untuk berlatih menggunakan seleksi pada tools box Photoshop akan 
digunakan file latihan dengan nama Start01.psd 



Gambar awal (start01.psd) Gambar 

akhir(End01.psd) 

 

 

Sumber : Adobe Systems 
Gambar 8.2 Tampilan awal dan akhir latihan file Start01.psd 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.3 Gambar tool marquee, move, Lasso, magic wand 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.4 Gambar crop tool 

 

Sumber : Adobe Systems 
Gambar 8.4 Gambar zoom tool 



2.  Menggunakan rectangle marquee tool 
Pilih rectangle marquee tool pada toolbox, drag dari pojok kiri atas 

menuju pojok kanan bawah pada buah melon. Untuk memindahkan 

seleksi, pilih Move tool. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.5 Seleksi menggunakan Rectangle tool 
 

3. Melepaskan gambar yang terseleksi 
Pilih menu Select → Deselect atau tekan Tombol Control dan tombol D. 

4. Menggunakan eliptical marquee tool 
Pilih rectangle marquee tool pada toolbox, klik dan tahan agak lama, 

kemudian pilih eliptical marquee tool. 

5. Memperbesar area seleksi 
Pilih Zoom Tool, 

6. Mereposisi (geser) Seleksi: 
Perbesar gambar blueberry sampai 300%. Klik kiri mouse sambil menekan 

tombol spasi, drag dari pojok kiri atas menuju pojok kanan bawah pada 

buah blueberry 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.6 Seleksi menggunakan Elips tool 



7. Menyeleksi dari titik  tengah: 
Pilih Eliptical Marquee, arahkan titik seleksi pada posisi tengah buah 

blueberry, tool sambil menekan tombol ALT. 

8. Memindahkan seleksi 
Pilih Move Tool, geser ke arah potongan buah wortel 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.7 Memotong dan memindahkan Seleksi  
 

Untuk menghilangkan seleksi tekan Tombol Control dan tombol D. 
 
9. Memindahkan dan menduplikat seleksi 
Tekan dan tombol SHIFT dan ALT, geser ketempat yang diinginkan 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.8 Menggandakan dan memindahkan Seleksi  
 

10. Memindahkan seleksi dengan keyboard 
Tekan tombol panah ( atau → atau  atau ) pada keyboard ke arah 
yang diinginkan. 



 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.9 Memotong dan memindahkan Seleksi  
 

11. Menyembunyikan seleksi 
Pilih menu View  → Show Extras 

 
12. Menggunakan Tool Magic Wand 
Pilih Tool Magic Wand, arahkan ke buah pear tomato. 
Untuk menambah seleksi, tekan tombol SHIFT, tahan sambil memilih area 
yang belum terseleksi. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.10 Memilih dan menambah Seleksi dengan Magic Wand 
 

12. Menggunakan Lasso Tool 
Perbesar gambar dasi sampai 300%. Pilih Lasso Tool, klik kiri mouse dan 
tahan, gerakkan mouse sesuai bentuk dasi. 



 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.11 Seleksi dengan Polygonal Lasso Tools 
 
13. Menambah / mengurangi seleksi 
Pilih Gambar mushroom/jamur. Perbesar gambar sampai 300%. 
Pilih Lasso Tool, klik kiri mouse dan tahan, gerakkan mouse sesuai bentuk 
jamur.  Untuk menambah seleksi tekan tombol SHIFT (akan keluar tanda + 
pada Lasso Tool), Untuk mengurangi seleksi tekan tombol ALT(akan keluar 
tanda -  pada Lasso Tool). 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.12 Menambah serta mengurangi Seleksi dengan Lasso Tools 
 
14. Menggunakan Magnetic Lasso Tool 
Pilih Gambar grape fruit. Perbesar gambar sampai 200%. 
Pilih Lasso Tool, klik kiri mouse dan tahan agak lama hingga keluar menu 
yang lainnya, kemudian pilih magnetic tool.  



 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.13 Menambah serta mengurangi Seleksi dengan Lasso Tools 
 

15. Mentransformasi seleksi 
Pilih menu Edit  → Free Transform 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.14 Menggunakan Transform tools 
 
16. Memutar obyek seleksi ke arah horizontal 
Pilih menu Edit  → Transform  → Flip Horizontal 
 
17. Mengkombinasikan tool seleksi 
Pilih rectangle marquee tool pada toolbox, drag dari pojok kiri atas menuju 
pojok kanan bawah pada radishes. 
Pilih Tool Magic Wand pada toolbox sambil menekan tombol ALT, arahkan 
ke area yang kosong. 



 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.15 Menambah serta mengurangi Seleksi dengan Magic Wand 
 
18. Memotong gambar 
Pilih crop tool. drag dari pojok kiri atas menuju pojok kanan bawah pada 
gambar hasil akhir. Tekan Enter. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.16 Memotong gambar dengan Crop Tool 
 
19.  Menyimpan gambar 
Simpan Hasilnya dengan cara File → Save  Beri nama Lesson1. 
(Akan tersimpan dengan nama Lesson1.PSD) 
 
8.3 Cara Menggunakan Layer 

Setiap gambar yang mengandung beberapa obyek berisi satu atau 
lebih dari layer (lapisan), setiap file baru dibuat dengan latar belakang, yang 
dapat dikonversi ke layer. Contoh gambar yang dimaksud adalah sampul 
buku yang terdiri dari gambar gambar dan tulisan. Anda dapat melihat dan 
memanipulasi layer di Photoshop dengan palet Layers. 



Semua lapisan baru di gambar akan bersifat transparan sampai Anda 
menambahkan artwork (nilai pixel). Bekerja dengan layer di Photoshop 
dapat diibaratkan dengan menempatkan bagian bagian dari gambar pada 
tiap lembaran transparan. Lembaran-lembaran ini dapat diedit, reposisi, 
dan dihapus tanpa mempengaruhi lembar lainnya dan ketika semua 
lembaran ditumpuk, bentuk dari keseluruhan gambar akan terlihat. 

Cara memulai bekerja dengan layer : 
1. Pilih menu File → Open. Cari dan buka file bernama End02.psd dan klik 
Open. Sebuah gambar dari hasil akhir dari materi bekerja dengan layer 
akan ditampilkan. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.17 Hasil akhir dari gabungan Layer. 
 

2. Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, pilih View → Zoom 
Out untuk membuat gambar yang lebih kecil serta pilih View → Zoom In 
untuk membuat gambar yang lebih besar. Jika Anda tidak ingin 
meninggalkan gambar dalam keadaan terbuka, pilih File → Close. 
Sekarang, Anda akan membuka file awal dan bekerja dengan gambar saat 
Anda belajar tentang palet Layer dan Pilihan layer . 
3. Pilih File → Open. Cari file bernama Start02.psd, dan klik Open. 
4. Pilih File → Save As, ketik nama Work02.psd, dan klik Save. 
 



 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.18 Hasil file yang disimpan dengan nama Work02.psd. 
 
8.3.1 Membuat dan Melihat Layer 
Untuk memulai, Anda akan membuat layer baru di file Work02.psd dengan 
menambahkan gambar dari file lain. Dalam keadaan file Work02.psd 
terbuka. 
1. Pilih File → Place. Cari dan buka file dengan nama Clock.psd. 
2. Pilih Move Tool, kemudian klik pada gambar Clock.psd, akan muncul 
kotak dialog Place the File, tekan tombol Place. 
Gambar Jam sekarang muncul sebagai layer tersendiri di atas file 
Work02.psd yang terlihat pada jendela Layers palette. Jika palet Layers 
tidak terlihat di layar, pilih Window → Layers atau dengan menekan 
tombol F7. 



 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.19 Menambahkan Layer Clock.psd pada layer Work02.psd. 
 
3. Berikut keterangan pada jendela palet layer 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.20 Penjelasan jendela dari palet layer. 
 

• Thumbnail, menampilkan gambar dalam ukuran kecil 

• Layer (Contoh pada gambar jam) yang ditambahkan ke palet 

• Eye Icon, untuk menampilkan atau menyembunyikan sebuah layer 
Anda dapat menggunakan palet Layers dalam file Photoshop untuk 
menyembunyikan, menampilkan, mengubah posisi urutan layer, 
menghapus, mengubah nama, dan menggabungkan layer. Palet Layers 
menampilkan semua lapisan dengan nama layer dan thumbnail dari layer 
gambar yang diperbarui secara otomatis saat Anda mengedit layer.  



4. Palet Layer menunjukkan bahwa Work02.psd mengandung tiga layer 
selain layer Jam yaitu Gauge, Bearing dan Background, beberapa 
diantaranya yang terlihat dan beberapa yang tersembunyi. Ikon mata yang 
terletak pada bagian paling kiri dari nama layer di palet menunjukkan 
bahwa layer terlihat. Anda dapat menyembunyikan atau menampilkan 
sebuah layer dengan mengklik ikon ini . 
5. Klik ikon eye (mata) di sebelah layer Jam untuk menyembunyikan jam. 
Klik lagi untuk menampilkan kembali layer jam. 
 
8.3.2 Memilih dan menghapus Artwork di layer 
Perhatikan bahwa ketika Anda memindahkan gambar jam ke keyboard di 
Work02.psd, Anda juga ikut memindahkan daerah berwarna putih di 
sekitar jam. Bagian ini akan menghalangi penampilan sebagian gambar 
keyboard. Anda dapat menghapus area putih di sekitar gambar jam pada 
layer Jam (clock). 
1. Pastikan bahwa layer Clock (Jam dipilih). Untuk memilih layer, klik nama 
layer di palet layer. Layer disorot dan ikon kuas muncul di sebelah kiri nama 
layer, menunjukkan lapisan aktif. Kemudian pilih menu Layer → Rasterize 
→ Layer. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.21 Memilih layer clock dari palet layer. 
 

2. Untuk membuat area putih pada layer clock ini lebih jelas, sembunyikan 
layer keyboard dengan mengklik ikon mata di palet Layer di sebelah kiri 
nama layer background. Gambar Keyboard akan menghilang, dan jam 
menampilkan pada latar belakang kotak-kotak. Gambar kotak-kotak 
menunjukkan area transparan pada layer yang sedang aktif. 



 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.22 Menyembunyikan layer background. 
 

3. Sekarang pilih alat seleksi Magick wand, klik area putih di sekitar jam 
untuk memilihnya, dan tekan tombol delete untuk menghapus seleksi. 
Perhatikan bahwa kotak-kotak yang mengisi di mana area putih telah 
hilang, menunjukkan daerah ini sekarang juga transparan. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.22 Menghapus area berwarna putih serta menghilangkan 
seleksi. 

 
4. Pilih menu Select → Deselect atau dengan menekan tombol CTRL dan D 
untuk menghilangkan area seleksi. 
5. Tampilkan kembali layer background dengan mengklik kolom ikon mata 
di sebelah kiri nama layer background. Gambar Keyboard sekarang akan 
kembali ditampilkan di mana area berwarna putih pada layer Jam telah 
dihapus. 
 
8.3.3 Mengatur Ulang Urutan Layer 



Di Photoshop, urutan layer dari gambar  disebut sebagai stacking order 
(urutan tumpukan). Urutan susunan dari layer menentukan bagaimana 
gambar tersebut dilihat.  Anda dapat mengubah urutan layer untuk 
membuat bagian-bagian tertentu dari gambar muncul di depan atau di 
belakang layer yang lainnya. Berikutnya Anda akan mengatur ulang layer 
pada file Work02.psd sehingga gambar jam berada di depan gambar yang 
lain pada file. 
1. Membuat layer Gauge dan Bearing terlihat dengan mengklik kolom ikon 
mata di sebelah kiri dari nama layer masing-masing. Perhatikan bahwa 
sebagian dari gambar jam ditutupi oleh gambar lain pada file.  

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.23 Membuat semua layer menjadi terlihat. 
2. Klik layer Jam dalam palet Layers, dan tarik ke posisi paling atas di bagian 
palet. Ketika Anda melihat garis hitam tebal di atas layer Gauge, lepaskan 
tombol mouse. Layer Jam bergerak diurutan teratas pada palet, dan 
gambar jam ditampilkan di depan gambar lainnya. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.24 Membuat layer jam menjadi tampil di depan gambar lainnya 



8.3.4  Mengubah Opacity dan Mode Layer 
Jam gambar sekarang blok menghapus gambar yang terletak pada 

lapisan di bawahnya. Anda dapat mengurangi opacity dari lapisan jam, 
yang memungkinkan lapisan lain untuk menunjukkan melalui itu. Anda juga 
dapat menerapkan blending yang berbeda mode untuk lapisan, yang 
mempengaruhi bagaimana gambar jam menyatu dengan lapisan di 
bawahnya. 
1. Dengan layer Jam masih aktif terpilih, klik tanda panah di sebelah kotak 
teks Opacity di palet Layer dan tarik slider ke harga 50%. Jam menjadi 
transparan sebagian, dan Anda dapat melihat layer di bawahnya. 
Perhatikan bahwa perubahan opacity hanya mempengaruhi daerah 
gambar pada layer Jam. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.25 Mengubah tingkat opacity dari layer jam. 
 

2. Berikutnya kita mencoba menerapkan beberapa mode blending ke layer 
Jam. Pilih mode Difference dan kemudian Darken dari menu mode (di 
sebelah kiri kotak teks Opacity), dan perhatikan efek pada jam gambar. 
Kemudian pilih mode Screen, yang merupakan mode yang kita digunakan 
untuk contoh kita, dan ubah opacity menjadi 90%.  
 
3. Pilih menu File → Save. 
 



 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.26 Mengubah mode opacity dari layer jam. 
 
8.3.5 Menghubungkan Layer 
Cara yang efisien untuk bekerja dengan layer adalah untuk 
menghubungkan dua atau lebih dari layer bersama-sama. Dengan 
menghubungkan layer, Anda dapat memindahkan dan mengubah layer-
layer secara bersamaan, dengan demikian akan mempertahankan 
keselarasan layer satu sama lain. Anda sekarang akan memindahkan 
gambar jam menjauh dari gambar Bearing, menghubungkan dua layer, lalu 
reposisi, skala, dan memutar layer bersama-sama. 
1. Pilih perangkat bergerak, dan tarik jam ke sudut kanan bawah kolase 
sehingga hanya atas setengah dari wajah jam terlihat. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.27 Menggeser layer jam serta hasilnya. 
 

2. Dengan lapisan Jam aktif dalam palet Layers, klik kotak kecil di sebelah 
kanan ikon mata untuk lapisan Bearing. Perhatikan bahwa ikon rantai (link) 



yang muncul di dalam kotak, menunjukkan bahwa layer Bearing adalah 
terkait dengan layer Jam. Layer yang aktif atau dipilih tidak menampilkan 
ikon link (rantai) ketika Anda membuat layer menjadi terkait. 
3. Pilih Move tool, pada jendela  gambar, tarik atau geser ke arah batas atas 
dari gambar. Terlihat bahwa gambar jam dan bearing  bergerak secara 
bersamaan. Sekarang Anda akan mencoba mengubah skala gambar dan 
memutar layer terkait dengan menggunakan perintah Free Transform. 
Hilangkan ikon link (rantai), kemudian pilih layer jam. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.28 Menggeser bersamaan layer jam dan Bearing serta hasilnya. 
 

4. Pilih menu Edit → Free Transform. Sebuah kotak dengan batas 
transformasi muncul di sekitar gambar jam. 

 
Sumber : Adobe Systems 
Gambar 8.29 Memutar, mengubah skala serta merubah posisi layer jam. 

 
5. Untuk memutar jam, posisikan pointer berada di luar dari salah satu 
handles (pegangan) sampai Anda melihat anak panah berkepala dua, geser 
searah jarum jam, dan lepaskan tombol mouse.  
 



6. Tahan tombol Shift, drag pada handle dari bounding box, dan atur ulang 
skala dari gambar jam dan bearing menjadi ukuran yang lebih kecil.  
7. Jika perlu, atur posisi pointer di dalam bounding box, kemudian drag 
untuk mengatur ulang posisi dua gambar. 
8. Tekan Enter untuk menerapkan perubahan transformasi. 
 
8.3.6 Menambahkan Gradien ke Layer 
Berikutnya, Anda akan membuat layer baru dan menambahkan efek 
gradien. Anda dapat menambahkan layer dengan menekan menu File → 
New Layer, yang menciptakan layer transparan tanpa artwork di atasnya. 
Jika Anda kemudian menambahkan efek khusus untuk layer, seperti 
gradien, efek akan diterapkan pada setiap lapisan ang ditumpuk di bawah 
layer yang baru. 
1. Dalam palet Layers, klik layer background untuk membuatnya aktif. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.30 Memilih layer background. 
 

2. Klik menu Layer, pilih New → Layer. 
3. Pada kotak dialog New Layer, ketikkan nama Gradient, kemudian klik OK. 
Lapisan Gradient muncul di atas gambar background dalam palet Layers. 
Anda sekarang dapat menerapkan gradien ke layer yang baru. Sebuah 
gradien adalah transisi bertahap antara satu atau lebih warna. Di 
Photoshop, Anda dapat menentukan jenis transisi dengan menggunakan 
gradient tool. 
 



 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.31 Memberi nama layer baru dengan nama Gradient. 
 

4. Pilih gradient tool di toolbox untuk memilih tool gradient serta Pilihan 
palet. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.32 Memilih tool Gradient. 
 

5. Pada palet Options, pilih Foreground to Transparent untuk jenis Gradien 
yang digunakan. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.33 Memilih opsi Gradient foreground to transparent. 
 

6. Klik Foreground color pada tools box untuk menampilkan color picker, 
dan sebagai contoh dipilih warna ungu. 



 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.34 Memilih opsi warna ungu pada foreground color. 
 

7. Dengan layer Gradient aktif pada palet Layers, tarik gradient tool dari 
kanan menuju ke arah margin kiri gambar. Gradien membentang di atas 
layer gradient, dengan warna ungu secara bertahap ke arah transparan, 
dan mempengaruhi tampilan pada layer di bawahnya yaitu layer keyboard. 
Karena layer gradien mengakibatkan sebagian tampilan keyboard menjadi 
kabur, Anda sekarang akan mengurangi efek tampilan layer gradient 
dengan mengubah nilai opacity dari layer Gradient ini. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.35 Memberi warna ungu pada layer gradien. 
 



8. Dalam palet Layers, ubah opacity untuk layer Gradient sampai 60%. Akan 
ditampilkan keyboard disertai dengan layer gradien. Seret tool opacity 
pada 100% menjadi 60% (dari arah kanan ke kiri). 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.36 Mengatur nilai opacity pada layer gradient. 
 
8.3.7 Menambahkan Teks 
Sekarang kita siap untuk membuat dan memanipulasi beberapa teks. Kita 
akan membuat teks dengan type tool, untuk menempatkan teks pada jenis 
layer tersendiri. Kemudian kita akan mengedit teks dan menerapkan efek 
khusus untuk layer tersebut. 
1. Dalam palet Layers, klik layer Jam untuk membuatnya aktif. 
2. Pilih Type Tool → Horizontal Type Tool, kemudian klik gambar di sudut 
kiri atas. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.37 Memilih Horizontal Type Tool. 
 

3. Klik tombol Toggle the Character and Paragraph panel, kemudian kotak 
warna pada kotak dialog Character, pilih warna beige dari select text color, 
dan klik OK. 



 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.38 Memilih Toggle the Character and Paragraph panel serta 
pilihan warna. 

 
4. Pilih font dari menu Font di kotak dialog, dan masukkan ukuran titik 
dalam kotak teks ukuran 70 pt dengan jenis font Tahoma. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.39 Mengatur font Tahoma dengan ukuran 70 pt. 
 
5. Ketikkan tulisan Z2000 dalam kotak teks besar di bagian bawah kotak 
dialog. Teks secara otomatis ditempatkan pada layer baru di sudut kiri atas 
gambar di mana kita mulai mengetikkan tulisan. 
6. Pindahkan kursor ke bidang gambar, atur ulang posisi teks menggunakan 
move tool. 
7. Letakkan teks di tempat yang kita inginkan, kemudian klik OK. Perhatikan 
pada palet Layers di mana sekarang terdapat layer baru bernama Z2000 
dengan ikon T di samping nama, yang menunjukkan bahwa itu adalah layer 
teks. 
 



 
 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.40 Memilih Move Tool. 
 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.41 Teks Z2000 dengan layer Z2000 pada palet layer. 
 
8.3.8 Menambahkan Efek Layer 
Anda dapat meningkatkan layer dengan menambahkan bayangan, cahaya, 
bevel, atau emboss efek khusus dari program koleksi efek layer otomatis. 
Efek ini mudah untuk diterapkan dan berpengaruh langsung pada layer 
yang kita tentukan. 
Kita sekarang akan menerapkan efek bevel dan emboss efek pada teks. 
1. Dengan layer teks Z2000 masih aktif terpilih, pilih menu Layer → Layer 
Style → Blending Options. 
2. Pilih Bevel and Emboss dari menu Styles, dan beri tanda centang untuk 
menerapkan efek layer pada teks. Efek layer secara otomatis akan 
diterapkan untuk perubahan yang telah Anda buat pada layer. Anda dapat 
mengedit teks dan melihat bagaimana efek layer berpengaruh terhadap 
perubahan tampilan dari teks. 



3. Pada kotak dialog Shading, kita ubah opacity untuk Highlight sampai 
20%. Kemudian klik warna Sorot kotak, pilih warna dari color picker 
(sebagai contoh kita memilih biru muda), dan klik OK. 
4. Berikutnya mengubah opacity untuk Shadow 40%. Klik kotak warna 
Shadow, pilih warna dari color picker (kita pilih hitam), dan klik OK. 
5. Klik dua kali Z2000 jenis lapisan di palet Layers. 
6. Pada kotak dialog Type Tool, pilih "Z2000" dan ubah jadi "Z999". 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.42 Mengatur efek bevel and emboss Teks Z2000. 
 
7. Pilih kembali layer teks Z999, pilih Type tools, masukkan ukuran titik yang 
lebih besar ke dalam kotak ukuran teks, sebagai contoh kita menggunakan 
90 pt (poin), dan klik OK. Perhatikan bahwa efek layer diterapkan pada teks 
baik saat kita mengetikan teks yang baru serta ketika kita mengubah 
ukuran font yang lebih besar. 

 
Sumber : Adobe Systems 

Gambar 8.43 Mengatur ukuran font menjadi 90 pt pada layer Teks Z999. 



8. Pilih menu File → Save. 
 
8.4 Manipulasi Gambar 

Pada materi pelajaran ini, kita akan belajar untuk memilih resolusi 
yang tepat untuk foto dipindai (scan), memotong (crop) gambar ke ukuran 
akhir, menyesuaikan rentang tonal dari suatu gambar, menghapus warna 
yang berlebihan dari sebuah gambar menggunakan layer adjustment, 
menggunakan perintah replace color untuk mengubah warna dan saturasi 
dari warna yang dipilih dalam Foto, mengatur saturasi dan kecerahan 
daerah terisolasi dari suatu gambar dengan menggunakan sponge dan 
dodge tool, menggunakan rubber stamp tool untuk menghilangkan objek 
yang tidak diinginkan dari sebuah gambar, mengganti bagian dari suatu 
gambar dengan gambar lain, menerapkan filter Unsharp Mask untuk 
menyelesaikan proses foto – retouching serta menyimpan file Adobe 
Photoshop dalam format yang dapat digunakan oleh program layout 
halaman. 
 

8.5 Soal Pertanyaan dan Latihan  
8.5.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

 a) Apakah fungsi dari perangkat lunak Photoshop? 

 b) Apa fungsi Tools Box pada Photoshop? 

c) Apa perbedaan tools seleksi rectangular serta elips tool? 

d) Apa fungsi tool Magick Wand? 

e) Apa fungsi dari move tools? 

f) Apa yang dimaksud dengan pengertian layer? 

g) Apa fungsi Opacity pada layer? 

h) Apa fungsi Horizontal type Tools? 

i) Apa fungsi efek bevel and emboss? 

 

8.5.2  Daftar Latihan 

a) Pasang perangkat lunak Photoshop pada komputer anda! 

b) Dengan menggunakan file latihan dengan nama start01.psd, 

buat gambar wajah manusia buah menggunakan tool seleksi lasso, 

rectangle, elips, magic wand serta polygonal lasso. 



b) Dengan menggunakan file latihan dengan nama start02.psd, 

buat gambar susunan keyboard, clock serta bearing menggunakan 

tool magic wand, horizontal type tools, pengaturan mode layer 

serta opacity, efek bevel and emboss. 
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BAB  9 
Optimasi Mesin Pencari  

 
 
Search Engine Optimation (SEO) adalah proses untuk mempengaruhi 

tampilnya halaman web yang dipromosikan di situs mesin pencari seperti 
Google, Yahoo, Bing atau Yandex agar dapat ditampilkan pada halaman 
pertama berdasarkan pencarian dari pengguna internet menggunakan kata 
kunci tertentu, tanpa mengeluarkan biaya kepada mesin pencari. Cara ini 
disebut natural atau organic.  

Semakin tinggi peringkat tampilan sebuah halaman web serta 
semakin sering sebuah situs ditampilkan di mesin pencari, akan semakin 
tinggi pula jumlah pengunjung pada sebuah situs. Pengunjung ini 
merupakan calon potensial dari konsumen toko online yang dipromosikan.  

 

9.1 Pengaturan SEO 

Search Engine Optimation (SEO) atau optimasi mesin pencari adalah fitur 
yang tersedia pada OpenCart yang berfungsi merubah bahasa program 
menjadi tulisan yang berupa judul dari suatu produk, kategori atau 
sembarang artikel agar lebih mudah dibaca oleh manusia serta mesin 
pencari. 

Contoh alamat URL sebelum di aktifkan fitur SEO : 

http://kuliah-gratis.com/index.php?route=product/category&path=59_68 

Contoh Contoh alamat URL setelah di aktifkan fitur SEO : 

http://kuliah-gratis.com/Toko Buku Komputer Online/Algoritma dan 
pemrograman 

 

Untuk mengaktifkan fitur SEO ini hanya dapat dilakukan ketika situs 
OpenCart sudah dipindahkan menuju server hosting, jadi tidak dapat 
dilakukan di localhost. Bagi anda yang sudah memasang Opencart pada 
server hosting dapat langsung melewati penjelasan berikut. 

 

9.1.1  Mengunggah File OpenCart di server hosting 

  Berikut langkah : 

1. Buka aplikasi Filezilla FTP client, lakukan koneksi menuju server hosting. 

2. Pada direktori local site, arahkan ke tempat direktori situs Opencart 
diletakkan, sebagai contoh terletak pada :  C:\xampp\htdocs\upload 

Serta pada direktori Remote Site arahkan pada :  /public_html 



3. Pilih semua file pada direktori local site dengan menekan tombol CTRL 
dan A kemudian klik kanan pilih Upload. 

 
Sumber : Filezilla 

Gambar 9.1 Mengunggah File instalasi lokal menuju server hosting 

 
Sumber : Filezilla 

Gambar 9.2 Menghapus file config.php server hosting 



4. Hapus 2 buah file dengan nama config.php  pada direktori Remote yang 
masing-masing terletak pada direktori : 

• /public_html 

• /public_html/admin 
5. Pada direktori local site, arahkan ke tempat direktori file awal Opencart 
sebelum dipasang di localhost diletakkan, direktori ini merupakan hasil 
ekstraksi dari file kompresi yang dahulu pernah diunduh (Master instalasi 
Opencart). Pada direktori ini akan terdapat 2 buah file dengan nama config-
dist.php. Sebagai contoh config-dist.php terletak pada direktori : 

• 2.2.0.0-compiled\upload 

• 2.2.0.0-compiled\upload\admin 

6. Pilih file config-dist.php yang terletak pada direktori 2.2.0.0-
compiled\upload, klik kanan kemudian pilih upload menuju direktori 
remote dengan tujuan /public_html. 

 
Sumber : Filezilla 

Gambar 9.3 Menghapus file config.php server hosting 
 
7. Kemudian pilih kembali folder /public_html yang terletak pada direktori 

remote,  cari file bernama config-dist.php pilih file tersebut, kemudian klik 

kanan pilih opsi rename.  Ubah namanya menjadi config.php 



8. Pilih file config-dist.php yang terletak pada direktori 2.2.0.0-
compiled\upload\admin, klik kanan kemudian pilih upload menuju 
direktori remote dengan tujuan /public_html/admin 
9. Kemudian pilih kembali folder /public_html/admin yang terletak pada 

direktori remote,  cari file bernama config-dist.php pilih file tersebut, 

kemudian klik kanan pilih opsi rename.  Ubah namanya menjadi config.php 

10. Pilih direktori dengan nama install yang terletak pada direktori 2.2.0.0-
compiled\upload, klik kanan kemudian pilih upload menuju direktori 
remote dengan tujuan /public_html. 

 
Sumber : Filezilla 

Gambar 9.4 Mengunggah direktori install menuju server hosting 

 

9.1.2 Mengekspor File SQL dari Localhost 

Selain memindahkan file instalasi lokal menuju server hosting, file database 
lokal juga harus ikut dipindahkan. Berikut langkah mengekspor file SQL 
pada localhost 

1. Buka XAMPP Control Panel, jalankan layanan webserver Apache serta 
database MySQL dengan menekan tombol Start. 

2. Buka penjelajah web seperti Mozilla Firefox atau Internet Explorer. 
Ketikkan alamat : 



http://localhost/phpmyadmin 

 
Sumber : Filezilla 

Gambar 9.5 Memilih database yang akan diekspor 

3. Pilih database yang ada, beri tanda centang pada opsi Check all, 
kemudian pilih tab Export. Sebagai tambahan, database yang terpilih 
memiliki sufix tabel oc_. Sufix oc_ ini akan digunakan lagi ketika berada di 
server hosting. 

 
Sumber : Filezilla 

Gambar 9.6 Mengekspor database 



 
4. Tekan tombol Go, akan muncul kotak dialog Opening nama file yang 
diekspor, pilih Save File serta tekan tombol OK untuk menyimpan file hasil 
ekspor. 
 
9.1.3 Membuat Database dan User di cPanel 
1. Login ke cPanel 
2. Pilih kelompok menu Databases, kemudian pilih menu MySQL 
Databases, seperti pada gambar 9.10. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 9.10 Menu MySQL Databases. 
 

b) Buat sebuah database baru dengan nama opencart seperti pada gambar 
3.17. Pada baris Create a New Database, isikan pada baris New Database : 
contohnya toko, kemudian tekan tombol Create Database. Pada contoh di 
sisni akan terbentuk database bernama kuliahgr_toko. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 9.11 Membuat Database MySQL. 
 
c) Membuat user baru untuk database MySQL seperti pada gambar 3.18. 
Pada bagian Add a New User, isikan baris Username misalnya user bernama 
toko. Kemudian pada baris password dan password (again) isikan 
gabungan huruf dan angka minimal sepanjang 8 karakter. Kemudian tekan 
tombol Create a User. Akan terbentuk sebuah user bernama kuliahgr_toko. 



 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 9.12 Membuat User Baru untuk Database MySQL. 
4. Menambahkan user bernama kuliahgr_open untuk database 
kuliahgr_opencart dengan cara, pada bagian Add a User to a Database, 
pilih baris user : kuliahgr_toko serta pada baris Database : kuliahgr_toko, 
kemudian tekan tombol Add seperti pada gambar 9.13. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 9.13 Menambahkan User Baru ke Database. 
5. Mengatur hak akses user bernama kuliahgr_toko dengan cara, pilih 
bagian Manage User Privileges seperti pada gambar 9.14. Beri tanda 
centang pada opsi all privileges. Kemudian tekan tombol Make Changes. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 9.14 Mengatur Hak Akses User untuk Database MySQL. 



 
9.1.4 Instalasi Ulang di Server Hosting 
1. Buka halaman web dengan alamat http://namadomain, sebagai contoh 

: http://kuliah-gratis.com 
 
2. Akan muncul dialog License agreement, tekan tombol continue untuk 
melanjutkan seperti pada gambar 9.15. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 9.15 Dialog License Agreement. 
 
c) Muncul dialog pre installation yang menampilkan konfigurasi dari sistem 
instalasi, jika ada kesalahan akan ditampilkan tulisan dengan warna merah. 
Tekan tombol continue. 
 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 9.16 Dialog konfigurasi. 

http://kuliah-gratis.com/


 
c) Dilanjutkan dengan langkah ketiga, isikan  
Bagian koneksi database : 

• DB Driver, pilih MySQLi 

• Hostname, isikan localhost 

• Username, isikan kuliahgr_toko 

• Password, isikan password user database 

• Database, isikan nama kuliahgr_toko 

• Port, isikan port dari database, secara baku dipilih 3306 

• Prefix, isikan prefix dari tabel misalnya oc_ seperti prefix yang 
digunakan sebelumnya pada database pada komputer lokal. 

Bagian Administrator dari OpenCart : 

• Username, nama user administrator misalnya diisi nama admin. 

• Password, isikan gabungan angka dan huruf minimal panjangnya 8 
karakter, misalnya Majapahit605. 

• E-mail, isikan alamat kontak dari administrator misalnya 
sales@kuliah-gratis.com 

Tekan tombol continue. 

 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 9.17 Dialog Configuration. 
 
d) Setelah beberapa saat, muncul dialog Installation complete, instalasi 
OpenCart dinyatakan selesai.  



 
Sumber : OpenCart (2016) 

Gambar 9.18 Dialog Installation Complete. 
 
e) Kemudian masuk kembali Filezilla, arahkan ke direktori /public_html 
pada remote site , kemudian hapus sub direktori dengan nama install pada 
seperti pada gambar 9.19. 

 
Sumber : Filezilla (2016) 

Gambar 9.19 Menghapus Folder Install. 

 

9.1.5 Mengimpor File SQL dari Localhost 

Berikut langkah mengimpor file SQL menuju cPanel 



1. Login ke cPanel 
2. Pilih kelompok menu Databases, kemudian pilih menu phpMyAdmin, 
seperti pada gambar 9.20. 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 9.20 Menu phpMyAdmin. 
3. Pilih database sebelumnya, pada contoh di sini nama databasenya 
adalah  kuliahgr_toko, kemudian tab Structure, beri tanda centang pada 
opsi With selected, kemudian pilih Drop, kemudian tekan tombol Go, 
seperti pada gambar 9.21.  
 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 9.21 Menghapus tabel pada database kuliahgr_toko. 
 
4. Muncul dialog “Do you really want to execute the following query?:” 
tekan tombol Yes untuk melanjutkan proses penghapusan tabel pada 
database kuliahgr_toko. 
5. Pilih tab Import, pilih tombol Browse, pilih file SQL hasil ekspor dari 
instalasi komputer lokal, kemudian tekan tombol Go.  



6 . Jika berhasil akan muncul keterangan “Import has been successfully 
finished, 425 queries executed. (opencart.sql)”. 
 

 
Sumber : cPanel (2016) 

Gambar 9.22 Mengimpor tabel pada database kuliahgr_toko. 

 

9.1.6 Mengaktifkan fitur SEF 

Berikut langkah mengaktifkan fitur SEF pada Opencart 
1. Masuk kembali ke aplikasi Filezilla, arahkan ke direktori /public_html 
pada remote site, kemudian file dengan nama .htaccess.txt menjadi 
.htaccess seperti pada gambar 9.23. 
2. Masuk ke dasbor admin dari Opencart, pilih menu Sistem → 
Pengaturan, kemudian tekan tombol Ubah pada Toko online yang ada. 
3. Pilih tab Server, kemudian pada opsi Gunakan URL SEO dipilih ya, tekan 
tombol Simpan. 



 
Sumber : Filezilla (2016) 

Gambar 9.23 Mengubah nama file .htaccess.txt menjadi .htaccess 
 

 
Sumber : Filezilla (2016) 

Gambar 9.24 Mengubah pengaturan pada Store List 
 
 
 



 
Sumber : Filezilla (2016) 

Gambar 9.25 Mengaktifkan URL SEO 
 
9.2 Membuat kata Kunci 
Kata kunci merupakan kata-kata yang sering diketikkan pengguna internet 
pada mesin pencari untuk menemukan sesuatu di jaringan internet. Setiap 
pencarian merupakan ekspresi kebutuhan serta keinginan dari pengguna 
internet. Dengan menggunakan kata kunci yang tepat dalam penulisan 
produk yang dijual akan membantu mengoptimalkan tampilnya situs toko 
online pada halaman mesin pencari. Langkah mencari kata kunci 
menggunakan Google Adwords : 
1. Kunjungi situs layanan penyedia kata kunci dengan alamat URL : 

https://adwords.google.com/KeywordPlanner 

kemudian pilih Sign In to AdWords, isikan alamat email serta password 
dari akun Gmail. 

2. Kemudian muncul dialog pembuatan akun Google Adwords, isikan : 

• Enter your email, alamat email dari akun Gmail 

• Country pilih Indonesia 

• Time zone, pilih opsi (GMT +07:00) Jakarta 

• Currency, pilih opsi Indonesian Rupiah 

Kemudian tekan tombol Save and Continue. 

3. Pilih menu Tools → Keyword Planner. 



 
Sumber : Google Adwords 

Gambar 9.26 Membuat akun Google adwords 
 

 
Sumber : Google Adwords 

Gambar 9.27 Memilih Tools Keyword Planner 

4. Pada opsi Find new keywords and get search volume data, pilih 
Search for new keywords using a phrase, website or category. 

 
Sumber : Google Adwords 

Gambar 9.28 Memilih Opsi Keyword Planner 



 

 
Sumber : Google Adwords 

Gambar 9.29 Menentukan kata kunci serta kriteria 

5. Sebagai contoh kita akan membuat toko buku online, maka pada opsi 
keyword planner, isikan sebagai berikut : 

• Your product or service, isikan sebagai contoh Toko Buku Online 

• Your landing page, isikan alamat domain yang dimiliki,  sebagai 
contoh kuliah-gratis.com. 

• Your product category, pilih opsi yang tersedia, sebagia contoh 
adalah Books & Literature 

Kemudian tekan tombol Get Ideas 

6. Akan ditampilkan grafik Average monthly searches 



 
Sumber : Google Adwords 

Gambar 9.30 Grafik Average monthly searches 

 

7. Pilih tab Keyword ideas, geser tampilan ke arah bawah untuk 
menampilkan sejumlah kata kunci yang relevan. 

 
Sumber : Google Adwords 

Gambar 9.31 Keyword by relevance 

 

Catat setiap kata kunci yang berbeda seperti buku, online, beli, toko, 
islam, baca, gratis, cari, gratis, novel, import. Kata kunci ini yang akan kita 
masukkan pada pengaturan keyword di toko online. Jumlah totalnya tidak 
boleh melebihi 160 karakter termasuk tanda koma dan spasi. 

8. Pilih tab Ad group ideas, geser tampilan ke arah bawah untuk 
menampilkan sejumlah kata kunci lainnya yang relevan berdasarkan judul 
yang merupakan sebuah suku kata atau lebih. Catat judul yang ada seperti 



Buku Online, Buku Islam, Buku, Toko Buku, Beli Novel bekas, toko buku 
online, toko majalah online, toko online terlengkap serta toko islam yang 
termasuk pada grup keywords like. Judul inilah yang akan kita cantumkan 
pada halaman pertama dari toko online. 

 
Sumber : Google Adwords 

Gambar 9.32 Ad Group ideas untuk penentuan Judul dari toko online 

9. Hasil dari pencarian judul serta kata kunci yang didapatkan kemudian 
kita masukkan pada sistem pengatutran di Opencart dengan cara masuk ke 
dasbor admin, pilih menu Sistem → Pengaturan, kemudian tekan tombol 
ubah. 

 
Sumber : Google Adwords 

Gambar 9.32 Menambahkan pengaturan pada OpenCart 

10.  Pilih tab General, kemudian sesuaikan pada isian : 

• Judul meta, isikan judul yang dipilih misalnya Toko Buku Online 



• Deskripsi Meta Tag, isikan penjelasan singkat maksimal 160 
karakter tentang gambaran umum dari toko online. 

• Kata Kunci Meta Tag, isikan dari kata kunci yang sudah terpilih 
sebelumnya sebagai contoh buku, online, beli, toko, islam, baca, 
gratis, cari, gratis, novel, import. 

Tekan tombol Simpan. 

 
Sumber : Google Adwords 

Gambar 9.33 Menambahkan judul, deskripsi serta kata kunci. 

 

9.3 Mendaftarkan Situs ke Mesin Pencari 
Setelah situs selesai dipindahkan menuju server hosting, maka langkah 
selanjutnya adalah mendaftarkan situs ke mesin pencari seperti Google, 
Yahoo atau Bing, agar mesin pencari mengetahui keberadaan sebuah situs 
yang baru dibuat. Pada contoh kali ini akan digunakan Google Webmaster 
Tools untuk mendaftarkan situs yang baru serta mempercepat indeks dari 
isi halaman situs agar ditampilkan oleh Google. Untuk dapat menggunakan 
Google webmaster anda harus memiliki akun Gmail. Langkah 
menggunakan Google Webmaster : 
1. Login di situs Google Webmaster dengan alamat  : 

https://www.google.com/webmasters 
pilih tautan sign in. 
2.  Pada bagian Dialog Console tekan tombol Add a Property, pada opsi tpe 
property pilih website dan isikan alamat dari situs yang ingin didaftarkan, 
sebagai contoh adalah http://kuliah-gratis.com kemudian tekan tombol 
Add. 



3.  Pada bagian Verification Methods pilih opsi HTML File Upload. Kemudian 
klik tautan Download this HTML verification file, akan diperoleh file dengan 
format html, sebagai contoh sebuah file dengan nama 
googleb94aa375bb576484.html. 
 

 
Sumber : Google Webmaster (2016) 

Gambar 9.34 Menambahkan alamat situs baru 

 
Sumber : Google Webmaster (2016) 

Gambar 9.35 Menambahkan alamat situs baru 
 



4. Buka aplikasi Filezilla, pada local site pilih file dengan nama 
googleb94aa375bb576484.html, klik kanan kemudian pilih upload menuju 
Remote Site dengan direktori tujuan /public_html 
 

 
Sumber : Google Webmaster (2016) 

Gambar 9.36 Mengunggah file verifikasi html menuju /public_html 
 
5. Setelah selesai diupload kemudian tekan tombol verify. Jika berhasil 
akan muncul pesan : ” Congratulations, you have successfully verified your 
ownership of http://kuliah-gratis.com/” 
 

 
Sumber : Google Webmaster (2016) 

Gambar 9.37 Verifikasi kepemilikan situs berhasil 
 
 



9.4  Soal Pertanyaan dan Latihan 
9.4.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

 a) Apa yang dimaksud dengan SEO? 

 b) Apakah fungsi SEO pada OpenCart? 

c) Sebutkan garis besar langkah memindahkan situs Opencart dari 

komputer lokal menuju server hosting. 

d) Apa kegunaan dari Google keyword generator? 

9.4.2   Daftar Latihan 

a) Aktifkan fitur SEO pada Opencart! 

b) Dengan menggunakan fasilitas Google keyword generator, atur 

judul halaman depan, keyword serta description dari Opencart! 

Daftar Pustaka 

OpenCart. 2016. OpenCart Documentation. 21 Juni 2016. Tersedia pada 
http://docs.opencart.com/. 

 
Yilmatz, Murat. 2010. OpenCart 1.4 Beginner’s Guide. Birmingham – 

Mumbai :  Pack Publishing. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



BAB  10 
Manajemen Penjualan 

 

10.1 Memroses Pesanan 

Ketika seorang pelanggan telah telah melalui kasir, informasi 
tentang pesanan mereka secara otomatis diteruskan pada bagian 
pemesanan agar kita dapat memantau perkembangannya. Di bagian ini 
kita dapat menampilkan seluruh pesanan yang telah dibuat oleh konsumen 
melalui toko online, menambahkan pesanan secara manual atau 
mengubah detil dari pesanan yang sudah ada. 

 

10.1.1 Menampilkan Rincian Pesanan 

Untuk melihat pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan, dari dasbor pilih 
menu Penjualan → Pesanan. Pada halaman ini setiap daftar pesanan dapat 
ditampilkan dengan lebih rinci. 

 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.1 Menampilkan Rincian Pesanan 

 

Berikut rincian yang ditampilkan untuk setiap daftar pesan.  

• Order ID: merupakan angka yang menunjukkan kode pesanan yang 
dibuat oleh sistem OpenCart ketika sudah melalui tahap kasir. 

• Customer: merupakan nama dari pelanggan yang telah melakukan 
pesanan. 

• Status: merupakan status terkini dari pesanan. Setelah sebuah 
pesanan selesai dibuat maka akan memiliki status baku yaitu 
"Pending". Opsi baku yang lainnya adalah Missing Orders (pesanan 



tidak lengkap), Canceled (dibatalkan), Canceled Reversal (tidak jadi 
dibatalkan), Chargeback, Complete (lengkap), Denied (ditolak), 
Expired, Failed (gagal), Pending (ditunda), Processed (sudah 
diproses), Processing (sedang diproses), Refunded (dikembalikan 
dana), Reversed, Shipped (telah dikirim), serta Voided (tidak ada 
penerimanya). 

• Total: merupakan total harga dari pesanan. 

• Date Added, menunjukkan tanggal dibuatnya pesanan. 

• Date Modified, menunjukkan perubahan tanggal pesanan. 
 
10.1.2 Mencari Suatu Pesanan 
Dengan menekan tombol Filter dapat membantu anda untuk menemukan 
informasi tertentu pada isian filter. Filter dapat membantu kita 
menemukan pesanan berdasarkan tanggal atau nama pelanggan. Filter 
tidak dapat menemukan pesanan berdasarkan produk yang telah dijual. 
 
10.1.3 Menambah atau Mengubah Suatu Pesanan 
Pesanan dari pelanggan secara otomatais akan diperbaharui pada bagian 
pesanan setelah seorang pelanggan melewati tahap kasir. Meskipun sudah 
otomatis diperbaharui, jika kita ingin mengubah atau menambah pesanan 
secara manual untuk menambahkan keterangan baru seperti memberikan 
voucher hadiah atau poin penghargaan. Untuk menambahkan secara 
manual dari suatu pesanan yang baru, tekan tombol insert. Untuk 
mengubah pesanan yang sudah ada tekan tombol Ubah. 

10.1.4 Detil Pelanggan 

Bagian awal untuk mengubah sebuah pesanan disebut sebagai Consumer 
Details. Dengan mengetikkan seorang nama pelanggan yang sudah 
membuat akun pada toko online secara otomatis akan menampilkan 
informasi pada isian yang sebelumnya kosong. 

 



 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.2 Menampilkan Rincian Pelanggan 

 

10.1.5 Produk 

Pada bagian Choose Product kita dapat mengetikkan sebuah nama produk. 
Sebuah daftar drop down akan menampilkan produk yang berisikan 
berbagai nama. Dengan memilih sebuah produk dari daftar yang 
ditampilkan, kita dapat mengatur lebih lanjut tentang opsi sebuah 
pesanan.   

 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.3 Menampilkan Rincian Produk 

 

10.1.6 Rincian Pembayaran 

Jika seorang pelanggan sudah menambahkan alamat, kita dapat 
mengetahui alamat menggunakan bagian Choose Address. Jika belum 
maka alamat konsumen dapat diisikan secara manual pada formulir isian.  



 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.4 Menampilkan Rincian Pembayaran 

10.1.7 Detil Alamat Pengiriman 

Bagian ini digunakan untuk melacak alamat pengiriman untuk masing-
masing pesanan. Jika alamat pengiriman serta alamat pembayaran 
ternyata sama, kita tinggal menyalin  informasi mengenai alamat secara 
manual.   

 

10.1.8 Voucher 

Jika seorang pelanggan menginginkan sebuah voucher hadiah, maka sistem 
Opencart akan meminta para pelanggan untuk mengisikan informasi 
melalui formulir pemberian hadiah. 

 

10.1.9 Jumlah 

Di bawah bagian jumlah, akan ditampilkan jumlah pembayaran setelah 
ditambahkan atau dikurangi dengan harga voucher atau hadiah. Pada 
bagian total dapat berfungsi setelah metode pengiriman dan pembayaran 
sudah diaktifkan. Ekstensi seperti kupon, voucher serta Reward juga harus 
ikut diaktifkan pada formulir isian total. Terdapat opsi untuk menyesuaikan 
detil dari pesanan pada bagian total seperti mengubah, menghilangkan 
atau menambahkan ekstensi total pada pesanan tertentu. 



 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.5 Menampilkan Rincian Jumlah pembayaran 

 

10.1.10 Mencetak Tagihan 

Untuk mencetak sebuah tagihan, masuk kembali pada bagian halaman 
pesanan dengan memilih menu Sales → Orders. Di atas daftar pesanan 
terdapat tombol Print Invoice pada pojok kanan atas. Pilih pesanan yang 
akan dicetak, kemudian tekan tombol Print Invoice. Setelah itu akan 
ditampilkan halaman tagihan yang akan dicetak. Tagihan sudah dapat 
dicetak di mana sudah termasuk alamat pengiriman. 

 

10.2 Pengembalian Barang 

Ada kalanya barang yang dikirimkan akan dikembalikan lagi kepada 
pihak penjual karena disebabkan oleh berbagai hal seperti rusak, cacat, 
salah warna atau ukuran, atau tidak ada pihak yang menerima ketika 
barang sudah tiba di tempat. 

 

10.2.1 Menambahkan Barang yang Dikembalikan 

Untuk menambahkan barang yang dikembalikan, pilih menu Penjualan → 
Retur Produk. Kita harus memasukkan produk secara manual serta 
menambahkan keterangan untuk membuat pengembalian barang. Untuk 
menambahkan barang yang dikembalikan, tekan tombol Insert pada pojok 
kanan atas dari daftar pengembalian barang. 

 



10.2.2 Rincian pengembalian 

Isikan rincian pengembalian untuk membuat sebuah pengembalian 
barang. Berikut daftar isian yang diperlukan pada Order Information: 

• ID Pesanan: merupakan ID dari pesanan yang dikembalikan. 
• Order Date: merupakan tanggal di mana pesanan telah dibuat. 
• Pelanggan : jenis pelanggan 
• First Name : nama depan pelanggan 
• Last Name: nama belakang pelanggan 
• E-mail : alamat email pelanggan 
• Telepon  : nomer telepon pelanggan 

 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.6 Menampilkan Rincian Jumlah pembayaran 

10.2.3 Produk 

Pada bagian produk berisi keterangan lebih lanjut tentang mengapa 
sebuah produk dikembalikan. Kita perlu menambahkan secara manual 
produk yang dikembalikan oleh pelanggan. Dengan mengetikkan nama 
berisi sebagian huruf depan sebagai contoh huruf “p” pada isian produk 
maka akan ditampilkan nama produk yang diawali dengan huruf p.  



 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.7 Menampilkan Rincian produk yang dikembalikan 

 
Selanjutnya kita juga mengisikan quantity (jumlah), the return reason 
(alasan pengembalian), produk sudah dibuka atau belum , keterangan dari 
pelanggan, tindakan yang dilakukan untuk penanganan / return action 
dengan opsi credit issued, refunded (pengembalian dana), replacement 
sent (pengiriman produk pengganti), serta  return status (status retur) 
dengan opsi awaiting products (menunggu produk pengganti), complete 
(selesai), pending (tertunda). Nama dari status retur  dapat ditambahkan 
pada bagian status retur. 

 

10.2.4 Mengubah Produk yang Dikembalikan 
Produk yang dikembalikan secara otomatis akan masuk ke bagian 
pengembalian produk. Formulir untuk pengembalian ini terdapat pada 
bagian footer dari toko online yaitu kategori menu layanan pelanggan. 



 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.8 Isian formulir produk yang dikembalikan. 
 
Informasi yang diisikan pada formulir ini secara otomatis akan disimpan 
pada bagian menu Penjualan → Pengembalian. Anda dapat mengubah 
status dari pengembalian dengan opsi awaiting products (menunggu 
produk pengganti), complete (selesai), pending (tertunda). Ketika status 
sudah diperbaharui melalui dasbor admin, pelanggan dapat melihat status 



pesanan melalui menu Akun Saya → "View your return requests" melalui 
halaman depan toko online. 
 

10.3 Voucher Hadiah 

Voucher hadiah dapat dikirimkan dari satu pelanggan ke pelanggan 
yang lainnya melalui alamat email masing-masing menggunakan halaman 
depan dari toko online. Pelanggan yang menerima sertifikat hadiah dapat 
menggunakan kode yang dikirimkan pada email untuk selanjutnya 
digunakan berbelanja sehingga memperoleh potongan harga pembayaran 
untuk pembelian produk. Untuk mengatur pemberian voucher belanja 
pada toko online, masuk ke menu Penjualan → Voucher hadiah → 
Voucher hadiah. Voucher hadiah ini hanya dapat digunakan sekali oleh 
pelanggan. Jika kode dari voucher hadiah sudah pernah digunakan oleh 
pelanggan untuk berbelanja sebelumnya, Opencart akan memberikan 
peringatan bahwa kode voucher tidak sah atau saldo sudah pernah 
digunakan sebelumnya. 
 
10.3.1 Membuat Voucher Belanja 
Untuk membuat sebuah voucher belanja, tekan tombol "Insert". Informasi 
berikut harus dibutuhkan : 

• Code: Kode yang harus dimasukkan oleh pelanggan pada 
keranjang belanja ketika berbelanja menggunakan voucher 
belanja. Contohnya adalah ULTAH. 

• From Name: Nama dari orang yang mengirimkan sertifikat 
hadiah. Contohnya adalah admin. 

• From E-Mail: alamat email dari orang yang mengirimkan sertifikat 
hadiah. Contohnya adalah admin@kuliah-gratis.com 

• To Name: Nama dari orang yang menerima sertifikat hadiah. 
• To E-Mail: alamat email dari orang yang menerima sertifikat 

hadiah. 
• Theme: Merupakan tema voucher hadiah melalui email. 

Contohnya Birthday. 
• Message: Merupakan pesan dari voucher hadiah yang dikirimkan 

melalui email. Contohnya : Selamat Ulang Tahun. Terimakasih 
sudah menjadi pelanggan setia kami. 

• Amount: Jumlah nilai belanja dari sertifikat hadiah yang dapat 
digunakan untuk berbelanja. Contohnya Rp.100000,- 

• Status: mengaktifkan atau menonaktifkan voucher hadiah. 
 



 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.10 Isian voucher hadiah. 
10.3.2 Tab Voucher History 
Tab voucher history berfungsi untuk menampilkan penggunaan kode 
voucher hadiah pada saat menuju kasir. ID dari pesanan, nama pelangan, 
jumlah serta tanggal penambahan voucher akan ditampilkan. 
 
10.3.3 Tema Voucher 
Pada bagian tema voucher berfungsi menambahkan gambar tema ketika 
voucher dikirimkan ke email tujuan. Melalui halaman toko online, 
pelanggan yang membeli sebuah voucher untuk seseorang dapat memilih 
sebuah tema untuk voucher yang dibeli.  



 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.11 Memilih tema untuk Tampilan voucher hadiah. 
 
10.3.4 Mengirim Voucher Hadiah ke Email Pelanggan 
Ketika sebuah voucher hadiah telah dipesan, kita bertanggung jawab untuk 
mengirimkannya ke alamat email pelanggan. Setelah alamat email 
pelangggan diisikan pada tab general, anda dapat mengirimkan menuju 
alamat email pelanggan dengan menekan tombol Send di bawah Action. 
Jika pengiriman ke alamat email tujuan telah dilakukan, maka Opencart 
akan menampilkan pesan “Success: Gift Voucher e-mail has been sent!”. 
 

 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.12 Mengirimkan voucher hadiah pada email pelanggan. 
 
 
Berikut tampilan Voucher hadiah yang telah dikirimkan ketika pelanggan 
menerima email berisi voucher hadiah. 
 



 
 

Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.13 Tampilan voucher hadiah pada email. 
 
Kode, nama pengirim, pesan, jumlah nilai belanja yang diisikan pada tab 
general akan ditampilkan pada isi email voucher hadiah ketika dibuka 
pelanggan. Contoh tema ulang tahun yang sudah dipilih sebelumnya akan 
ditampilkan pada sisi sebelah kanan ketika email dibuka oleh pelanggan. 
 
10.3.5 Membeli Voucher Hadiah Melalui Toko Online 
Pelanggan memiliki opsi untuk membelikan sebuah vocherKetika sebuah 
voucher hadiah telah dipesan, kita bertanggung jawab untuk 
mengirimkannya ke alamat email pelanggan. 

 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 10.14 Formulir pembelian voucher hadiah. 



 
10.4  Soal Pertanyaan dan Latihan 
10.4.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 

 a) Apa fungsi manajemen penjualan? 

 b) Apakah yang menyebabkan barang dalam keadaan retur  pada  

                  OpenCart? 

c) Apa kegunaan dari voucher hadiah? 

10.4.2   Daftar Latihan 

a) Buat sebuah vocher hadiah untuk belanja lengkap dengan nilai 

belanja beserta tema! 

b) Lakukan pengiriman voucher hadiah belanja ke alamat email 

tujuan! 

Daftar Pustaka 

OpenCart. 2016. OpenCart Documentation. 21 Juni 2016. Tersedia pada 
http://docs.opencart.com/. 

 
Yilmatz, Murat. 2010. OpenCart 1.4 Beginner’s Guide. Birmingham – 
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BAB  11 
Pemeliharaan Situs 

 
Internet Marketing lewat situs toko online jika telah selesai dibuat 

dan dioperasikan maka langkah berikutnya adalah melakukan 
pemeliharaan dari  sistem. Hal ini berkaitan tentang masalah teknis dari 
gangguan yang mungkin timbul dari server hosting mulai dari hilangnya file, 
infeksi virus serta kerusakan database toko online, sampai gangguan dari 
hacker yang merusak tampilan situs karena adanya faktor bug dari CMS 
toko online, serta celah keamanan dari server hosting yang digunakan. 
 
11.1 Mengupdate Opencart 

Opencart secara periodik selalu mengeluarkan versi update yang 
terbaru. Merupakan langkah yang bijaksana untuk mengupdate toko 
online anda dengan versi terbaru yang dirilis di mana memiliki keuntungan 
berupa penambahan fitur baru serta perbaikan dari bug. Terlihat agak 
merepotkankan untuk mengupdate toko online setiap kali versi terbaru 
dikeluarkan. Terdapat beberapa pilihan untuk menghindari upgrade 
seperti menggunakan tema tampilan yang berkualitas serta jangan 
memodifikasi core dari Opencart atau cukup menggunakan vQmod. 

 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 11.1 Versi Opencart yang tersedia untuk diunduh 
 

Versi terbaru dari Opencart selau berada pada urutan teratas dari 
daftar unduhan. Untik mengunduh klik pada tautan “Download” kemudian 
simpan dalam versi kompresi yaitu format zip. Ekstrak file zip ke sebuah 



lokasi agar dapat dengan mudah dicari. Langkah berikutnya dalam 
melakukan update adalah melakukan upload file dari file Opencart yang 
terbaru menuju direktori pada server hosting menggunakan klien FTP 
seperti filezilla. Transfer file yang dilakukan akan menimpa keseluruhan file 
yang sudah ada. Jadi sebelum melakukan upload diharuskan untuk 
melakukan backup terlebih dulu dari file toko online menggunakan format 
zip. Selain itu lakukan juga tindakan backup untuk file sql yang berisi 
database berupa informasi dari toko online. 

Pada bagian site lokal, arahkan ke lokasi file Opencart yang akan 
diupload, dan buka untuk melihat isinya. Terdapat 2 buah file yang tidak 
perlu diupload menuju direktori root pada server hosting yaitu 
"upload/config-dist.php", dan "upload/admin/config-dist.php". Agar aman 
anda dapat menghapus kedua file ini. Setelah kedua file ini dihapus Anda 
dapat melakukan proses upload ke server hosting. 

 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 11.2 File config-dist.php yang harus dihapus 

  

Ketika saat upload muncul kotak dialog opsi “overwrite” atau 
“timpa”, pilih opsi overwrite pada klien FTP , kemudian tunggu sampai 
proses upload selesai. Setelah selesai, lanjutkan proses instalasi ulang 
dengan cara mengunjungi alamat nama situs diikuti opsi /install : 

http://nama-situs/install 

Setelah proses untuk update selesai akan ditampilkan dialog untuk 
proses upgrade. Gambar di bawah merupakan tampilan instruksi untuk 
melakukan proses upgrade setelah  proses update selesai dilakukan. Ketika 
proses upgrade sudah selesai, kemudian hapus folder bernama install. 



 
Sumber : Opencart (2016) 

Gambar 11.3 Tampilan kotak dialog untuk upgrade 

 
Walaupun proses upgrade telah selesai, terdapat beberapa hal yang harus 
anda kerjakan yaitu : 

• Menghapus cookies dari browser 

• Tekan tombol CTRL dan F5 sebanyak 3 kali pada bagian front end 
serta back end. 

• Kunjungi halaman toko online, kemudian lihat apakah terdapat 
bagian informasi yang hilang. Untuk mengembalikan bagian 
informasi yang hilang, sesuaikan pengaturan dari dashboard 
Opencart. 

 
11.2 Membackup File dan Database 

Server hosting bekerja tidak kenal lelah selama 24 jam sehari serta 
365 hari dalam setahun untuk melayani permintaan pengunjung. Ada 
kalanya karena beban yang sangat tinggi terjadi beberap kerusakan 
komponen yang mengakibatkan kerusakan file serta database dari situs 
toko online. Selain itu juga terdapat ancaman virus serta gangguan dari 
hacker. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan backup mingguan untuk 
meminimalisir kerusakan dari toko online. 
Berikut langkah melakukan backup file dari toko online  : 
1. Masuk ke dalam panel hosting menggunakan alamat : 

http://nama-toko-online/cpanel 
2. Kemudian pilih kelompok menu files kemudian pilih backup wizard 



 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.4 Tampilan kelompok menu Files 

 
3. Pada kotak dialog Backup Wizard, pilih tautan Backup 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.5 Tampilan kotak dialog Backup Wizard 

 
4. Kemudian pilih Home Directory pada opsi Partial Backup. Opsi ini 
berfungsi untuk mengunduh file CMS pada toko online Opencart. 



 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.6 Memilih opsi Home Directory pada Partial Backup 

  
5. Kemudian klik tombol Download 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.7 Mengunduh file Home Directory pada Partial Backup 
 
6. Klik tombol Save untuk menyimpan file hasil backup 



 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.8 Menyimpan hasil unduhan Home Directory 

 

7. Setelah selesai mengunduh, tekan tombol Go Back untuk kembali ke 
menu sebelumnya. 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.9 Memilih tombol Go Back  
 
8. Langkah berikutnya adalah mengunduh file sql dari toko online. Pilih 
tombol MySQL Databases. 



 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.10 Memilih tombol MySQL Databases 
 
9. Pilih nama database yang ingin anda backup 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.11 Memilih database yang ingin dibackup 
 
10. Klik tombol Save untuk menyimpan file sql database hasil backup 



 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.12 Menyimpan unduhan database yang telah dipilih 
 
11. Setelah selesai mengunduh file sql, tekan tombol Go Back untuk 
kembali ke menu sebelumnya untuk membackup file email. 
12. Kemudian pilih Email Forwarders and Filters  pada opsi Partial 
Backup. Opsi ini berfungsi untuk mengunduh file email di server hosting.

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.13 Mengunduh file Email 
 
13.  Pilih nama email domain yang ingin anda unduh 



 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.14 Memilih domain dari email yang akan diunduh 

 
14. Klik tombol Save untuk menyimpan file email dari domain 
 
11.3 Restore File Backup 

Setelah file home directory, database MySQL serta email tersimpan, 
anda dapat sewaktu-waktu melakukan restore jika terjadi kerusakan atau 
gangguan pada server hosting. Berikut langkah melakukan restore pada 
toko online anda : 
1. Pilih kelompok menu Files 
2. Kemudian pilih menu Backups 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.15 Memilih menu Backups 
 
3. Pada opsi Partial Backups, tekan tombol Choose File pada bagian 

Restore a Home Directory Backup 



 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.16 Memilih bagian untuk backup home directory 
 
4. Kemudian pilih file untuk Home Directory Backup yang sudah diunduh 

sebelumnya sebagai contoh dengan nama backup-kuliah-gratis.com-2-
2-2017.tar.gz kemudian klik tombol Open. Setelah itu dilanjutkan 
dengan menekan tombol Upload 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.17 Memilih upload file untuk backup home directory 
 
5. Setelah selesai melakukan restore file home directory, dilanjutkan pada 

bagian Restore a MySQL Database, klik tombol Choose File 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.18 Memilih bagian untuk backup database MySQL 
 
6. Kemudian pilih file untuk Restore a  MySQL Database yang sudah 

diunduh sebelumnya sebagai contoh dengan nama 



kuliahgr_opencart.sql.gz, kemudian klik tombol Open. Setelah itu 
dilanjutkan dengan menekan tombol Upload. 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.19 Memilih upload file untuk Restore a  MySQL Database 
 
7. Setelah selesai melakukan restore database, dilanjutkan pada bagian 

Restore Email Forwarders, klik tombol Choose File 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.20 Memilih upload file untuk Restore Email Forwarders 
 
8. Kemudian pilih file untuk Restore Email Forwarders yang sudah diunduh 

sebelumnya sebagai contoh dengan nama aliases-kuliah-gratis.com.gz, 
kemudian klik tombol Open. Setelah itu dilanjutkan dengan menekan 
tombol Upload. 

 
11.4  Memperbaiki Database MySQL 

Ada kalanya toko online kita mengalami kerusakan database 
sehingga muncul pesan pada tampilan penjelajah web bahwa sistem tidak 
dapat terkoneksi ke  database MySQL. Berikut langkah untuk memperbaiki 
database MySQL : 



1. Masuk ke cPanel server hosting, kemudian pilih kelompok menu 
Databases, selanjutnya pilih menu MySQL Databases. 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.21 Memilih menu MySQL Databases 
2. Kemudian pilih bagian Modify Databases 

 

Sumber : CPanel (2016) 
Gambar 11.22 Memilih database yang akan diperbaiki 

3. Jika berhasil akan muncul pesan Repair Complete 

 

Sumber : CPanel (2016) 
Gambar 11.23 Tampilan dialog ketika perbaikan telah selesai 



11.5  Pengaturan Versi PHP 
 Tidak jarang setelah server hosting selesai dilakukan perawatan, 
muncul pesan kesalahan dari skrip PHP pada tampilan toko online. Hal ini 
disebabkan administrator  pihak layanan hosting mengganti ke versi PHP 
yang lebih tinggi, yang mengakibatkan tidak berlakunya perintah PHP pada 
versi sebelumnya. Untuk mengatasinya perlu dilakuan penyesuaian versi 
PHP menjadi versi yang diinginkan. Berikut langkah mengatur versi PHP 
pada server hosting : 
1. Login ke CPanel dari server hosting 
2. Pilih kelompok menu Software and Services 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.24 Menu Select PHP Version 
 

3. Kemudian pada opsi Current PHP version pilih versi PHP yang 
diinginkan. 

 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.25 Memilih versi PHP  
 
4. Setelah itu tekan tombol Save. Buka situs toko online untuk melihat 
perubahan   
     yang terjadi, jika masih muncul kesalahan pada tampilan situs, coba 
ubah ke  
     versi PHP yang lainnya sampai tampilan situs kembali normal. 



 
Sumber : CPanel (2016) 

Gambar 11.26 Menyimpan seting versi PHP  
 
11.6  Soal Pertanyaan dan Latihan 
 
11.6.1  Daftar Pertanyaan Ulangan 
a) Apa keuntungan  melakukan update toko online Opencart? 
b) Apakah fungsi home directory pada server hosting? 
c) Apakah kegunaan dari melakukan backup ? 
d) Apakah akibat yang ditimbulkan dari kerusakan file database? 
e) Mengapa perlu dilakukan pengatran versi PHP pada server hosting? 
 
11.6.2  Daftar Latihan 
a) Lakukan proses update toko online Opencart menggunakan server 

hosting gratisan ! 
b) Lakukan cara melakukan backup dan restore menggunakan server 

hosting gratisan ! 
 

Daftar Pustaka 
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