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1.1. Aplikasi Web 

Di zaman yang semakin modern ini memang menuntut seseorang untuk memiliki 
wawasan luas tentang perkembangan teknologi yang tentunya semakin pesat dari 
waktu ke waktu mulai dari bidang transportasi, informasi maupun komunikasi. 
Apalagi internet di zaman sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok dan sesuatu 
hal yang tidak dapat terpisahkan hampir di semua orang baik kalangan dewasa 
maupun anak-anak. 

Disini terdapat dua peran yaitu pengguna internet dan pembuat aplikasi internet 
atau web aplikasi. Bagi para pengguna internet tidak dituntut untuk memahami 
keseluruhan bagaimana suatu halaman web dapat dibuat. Mereka hanya 
memanfaatkan web yang tersedia untuk digunakan sesuai kebutuhan. Berbeda 
halnya dengan pembuat web yang harus memiliki kemampuan dan memahami 
dasar-dasar dan keseluruhan cara bagaimana aplikasi web bisa dibuat, bahasa 
pemrograman apa yang akan digunakan, serta bagaimana menyusun suatu 
program untuk membuat aplikasi tersebut sehingga menjadi sebuah halaman web 
yang bagus dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Web aplikasi (Web Application) merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui 
web dengan menggunakan jaringan internet atau intranet. Mari kita bahas lebih 
lengkap tentang aplikasi web dan cara membuatnya. Sebelum pembahasan lebih 
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lanjut, pengertian dari website itu sendiri adalah halaman situs yang berisi 
informasi dan dapat diakses oleh banyak orang. Kemunculan website didasari atas 
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dari perkembangan teknologi 
informasi, maka terciptalah suatu jaringan antar komputer yang saling berkaitan 
satu sama lainnya. Jaringan yang disebut internet ini digunakan secara terus 
menerus dan berkembang menjadi pesan elektronik meliputi email, transmisi file 
serta komunikasi lain secara dua arah antar individu atau komputer. 

Web aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam 
bahasa pemrograman yang mendukung perangkat lunak berbasis web seperti 
HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Python, Php, Java serta bahasa pemrograman lainnya. 
Bahasa Pemrograman HTML (Hypertext Markup Language) yakni bahasa standar 
yang digunakan untuk membangun aplikasi web. Sebuah aplikasi web akan selalu 
ada struktur HTML di dalamnya. Oleh karena itu HTML adalah bahasa 
pemrograman yang sangat wajib untuk dikuasai. Kemudian bahasa pemrograman 
lain yaitu Java Script yang fungsinya untuk mengolah halaman web untuk 
menangani aksi-aksi dari user, dan animasi yang dijalankan di sisi mesin client. 
Javascript juga salah satu bahasa pemrograman aplikasi web yang harus dikuasai. 

Sedangkan CSS atau Cascading Style Sheet merupakan bahasa desain web (style 
sheet language) yang memiliki fungsi untuk mengatur tata letak dari halaman web, 
pewarnaan serta memperindah halaman web. CSS juga wajib dikuasai untuk 
pengembangan aplikasi web. Aplikasi web biasanya dibuat menggunakan 
kombinasi bahasa pemrograman yang dirancang untuk digunakan pada internet. 
Pada beberapa kasus, aplikasi web membutuhkan lebih sedikit RAM untuk 
dijalankan. Seperti sekarang ini, banyak browser permainan dibuat untuk 
dijalankan sebagai aplikasi web. 

 

1. Kegunaan Web Aplikasi 

Web aplikasi ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan dan manfaat 
yang berbeda-beda. Banyak dari perusahaan-perusahaan berkembang yang 
menggunakan aplikasi berbasis web untuk mengelola data dan informasi 
dalam merencanakan sumber daya perusahaan mereka. Pada perusahaan ritel 
atau pun pergudangan, aplikasi ini digunakan untuk mengolah data persediaan 
barang dan tentunya sangat memudahkan bagi perusahaan yang 
memanfaatkan aplikasi tersebut. 

Contoh lainnya seperti untuk divisi HRD, aplikasi web digunakan untuk 
mengolah data para karyawan perusahaan. Berbeda pula dengan dinas-dinas 
pemerintahan yang menggunakan aplikasi ini untuk berbagai macam 
keperluan sistem manajemen kepegawaian, pengelolaan arsip, sistem e-file, 
pengelolaan data surat dan lain-lain. Pengimplementasian aplikasi berbasis 
web ini sepertinya tidak ada batasan, karena memang saat ini banyak sekali 
platform yang telah menyediakan jasa pembuatan aplikasi tersebut. 
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2. Keunggulan dan Kekurangan Web Aplikasi 

Selain memiliki banyak kegunaan di berbagai perusahaan dan dinas, 
keunggulan kompetitif dari aplikasi berbasis web adalah akselerasinya yang 
sangat ringan, sedikit sumber data, serta dapat diakses secara cepat melalui 
browser pada koneksi internet ke server. 

Hal ini tentu saja memungkinkan bagi pengguna agar dapat mengakses 
informasi maupun data perusahaan mereka melalui laptop, computer PC dan 
smartphone dimanapun Anda butuhkan secara mudah dan cepat. Aplikasi ini 
tidak seperti aplikasi-aplikasi yang ada di desktop, dimana pengguna harus 
menginstal terlebih dahulu perangkat lunak atau aplikasi yang mereka 
perlukan hanya untuk mengakses informasi ataupun data. 

 

3. Keunggulan Web Aplikasi 

Berikut ini adalah beberapa keunggulan dari aplikasi ini antara lain: 

Mudah untuk diakses dan dikembangkan. Anda dapat menggunakan aplikasi 
web yang dapat diakses menggunakan berbagai macam devices dan sistem 
operasi serta dapat diakses melalui banyak media seperti komputer, laptop 
ataupun smartphone. 

Bahasa pemrograman nya pun sudah dikuasai oleh sebagian besar web 
developer sehingga mudah untuk dikembangkan. Jika Anda ingin memberikan 
informasi kepada pengguna lain, maka Anda hanya perlu memberikan 
pembaharuan pada server. Dengan begitu, setiap pengguna akan mudah 
mendapatkan informasi yang ingin Anda berikan kapan saja karena informasi 
pun mudah untuk didistribusikan. 

Keunggulan lain dari aplikasi ini tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi 
untuk melakukan dan menggunakannya dan tidak juga memerlukan lisensi 
atau izin ketika menggunakan aplikasi berbasis web dikarenakan lisensi sudah 
menjadi sebuah tanggung jawab dari penyedia layanan aplikasi. Aplikasi ini 
juga memiliki fleksibilitas yang mana dapat menyesuaikan pada berbagai 
devices dan sistem operasi. Misalnya jika Anda mengakses menggunakan 
laptop yang memiliki layar cukup lebar dengan kekuatan lebih besar, maka 
aplikasi ini dapat menyesuaikan tampilan serta performanya pada perangkat 
tersebut. 

Setup server pada aplikasi berbasis web ini juga cukup mudah. Pembaharuan 
suatu kode pemrograman hanya dilakukan untuk satu server saja. Jika beban 
yang diberikan besar, maka Anda tak perlu memperbesar lagi perangkat yang 
akan mengakses aplikasi web Anda. Anda cukup meningkatkan kemampuan 
server, maka hal tersebut sudah bisa terselesaikan secara mudah. 

 

4. Kekurangan Web Aplikasi 

Aplikasi berbasis web ini juga memiliki kekurangan seperti: Untuk 
menggunakan aplikasi tersebut harus dibutuhkan jaringan atau koneksi 
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internet, aplikasi ini juga membutuhkan keamanan yang tinggi dikarenakan 
dijalankan secara terpusat, sehingga jika sistem server mengalami down maka 
sistem aplikasi di sisi client tidak akan beroperasi secara normal. 

 

5. Cara Kerja Web 

Berikut ini ada beberapa cara kerja web antara lain : Informasi web disimpan 
di dokumen dalam bentuk halaman atau disebut web page. Kemudian, 
halaman web tersebut disimpan pada komputer server web. Sedangkan pada 
pengguna, ada komputer yang difungsikan sebagai komputer client dimana 
ditempatkan program untuk membaca halaman web yang terdapat pada 
server web (browser). 

Aplikasi web biasanya dikodekan dalam bahasa yang telah didukung browser 
seperti JavaScript dan HTML karena bahasa-bahasa tersebut bergantung pada 
browser untuk membuat program yang akan dieksekusi. Beberapa aplikasi 
ada yang bersifat dinamis dimana membutuhkan pemrosesan di sisi server. 
Sedangkan yang lain sepenuhnya statis atau tanpa perlu pemrosesan di server. 
Aplikasi ini membutuhkan server web untuk mengelola permintaan dari client, 
server aplikasi untuk melakukan tugas yang diminta sedangkan database 
untuk menyimpan informasi. Teknologi server aplikasi dapat berkisar dari 
ASP.NET, ASP dan ColdFusion serta PHP dan JSP. 

 

6. Bagian Pokok Web Aplikasi 

Web aplikasi memiliki dua bagian pokok yaitu sisi client dan sisi server. 
Pertama, sisi client yang dimaksudkan adalah PC atau sering disebut 
perangkat mobile yang terhubung ke jaringan internet. Client berfungsi 
mengakses aplikasi web melalui web browser seperti google chrome, opera, 
mozilla firefox, internet explorer, dan lain sebagainya. Kedua, sisi server 
adalah perangkat komputer dengan spesifikasi yang baik dan digunakan untuk 
menyimpan aplikasi web beserta dengan database server yang siap diakses 
oleh client. 

Tugas client meminta halaman web server melalui web browser, lalu web 
browser meneruskannya ke server tempat dimana aplikasi web berada. 
Kemudian komputer server akan mengolah permintaan dari client pada saat 
halaman web yang diminta sudah ditemukan, maka komputer server akan 
mengirimkan ke komputer client dan halaman web yang diminta akan 
ditampilkan pada web browser di komputer client tersebut. 

Pada saat ini, web browser sudah mendukung HTML5 yang telah memiliki 
fitur seperti canvas, localStorage, WebGL yang digunakan untuk menyimpan 
data dalam bentuk key value, video dan audio, serta masih banyak lagi. Melalui 
fitur tersebut, Anda sudah bisa membangun sebuah aplikasi berbasis web yang 
bisa diakses secara local dan tidak memerlukan web server. 

 



5 

 Bab 1: Pendahuluan 

1.2. Mengenal Bahasa Pemrograman Web 

Bahasa pemrograman dikenal juga dengan nama bahasa komputer atau bahasa 
pemrograman komputer. Bahasa pemrograman adalah kumpulan sintaks yang 
berfungsi untuk memerintahkan perangkat lunak pada komputer. Secara singkat, 
bahasa ini dipakai untuk membuat program komputer menggunakan aturan logika 
komputer. Perkembangan teknologi pada saat ini mendorong banyak orang untuk 
mempelajari berbagai jenis bahasa pemrograman. Salah satu tujuannya adalah 
untuk membuat website, aplikasi, atau produk digital lainnya. 

Pemrograman web (web programming) berawal dari kata pemrograman dan web. 
Pemrograman merupakan sekumpulan intruksi atau perintah tertulis yang di buat 
oleh manusia dan di buat secara logis untuk memerintahkan komputer agar 
melakukan langkah atau proses tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah. Web 
sendiri merupakan sebuah halaman atau media informasi yang dapat diakses 
dengan perangkat lunak browser melalui jaringan komputer atau internet. Jadi, 
pemrograman web adalah proses membuat aplikasi komputer yang dapat 
digunakan atau ditampilkan dengan bantuan browser. Contoh dari hasil 
pemrograman web sendiri, yaitu Gmail, Google Maps, Flickr, Facebook dan banyak 
lagi yang lainnya. 

Dengan adanya pemrograman web sobat dapat melakukan seperti : 

1. Membuat halaman web yang dinamis dengan perintah-perintah yang 
cukup sederhana dan sobat dapat menghasilkan informasi yang beragam. 

2. Melakukan interaksi, sehingga sobat dapat memperoleh informasi yang 
sobat butuhkan. Contoh : Pencarian, pengiriman data dan lain-lain. 

3. Berhubungan dengan beragam basis data atau database. Contoh : Oracle, 
mysql, sql server dan lain-lain. 

Untuk bahasa pemrograman, kita bisa menggunakan hampir semua bahasa 
pemrograman, asalkan bahasa pemrograman itu bisa bekerja dalam sebuah web 
server dan dapat menciptakan HTML, XHTML, CSS, JavaScript, dan XML. Ada 
beberapa bahasa pemrograman yang terpopuler saat ini, yaitu PHP, ASP.NET, ASP 
classic, Ruby on Rails, Perl, Python, JSP dan lain-lain. 

Beberapa bahasa pemrograman yang kita gunakan dalam pembahasan buku ini 
antara lain : 

1. HTML 

HyperText Markup Language atau HTML adalah bahasa yang digunakan pada 
dokumen web sebagai bahasa untuk pertukaran dokumen web. Struktur dokumen 
HTML terdiri tag pembuka dan tag penutup. HTML versi 1.0 dibangun oleh W3C, 
dan terus mengalami perkembangan. Sampai saat ini HTML terakhir adalah versi 
5.0. Struktur dokumen HTML sebagai berikut: 

<html> 

<head> 

<title></title> 

</head> 

<body></body> 

</html> 
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Struktur di atas adalah satu kesatuan yang harus ada dalam setiap dokumen 
HTML. Dokumen HTML terdiri dari komponen yaitu tag, elemen, dan atribut. 
Berikut adalah penjelasan dari masing-masing komponen tesebut. Tag adalah 
tanda awal < dan tanda akhir > yang digunakan sebagai pengapit suatu elemen.  

Tag pada elemen pembuka diawali dengan tanda < dan diakhiri dengan tanda >. 
Sedangkan untuk elemen penutup diawali dengan tanda < dan / kemudian diakhiri 
dengan tanda >. Untuk penulisan tag elemen tunggal cukup menuliskan tanda < 
dan sebelum tanda > ditambahkan tanda /. Berikut contoh penulisan Tag: 

<head>    Tag Elemen Pembuka HEAD 

</head>    Tag Element Penutup HEAD 

<input type=”text” />  Tag Elemen Tunggal 

Elemen adalah nama penanda yang diapit oleh tag yang memiliki fungsi dan 
tujuan tertentu pada dokumen HTML. Elemen dapat memiliki elemen anak dan 
juga nilai. Elemen anak adalah suatu elemen yang berada di dalam elemen 
pembuka dan elemen penutup induknya. Nilai yang dimaksud adalah suatu teks 
atau karakter yang berada di antara elemen pembuka dan elemen penutup. 
Berikut contoh elemen: 

<head>    Elemen HEAD 

<title>   Elemen Anak dari Elemen HEAD 

Judul Dokumen Nilai dari Elemen TITLE 

</title> 

</head> 

Atribut adalah properti elemen yang digunakan untuk mengkhususkan suatu 
elemen. Elemen dapat memiliki atribut yang berbeda pada tiap masing-masingnya. 
Pendifinisian nilai atribut hanya dapat dilakukan pada elemen pembuka. Untuk 
elemen dari tag yang memiliki atribut yang sama dengan induknya, namun nilai 
atribut tidak didefinisikan secara implisit maka nilai atribut elemen tersebut sama 
dengan nilai atribut pada tag induk atau istilah lainnya inherit. Sifat inherit 
tersebut tidak berlaku untuk atribut identitas, seperti id dan name. 

<body id=”mybody” class=”bodycontent”> Elemen body dengan atribut id dan 

class. 

 <p> Atribut class pada Elemen P secara 

otomatis bernilai sama dengan 
induknya. 

Membuat HTML Sederhana 

</p> 

</body> 
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<body id=”mybody” class="bodycontent”> Elemen body dengan atribut id, 

dan class. 

<p class=”content”>  Elemen P dengan atribut class, 

yang berbeda dengan induknya. 

Membuat HTML Sederhana 

</p> 

</body> 

Berikut penjelasan aturan penulisan dokumen HTML: 

 Setiap nama tag atau elemen pembuka diawali dengan tanda < dan 
diakhiri tanda >. 

 Setiap nama tag atau elemen penutup diawali dengan tanda < dan tanda / 
kemudian diakhiri tanda >. 

 Untuk tag atau elemen yang berdiri sendiri, cukup dengan menuliskan 
tanda < dan diakhir tag atau elemen ditambahkan tanda / sebelum tanda 
>. 

 Penulisan nama tag atau elemen atau atribut dapat menggunakan huruf 
besar maupun huruf kecil (tidak case sensitive). 

 Penulisan nilai pada atribut diawali dengan tanda “ dan diakhiri tanda “. 

 Urutan struktur dokumen setelah tag <html> sebaiknya dimulai <head> 
kemudian <body>, jika tag <body> mendahului tag <head> secara aturan 
tidak mengubah atau menyalahi struktur dokumen HTML, namun penulis 
menyarankan agar urutan disesuaikan seperti di atas agar mudah dalam 
membaca dokumen HTML. 

 Penulisan komentar pada dokumen HTML diawali tanda <!-- dan diakhiri 
tanda -->. 

 

2. CSS 

Cascading Style Sheet dikembangkan untuk menata gaya pengaturan halaman web. 
Pada awalnya CSS dikembangkan pada SGML pada tahu 1970, dan terus 
dikembangkan hingga saat ini CSS telah mendukung banyak Markup seperti: 
HTML, XHTML, XML, SVG (Scalable Vector Graphics) dan Mozilla XUL (XML User 
interface Language). Mengacu dari arti bahasa, Cascading Style Sheet memiliki arti 
Gaya Menata Halaman Bertingkat. yang berarti setiap satu elemen yang telah 
diformat dan memiliki anak dan telah diformat, maka anak dari elemen tersebut 
secara otomatis mengikuti format elemen induknya. 

Contoh: 

<div style="font-weight:bold"> 

<p>Contoh Paragrap dalam DIV dengan style font-

weight:bold<p> 

<span>Contoh SPAN dalam DIV dengan style font-

weight:bold</span> 

</div> 
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<div> 

<p>Contoh Paragraf dalam DIV tanpa style</p> 

<span>Contoh SPAN dalam DIV tanpa style</span> 

</div> 

 
Pada bulan Desember tahun 1996 W3C mengenalkan spesifikasi CSS level 1 atau 
juga dikenal CSS1 yang mendukung format huruf, warna pada teks, dan lain-lain. 
Kemudian pada bulan Mei tahun 1998 W3C mengeluarkan CSS2 yang di dalamnya 
terdapat fungsi pengaturan letak elemen, dan saat ini WSC telah memperbaiki 
serta meningkatkan kemampuan CSS2 menjadi CSS3. 

Cascading Style Sheet terdiri dari Selector, Properti dan Nilai. Seperti halnya 
HTML, PHP dan bahasa pemrograman lainnya, CSS juga memilki aturan penulisan. 
Berikut di bawah ini aturan penulisan CSS: “ 

Aturan Penulisan: 

Span // span => Selector 

{ 

font-weight: bold; // font-weight => properti, bold => 

nilai 

color: red; // color => properti, red => nilai 

} 

 

3. Javascript 

JavaScript adalah bahasa script yang ditempelkan pada kode HTML dan diproses di 
sisi client. Dengan adanya bahasa ini, kemampuan dokumen HTML menjadi 
semakin luas. Sebagai contoh, dengan menggunakan JavaScript dimungkinkan 
untuk memvalidasi masukan-masukan pada formulir sebelum formulir dikirimkan 
ke server. JavaScript bukanlah bahasa Java dan merupakan dua bahasa yang 
berbeda. JavaScript diinterpretasikan oleh client (kodenya dapat dilihat pada sisi 
client), sedangkan kode Java dikompilasi oleh pemrogram dan hasil 
kompilasinyalah yang dijalankan oleh client. 

Struktur dari JavaScript adalah sebagai berikut: 

<SCRIPT LANGUAGE = "JavaScript"> 

<!-- 

“Penulisan kode javascript” 

//--> 

</SCRIPT> 

 
Kode <!-- // --> umumnya disertakan dengan tujuan agar sekiranya browser tidak 
mengenali JavaScript maka browser akan memperlakukannya sebagai komentar 
sehingga tidak ditampilkan pada jendela browser. Script JavaScript dalam 
dokumen HTML dapat diletakkan pada bagian Head dan bagian Body (jarang 
digunakan). 
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4. PHP 

Pada tahun 1994 seorang programmer bernama Rasmus Lerdorf awalnya 
membuat sebuah halaman website pribadi, tujuannya adalah untuk 
mempertahankan halaman website pribadi tersebut sekaligus membangun 
halaman web yang dinamis. PHP pada awalnya diperkenalkan sebagai singkatan 
dari Personal Home Page. PHP pertama ditulis menggunakan bahasa Perl (Perl 
Script), kemudian ditulis ulang menggunakan bahasa pemrograman C CGI-BIN 
(Common Gateway Interface-Binary) yang ditujukan untuk mengembangkan 
halaman website yang mendukung formulir dan penyimpanan data. Pada tahun 
1995 PHP Tool 1.0 dirilis untuk umum, kemudian pengembangannya dilanjutkan 
oleh Andi Gutmans dan Zeev Suraski. Perusahaan bernama Zend kemudian 
metanjutkan pengembangan PHP dan merilis PHP versi 5 terakhir pada saat ini. 

PHP adalah pemrograman interpreter yaitu proses penerjemahan baris kode 
sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada saat 
baris kode dijalankan. PHP disebut sebagai pemrograman Server Side 
Programming, hal ini dikarenakan seluruh prosesnya dijalankan pada server. PHP 
adalah suatu bahasa dengan hak cipta terbuka atau yang juga dikenal dengan 
istilah Open Source, yaitu pengguna dapat mengembangkan kode-kode fungsi PHP 
sesuai dengan kebutuhannya. 

Pemrograman PHP dapat ditulis dalam dua bentuk yaitu penulisan baris kode PHP 
pada file tunggal dan penulisan kode PHP pada halaman html (embedded). Kedua 
cara penulisan tersebut tidak memiliki perbedaan, hanya menjadi kebiasaan gaya 
penulisan dari programmer. 

Kode PHP disimpan menggunakan format ASCII, sehingga kode PHP dapat ditulis 
di hampir semua plain-text yang artinya dapat ditulis menggunakan Notepad, 
Notepad++, Dreamweaver, Microsoft Word dan sebagainya. Kode PHP akan selalu 
dijalankan oleh server sebelum dikirim ke browser. Seluruh file PHP harus 
disimpan dengan ekstensi .php. Anda tidak memerlukan editor khusus untuk 
menuliskan script-script PHP. Namun untuk memudahkan dalam pengecekan 
script error atau script yang salah, sebaiknya Anda menggunakan software 
Dreamweaver atau Notepad++ yang memiliki banyak kelebihan seperti kelebihan 
utama dari kedua software ini adalah mampu menunjukkan nomor baris script 
yang error atau salah. 

Tag PHP adalah tanda yang digunakan untuk memulai dan mengakhiri sebuah 
script PHP atau dengan kata lain adalah untuk membatasi daerah mana saja yang 
menggunakan script PHP. Semua teks yang diketik setelah tanda awal tag dan 
tanda akhir tag akan dieksekusi sebagai suatu script PHP. 

<?php Tag awal 

..... Isi script PHP 

?> Akhir tag 
Tata bahasa penulisan baris kode PHP terdiri dari dua bentuk yaitu penulisan baris 
kode menggunakan format PHP maupun penulisan baris kode dengan format 
campuran antara HTML dan PHP. Berikut di bawah ini beberapa hal penting perlu 
diketahui sebelum memulai pembuatan program PHP: 
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 Penulisan suatu program PHP harus diawali dengan tag <?php dan 
diakhiri dengan tag ?> 

 Penulisan baris program PHP harus diakhiri dengan tanda titik koma ; 
 Penulisan pada PHP adalah case-sensitive, yaitu antara huruf a dan huruf 

A adalah berbeda. 
 Untuk komentar pada satu baris tertentu, tambahkan tanda // pada 

bagian awal baris program. 
 Untuk komentar lebih dari satu baris tambahkan tanda /* pada bagian 

awal baris dan tambahkan tanda */ pada bagian diakhir baris program 
 Penulisan suatu teks selalu diapit dalam tanda ‘ atau “ 
 Penulisan suatu tanda baca pada suatu teks seperti (‘, “, \, /, dll), gunakan 

tanda \ kemudian diikuti dengan tanda baca. 

 

5. SQL 

SQL merupakan kependekan dari kata “Structured Query Language”. SQL 
merupakan suatu bahasa permintaan yang terstruktur. Dikatakan terstruktur 
karena pada penggunaannya, SQL memiliki beberapa aturan yang telah 
distandarkan oleh asosiasi yang bernama ANSI. SQL adalah sebuah bahasa yang 
dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara 
de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data 
relasional. Saat ini, hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa 
ini untuk melakukan manajemen datanya. 

SQL juga dapat diartikan sebagai antarmuka standar untuk sistem manajemen 
basis data relasional, termasuk sistem yang beroperasi pada komputer pribadi. 
SQL memungkinkan seorang pengguna untuk mengakses informasi tanpa 
mengetahui di mana lokasinya, atau bagaimana informasi tersebut disusun. SQL 
lebih mudah untuk digunakan dibandingkan dengan bahasa pemrograman, tetapi 
lebih rumit dibanding software lembar kerja dan pengolah kata. Sebuah 
pernyataan SQL yang sederhana dapat menghasilkan set permintaan untuk 
informasi yang tersimpan pada komputer yang berbeda di berbagai lokasi yang 
tersebar, sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya komputasi yang banyak. 
SQL dapat digunakan untuk investigasi interaktif. atau pembuatan lampiran ad hoc 
atau disisipkan dalam program aplikasi. 

SQL juga merupakan bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk 
mengirimkan suatu perintah query (pengaksesan data berdasarkan pengalamatan 
tertentu) terhadap sebuah database. Kebanyakan software database yang ada saat 
ini dapat diakses melalui SQL. Setiap aplikasi yang spesifik dapat 
mengimplementasikan SQL secara sedikit berbeda, tapi seluruh database SQL 
mendukung subset standar yang ada. 

Jadi, SQL adalah bahasa permintaan yang melekat pada satu database atau 
SMBD/DBMS tertentu (database manajemen sistem). Dengan kata lain, SQL adalah 
perintah atau bahasa yang melekat di dalam SMBD. Sebagai suatu bahasa 
permintaan, SQL didukung oleh SMBD, seperti MySQL Server, mSQL, PostgreSQL, 
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Interbase, dan Oracle. Selain itu, SQL juga didukung oleh database bukan server, 
seperti MS Access maupun Paradox. 

MySQL adalah database yang menghubungkan script php menggunakan perintah 
query dan escaps character yang sama dengan PHP. MySQL mempunyai tampilan 
client yang mempermudah dalam mengakses database dengan kata sandi untuk 
mengijinkan proses yang dilakukan. 

phpMyadmin adalah sebuah software yang berbentuk seperti halaman situs yang 
terdapat pada halaman web server. Fungsi dari halaman ini adalah sebagai 
pengendali database MySQL sehingga pengguna MySQL tidak perlu repot untuk 
menggunakan perintah-perintah SQL. Kerena dengan adanya halaman ini semua 
hal tersebut dapat dilakukan hanya dengan meng-klik menu fungsi yang ada pada 
halaman phpMyadmin. 



 

 

Bab 2 
 

 

Tahapan Pembuatan 
Website 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pembuatan Sistem  diperlukan perencanaan yang matang agar sistem yang 
dibangun dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana awal yang 
dikehendaki. Berikut perancangan sistem yang dibuat untuk Website Toko Online. 

2.1. Pemilihan Template 

Sebelum memulai membuat website toko online, hal pertama yang harus 
dilakukan adalah membuat atau mencari template (tampilan) agar halaman 
website yang kita buat lebih menarik. Template yang kita gunakan tentunya 
berformat HTML, lebih baik lagi kalau kita sandingkan dengan CSS dan Javascript. 
Agar mempersingkat waktu pengerjaan, sebaiknya kita mendownload template 
gratisan yang ada di internet. Dalam hal ini saya mendownload template gratisan 
di halaman website https://all-free-download.com/free-website-
templates/simple-website-template.html. 

Kemudian kita bisa memodifikasi template sesuai dengan kebutuhan. Hal pertama 
yang dikakukan adalah merubah format HTML menjadi PHP, memodifikasi 
tampilan, memisah file perbagian, dan packing template. Dalam buku ini kita tidak 
membahas secara mendalam karena memerlukan pembahasan yang sangat 
panjang. Selanjutnya saya akan membagikan template yang sudah jadi yang bisa 
didownload pada halaman berikut https://all-free-download.com/free-website-
templates/simple-website-template.html. 

https://all-free-download.com/free-website-templates/simple-website-template.html
https://all-free-download.com/free-website-templates/simple-website-template.html
https://all-free-download.com/free-website-templates/simple-website-template.html
https://all-free-download.com/free-website-templates/simple-website-template.html
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Gambar 1. Download template gratisan 

 

 

Gambar 2. Template website toko online 
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Gambar 3. Tampilan template setelah dimodifikasi 

 

2.2. Perancangan Database 

Database yang digunakan dalam pembuatan website toko online ini kita beri nama 
“tokoonline” dan kita buat beberapa tabel diantaranya: 

1. Tabel Admin 
Tabel admin digunakan untuk menyimpan data akun admin agar admin 
dapat masuk kehalaman administrator website. 

Tabel  1. Tabel tb_admin 

Field Type Null Ket 

id_admin int(11) No AI dan Primary 

nama_admin varchar(100) No  

email varchar(100) No  

password varchar(50) No  

 
2. Tabel User 

Sama halnya dengan tabel admin, tabel user juga digunakan untuk 
menyimpan data akun user agar user dapat masuk ke halaman transaksi. 
Untuk dapat login, user harus mengisi data registrasi terlebih dahulu. 
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Tabel  2. Tabel tb_user 

Field Type Null Ket 

id_user int(11) No AI dan Primary 

nama_user varchar(100) No  

email varchar(100) No  

password varchar(50) No  

telpon varchar(15) No  

tgl_reg date No  

kode varchar(5) No  
 

3. Tabel Produk 
Tabel produk digunakan untuk menyimpan semua data produk yang akan 
dijual di halaman website toko online. 

Tabel  3. Tabel tb_produk 

Field Type Null Ket 

id_produk int(11) No AI dan Primary 

id_kategori int(11) No  

id_merk int(11) No  

nama_produk varchar(100) No  

ket text No  

harga bigint(20) No  

harga_promo bigint(20) No  

berat varchar(5) No  

gambar_utama text No  

gambar_2 text No  

gambar_3 text No  

gambar_4 text Yes NULL 

promo varchar(5) No  

id_admin int(11) No  
 

4. Tabel Keranjang 
Apabila user memilih produk yang akan dibeli, maka data produk terebut 
akan masuk ke tabel keranjang. User dapat membeli banyak produk untuk 
dimasukkan ke keranjang dengan identifikasi kode. 

Tabel  4. Tabel tb_keranjang 

Field Type Null Ket 

id_keranjang int(11) No AI dan Primary 

id_user int(11) No  

id_produk int(11) No  

kode varchar(5) No  

nama_produk varchar(100) No  

berat varchar(5) No  

harga bigint(20) No  

qty int(11) No  
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5. Tabel Transaksi 
Setelah data produk masuk ke keranjang, maka proses selanjutnya user 
harus memilih checkout agar data dapat dimasukkan ke tabel transaksi. 
Tabel transaksi digunakan untuk merekap semua data transaksi. 

Tabel  5. Tabel tb_transaksi 

Field Type Null Ket 

id_transaksi int(11) No AI dan Primary 

id_user int(11) No  

kode varchar(5) No  

tgl_transaksi date No  

jml_harga bigint(20) No  

berat bigint(20) No  

ongkir bigint(20) No  

total bigint(50) No  

alamat text No  

resi varchar(50) Yes NULL 

status varchar(20) No  

id_admin int(11) No  

 
6. Tabel Inbox 

Apabila user memilih menu Kontak dan mengisi data maka data tersebut 
akan masuk ke tabel inbox. Tabel inbox berguna untuk menyimpan semua 
pesan user untuk admin. 

Tabel  6. Tabel tb_inbox 

Field Type Null Ket 

id_kontak int(11) No AI dan Primary 

id_user int(11) Yes NULL 

nama_user varchar(100) No  

email varchar(100) No  

telpon varchar(15) No  

pesan text No  

tgl date No  

 
7. Tabel Ongkir 

Tabel ongkir berguna untuk menyimpan data kota pengiriman sekaligus 
data biaya pengiriman. 

Tabel  7. Tabel tb_ongkir 

Field Type Null Ket 

id_ongkir int(11) No AI dan Primary 

kota varchar(100) No  

ongkir bigint(20) No  
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8. Tabel Tentang 
Tabel tentang digunakan untuk menyimpan data teks pada menu tentang 
yang menceritakan tentang toko penjual. 

Tabel  8. Tabel tb_tentang 

Field Type Null Ket 

id_tentang int(11) No AI dan Primary 

judul varchar(100) No  

isi text No  

id_admin int(11) No  

 
9. Tabel Kategori 

Tabel kategori digunakan untuk menyimpan data kategori produk. 

Tabel  9. Tabel tb_kategori 

Field Type Null Ket 

id_kategori int(11) No AI dan Primary 

kategori varchar(100) No  

 
10. Tabel Merk 

Tabel kategori digunakan untuk menyimpan data kategori produk. 

Tabel  10. Tabel tb_merk 

Field Type Null Ket 

id_merk int(11) No AI dan Primary 

merk varchar(100) No  

 

2.3. Perancangan Menu 

Sebelum membuat Website Toko Online tentunya kita harus merencanakan menu 
apa saja yang nantinya harus ada di aplikasi. Berikut rancangan menu yang dibuat 
untuk Website Toko Online. 

Tabel  11. Rancangan Menu 

Entitas Menu Submenu 
Publik (User tanpa login) Home  

 Tentang  

 Akun Register 
 Kontak  

User (Login) Home  
 Tentang  
 Promo  

 Akun Login 
 Data Transaksi  

 Kontak  

 Logout  
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Admin Produk  

 Transaksi  
 Ongkir  
 Keranjang  

 Kategori  

 Merk  
 Tentang  

 Inbox  
 User  
 Admin  

 Logout  
 

2.4. Perancangan Model Sistem 

Rancangan model sistem dibuat agar seorang programer dapat merancang aplikasi 
secara baik dan terarah. Seorang programer akan langsung dapat menggambarkan 
bentuk aplikasi nantinya hanya dengan melihat rancangan aplikasinya. Rancangan 
model sistem pada Website Toko Online ini akan dibuat berupa Diagram Konteks, 
Data Flow Diagram dan Relasi Antar tabel. 

1. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah diagram yang mencakup masukan-masukan dasar, 
sistem umum dan keluaran, diagram ini merupkan tingkatan tertinggi dalam 
diagram aliran data dan hanya memuat satu proses, menunjukan sistem secara 
keseluruhan, diagram tersebut tidak memuat penyimpanan dan 
penggambaran aliran data yang sederhana, proses tersebut diberi nomor nol. 
Semua entitas ekternal yang ditunjukan pada diagram konteks berikut aliran 
data-aliran data utama menuju dan dari sistem. 

Adapun simbol-simbol Diagram konteks adalah sebagai berikut : 

Tabel  12. Simbol Diagram Konteks 

Simbol Keterangan 
 
 
 

 
Entitas yang terlibat dalam sistem 

 
 
 

 
Aliran data 

 
 
 

 
Proses pada sistem 
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Berikut Diagram Konteks yang dirancang untuk Website Toko Online. 

inbox

kontak

admin

user

merk

kategori
keranjang

ongkir

transaksi
produk

admin
tentang

merk

kategori

ongkir

transaksi

produk

login

transaksi

akun

produk

tentang

checkout

keranjang

akun

login

produk

tentang

kontak

register

Publik
User

Admin

1

Website Toko Online

Gambar 4. Diagram Konteks 

 

2. Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) adalah representasi grafik dari sebuah sistem. DFD 
menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data 
diantara komponen-komponen tersebut, asal, tujuan dan penyimpanan dari 
data tersebut. Gambar 13 dibawah ini menunjukkan simbol yang digunakan 
dalam DFD baik dalam versi E.Yourdan dan De Marco maupun versi Chris Gane 
dan Trish Sarson. 

Tabel  13. Simbol DFD 

E. Yourdan dan De 
Marco 

Chris Gane dan 
Trish Sarson 

Ket 

 
 
 

  
Entitas 

 
 
 

  
Alir data / Data Flow 
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Proses Data 

 
 
 

  
Simpan Data / Data Store 

 
 
 

  
Aliran Fisik / Material Flow 

 

Berikut Data Flow Diagram (DFD) yang dirancang untuk Website Toko Online. 
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Gambar 5. Data Flow Diagram (DFD) 
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3. Relasi Antar Tabel 

Relasi adalah hubungan antara tabel yang mempresentasikan hubungan antar 
objek di dunia nyata. Relasi merupakan hubungan yang terjadi pada suatu 
tabel dengan lainnya yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia 
nyata dan berfungsi untuk mengatur mengatur operasi suatu database. 

Berikut relasi antar tabel yang dirancang untuk Website Toko Online. 

 

Gambar 6. Relasi Antar tabel 
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Instal Aplikasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikasi yang dimaksud disini adalah aplikasi pendukung dan pengelola untuk 
membuat website toko online berbasis web. Sebenarnya sangat banyak aplikasi 
yang bisa kita pakai, dari yang berbayar sampai yang gratis. Kali ini kita 
menggunakan aplikasi yang umum digunakan oleh para programer web yaitu 
XAMPP, notepad++ dan Adobe Dreamweaver. 

3.1. XAMPP 

XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak (software) komputer yang sistem 
penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL (dulu)/MariaDB 
(sekarang), PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf “X” yang terdapat pada awal 
kata berasal dari istilah cross platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa 
dijalankan di empat sistem operasi berbeda, seperti OS Linux, OS Windows, Mac 
OS, dan juga Solaris. Sejarah mencatat, software XAMPP pertama kali 
dikembangkan oleh tim proyek bernama Apache Friends dan sampai saat buku ini 
ditulis sudah masuk dalam rilis versi 7.4.2 yang bisa didapatkan secara gratis 
dengan label GNU (General Public License). 

Jika dijabarkan, masing-masing huruf yang ada di dalam nama XAMPP memiliki 
arti sebagai berikut ini: 

X = Cross Platform, Merupakan kode penanda untuk software cross platform atau 
yang bisa berjalan di banyak sistem operasi. 

A = Apache, Apache adalah aplikasi web server yang bersifat gratis dan bisa 
dikembangkan oleh banyak orang (open source). 
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M = MySQL / MariaDB, MySQL atau MariaDB merupakan aplikasi database server 
yang dikembangkan oleh orang yang sama. MySQL berperan dalam mengolah, 
mengedit, dan menghapus daftar melalui database. 

P = PHP, Huruf “P” yang pertama dari akronim kata XAMPP adalah inisial untuk 
menunjukkan eksistensi bahasa pemrograman PHP. Bahasa pemrograman ini 
biasanya digunakan untuk membuat website dinamis, contohnya dalam website 
berbasis CMS WordPress. 

P = Perl, Sementara itu, untuk huruf P selanjutnya merupakan singkatan dari 
bahasa pemrograman Perl yang kerap digunakan untuk memenuhi berbagai 
macam kebutuhan. Perl ini bisa berjalan di dalam banyak sistem operasi sehingga 
sangat fleksibel dan banyak digunakan. 

Aplikasi XAMPP berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis 
data website yang sedang dalam proses pengembangan. Dalam prakteknya, 
XAMPP bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun menampilkan konten 
yang ada didalam website kepada orang lain tanpa harus terkoneksi dengan 
internet, atau istilahnya website offline. XAMPP bekerja secara offline layaknya 
web hosting biasa namun tidak bisa diakses oleh banyak orang. Maka dari itu, 
XAMPP biasanya banyak digunakan oleh para mahasiswa maupun pelajar untuk 
melihat hasil desain website sebelum akhirnya dibuat online menggunakan web 
hosting yang biasa dijual dipasaran. 

Berikut panduan instalasi XAMPP selengkapnya: 

 Anda harus menyiapkan file XAMPP terlebih dahulu dengan cara mengunduh 
lewat link berikut ini http://www.apachefriends.org/ Pengguna tidak perlu 
mengeluarkan biaya lisensi sepeserpun. 

 
Gambar 7. Download XAMPP 

 
 Setelah file berhasil didownload dengan sempurna langkah selanjutnya adalah 

menyiapkan space/ruang harddisk di laptop atau komputer dengan minimal 
masih mnyisakan ROM sebesar 1GB guna menampung gambar, teks, video, 
dan dokumen website. 

http://www.apachefriends.org/
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 Jalankan file xampp-windows-x64-7.4.2-0-VC15-installer.exe atau versi 
lainnya yang lebih mutakhir dan familiar bagi anda. 

 
Gambar 8. Proses Instalasi XAMPP 1 

 
 Akan ada jendela baru yang terbuka sebagai indikasi dimulainya proses 

instalasi. Pada proses ini anda dapat memilih aplikasi apa saja yang di install, 
kalau tidak ingin pusing pilis semua kemudian klik next. 

 
Gambar 9. Proses Instalasi XAMPP 2 
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 Pada tahap ini kita diminta untuk memilih lokasi file XAMPP yang akan 
diinstal, gunakan saja pengatuan default lalu klik next/install. 

 
Gambar 10. Proses Instalasi XAMPP 3 

 
 Tunggu beberapa menit sampai proses instalasi XAMPP selesai yang ditandai 

dengan bar progress seluruhnya berubah menjadi warna hijau. 

 
Gambar 11. Proses Instalasi XAMPP 4 
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 Selanjutnya anda sudah bisa menjalankan aplikasi XAMPP (xampp-
control.exe) di folder C:\xampp. Kemudian menjalankan (Start) pada bagian 
Apache dan MySQL. 

 
Gambar 12. Menjalankan XAMPP 

 

Bagian-bagian Penting di Dalam XAMPP: 

1. Htdocs 
Htdocs merupakan nama sebuah folder bagian dari XAMPP yang berfungsi 
untuk menyimpan berbagai file dan dokumen yang akan ditampilkan kedalam 
website. Kapasitas penyimpanan di dalam menu htdocs sendiri bergantung 
kepada harddisk yang terpasang di perangkat komputer. Untuk membuka 
halaman awal anda dapat mengetik localhost atau 127.0.0.1 pada aplikasi Web 
Browser. 

 
Gambar 13. Menjalankan XAMPP (Localhost) 
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Untuk membuka folder projek di XAMPP caranya Anda bisa langsung 
mengetikkan URL http://localhost/nama_folder 

2. Control Panel 
Seperti namanya, Control Panel memberikan kita akses lebih leluasa dalam 
mengatur database, mengunggah file, atau melakukan setting lebih detail 
terkait jeroan website.  Dari dalam Control Panel kita juga bisa mengatur stop 
dan star aplikasi XAMPP agar tidak memberatkan kinerja komputer. (Gambar 
12) 

3. PhpMyAdmin 
Sama seperti fungsi PhpMyAdmin pada web hosting sesungguhnya, peran 
PhpMyAdmin dalam aplikasi XAMPP juga diplot sebagai pengatur konfigurasi 
MySQL. Untuk membuka phpMyAdmin di XAMPP caranya Anda bisa langsung 
mengetikkan URL http://localhost/phpMyAdmin 

 
Gambar 14. Menjalankan phpMyAdmin 

 

3.1. Notepad++ 

Notepad++ adalah sebuah text editor yang sangat berguna bagi setiap orang dan 
khususnya bagi para developer dalam membuat program. Notepad++ 
menggunakan komponen Scintilla untuk dapat menampilkan dan menyuntingan 
teks dan berkas kode sumber berbagai bahasa pemrograman yang berjalan di atas 
sistem operasi Microsoft Windows. Selain manfaat dan kemampuannya menangani 
banyak bahasa pemrograman, Notepad++ juga dilisensikan sebagai perangkat free. 
Jadi, setiap orang yang menggunakannya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk 
membeli aplikasi ini karena sourceforge.net sebagai layanan yang memfasilitasi 
Notepad++ membebaskannya untuk digunakan. 

Beberapa daftar bahasa program yang didukung oleh Notepad++ adalah C, C++, 
Java, Cili, XML, HTML, PHP, Javascript, dan masih banyak lagi bahasa program yang 
didukung. Notepad++ sangat ringan untuk digunakan, jadi sekalipun komputer 
yang Anda miliki dengan spesifikasi rendah tetap bisa menggunakannya karena 
seperti yang Anda ketahui beberapa program untuk menulis kode sekaligus 
compailer-nya biasanya membutuhkan komputer dengan spesifikasi tertentu. 

http://localhost/nama_folder
http://localhost/phpMyAdmin
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Notepad++ ini juga mempunyai fitur yang sangat memudahkan Anda membedakan 
alur syntax yaitu fitur highlighting. Fitur ini akan menandai sintaks dan variable 
yang digunakan dalam source code. Lainnya, tersedianya fitur tab yang dapat 
membantu Anda mengelola beberapa kode dalam waktu yang bersamaan. Juga ada 
fitur penomoran baris turut membantu Anda dalam mencari kode yang error 
ketika dijalankan. Function List juga disediakan untuk mengelola fungsi-fungsi 
yang di kembangkan. 

Notepad++ ini juga disertai fitur pencarian yang sangat mudah dan praktis. suatu 
kata kunci yang Anda masukkan, maka Notepad++ bisa menandai semuanya dalam 
source code. Serta, bisa mengubah semuanya hanya dengan sekali perintah karena 
ada fitur “Replace All". 

Berikut panduan instalasi Notepad++ selengkapnya: 

 Anda dapat download Notepad++ secara gratis di halaman https://notepad-
plus-plus.org/downloads/ 

 
Gambar 15. Download Notepad++ 

 
 Jalankan npp.7.8.4.Installer.x64.exe untuk memulai instalasi pilih bahasa 

kemudian klik OK 

 
Gambar 16. Proses instalasi Notepad++ 1 

 

https://notepad-plus-plus.org/downloads/
https://notepad-plus-plus.org/downloads/
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 Silahkan Next untuk melanjutkan. 

 
Gambar 17. Proses instalasi Notepad++ 2 

 
 Klik I Agree 

 
Gambar 18. Proses instalasi Notepad++ 3 
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 Klik Next terus untuk melanjutkan sampai pada tampilan dibawah ini, 
kemudian klik Install. 

 
Gambar 19. Proses instalasi Notepad++ 4 

 
 Selanjutnya proses instalasi akan berjalan dengan cepat, kemudian klik Finish 

untuk selesai. 

 
Gambar 20. Proses instalasi Notepad++ 5 
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 Berikut tampilan awal Notepad++ 

 
Gambar 21. Tampilan awal Notepad++ 

 

3.2. Adobe Dreamweaver 

Dreamweaver adalah software aplikasi desain web visual yang biasa dikenal 
dengan istilah WYSIWYG (What You See Is What You Get), intinya Anda tidak harus 
berurusan dengan tag-tag HTML untuk membuat sebuah situs. Dreamweaver tidak 
hanya dapat digunakan oleh para desainer web, namun juga dapat digunakan oleh 
programmer untuk membangun halaman interaktif karena Dreamweaver 
mendukung pula PHP, ColdFusion, ASP.NET dan lain-lain. Versi dari Dreamweaver 
yang digunakan oleh penulis adalah Adobe Dreamweaver CS5.5. 

Berikut panduan instalasi Adobe Dreamweaver selengkapnya: 

 Karena Adobe Dreamweaver merupakan aplikasi berbayar, maka Anda dapat 
membelinya diinternet secara online. Apabila sudah dapat silahkan jalankan 
installer Adobe Dreamweaver (Set-up.exe). Pilih Accept untuk melanjutkan. 
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Gambar 22. Proses instalasi Adobe Dreamweaver 1 

 
 Silahkan masukkan serial number yang anda dapat dalam box pembelian 

kemudian klik Next. 

 
Gambar 23. Proses instalasi Adobe Dreamweaver 2 
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 Selanjutnya klik Install untuk menjalankan proses instalasi. 

 
Gambar 24. Proses instalasi Adobe Dreamweaver 3 

 
 Klik Done untuk mengakhiri instalasi. 

 
Gambar 25. Proses instalasi Adobe Dreamweaver 4 
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 Sekarang anda dapat menjalankan Aplikasi Adobe Dreamweaver dengan 
mengklik icon Adobe Dreamweaver CS5.5 maka aplikasi akan jalan. Dihalaman 
selanjutnya silahkan klik Select All kemudian OK. 

 
Gambar 26. Proses instalasi Adobe Dreamweaver 5 

 
 Berikut tampilan awal Adobe Dreamweaver CS5.5 

 
Gambar 27. Tampilan awal Adobe Dreamweaver CS5.5 

 
 Selanjutnya kita harus membuat pengaturan agar tampilan pada aplikasi sama 

persis dengan penulis. Anda bisa menuju sudut kanan atas dan ubah 
DESIGNER menjadi CLASSIC. Kemudian lakukan pengaturan pada tab bagian 
kanan dengan drag n drop dan menghapus tab yang tidak perlu dengan cara 
klik kanan tab kemudian pilih Close Tab Group sehingga seperti berikut. 
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Gambar 28. Tampilan Adobe Dreamweaver CS5.5 setelah diatur 

 



 

 

Bab 4 
 

 

Membuat Website 
Toko Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah anda berhasil menginstal semua aplikasi, barulah anda dapat memulai 
semua proses pembuatan aplikasi berdasarkan rancangan aplikasi yang telah 
dibuat pada Bab 2 sebelumnya. Berikut tahapan pembuatan Website Toko Online 
secara detail. Penulis membuat contoh studi kasus yaitu pada Toko Komputer 
dengan Nama Mellon Komputer. Anda nantinya bebas membuat studi kasus 
sendiri tentunya dengan mengikuti metode berdasarkan buku ini. 

4.1. Membuat Database 

Untuk dapat membuat database anda harus menjalankan XAMPP kemudian 
menjalankan phpMyAdmin di web browser (misalnya Firefox Mozilla) dengan 
mengetik alamat http://localhost/phpmyadmin/. Berikut langkah membuat 
database di phpMyAdmin. 

 Pilih menu Database dibagian atas, kemudian ketik nama database 
tokoonline pada bagian Database name kemudian pilih tombol Create. 

http://localhost/phpmyadmin/
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Gambar 29. Membuat nama database 

 
 Selanjutnya kita harus membuat beberapa tabel tepatnya 10 tabel sesuai 

rancangan database pada Bab 2  sesuai tabel 1 sampai 11. Berikut penulis 
contohkan membuat salah satu tabel, misalkan tabel produk. Maka coba anda 
tuliskan tb_produk di kolom Name dan Number of column 14 pada tab Create 
table kemudian klik Go. 

 
Gambar 30. Membuat tabel tb_produk 
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 Selanjutnya anda harus mengisi field dari tb_produk sesuai tabel 3 pada Bab 2 
sehingga hasilnya seperti gambar dibawah ini, kemudian klik Save. 

 
Gambar 31. Mengisi field tabel tb_produk 

 
 Sehingga hasilnya sebagai berikut 
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Gambar 32. Hasil tabel tb_produk 

 
 Lakukan hal yang sama untuk tabel yang lain sehingga hasilnya sebagai 

berikut. 

 
Gambar 33. Hasil seluruh tabel pada database tokoonline 
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 Kemudian kita harus mengisi data awal pada beberapa tabel misalnya 
tb_admin. Pilih tabel tb_admin kemudian pilih menu Insert pada bagian atas, 
kemudian isi data seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar 34. Mengisi data pada tabel tb_admin 

 
 Sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 35. Hasil data pada tabel tb_admin 

 
 Lakukan hal yang sama pada tabel-tabel yang lain seperti contoh gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 36. Hasil data pada tabel tb_kategori 

 

 
Gambar 37. Hasil data pada tabel tb_merk 
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Gambar 38. Hasil data pada tabel tb_ongkir 

 

 
Gambar 39. Hasil data pada tabel tb_tentang 

 
 Atau apabila anda tidak ingin repot melakukan langkah diatas, anda dapat 

mengimpor database SQL yang telah disediakan pada CD bawaan buku ini. 
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4.1. Instalasi Template 

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 2 poin 2.1 kita hanya mendownload dan 
memodifikasi template gratisan yang ada di internet, selanjutnya anda dapat 
mengambil file template yang sudah dimodifikasi pada CD bawaan buku, kemudian 
meng extrack nya ke dalam folder C:\xampp\htdocs\ dangan nama tokoonline 
seperti gambar berikut. 

 

Gambar 40. Hasil extrack template tokoonline 

 

Kemudian anda dapat memanggil hasil template tersebut pada web browser 
dengan cara mengetik alamat http://localhost/tokoonline/ 

 

Gambar 41. Hasil instalasi tempate awal 

 

 

http://localhost/tokoonline/
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4.2. Membuat New Site (Projek Baru) 

Sekarang kita akan mulai bermain dengan Adobe Dreamweaver, langkah pertama 
yang harus kita lakukan adalah membuat New Site (Project Baru) pada Adobe 
Dreamweaver. Fungsi membuat New Site adalah agar folder pada htdocs 
terhubung dengan aplikasi Adobe Dreamweaver dan penanganan folder project 
lebih rapi. Berikut langkah-langkah pembuatan New Site pada Adobe 
Dreamweaver. 

 Jalankan Aplikasi Adobe Dreamweaver SC5.5 kemudian pilih menu Site-New 
Site. 

 Pada tab Site isi Site Name : Toko Online dan Local Site Folder langsung 
browse kemudian pilih folder kerja kita. 

 
Gambar 42. New Site tab Site 

 
 Pada tab Server kita akan membuat server lokal baru dengan cara klik (+) 

 
Gambar 43. New Site tab Servers 
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 Kemudian mengisi data server lokal seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar 44. New Site Server Baru 

 
 Kemudian centang Remote dan Testing kemudian klik Save 

 
Gambar 45. New Site Testing Server 
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 Kemudian lanjut ke tab Advanced Settings – Local Info kemudian buat 
setting untuk Default Images Folder seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar 46. New Site Default Images Folder 

 
 Terakhir kita klik Save untuk menyimpan. 
 Apabila berhasil, maka kita akan menemukan Site Baru pada tab FILES. 

 
Gambar 47. Tab FILES hasil New Site 
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4.3. Koneksi Database 

Setelah selesai membuat New Site, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat 
koneksi database agar database SQL kita pada phpMyAdmin dapat terhubung 
langsung ke aplikasi Adobe Dreamweaver, berikut langkah-langkahnya. 

 Sebelum membuat koneksi database kita harus membuat file baru dengan 
extensi PHP atau dalam kasus ini kita bisa langsung membuka file pada bagian 
tab FILES kemudian pilih pilih file index.php 

 Untuk membuat koneksi baru kita menuju tab Database pada bagian kanan 
kemudian klik (+) pilih MySQL Connection dengan syarat centang minimal 3. 
Apabila tidak sampai 3 centang berarti ada masalah pada server atau pada 
waktu pembuatan New Site. 

 
Gambar 48. Tab DATABASE 

 
 Isi data seperti gambar dibawah. Kemudian klik OK beberapa kali sampai 

selesai. 

 
Gambar 49. MySQL Connection 
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 Apabila berhasil maka akan mencul koneksi baru pada tab DATABASE 

 
Gambar 50. Hasil Koneksi Database (MySQL Connection) 

 

4.4. Membuat Halaman Administrator 

Setelah kita mempelajari membuat New Site dan Koneksi Database, maka sekarang 
saatnya kita membuat website toko online. Kita akan mulai dengan membuat 
halaman admin terlebih dahulu. Halaman Administrator atau bisa disingkat 
halaman admin adalah halaman untuk mengelola semua data transaksi dan semua 
data pendukung website toko online. Hanya admin atau pengelola website yang 
dapat masuk ke halaman administrator maka dibutuhkan halaman login untuk 
mengunci agar orang lain tidak dapat masuk ke halaman administrator. 

1. Login 

Login adalah halaman pembuka untuk masuk ke halaman administrator. 
Biasanya untuk masuk kita harus mempunyai username atau password, atau 
dalam website toko online ini kita gunakan email dan password. Berikut 
langkah-langkah membuat halaman admin. 

 Pada Adobe Dreamweaver kita buka folder admin kemudian buka file 
index.php. Kalau dari template awal kita harus membuat 1 buah form, 2 
buah textfield dan 1 buah buttom. Untungnya dari template bawaan sudah 
dibuatkan formnya seperti gambar berikut. 
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Gambar 51. Form Login Admin 

 
 Kemudian kita bisa langsung membuat fungsi login secara otomatis dengan 

cara pilih menu Insert – Data Objects – User Authentication – Log In 
User. Lakukan setting Log In user seperti berikut, kemudian klik Ok 

 
Gambar 52. Setting Log In User 

 
 Kemudian pada bagian Kode kita bisa menambahkan MD5 agar password 

bisa membaca kode MD5. 
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Gambar 53. Kode MD5 Log In User 

 
 Silahkan coba login dengan memasukkan email dan password yang telah 

kita input pada gambar 34. Kalau berhasil maka anda akan masuk ke 
halaman home.php 

 
Gambar 54. Halaman Log In User 

 

2. Logout 

Logout User digunakan agar admin dapat keluar halaman administrator dengan 
adman. Berikut langkah-langkahnya. 

 Buat file baru dengan extension PHP dan beri nama logout.php 
 Menuju kode dan hapus semua kode bawaan. 
 Pilih Insert – Data Objects – User Authentication – Log Out User 
 Setting logout sebagai berikut, kemudian klik OK 
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Gambar 55. Setting Log Out User 

 
 Kita dapat menguji coba dengan langsung mengetik alamat 

localhost/tokoonline/admin/logout.php atau bisa mengklik menu Logout 
pada halaman Home yang nanti akan kita buat. Apabila logout kita klik 
maka kita akan langsung diarahkan ke halaman Login kembali. Berikut 
kode hasil halaman logout. 

 
Gambar 56. Kode Halaman Log Out User 

 

3. Resricted Access 

Resrected Access adalah halaman untuk mengunci semua halaman yang ada di 
halaman Administrator kecuali halaman login. 

 Hampir mirip dengan halaman logout, kita dapat membuat halaman ini 
dengan mudah yaitu kita harus membuat halaman PHP kosong dan beri 
nama akses.php kemudian menghapus semua kode yang ada. 

 Pilih Insert – Data Objects – User Authentication – Resrict Access to 
Page 

 Setting Akses sebagai berikut, kemudian klik OK 
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Gambar 57. Setting Resrected Access 

 
 Langkah selanjutnya kita akan meletakkan kode dibawah ini pada bagian 

atas setiap halaman pada halaman admin kecuali login.php, logout.php, 
akses.php dan file-file template 

 
Gambar 58. Kode Memanggil Resrected Access 

 

4. Halaman Home (Admin) 

Halaman home adalah halaman samputan setelah anda berhasil login. Pada 
halaman ini admin dapat melihat semua jumlah data yang masuk. Berikut langkah-
langkah membuat halaman home. 

 Copy paste halaman template-home.php dan beri nama home.php 
 Buat text seperti pada gambar dibawah ini 

 
Gambar 59. Text Halaman Home 
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 Sekarang kita akan membuat identifikasi user/admin. Caranya buka 
halaman index.php (login) dan tambahkan kode dibawah ini. 

 
Gambar 60. Kode Identifikasi User/Admin pada Login 

 
 Kemudian kita kembali ke file home.php dan membuat recordset dengan 

cara menuju ke tab BINDINGS klik (+) dan pilih Recordset (Query) 

 
Gambar 61. Tab BINDING untuk membuat Recordset 

 
 Lakukan pengaturan sebagai berikut untuk recordset recadmin. 
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Gambar 62. Membuat Recordset recadmin pada Home 

 
 Lakukan hal yang sama dan buat recordset yang lain dengan pengaturan 

sebagai berikut. 

 
Gambar 63. Membuat Recordset rectransaksi pada Home 
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Gambar 64. Membuat Recordset rectinbox pada Home 

 

 
Gambar 65. Membuat Recordset recuser pada Home 
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Gambar 66. Membuat Recordset recproduk pada Home 

 
 Setelah selesai hasil akhirnya sebagai berikut. 

 
Gambar 67. Semua Recordset pada Home 

 
 Kemudian kita bisa drag & drop untuk memindahkan nama admin 
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Gambar 68. Drag & Drop nama_admin pada Home 

 
 Pada Jumlah Transaksi Masuk, blok angka nol kemudian menuju tab 

SERVER BEHAVIORS klik (+) dan pilih menu Display Record Count – 
Display Total Record 

 
Gambar 69. Menu Display Total Record 

 
 Klik OK pada settingan yang muncul 
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Gambar 70. Setting Display Total Record 

 
 Lakukan hal yang sama pada Inbox, User, dan Produk 

 
Gambar 71. Tampilan Akhir Halaman Home 

 
 Tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> pada baris ke-2 
 Jalankan sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 72. Tampilan Hasil Halaman Home 

 

5. CRUD 

CRUD adalah singkatan dari Create Read Update Delete, yang sering digunakan 
pada aplikasi-aplikasi pengolahan data yang kebanyakan mengguanakan fungsi 
CRUD didalamnya. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data, menampilkan 



59 

 Bab 4: Membuat Website Toko Online 

data, mengupdate data dan menghapus data. Pada website ini tentunya 
kebanyakan halaman menggunakan fungsi CRUD. Berikut kita contohkan salah 
satu halaman yaitu halaman Kategori. 

a. Create (Tambah Data) 
 Copy paste file template-home.php dan beri nama kategori-

tambah.php 
 Buka file kategori-tambah.php dan buat judul, letakkan kursor di 

bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs – Insert Record – 
Record Insertion Form Wizard dan lakukan pengaturan sebagai 
berikut. 

 
Gambar 73. Setting Insert Kategori 

 
 Tambahkan tombol Cancel dengan menambahkan koding dibawah ini. 

<input type="button" value="Cancel" onclick="self.history.back()" /> 

 
Gambar 74. Tombol Cancel Insert Kategori 
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 Rapikan text sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 75. Tampilan Tambah Kategori 

 
 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> 

pada baris ke-2 
 

b. Read (Tampil Data) 
 Copy paste file template-home.php dan beri nama kategori.php 
 Buka file kategori.php dan buat judul dan buat Recordset dengan 

pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 76. Recordset reckategori Tampil Data 
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 Letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs 
– Dynamic Data – Dynamic Table dan lakukan pengaturan sebagai 
berikut. 

 
Gambar 77. Dynamic Table reckategori Tampil Data 

 
 Buat nomor otomatis dengan menambahkan koding seperti dibawah 

ini. 

 
Gambar 78. Membuat Nomor Otomatis Tampil Data 

 
 Kemudian tambahkan link Edit dan Hapus. 
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Gambar 79. Membuat Link Edit dan Hapus Tampil Data 

 
 Rapikan text dan pengaturan tabel sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 80. Rapikan Tabel Tampil Data 

 
 Terakhir buat Link Tambah Kategori dengan pengaturan sebagai 

berikut. 

 
Gambar 81. Tombol Tambah Kategori Tampil Data 

 
 Jalankan dan buat Kategori baru “Printer” sehingga hasil akhirnya 

sebagai berikut. 
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Gambar 82. Hasil Akhir Tampil Data 

 
 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> 

pada baris ke-2 
 

c. Update (Update Data) 
 Copy paste file template-home.php dan beri nama kategori-

edit.php 
 Buka file kategori-edit.php dan buat judul dan buat Recordset 

dengan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 83. Recordset reckategori Edit Kategori 

 
 



64 

 Bab 4: Membuat Website Toko Online 

 Letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs 
– Update Record – Record Update Form Wizard dan lakukan 
pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 84. Update Record reckategori Edit Kategori 

 
 Tambahkan tombol Cancel dengan menambahkan koding dibawah ini. 

<input type="button" value="Cancel" onclick="self.history.back()" /> 

  
Gambar 85. Tombol Cancel Edit Kategori 

 
 Rapikan text sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 86. Tampilan Edit Kategori 
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 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> 
pada baris ke-2 

 
d. Delete (Hapus Data) 

 Hampir mirip dengan halaman logout, kita dapat membuat halaman 
ini dengan mudah yaitu kita harus membuat halaman PHP kosong dan 
beri nama kategori-hapus.php kemudian menghapus semua kode 
yang ada. 

 Pilih Insert – Data Objects – Delete Record 
 Setting Delete Record sebagai berikut, kemudian klik OK 

 
Gambar 87. Delete Record Kategori 

 
 Selanjutnya anda dapat mencoba semua fungsi dari menambah data, 

mengedit data dan menghapus data Kategori. 
 

6. Halaman Merk dan Ongkir 

Pada dasarnya untuk membuat halaman Merk dan Ongkir sama persis dengan 
pembuatan halaman Kategori, yaitu dengan menggunakan fungsi CRUD. Begitu 
juga dengan halaman-halaman lainnya yang selanjutnya akan kita buat, tetapi 
untuk halaman lainnya ada pengaturan yang berbeda dan harus dimodifikasi. Pada 
halaman Merk kita akan membuat nama halaman merk.php, merk-tambah.php, 
merk-edit.php dan merk-hapus.php, sama halnya dengan halaman Ongkir yaitu 
ongkir.php, ongkir-tambah.php, ongkir-edit.php dan ongkir-hapus.php. 

 

Gambar 88. Halaman Merk 
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Gambar 89. Halaman Ongkir 
 
7. Halaman Produk 

Pada halaman ini Admin dapat mengelola data produk agar bisa ditampilakan di 
etalase toko online anda.  

a. Data Produk 
 Copy paste file template-home.php dan beri nama produk.php 
 Buka file produk.php, buat judul dan buat Recordset dengan 

pengaturan pada Advanced dengan Query SQL sebagai berikut: 
 
SELECT tb_produk.id_produk, tb_kategori.kategori, 

tb_merk.merk, tb_produk.nama_produk, tb_produk.harga, 

tb_produk.harga_promo, tb_produk.berat, 

tb_produk.promo 

FROM tb_produk, tb_kategori, tb_merk 

WHERE tb_kategori.id_kategori = tb_produk.id_kategori 

AND tb_merk.id_merk = tb_produk.id_merk 

ORDER BY id_produk DESC 
 

 
Gambar 90. Recordset recproduk Tampil Data 
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 Letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs 
– Dynamic Data – Dynamic Table dan lakukan pengaturan sebagai 
berikut. 

 
Gambar 91. Dynamic Table recproduk Tampil Data 

 
 Buat nomor otomatis dengan menambahkan koding seperti dibawah 

ini. 

 
Gambar 92. Membuat Nomor Otomatis Tampil Data Produk 

 
 Kemudian tambahkan link Edit dan Hapus. 

 
Gambar 93. Membuat Link Edit dan Hapus Tampil Data Produk 
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 Rapikan text dan pengaturan tabel sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 94. Rapikan Tabel Tampil Data Produk 

 
 Terakhir buat Link Tambah Produk dengan pengaturan sebagai 

berikut. 

 
Gambar 95. Tombol Tambah Produk 

 
 Jalankan sehingga hasil akhirnya sebagai berikut. 

 
Gambar 96. Hasil Akhir Tampil Data Produk 
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 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> 
pada baris ke-2 
 

b. Tambah Produk 
 Copy paste file template-home.php dan beri nama produk-

tambah.php 
 Buka file produk-tambah.php dan buat recordset reckategori, 

recmerk dan recadmin dengan pengaturan seperti dibawah ini. 

 
Gambar 97. Pengaturan reckategori Tambah Produk 

 

 
Gambar 98. Pengaturan recmerk Tambah Produk 
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Gambar 99. Pengaturan recadmin Tambah Produk 

 
 Buat judul, letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – 

Data Objecs – Insert Record – Record Insertion Form Wizard dan 
lakukan pengaturan sebagai berikut. 

  
Gambar 100. Pengaturan Insert Produk 1 
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Gambar 101. Pengaturan Insert Produk 2 

 

 
Gambar 102. Pengaturan Insert Produk 3 

 

 
Gambar 103. Pengaturan Menu Properties Kategori Insert Produk 
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Gambar 104. Pengaturan Menu Properties Merk Insert Produk 

 

  
Gambar 105. Pengaturan Menu Properties Promo Insert Produk 

 
 Tambahkan kode form dibawah ini untuk membuat fungsi upload foto. 

enctype="multipart/form-data" 

 
Gambar 106. Kode pada Form Upload file 
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Gambar 107. Kode pada Field Form Upload file 

 
 Edit dan tambahkan kode fungsi upload foto di bawah ini. 

 
Gambar 108. Kode Upload File pada Insert Produk 

 
 Tambahkan tombol Cancel dengan menambahkan koding dibawah ini 

disamping tombol Submit. 
<input type="button" value="Cancel" onclick="self.history.back()" /> 

 Rapikan text sehingga hasilnya sebagai berikut. 
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Gambar 109. Tampilan Tambah Produk 

 
 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> 

pada baris ke-2 
 

c. Edit Produk 
 Copy paste file template-home.php dan beri nama produk-edit.php 
 Buka file produk-edit.php, buat judul dan buat Recordset recproduk, 

reckategori, recmerk dan recadmin dengan pengaturan sebagai 
berikut. 

 
Gambar 110. Pengaturan recproduk Edit Produk 
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Gambar 111. Pengaturan reckategori Edit Produk 

 

 
Gambar 112. Pengaturan recmerk Edit Produk 

 

 
Gambar 113. Pengaturan recadmin Edit Produk 
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 Letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs 
– Update Record – Record Update Form Wizard dan lakukan 
pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 114. Pengaturan Update Record Edit Produk 1 

 

 
Gambar 115. Pengaturan Update Record Edit Produk 2 

 
 Tambahkan tombol Cancel dengan menambahkan koding dibawah ini. 

<input type="button" value="Cancel" onclick="self.history.back()" /> 
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 Rapikan text sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 116. Tampilan Edit Produk 

 
 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> 

pada baris ke-2 
 

d. Hapus Produk 
 Buat halaman PHP kosong dan beri nama produk-hapus.php 

kemudian menghapus semua kode yang ada. 
 Pilih Insert – Data Objects – Delete Record 
 Setting Delete Record sebagai berikut, kemudian klik OK 

 
Gambar 117. Delete Record Produk 

 
 Selanjutnya anda dapat mencoba semua fungsi dari menambah data, 

mengedit data dan menghapus data Produk. 
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8. Halaman Tentang (About Us) 

Pada halaman ini nantinya Admin dapat mengedit text Tentang untuk selanjutnya 
di tampilkan pada halaman Publik dan User. Untuk membuat halaman ini, kita 
hanya memerlukan fungsi Update Data. 

 Copy paste file template-home.php dan beri nama tentang.php 
 Buka file tentang.php, buat judul dan buat Recordset rectentang dan 

recadmin (pengaturan sama seperti diatas) dengan pengaturan sebagai 
berikut. 

 
Gambar 118. Recordset rectentang Tentang 

 
 Letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs – 

Update Record – Record Update Form Wizard dan lakukan pengaturan 
sebagai berikut. 

 
Gambar 119. Update Record rectentang Edit Tentang 
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 Rapikan text sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 120. Tampilan Edit Tentang 

 
 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> pada 

baris ke-2 

 

9. Halaman Admin 

Sama halnya dengan halaman-halaman yang lain, untuk membuat Halaman Admin 
kita memerlukan fungsi CRUD hanya saja tanpa fungsi Hapus Data. Juga ada sedikit 
penambahan kode pada fungsi Insert dan Edit Data yaitu panambahan kode MD5 
pada POST Password. 

 

Gambar 121. Kode MD5 untuk Tambah Admin 
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Berikut tampilan akhir dari Data Admin, Tambah Admin dan Edit Admin. 

 

Gambar 122. Tampilan Admin 
 

 
Gambar 123. Tampilan Tambah Admin 
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Gambar 124. Tampilan Edit Admin 

 

4.5. Membuat Halaman Publik 

Pada halaman Publik ini user hanya dapat melihat list produk dan detail data 
produk. User tidak dapat melakukan transaksi pembelian, untuk dapat melakukan 
transaksi pembelian user harus Register dan Login untuk selanjutnya masuk ke 
halaman User. Kali ini kita akan bermain pada folder root atau folder tokoonline. 
Berikut langkah-langkah pembuatan halaman Publik. 

1. Halaman Kiri (Kategori dan Promo) 

Pada halaman ini kita akan membuat link atau menu agar dapat memilih produk 
per kategori dan menampilkan beberapa produk promo pada sisi kiri halaman 
website toko online. 

 Buka file template-kiri.php kemudian buat recordset reckategori dan 
recpromo dengan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 125. Pengaturan Recordset reckategori Halaman Publik 
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Gambar 126. Pengaturan Recordset recpromo Halaman Publik 

 
 Buka tab Code kemudian kita akan drag & drop dari recordset ke kode 

dengan list sebagai berikut. 
 kategori (reckategori) ke Nama Kategori 
 nama_produk (recpromo) ke Produk 
 gambar_utama (recpromo) ke gambar.jpg 
 harga (recpromo) ke 1000 
 harga_promo (recpromo) ke 900 

 

Gambar 127. Drag & Drop Halaman Kiri 
 

 Kemudian buat produk per kategori dengan pengaturan seperti berikut. 
produk-kategori.php?id=<?php echo $row_reckategori['id_kategori']; ?> 

 
Gambar 128. Link Produk per Kategori Halaman Kiri 
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 Kemudian kita akan membuat perulangan pada link Produk per Kategori 
dengan cara memblok kode baris 49 kemudian memilih menu Insert – 
Data Objects – Repeat Region dengan pengaturan dan hasil seperti 
dibawah ini. 

 
Gambar 129. Perulangan (Repeat Region) Produk per Kategori 

 

 
Gambar 130. Hasil Perulangan (Repeat Region) Produk per Kategori 

 
 Lakukan hal yang sama pada Produk Promo dengan memblok kode 54-58. 

 
Gambar 131. Perulangan (Repeat Region) Produk Promo 

 

 
Gambar 132. Hasil Perulangan (Repeat Region) Produk Promo 
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 Setelah selesai maka hasilnya seperti gambar dibawah ini. 

 
Gambar 133. Hasil akhir Halaman Kiri 

 
2. Halaman Produk per Kategori (Publik) 

Pada halaman ini kita akan menampilkan data produk per Kategori hasil dari hasil 
halaman kiri diatas. 

 Copy paste file index.php dan beri nama produk-kategori.php 
 Buka file produk-kategori.php dan buat judul (Produk per Kategori) dan 

buat Recordset dengan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 134. Recordset recproduk Produk per Kategori 

 
 Buka tab Code kemudian kita akan drag & drop dari recordset ke kode 

dengan list sebagai berikut. 
 nama_produk (recproduk) ke Produk 
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 gambar_utama (recproduk) ke gambar.jpg 
 harga (recproduk) ke 1000 
 harga_promo (recproduk) ke 900 

 

Gambar 135. Drag & Drop Halaman Produk per Kategori 
 

 Kemudian kita akan membuat perulangan pada link Produk per Kategori 
dengan cara memblok kode baris 56-64 kemudian memilih menu Insert – 
Data Objects – Repeat Region dengan pengaturan dan hasil seperti 
dibawah ini. 

 

Gambar 136. Perulangan recproduk Produk per Kategori 
 

 Sehingga hasil akhirnya sebagai berikut. 

 

Gambar 137. Hasil tampil Produk per Kategori 
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3. Halaman Kanan (Merk dan Produk Termurah) 

Pada halaman ini kita akan membuat link atau menu agar dapat memilih produk 
per Merk dan menampilkan beberapa produk termurah pada sisi kanan halaman 
website toko online. Karena mirip dangan halaman kiri maka kita tinggal 
mengikuti langkah pada halaman kiri. Perbedaannya adalah hanya pemilihan tabel 
database yang awalnya kategori diganti merk. Untuk mengurutkan produk 
termurah tinggal kita pilih filter berdasarkan harga_promo. 

 

Gambar 138. Hasil akhir Halaman Kanan 
 

4. Halaman Produk per Merk (Publik) 

Juga sama dengan menampilkan produk per Kategori, pada halaman ini kita bisa 
hanya dengan Copy Paste file produk-kategori.php menjadi produk-merk.php 
dan mengubah pengaturan recordset yang awalnya filter berdasarkan id_kategori 
menjadi id_merk. 
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Gambar 139. Hasil tampil Produk per Merk 
 

5. Halaman Produk Terbaru/Halaman Home (Publik) 

Karena halaman ini juga mirip dengan cara membuat halaman Produk per Kategori 
dan Merk, maka kita bisa Copy Paste salah satu halaman tersebut (misal copas file 
produk-merk.php menjadi index.php) dan merubah pengaturan Recordset 
produk dan hasilnya seperti berikut. 

 

Gambar 140. Recordset recproduk Produk Terbaru 
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Gambar 141. Hasil Akhir Halaman Home (Produk Terbaru) 
 

6. Pencarian Produk 

Halaman ini terletak pada bagian atas dan berguna untuk mencari produk dari 
semua data produk yang tersedia. 

 Perhatikan dan amati kode pada file template-pencarian.php 
 Copy & Paste file index.php menjadi home-cari.php dan edit Recordset 

recproduk seperti dibawah ini. 

 
Gambar 142. Recordset Pencarian Produk 
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 Kemudian memodifikasi Kode seperti dibawah ini 

 

Gambar 143. Recordset Pencarian Produk 
 

7. Halaman Tentang (Publik) 

Pada halaman ini User nantinya dapat melihat text Tentang Penjual atau pemilik 
Toko Online lengkap dengan tatacara pemebelian dan lain-lain. 

 Copy paste file template-home.php dan beri nama tentang.php 
 Buka file tentang.php dan buat judul dan buat Recordset dengan 

pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 144. Recordset rectentang Halaman tentang (Publik) 

 
 Drag & Drop sehingga hasilnya seperti berikut. 
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Gambar 145. Drag & Drop Halaman Tentang (Publik) 

 
 Sehingga hasil akhirnya sebagai berikut. 

 

Gambar 146. Hasil Halaman Tentang (Publik) 

 

8. Halaman Kontak (Publik) 

 Copy paste file template-home.php dan beri nama kontak.php 
 Buka file kontak.php dan buat judul dan keterangan, letakkan kursor di 

bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs – Insert Record – 
Record Insertion Form Wizard dan lakukan pengaturan sebagai berikut. 
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Gambar 147. Setting Insert Kontak (Publik) 

 
 Rapikan text sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 148. Hasil Halaman Kontak (Publik) 

 

4.6. Membuat Halaman User 

Hampir mirip dengan halaman Publik, hanya saja pada Halaman User terdapat 
beberapa pengaturan berbeda dan ada penambahan proses transaksi pembelian 
dan shopping cart atau keranjang belanja. 
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1. Register User 

Pada halaman ini User baru dapat mendaftarkan dirinya agar dapat Login dan 
berbelanja. Berikut langkah pembuatan halaman Register. 

 Copy paste file template-home.php dan beri nama register.php 
 Buka file register.php lalu buat judul dan text keterangan, letakkan kursor 

di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs – Insert Record – 
Record Insertion Form Wizard dan lakukan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 149. Setting Insert Register 

 
 Tambahkan tombol Cancel dengan menambahkan koding disamping 

tombol Submit. 
<input type="button" value="Cancel" onclick="self.history.back()" /> 

 Tambahkan kode MD5 seperti dibawah ini. 

 
Gambar 150. Kode MD5 Halaman Register 

 
 Rapikan text sehingga hasilnya sebagai berikut. 
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Gambar 151. Tampilan Halaman Register 

 

2. Login User 

 Buka dan amati file login.php 
 Letakkan kursor di samping tombol dalam Form dan pilih menu Insert – 

Data Objecs – User Authentication – Log In User dan lakukan 
pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 152. Setting Login User 

 
 Tambahkan kode MD5 seperti dibawah ini. 
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Gambar 153. Kode MD5 Halaman Register 

 
 Buat Kode identifikasi user sebagai berikut. 

 
Gambar 154. Kode Identifikasi User 

 
 Rapikan text sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 155. Halaman Login User 
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3. Logout dan Resricted Access User 

Sama halnya dengan pembuatan logout dan resrected access pada halaman 
Adminstrator, hanya berbeda pada file outputnya saja. Berikut setting masing-
masing halaman. 

 

Gambar 156. Halaman Logout User 
 

 

Gambar 157. Halaman Recrested Access User 

 

4. Acak Kode Pembelian 

Setelah User berhasil login maka User akan ditujukan ke dalam folder user dan 
masuk ke halaman Acak Kode ini. Fungsinya untuk menginput kode ke tabel 
tb_user dan nantinya sebagai identifikasi keranjang belanja (Kode Pembelian). 

 Masuk ke folder user dan buka file index.php 
 Hapus kode form yang sudah ada dari baris ke 35 – 42 
 Buat Recordset recuser 
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Gambar 158. Halaman Recrested Access User 

 
 Drag & Drop untuk text nama, email dan telpon 
 Letakkan Kursor diatas Link Logout dan buat Fungsi Edit Data untuk 

tb_user dengan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 159. Edit User Input Kode 

 
 Letakkan kode dibawah ini pada baris ke 2 dan ke 3 

<?php require_once('akses.php'); ?> 
<?php require_once('acak.php'); ?> 
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Gambar 160. Kode Akses dan Acak 

 
 Tambahkan pula kode identifikasi Kode Acak 

$_SESSION['kode'] = $row_recuser['kode']; 

 
Gambar 161. Kode Identifikasi Acak 

 
 Rapikan tampilan sebagai berikut 

 
Gambar 162. Hasil Kode Acak 

 

5. Halaman Home (Produk terbaru) 

Untuk membuat halaman ini cukup mudah, tinggal kita Copy dan Paste File 
index.php di halaman depan ke folder user dan beri nama home.php.  



98 

 Bab 4: Membuat Website Toko Online 

 Buka file home.php dan tambahkan kode ../ pada kode koneksi baris 
pertama. Tambahkan juga kode akses di baris ke-2 

 
Gambar 163. Edit Kode Koneksi dan Tambahkan Kode Kkses 

 
 Edit juga koding link gambar dan kode link detail produk 

 
Gambar 164. Edit Kode Link Detail Produk dan Link Gambar 

 

6. Halaman Kiri (Kategori dan Promo) 

Pada halaman kiri user ini sama persis dengan halaman kiri pada halaman Publik, 
bedanya hanya pada link koneksi (tambahkan ../) dan link gambar dan apabila 
produk kita klik. Jadi untuk membuatnya kita hanya copy paste dari halaman 
publik yaitu menggunakan link dibawah ini. 

produk-detail.php?id=<?php echo $row_recpromo['id_produk']; ?> 

 

Gambar 165. Kode Halaman Kiri User 
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7. Halaman Kanan (Merk dan Produk Termurah) 

Sama halnya dengan halaman kiri, untuk membuat halaman kanan cukup 
mengikuti langkah pada halaman kiri dan mengganti kode link dibawah ini. 

produk-detail.php?id=<?php echo $row_recmurah['id_produk']; ?> 

 

Gambar 166. Kode Halaman Kanan User 

 

8. Halaman User Lainnya 

Halaman user lainnya yaitu Halaman Produk per Kategori (produk-
kategori.php), Halaman Produk per Merk (produk-merk.php), Halaman 
Pencarian Produk (template-pencarian.php dan home-cari1.php) dan 
Halaman Promo (promo.php). Untuk membuat halaman-halaman ini cukup 
mudah, kita hanya copy paste pada halaman Publik dan merubah kode link-link 
seperti langkah-langkah membuat halaman kiri dan kanan diatas. 

 

9. Halaman Detail Produk 

Halaman detail produk digunakan user untuk melihat detail lengkap untuk produk 
yang ditawarkan, pada halaman ini juga terdapat tombol Beli Produk untuk 
memasukkan produk ke keranjang belanja kita. Berikut langkah pembuatan 
halaman detail produk. 

 Buka file produk-detail.php 
 Buat Recordset recproduk dengan pengaturan sebagai berikut. 
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Gambar 167. Recordset recproduk Halaman Detail Produk 

 
 Drag & Drop semua keterangan pada halaman detail produk. 

 
Gambar 168. Drag & Drop Recordset recproduk Halaman Detail Produk 

 
 Hapus kode form baris 71 sampai 82 
 Buat recordset recuser dengan pengaturan sebagai berikut. 
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Gambar 169. Recordset recuser Halaman Detail Produk 

 
 Lanjutkan dengan menambahkan kode akses pada baris ke-2 

<?php require_once('akses.php'); ?> 
 Letakkan kursor pada kode kosong setelah menghapus form diatas 

kemudian buat fungsi Insert Record dengan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 170. Insert Record Keranjang id_user 
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Gambar 171. Insert Record Keranjang id_produk 

 

 
Gambar 172. Insert Record Keranjang kode 

 

 
Gambar 173. Insert Record Keranjang nama_produk 
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Gambar 174. Insert Record Keranjang berat 

 

 
Gambar 175. Insert Record Keranjang harga 

 

 
Gambar 176. Insert Record Keranjang qty 
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 Hapus kode yang diarsir dan tambahkan kode link setelah fungsi insert 
dibawah ini. 
if($insertSQL){ 

 echo "<script type='text/javascript'>alert('Produk 

berhasil masuk keranjang...!'); 

location.href=\"keranjang.php?id=".$_POST['kode']."\";</s

cript>"; 

  } 

 
Gambar 177. Hapus Kode InsertGoTo Detail Produk 

 

 
Gambar 178. Masukkan Kode InsertGoTo Baru Detail Produk 

 
 Tambahkan tombol Cancel dan rapikan text sehingga hasil akhirnya 

sebagai berikut. 

 
Gambar 179. Tampilan Akhir Detail Produk 
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10. Transaksi Pembelian (Keranjang Belanja) 

Setelah produk dibeli oleh user maka produk akan dikumpulkan pada keranjang 
belanja yang kemudian terserah User, apakah mau membeli produk lagi atau 
menyelesaikan transaksi pembelian (Checkout). Berikut langkah pembuatan 
halaman keranjang belanja (keranjang.php) 

 Copy paste file template-home.php dan beri nama keranjang.php 
 Buka file keranjang.php dan buat judul dan buat Recordset dengan 

pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 180. Recordset reckeranjang Keranjang Belanja 

 
 Letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs – 

Dynamic Data – Dynamic Table dan lakukan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 181. Dynamic Table reckeranjang Keranjang Belanja 

 
 Buat nomor otomatis dengan menambahkan koding seperti dibawah ini. 
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 Kemudian tambahkan kolom Jumlah sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 182. Tabel Keranjang Belanja 

 
 Tabahkan kode jumlah sebagai berikut. 

<?php echo $row_reckeranjang['qty']*$row_reckeranjang['harga']; ?> 

 
Gambar 183. Kode Jumlah Keranjang Belanja 

 
 Tambahkan kode baris baru paling bawah untuk Total. 

 
Gambar 184. Kode Total Keranjang Belanja 

 
 Hasil akhir tabel keranjang belanja sebagai berikut. 
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Gambar 185. Hasil Tabel Keranjang Belanja 

 
 Selanjutnya kita akan membuat Insert Record untuk memasukkan data 

ke Data Transaksi dengan cara membuat Recordset recuser dan 
recongkir dengan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 186. Recordset recuser Keranjang Belanja 

 

 
Gambar 187. Recordset recongkir Keranjang Belanja 
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Gambar 188. Insert Record id_user Data Transaksi 

 

 
Gambar 189. Insert Record kode Data Transaksi 

 

 
Gambar 190. Insert Record tgl_transaksi Data Transaksi 
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Gambar 191. Insert Record jml_harga Data Transaksi 

 

 
Gambar 192. Insert Record berat Data Transaksi 

 

 
Gambar 193. Insert Record ongkir Data Transaksi 
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Gambar 194. Insert Record total Data Transaksi 

 

 
Gambar 195. Insert Record status Data Transaksi 

 

 
Gambar 196. Insert Record id_admin Data Transaksi 
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 Tambahkan kode total dan kode InsertGoTosebagai berikut. 

 
Gambar 197. Kode total dan InsertGoTo Keranjang 

 
 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> pada 

baris ke-2 
 Berikut tampilan akhir dari Halaman Keranjang Belanja 

 
Gambar 198. Hasil Akhir Keranjang Belanja 

 

11. Transaksi Pembelian (Checkout) 

Setelah keranjang belanja selesai dibuat maka akan masuk langsung ke halaman 
Checkout untuk menyelesaikan transaksi pembelian. Berikut langkah pembuatan 
halaman Checkout. 

 Copy paste file template-home.php dan beri nama checkout.php 
 Buka file checkout.php dan langsung beri judul dan keterangan. 
 Buat Recordset reckeranjang, recuser dan rectransaksi dengan 

pengaturan sebagai berikut. 
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Gambar 199. Recordset reckeranjang Halaman Checkout 

 

 
Gambar 200. Recordset recuser Halaman Checkout 

 
SQL Code rectransaksi : 
SELECT tb_transaksi.id_transaksi, tb_transaksi.tgl_transaksi, 
tb_transaksi.jml_harga, tb_transaksi.berat, tb_ongkir.kota, 
tb_transaksi.ongkir, tb_transaksi.total, tb_transaksi.alamat, 
tb_transaksi.status 
FROM tb_transaksi, tb_ongkir 
WHERE kode = colname AND tb_ongkir.ongkir = tb_transaksi.ongkir 
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Gambar 201. Recordset rectransaksi Halaman Checkout 

 
 Buat tabel keranjang belanja sama persis dengan tabel keranjang yang ada 

di halaman keranjang.php. Copy Paste kode di keranjang.php dari baris 
104-135 dan paste pada file checkout.php pada baris 81. 

 
Gambar 202. Tabel Keranjang pada Halaman Checkout 

 
 Buat text dan tabel dan drag & drop data sehingga hasilnya sebagai 

berikut. 
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Gambar 203. Tabel Data User dan Data Transaksi pada Halaman Checkout 

 
 Buat tombol Selesai dengan menambahkan kode dibawah ini pada baris 

183. 
<input type="button" value="Selesai Transaksi" 
onclick="window.location='logout.php'" /> 

 
Gambar 204. Tombol Selesai Transaksi Halaman Checkout 
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 Tambahkan kode hapus SESSION di file logout.php 

 
Gambar 205. Hapus SESSION pada Logout 

 
 Langkah terakhir seperti biasa tambahkan kode <?php 

require_once('akses.php'); ?> pada baris ke-2 
 Sehingga hasil akhirnya seperti berikut. 

 
Gambar 206. Hasil Akhir Halaman Transaksi (Checkout) 
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12. Data Transaksi 

Pada halaman ini nantinya User dapat melihat status trasaksi yang telah 
dilakukannya. Berikut langkah-langkah pembuatannya. Tetapi sebelumnya kita 
harus membuat SESSION baru pada file login.php 

 Buka file login.php dan tambahkan kode dibawah ini dan lakukan login 
user dari awal. 

 
Gambar 207. SESSION baru untuk id_user pada login.php 

 
 Copy paste file template-home.php pada folder user dan beri nama 

transaksi.php 
 Buka file transaksi.php dan langsung beri judul dan keterangan. 
 Buat Recordset rectransaksi dengan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 208. Recordset rectransaksi Halaman Data Transaksi 
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 Letakkan kursor di bawah judul dan keterangan lalu pilih menu Insert – 
Data Objecs – Dynamic Data – Dynamic Table dan lakukan pengaturan 
sebagai berikut. 

 
Gambar 209. Dynamic Table rectransaksi Data Transaksi 

 
 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> pada 

baris ke-2 
 Buat nomor otomatis dan rapikan text dan pengaturan tabel sehingga 

hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 210. Hasil Akhir Data Transaksi 

 

13. Halaman Akun 

Pada halaman ini nantinya User dapat mengedit akun loginnya masing-masing. 
Berikut langkah-langkah pembuatannya. 

 Copy paste file template-home.php dan beri nama akun.php 
 Buka file akun.php dan buat judul dan buat Recordset dengan pengaturan 

sebagai berikut. 
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Gambar 211. Recordset recuser Halaman Akun 

 
 Letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs – 

Update Record – Record Update Form Wizard dan lakukan pengaturan 
sebagai berikut. 

 
Gambar 212. Update Record recuser Halaman Akun 
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 Ubah Textfield Password menjadi type Password dan seperti biasa 
tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> pada baris ke-2 

 Rapikan text sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 213. Hasil Akhir Halaman Akun 

 

14. Halaman Tentang (User) 

Sebenarnya halaman ini sama persis dengan halaman tentang yang ada pada 
halaman Publik, jadi kita bisa langsung copy paste dan merubah sedikit 
pengaturan yaitu memperbaiki link koneksi pada baris pertama menjadi <?php 
require_once('../Connections/koneksi.php'); ?> 

 

15. Halaman Kontak (User) 

Halaman kontak user juga mirip dengan halaman kontak Publik, jadi kita bisa 
langsung copy paste, tetapi kita bisa menambahkan identifikasi user langsung. 

 Copy Paste halaman kontak.php di Publik ke folder user dan rubah 
namanya menjadi kontak1.php 

 Edit kode koneksi seperti langkah sebelumnya di halaman tentang. 
 Buat Recordset recuser dengan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 214. Recordset recuser Halaman kontak 
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 Tambahkan kode pada field form nama, email dan telpon sebagai berikut. 

 
Gambar 215. Menambahkan value Halaman kontak 

 
 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> pada 

baris ke-2 
 Jalankan sehingga hasil akhirnya sebagai berikut. 

 
Gambar 216. Hasil Akhir Halaman Kontak (User) 

 

16. Widget Keranjang 

Pada halaman kanan kita akan menambahkan fungsi widget untuk banyaknya 
produk yang dibeli. Berikut langkahnya. 

 Buka file template-kanan.php dan buat Recordset sebagai berikut. 
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Gambar 217. Recordset reccarts Widget Keranjang 

 
 Edit kode SQL dan Tampil data sebagai berikut. 

 
Gambar 218. Ubah Kode Query SQL dan Tampil Data Widget Keranjang 

 
 Sehingga hasil akhir sebagai berikut. 

 
Gambar 219. Hasil Akhir Widget Keranjang 
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4.7. Pengelolaan Data Transaksi 

Setelah proses transaksi pembelian selesai dibuat, kita harus kembali menuju ke 
Halaman Administrator. Kita akan membuat proses pengelolaan data transaksi 
agar semua transaksi pembelian yang dilakukan oleh User akan dapat diproses 
olah admin. Pada tutorial dibawah ini kita akan bermain kembali di dalam folder 
admin. 

1. Data Transaksi 

Pada halaman ini semua data transaksi yang dilakukan User akan dapat dilihat dan 
di proses oleh Admin. Berikut langkah pembuatannya. 

 Copy paste file template-home.php dan beri nama transaksi.php 
 Buka file transaksi.php dan buat judul dan buat Recordset dengan 

pengaturan sebagai berikut. 
Query SQL : 
 
SELECT tb_user.nama_user, tb_transaksi.kode, 

tb_transaksi.tgl_transaksi, tb_transaksi.berat, 

tb_transaksi.ongkir, tb_transaksi.total, 

tb_transaksi.resi, tb_transaksi.status 

FROM tb_transaksi, tb_user 

WHERE tb_user.id_user = tb_transaksi.id_user 

ORDER BY id_transaksi DESC 

 

 
Gambar 220. Recordset rectransaksi Data Transaksi Admin 
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 Letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs – 
Dynamic Data – Dynamic Table dan lakukan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 221. Dynamic Table rectransaksi Data Transaksi Admin 

 
 Buat nomor otomatis seperti biasa. 
 Kemudian tambahkan link Proses. 

 
Gambar 222. Membuat Link Proses Data Transaksi Admin 

 
 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> pada 

baris ke-2 
 Rapikan text dan pengaturan tabel sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 223. Hasil Akhir Tampil Data Transaksi Admin 
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 Langkah selanjutnya kita akan membuat Halaman Proses Transaksi 
dengan cara copy paste file template-home.php dan beri nama 
transaksi-edit.php 

 Buka file transaksi-edit.php dan buat judul dan buat Recordset 
rectransaksi dan recadmin dengan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 224. Recordset rectransaksi Proses Transaksi 

 

 
Gambar 225. Recordset recadmin Proses Transaksi 
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 Letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs – 
Update Record – Record Update Form Wizard dan lakukan pengaturan 
sebagai berikut. 

 
Gambar 226. Update Record setting status Proses Transaksi 

 

 
Gambar 227. Update Record setting id_admin Proses Transaksi 

 
 Tambahkan tombol Cancel. 
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 Seperti biasa tambahkan kode <?php require_once('akses.php'); ?> pada 
baris ke-2 

 Rapikan text sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 228. Hasil Akhir Proses Transaksi 

 

2. Data Keranjang Belanja 

Pada halaman ini Admin dapat melihat produk-produk apa saja yang sudah dibeli 
oleh User. Berikut langkah pembuatannya. 

 Copy paste file template-home.php dan beri nama keranjang.php 
 Buka file keranjang.php dan buat judul dan buat Recordset dengan 

pengaturan sebagai berikut. 
Query SQL : 
SELECT tb_keranjang.id_keranjang, tb_user.nama_user, 

tb_keranjang.kode, tb_keranjang.nama_produk, 

tb_keranjang.harga, tb_keranjang.qty 

FROM tb_keranjang, tb_user 

WHERE tb_user.id_user = tb_keranjang.id_user 

ORDER BY id_keranjang DESC 
 

 
Gambar 229. Recordset reckeranjang Data Keranjang Admin 
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 Letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs – 
Dynamic Data – Dynamic Table dan lakukan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 230. Dynamic Table reckeranjang Data Keranjang Admin 

 
 Buat nomor otomatis dan kode akses. 
 Rapikan text dan pengaturan tabel sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 231. Hasil Akhir Data Keranjang Admin 

 

3. Data Inbox 

Pesan yang dikirim oleh User seluruhnya akan masuk ke Halaman Inbox ini. 
Berikut langkah pembuatannya. 

 Copy paste file template-home.php dan beri nama kontak.php 
 Buka file kontak.php dan buat judul dan buat Recordset dengan 

pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 232. Recordset recinbox Data Inbox Admin 
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 Letakkan kursor di bawah judul dan pilih menu Insert – Data Objecs – 
Dynamic Data – Dynamic Table dan lakukan pengaturan sebagai berikut. 

 
Gambar 233. Dynamic Table recinbox Data Inbox Admin 

 
 Buat nomor otomatis dan kode akses. 
 Buat link balas pesan sebagai berikut. 

 
Gambar 234. Link Balas Pesan Data Inbox Admin 

 
 Rapikan text dan pengaturan tabel sehingga hasilnya sebagai berikut. 

 
Gambar 235. Hasil Akhir Data Inbox Admin 

 

4. Data User 

Pada halaman ini Admin dapat melihat semua data User yang berhasil Register. 
Untuk langkah pembuatannya sama persis dengan membuat data Inbox diatas. 
Anda hanya merubah text dan tabel database yang awalnya inbox menjadi user 
sehingga tampilan hasil akhirnya sebagai berikut. 



129 

 Bab 4: Membuat Website Toko Online 

 

Gambar 236. Hasil Akhir Data User Admin 

 

5. Konversi Harga ke Format Rupiah 

Pada tutorial sebelumnya kita sering bermain dengan angka terutama dengan 
format harga. Tetapi sebelumnya kita membuat format harga dengan format 
rupiah masih belum benar dan membingungkan untuk dilihat User maupun 
Admin. Jadi sekarang kita akan membuat format harga dengan format rupiah yang 
benar. Sebenarnya cukup mudah, kita hanya menambahkan kode didepan dan 
dibelakang variabel seperti kode dibawah ini, kemudian lakukan ke semua format 
rupiah yang ada di aplikasi yang kita buat. 

<?php echo 'Rp. ' . number_format($row_transaksi['total'], 0, ',', '.') .',-'; ?> 

 

-- SELESAI -- 



130 

 Membangun Website Toko Online Dengan PHP dan MySQL Menggunakan Adobe Dreamweaver 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aditama, R. (2017). Web Service Pembayaran Uang Kuliah Online dengan PHP & 
SOAP WSDL. Yogyakarta: Lokomedia. 

Budiani, N. (2000). Data Flow Diagram Sebagai Alat Bantu Desain Sistem. Jakarta. 

Kendall, K., & Kendall, J. (2003). Analisis dan Perancangan Sistem. Jakarta: 
Prehallindo. 

Madcoms. (2016). Ukses Membangun Toko Online dengan PHP & MySQL (HTML, 
SCC, Javascript). Madiun: ANDI. 

Mardiana, E., Rahmansyah, N., Kurniawan, H., Sensuse, D. I., & Jayanta. (2016). 
Kumpulan Latihan SQL Studi Kasus Penjualan Menggunakan Xampp. Jakarta: 
PT Alex Media Komputindo. 

Sadeli, M. (2013). Toko Baju Online dengan PHP dan MySQL menggunakan Adobe 
Dreamweaver CS 6. Palembang: Maxikom. 

Sibero, A. F. (2013). Web Programming Power Pack Buku Web Programming 
Terlengkap. Yogyakarta: Mediakom. 

 

  



131 

 Membangun Website Toko Online Dengan PHP dan MySQL Menggunakan Adobe Dreamweaver 

 


