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BAB III KONFIGURASI UMUM 3.1. Konfigurasi Bahasa Untuk melakukan
konfigurasi umum, terlebih dahulu kita login atau masuk ke halaman
administrasi. Konfigurasi pertama yang akan kita atur adalah
menambahkan bahasa Indonesia ke dalam website toko online kita. Adapun
caranya adalah sebagai b...

BAB III
KONFIGURASI UMUM

3.1. Konfigurasi Bahasa
Untuk melakukan konfigurasi umum, terlebih dahulu kita login atau masuk ke halaman administrasi.
Konfigurasi pertama yang akan kita atur adalah menambahkan bahasa Indonesia ke dalam website
toko online kita. Adapun caranya adalah sebagai berikut :
1. Klik menu bar Tools pilih New Language;
2. Tampil kotak dialog New Language seperti gambar 3.1. berikut :

Gambar 3.1. Halaman New Language

Ketik “id” pada textbox Language (required), pilih “en” pada menu pull down Create language
using. lalu klik tombol Save.
1. Tampil kotak dialog Language yang menandakan penambahan bahasa berhasil dilakukan seperti
gambar 3.2. berikut :

Gambar 3.2. Halaman Language

1. Pada tombol Edit disebelah kanan untuk mulai mengatur kata – kata atau istilah yang ada ke
dalam bahasa Indonesia, misalnya kata “back” diubah menjadi “kembali” dan seterusnya.

Gambar 3.3. Halaman Translasi

1. Setelah selesai mengatur semuanya, klik tombol Save.
2. Selanjutnya masuk ke halaman Settings dengan mengklik tombol Settings yang berada di pojok
sebelah kanan. Tampil kotak dialog Settings seperti gambar 3.4. berikut :

Gambar 3.4. Halaman Settings

1. Di bagian Options Default language dan Admin panel language pilih “id”, textbox Currency
(required) ganti dengan teks “IDR” atau “Rp.” lalu klik tombol Save.
2. Klik menu bar Pages, maka semua halaman akan hilang karena efek perubahan bahasa tadi.

3.2. Konfigurasi Halaman Settings
Berikutnya kita akan melakukan konfigurasi halaman settings untuk mengatur identitas dari project
website toko online kita. Masih pada halaman settings, atur beberapa bagian berikut ini :
1. Page title : halaman judul, akan ditampilkan pada baris judul (titel bar) web browser yang kita
gunakan.
2. Description : isikan deskripsi dari website toko online kita.
3. Logo : isikan dengan nama toko online kita.
4. Slogan : isikan dengan slogan toko online kita
5. Foot info : isikan catatan kaki, biasanya menunjukkan identitas pemilik website dan tahun
pembuatan atau copyright.
6. Login (required) : klik link edit untuk mengganti username default.
7. Password : klik link edit untuk mengganti password default.
8. Administrator email : isi dengan email admin.
9. Terakhir klik tombol Save untuk menyimpan konfigurasi settings.

Gambar 3.5. Halaman Settings

3.3. Konfigurasi Items
Konfigurasi Items berfungsi untuk mengatur berapa jumlah produk yang akan ditampilkan tiap
halamannya. Caranya dengan memilih sub menu Items lalu atur angkanya sesuai selera kita. Klik
tombol Save untuk menyimpan pengaturan.

Gambar 3.6. Halaman Sub menu Items
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