Membuat Akun idhostinger
(STEP 1)
Tutorial ini menggunakan bahasa Indonesia, jika web browser Anda
menggunakan bahasa inggris harap disesuaikan sendiri. Untuk membuat
akun idhostinger langkah pertama masuk ke alamat www.idhostinger.com
klik buat akun. Isi formulir pendaftaran dengan data yang benar. Jika
sudah klik buat akun.

Jika

tidak ada

kesalahan

akan

keluar

pesan

pernyataan

yang

memberitahuukan bahwa pendaftaran hamper selesai.

Untuk langkah selanjutnya bukalah email Anda, kemudian baca email
yang dikirim oleh idhostinger yang judulnya “selamat datang”

Klik link aktivasi yang terdapat dalam email tersebut kemudian lanjutkan
proses pendaftaran akun idhostinger

Setelah link aktivasi dibuka maka secara otomatis Anda akan diarahkan
ke bagian pendaftaran domain dari idhostinger, silahkan pilih satal satu
akun yang ditampilkan oleh idhostinger. Saya sarankan Anda memilih
akun gratis karena saya tidak akan menanggung apapun jika anda melilih
akun premium atau bisnis.

Setelah memilih akun gratis, lanjut ke proses pembuatan domain. Isi
formulir pendaftaran domain yang ditampilkan oleh idhostinger. Pastikan
anda memilih subdomain, isi nama domain anda (nama domain tidak
boleh mengandung spasi dan tanda baca). Jika sudah masukan password
dan kode validasi. Kemudian klik buat.

Jika tidak ada kesalahan, domain yang akan anda buat akan nampak
seperti

data

Akun idhostinger Anda sudah jadi

di

bawah

ini.

MEMBUAT DATABASE MySQL di IDHOSTINGER
(STEP 2)

Masuk ke alamat www.idhostinger.com kemudian login menggunakan
akun Anda masing2, setelah berhasil login klik Hosting.

Klik kelola pada untuk masuk ke bagian cpanel dari idhostinger. Kemudian
cari menu Database MySQL. Klik menu tersebut

Masukan nama database MySQL, username dan passwordnya. (nama
database : toko, username : root, pass : <terserah mau diisi apa>) setelah
itu klik buat.

Database Anda sudah jadi.

UPLOAD OPENCART KE IDHOSTINGER (CARA 1)
(STEP 3)

Masuk ke alamat www.idhostinger.com kemudian login menggunakan
akun Anda masing2, setelah berhasil login lalu klik Hosting, kemudian klik
kelola. Pada bagian cpanel cari menu file manager 3, jika sudah ketemu
langsung klik menu tersebut.

Klik link masuk file manager

Masukan

password

kemudian tekan enter,

Anda akan dialihkan

kehalaman net2ftp.

Klik link public_html, hapus file dengan nama default.php.Pastikan file
opencart Anda sudah dicompres menggunakan winrar/winzip/7zip (buka

drive C:, kemudian masuk ke folder xampp > htdocs. Klik kanan pada
folder toko Anda kemudian pilih add to archive, atau klik kanan pilih send
to commpresed (zipped) folder). Klik link Upload

Klik link browse yang sebelah kanan kemudian pilih file toko yang sudah di
commpres tadi, lalu tekan centang yang berwarna hijau. Tunggu sampai
proses upload selesai.

Setelah proses upload selesai, klik back kemudian masuk ke link toko
Anda masing-masing.

silahkan cari file dengan nama config.php pada folder toko dan admin lalu
edit sesuai perintah berikut ini
<?php
// HTTP
define('HTTP_SERVER', 'http://www.namaDomain.com/');
define('HTTP_IMAGE', 'http://www.namaDomain.com/image/');
define('HTTP_ADMIN', 'http://www.namaDomain.com/admin/');
// HTTPS
define('HTTPS_SERVER', 'https://www.namaDomain.com/');
define('HTTPS_IMAGE', 'https://www.namaDomain.com/image/');
// DIR
define('DIR_APPLICATION',
'/home/namaUserHosting/public_html/namaDomain/catalog/');
define('DIR_SYSTEM',
'/home/namaUserHosting/public_html/namaDomain/system/');
define('DIR_DATABASE',
'/home/namaUserHosting/public_html/namaDomain/system/database/');
define('DIR_LANGUAGE',
'/home/namaUserHosting/public_html/namaDomain/catalog/language/');
define('DIR_TEMPLATE',
'/home/namaUserHosting/public_html/namaDomain/catalog/view/theme/'
);
define('DIR_CONFIG',
'/home/namaUserHosting/public_html/namaDomain/system/config/');
define('DIR_IMAGE',
'/home/namaUserHosting/public_html/namaDomain/image/');
define('DIR_CACHE',
'/home/namaUserHosting/public_html/namaDomain/system/cache/');
define('DIR_DOWNLOAD',

'/home/namaUserHosting/public_html/namaDomain/download/');
define('DIR_LOGS',
'/home/namaUserHosting/public_html/namaDomain/system/logs/');
// DB
define('DB_DRIVER', 'mysql');
define('DB_HOSTNAME', 'localhost');
define('DB_USERNAME', 'usernameDB');
define('DB_PASSWORD', 'passwordDB');
define('DB_DATABASE', 'namaDB');
define('DB_PREFIX', '');
?>

Setelah file config.php sudah diedit langkah selanjutnya adalah mengisi
database. Agar proses pengisian berjalan dengan cepat. Eksport dulu
database yang sudah ada di xampp caranya buka localhost/phpmyadmin,
lalu pilih database (dbtoko) kemudian klik eksport. Pastikan semua tabel
sudah dipilih, pilih format sql, kemudian centang save as, berinama filenya
dengan nama dbtoko kemudian klik go. Hasilnya adalah dbtoko.sql (file ini
nanti yang akan kita gunakan). Sekarang kembali ke hosting, masuk ke
cpanel kemudian pilih Database MySQL.

Klink link phpmyadmin

Klik link masuk phpmyadmin, kemudian masukan password database lalu
tekan enter. Anda akan dialihkan ke halaman phpmyadmin. Kemudian klik
import

klik browse untuk memasukan file database (dbtoko.sql) kemudian klik go.
Tunggu sampai proses upload selesai. Setelah selesai cek website anda
dengan mengetikan alamat website Anda pada web browser.

UPLOAD OPENCART di IDHOSTINGER (CARA 2)

Untuk cara ke 2 ini langkah-langkahnya hampir sama dengan cara
pertama (menggunakan cara 1 atau cara 2 tetap harus membuat
database). Ikuti langkah-langkah dari cara pertama sampai upload file.
Bedanya di cara ke dua ini yang diupload adalah file opencart yang belum
diinstal. Buka folder opencart kemudian cari folder upload (jika belum
dirumah namanya, jika sudah dirubah nama foldernya berubah menjadi
toko) kemudian compres file tersebut. (file ini yang diupload). Setelah
proses upload selesai masukan alamat website Anda ditambah dengan
/upload atau /toko. (Contoh ariphunt.hol.es/toko) lalu lakukan instalasi
opencart secara online!

