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Menambah Produk

Fitur produk adalah fitur untuk menampilkan produk dari sebuah perusahaan. Dengan fitur ini, anda dapat mengenalkan 

produk buatan anda mulai dari harga, kode produk, deskripsi produk dan tentunya gambar tentang produk anda. 

1. Klik menu  Produk  > Tambah Produk
2. Terdapat form atau isian untuk  mengisi deskripsi produk anda.

3. Isi semua input yang ada pada form di atas. Semakin lengkap, semakin baik.



4. Kemudian Klik Simpan bila anda sudah selesai.

5. Halaman adminstrator akan refresh secara otomatis.

6. Akan muncul menu tambahan : Info Produk, Gambar Produk, dan Variasi Produk

7. Klik Gambar Produk untuk melihat daftar gambar produk. 

8. Klik tombol Tambah Gambar untuk mengupload gambar produk baru. Anda boleh upload gambar lebih dari satu.

9. Klik Variasi Produk untuk melihat daftar variasi produk.

10. Bila produk memiliki variasi misalnya warna, motif, atau ukuran, klik tombol Pilih. 

11. Sebuah popup window akan muncul. Lalu pilih produk variasi tersebut dengan klik pada gambarnya.
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Mengelola Daftar Produk

Fitur daftar produk ini untuk melihat produk dari ada di website anda. Dengan fitur ini, anda dapat melihat informasi produk 

mulai dari harga, kode produk, deskripsi produk dan tentunya gambar tentang produk anda. 

Mengakses Daftar Produk
1. Langkah pertama adalah Klik Produk kemudian klik "Daftar Produk".
2. Lalu akan muncul tampilan seperti ini :

3. Terdapat menu-menu yang bisa anda gunakan antara lain :
• Hapus : untuk menghapus produk
• Publish : untuk mengaktifkan produk (produk akan ditampilkan di website anda)
• Unpublish : untuk menonaktifkan produk (produk tidak ditampilkan di website anda)
• Tambah : untuk menambah produk
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Mengelola Kategori Produk

Anda bisa membuat kategori-kategori tentang produk anda dengan fitur ini. 

Mengakses dan Menambahkan Kategori 
Untuk menambahkan kategori-kategori, silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Pilih Produk, kemudian pilih Kategori Produk

2. Untuk menambahkan kategori,silahkan klik “Tambah”.



Ada beberapa form yang harus anda isi disana :

• Nama Kategori : Isikan nama kategori yang anda inginkan

• Sub Kategori dari : Pilih kategori yang menjadi sub kategori yang anda buat. Bila itu bukan sub kategori 

silahkan kosongkan saja.

• Deskripsi Kategori : Isikan sedikit deskripsi dari kategori anda. Isikan dengan deskripsi yang menarik.

• Status Kategori : Centang “Ya” bila anda ingin kategori tersebut muncul di website.

3. Klik Simpan bila anda sudah yakin dengan kategori yang anda isikan.
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Mengelola Konfigurasi Produk

Fitur ini membantu anda untuk mengatur cara menampilkan produk di halaman website.

Mengakses dan Setting Konfigurasi Produk
1. Silahkan masuk ke halaman administrator website anda. Kemudian pilih “Produk” dan klik “Konfigurasi Produk”

2. Berikut ini beberapa hal yang perlu anda ketahui:

1. Konfigurasi Umum

◦ Jumlah Produk Perbaris : Input ntuk mengatur jumlah per baris produk yang akan tampil di halaman 

website anda

◦ Tampilkan Keterangan, kode produk, Harga, Ukuran, Stok dan Berat : Bila nada centang “Ya” 

maka program website akan menampilkan kode produk, harga, ukuran, stok dan berat di detail 

produk.

◦ Tampilkan Harga : Bila anda centang “Ya”, maka harga produk akan ditampilkan di detail produk.

2. Jumlah Produk yang Ditampilkan dalam Satu Halaman 

◦ Dihalaman Utama : Jumlah produk yang akan tampil di halaman home. Produk akan tampil bila 



template menyediakan tempat untuk menampilkan produk-produk tersebut.

◦ Di Halaman Kategori : Jumlah produk yang akan tampil dihalaman kategori produk.

3. Ukuran Gambar

◦ Besar : Anda dapat mengatur sendiri ukuran gambar yang besar. 

◦ Sedang : Anda dapat mengatur sendiri ukuran gambar yang besar. 

◦ Kecil : Anda dapat mengatur sendiri ukuran gambar yang besar. 

3. Klik “Simpan Konfigurasi”


