
Konfigurasi Midtrans dengan Olzap 

 

Midtrans merupakan salah satu payment gateway yang dapat membantu penjual dan 

pembeli bertransaksi online. Layanan midtrans dapat memudahkan konsumen membayar 

dengan berbagai jenis pembayaran mulai dari transfer bank, kartu kredit, virtual account, debit, 

e-wallet, dan gerai minimarket. Olzap merupakan sistem yang memungkinkan terjadi penjualan, 

untuk memudahkan pembeli melakukan pembayaran maka dikembangkanlah pembayaran via 

Midtrans. Konfigurasi Olzap dengan Midtrans tentu saja diperlukan, oleh karena ini dibuatlah 

dokumen ini untuk menjelaskan apa saja yang harus dilakukan jika ingin menggunakan 

pembayaran Midtrans dengan Olzap. 

 

1. Setelah memiliki akun midtrans silahkan melakukan login akun midtrans anda di alamat 

https://account.midtrans.com/login  

 

2. Berikut adalah halaman yang akan muncul setelah melakukan login, pastikan 

Environment yang terpilih adalah Production

 

https://account.midtrans.com/login


3. Buka menu Settings => General Settings 

 

 

4. Akan muncul halaman sebagai berikut, harap isi form Business Settings sesuai data 

yang anda miliki 

 

  



5. Setelah selesai mengisi form tersebut kemudian buka menu Settings => Access Keys 

 

6. Berikut adalah tampilan pada access keys, akan menampilkan data yang diperlukan 

untuk proses selanjutnya. 

Data tersebut adalah Merchant ID, Client Key, Server Key 

 

  



7. Pada halaman panel website buka menu Admin => General Setting 

 

8. Kemudian klik tab Payment untuk membuka menu payment, akan tersedia setting 

configurasi untuk midtrans 

Url tersebut akan digunakan nanti pada setting configuration midtrans dan snap 

preference midtrans 

 

9. Selanjutnya scroll kebawah untuk menentukan jenis pembayaran midtrans yang ingin 

digunakan, harap hanya mengaktifkan jenis pembayaran yang sudah aktif di midtrans 

saja 

Harap isi kolom Merchant ID, CLIENT_KEY, SERVER_KEY sesuai dengan data yang 

tersedia pada menu Access Key midtrans sebelumnya 

Pada kolom Fee Transaksi dapat di isi sesuai dengan biaya admin yang ingin dikenakan 

kepada pembeli 

 



10. Untuk mengecek jenis pembayaran mana saja yang sudah aktif dapat menggunakan 2 

cara seperti dibawah: 

a. Buka menu Billings => Select Payment Type 

 

b. Klik tombol Add Payment Method pada dashboard midtrans 

 

Setelah selesai mengisi dan menyimpan payment channel pada menu panel, berikutnya 

adalah konfigurasi pada midtrans 



11. Buka menu Settings => VT-Web Preferences 

Akan muncul tampilan sebagai berikut, harap isi Display Name sesuai dengan nama 

yang Toko / Merchant yang anda inginkan, anda juga dapat menambahkan logo pada 

Merchant Logo 

Setting ini digunakan untuk metode pembayaran midtrans yang menggunakan VT-Web 

(melalui url yang diberikan oleh midtrans), setelah selesai klik simpan / save preferences 

 

12. Buka menu Settings => SNAP Preferences 

Akan muncul tampilan sebagai berikut, harap isi form yang tersedia seperti pada saat 

step VT-Web, setelah selesai klik simpan / save 

 



Kemudian masih di halaman yang sama pada menu di atas klik System Settings 

sehingga akan menampilkan halaman sebagai berikut, kemudian isi form yang tersedia 

dibawah 

Form diisi sesuai dengan data pada step 8, contoh seperti pada gambar 

Setelah selesai klik simpan / save 

 

13. Setelah setting VT-Web dan SNAP Midtrans, selanjutnya adalah konfigurasi url 

Buka menu Settings => Configuration 

Akan muncul halaman sebagai berikut, harap isi form pada 4 kolom seperti pada 

gambar, form diisi menggunakan data pada step 8, contoh seperti pada gambar 

Setelah selesai klik simpan / save 

 



14. Setelah semua setting sudah diset selanjutnya adalah menambahkan Billing 

Information, ini digunakan untuk memindahkan saldo di midtrans ke bank yang anda 

sudah inputkan 

Buka menu Billings kemudian tambahkan informasi bank anda, berikut adalah tampilan 

jika anda telah menambahkan billings 

 

15. Sekian adalah step by step konfigurasi untuk menambahkan pembayaran midtrans, 

selanjutnya adalah untuk mengecek apakah pembayaran midtrans sudah bisa berjalan 

dengan melakukan pembayaran menggunakan pembayaran midtrans 

Jika terjadi masalah harap hubungi sales representatif 


