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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inventory Management System adalah subsistem dalam 
Ecommerce yang digunakan untuk mengelola informasi mengenai 
produkproduk atau jasa yang dijual. Informasi yang dapat dimanipulasi 
adalah berupa nama dan deskripsi produk/jasa, harga, kuantitas, dan 
lainlain. Dalam modul ini akan dibahas tentang Inventory Management 
System.

B. TUJUAN

1. Praktikan dapat melakukan manipulasi Inventory Management System di  
dalam OsCommerce

2. Praktikan dapat melakukan manipulasi Profile Management System di  
dalam OsCommerce



BAB II
LANDASAN TEORI

Inventory Management System adalah subsistem dalam E-Commerce 
yang digunakan untuk mengelola   informasi   mengenai   produk-produk   atau 
jasa   yang   dijual.   Informasi   yang   dapat 
dimanipulasi   adalah   berupa   nama   dan   deskripsi   produk/jasa,   harga, 
kuantitas,   dan   lain-lain. 
Sedangkan fitur-fitur yang ada berupa katalog produk, informasi rinci dari produk, 
pencarian produk 
secara cepat, pengawasan stok, dan lain-lain. 

Profile Management  System  adalah  subsistem dalam  E-Commerce 
yang digunakan untuk 
mengelola  informasi  mengenai  pelanggan.   Informasi  yang dapat  dimanipulasi 
dapat  berupa nama, 
alamat, nomor  telepon,  nomor kartu kredit  (opsional),  dan  lain-lain. 
Sedangkan fitur-fiturnya berupa registrasi  pelanggan,  pengubahan profil 
pelanggan,  pelacakan kata sandi,  pengiriman  tanggapan, promosi, dan lain-lain.
1.  Informasi Toko dan Pemilik Toko

Informasi   toko   berisi   informasi   tentang  nama  toko,   nama 
perusahaan,   logo perusahaan,  alamat, kota, negara, telp, nama pemilik dan 
alamatnya, deskripsi toko, informasi mata uang  dan lainnya yang berkenaan 
dengan toko online yang kita bangun. Menu tersebut dapat kita  akses dengan 
mengklik Store  1.1 Edit Store.

2. Administrasi Produk
Dengan Virtumart kita dapat mengkategorikan produk berdasarkan manufaktur 
dan kategori produk. Kategori produk dapat berisi informasi sub kategori produk 
yang akan menjelaskan informasi  lebih detil. Oleh karena produk dan kategori 
produk berkaitan dengan vendor yang memproduksinya maka perlu dibuat  data 
vendor   terlebih dahulu sebelum menambahkan produk dan kategori produk.
2.1 Kategori Produk
Untuk melihat list kategori produk dapat memilih menu Products →  List 
Categories.
Menambah atau memodifikasi kategori produk dapat kita pilih Products →  Add 
Category.

2.2 Produk
Kita dapat memilih menu Products  Add Product untuk menambahkan record  
produk baru.

3. Manajemen Pengguna
Pada   VirtueMart   kita   dapat  mengelola   informasi   pelanggan   dengan 
menggunakan  menu   User 
Management. Terdapat beberapa fitur aplikasi yaitu Shopper Groups, Users, User 
Groups dan User Registration Field.  Shopper  Groups berfungsi  untuk 
mengelompokkan pembeli  berdasarkan suatu 



kebutuhan  tertentu misalkan  tingkat  pembelian (pembeli   retail,  pembeli 
Grosir),  pajak dan  lain-lain. 
Menu User membantu kita untuk menambah, memodifikasi, atau menghapus 
pengguna, User Groups 
berfungsi  untuk menentukan hak akses pengguna.  Sedangka€n Registration 
Fields memungkinkan 
kita untuk menampilkan isian data pada saat registrasi pengguna atau account 
maintenance. 

Kita dapat memilih menu Shopper →  Add Shopper Group untuk menambah 
shopper group.
Pilih menu Admin →  Users untuk menambahkan pengguna.
Pilih Menu Admin →  User Groups untuk menambah user group.
Untuk menampilkan user registration fields pilih menu Admin →  Manage User 
Fields.



BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan  dan  jelaskan  tahapan-tahapan  pengembangan  sistem 

ECommerce!

             Untuk pengembangan sistem e-Commerce, terdapat beberapa tahapan 

yang dapat dilakukan:

• Pengembangan  website  sederhana  dengan  tujuan  untuk 

memperkenalkan  perusahaan  dan  produk  kepada  konsumen, 

sekaligus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.

• Product  cataloging,  penyimpanan sebagian  besar/seluruh produk 

perusahaan  dalam basisdata  yang  terkoneksi  pada  internet  yang 

memudahkan perusahaan dalam memelihara data produk yang ada 

dan memungkinkan pencarian produk secara interaktif tetapi belum 

sampai kepada pembayaran secara online.

• Full e-commerce dengan kemampuan product cataloging ditambah 

dengan  kemampuan  untuk  menerima  pembayaran  secara  online 

dan proses-proses lainnya secara online.

2. Sebutkan  dan   jelaskan  lima  subsistem  yang  umumnya  terdapat 

dalamsistem  ECommerce!

              Di dalam sistem e-Commerce terdapat lima subsistem umum, yaitu:

a. Inventory Management System

• Mengelola informasi mengenai produk yang dijual

• Informasi berupa: nama dan deskripsi produk, harga, kuantitas, dan 

lain-lain.

• Fitur:  katalog  produk,  informasi  rinci  dari  produk,  pencarian 

produk secara cepat, pengawasan stok, dan lain-lain.

b. Profile Management System

• Mengelola informasi mengenai pelanggan

• Informasi dapat berupa: nama, alamat, nomor telepon, nomor kartu 

kredir (opsional), dan lain-lain.



• Fitur:  registrasi  pelanggan,  pengubahan  profil  pelanggan, 

pelacakan kata sandi, pengiriman tanggapan, promosi, dan lain-lain

c. Ordering Management System

• Menerima dan memroses pemesanan

• Informasi  dapat  berupa:  produk yang dipesan,  harga  pembelian, 

kuantitas  produk,  tanggal  pemesanan  dan  pengiriman,  status 

pemesanan, dan lain-lain.

• Terkait erat dengan inventory dan profile

• Fitur: shopping cart, pembayaran, histori pemesanan, dan lain-lain.

d. Shipping/Delivery Management System

• Mengelola pengiriman produk dan status

• Dua  cara  penerimaan  produk:  unduh  langsung,  jasa  agen 

pengiriman

• Terkait erat dengan Profile dan Ordering Management System

e.  Reporting System

• Menghasilkan laporan sesuai dengan yang diinginkan

• Contoh:  seberapa  tinggi  tingkat  penjualan  dalam  suatu  periode, 

besarnya laba yang dicapai, distribusi laba pada tiap produk, siapa 

pelanggan terbaik

3. Siapkan  beberapa  materi/file  untuk  manipulasi  inventory  (menambah 

informasi yang terkait dengan produk) dan profile!

Inventory  Management  System  adalah  subsistem  dalam  Ecommerce  yang 

digunakan  untuk  mengelola  informasi  mengenai  produkproduk atau  jasa  yang 

dijual.  Informasi  yang  dapat  dimanipulasi  adalah  berupa  nama  dan  deskripsi 

produk/jasa, harga, kuantitas, dan lainlain. Sedangkan fiturfitur yang ada berupa 

katalog  produk,  informasi  rinci  dari  produk,  pencarian  produk  secara  cepat, 

pengawasan stok, dan lainlain.

Profile  Management  System  adalah  subsistem  dalam  Ecommerce  yang 

digunakan untuk mengelola informasi mengenai pelanggan. Informasi yang dapat 

dimanipulasi  dapat  berupa  nama,  alamat,  nomor  telepon,  nomor  kartu  kredit 

(opsional), dan lainlain.



Sedangkan  fiturfiturnya  berupa  registrasi  pelanggan,  pengubahan  profil 

pelanggan, pelacakan kata sandi, pengiriman tanggapan, promosi, dan lainlain.



BAB IV

TUGAS PRAKTIKUM

1. Tambahkan  informasi   terkait  manufaktur,   kategori   produk,   produk, 
harga   produk,   atribut 
produk, tipe produk, discount  dan review produk sesuai dengan studi kasus e-
commerce yang 
anda pilih.
2. Isikan   informasi   yang   terkait   dengan  Profile   Management   System 
dalam   bisnis   online 
kelompok Anda!

Jawaban :

1.
Membuat kategori

1. aktifkan xampp
2. buka browser
3. tulis pada address bar localhost/nama virtumart/administrator/

karena virtumart saya laptopku maka localhost/laptopku/administrator/
4. pilih virtumart 

5. pilih product > add category 
isi nama kategori dan diskripsinya. Lalu klik 'apply'(contoh: buat kategori 
dengan nama dell)



Menambah product

1. pilih product > add product
2. isi data barang / produknya. Klik tab lain seperti product status dan produk 

image untuk mendambah deskripsinya.
3. save

TAMPILAN PADA WEB JOOMLA



BAB V
TUGAS TAMBAHAN



BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Inventory  Management  System  adalah  subsistem  dalam 
Ecommerce yang digunakan untuk mengelola informasi mengenai produk-
produk atau jasa yang dijual. Informasi yang dapat dimanipulasi  adalah 
berupa  nama  dan  deskripsi  produk/jasa,  harga,  kuantitas,  dan  lainlain. 
Sedangkan fiturf-itur yang ada berupa katalog produk, informasi rinci dari 
produk, pencarian produk secara cepat, pengawasan stok, dan lainlain. 

Profile Management System adalah subsistem dalam Ecommerce 
yang  digunakan  untuk  mengelola  informasi  mengenai  pelanggan. 
Informasi  yang  dapat  dimanipulasi  dapat  berupa  nama,  alamat,  nomor 
telepon,  nomor  kartu  kredit  (opsional),  dan  lainlain.  Sedangkan 
fiturfiturnya  berupa  registrasi  pelanggan,  pengubahan  profil  pelanggan, 
pelacakan kata sandi, pengiriman tanggapan, promosi, dan lainlain.


