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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada  Praktikum  modul  satu  ini  akan  dijelaskan  mengenai 

manipulasi  ordering  system  di  dalam VirtueMart  dan manipulasi  Payment  

System di dalam VirtuMart

1.2 Tujuan 

Tujuan  Praktikan mengikuti  praktikum  E-Commerce  dan  E-

Bussines Modul 3 ini adalah :

1. Praktikan  dapat  melakukan  manipulasi  ordering  system  di  dalam 

VirtueMart

2. Praktikan  dapat  melakukan  manipulasi  Payment  System  di  dalam 

VirtuMart



BAB II
DASAR TEORI

Sistem Pembayaran E-commerce mempunyai karakteristik yaitu :

• Anonymity : Apakah pihak ketida dapat melacak siapa yang terlibat dalam 

transaksi pembayaran

• Security : Keamanan transaksi

• Overhead cost : Biaya/ongkos tambahan

• Transferability  :  Apakah  pembayaran  dapat  dilakukan  tanpa  perantara 

pihak ketiga misal bank

• Divisibility  :  Apakah  pembayaran  dapat  dipecah  menjadi  lebih  kecil 

dimana totalnya sama dengan pembayaran aslinya.

• Acceptability : Apakah pembayaran dapat diterima secara global

Metode Pembayaran dapat dilakukan dengan cara cash, credit card, check 

dan  Credit/Debit  yang  dikenal  juga  dengan 4C.  Idealnya  pembayaran  pada  e-

commerce  memiliki  karakteristik  secure,  low  overhead  cost,  transferable, 

acceptable anywhere dan divisible.

Ordering System  adalah  subsistem dalam  E-Commerce  yang digunakan 

untuk mengelola informasi mengenai pemesanan produk-produk atau jasa yang 

dijual. Informasi yang dapat dilihat adalah detail pemesanan, pilihan konsumen 

untuk cara  pembayaran.  Sedangkan informasi  yang bisa  diubah adalah  berupa 

status pemesanan. Informasi pemesanan dapat mempunyai kondisi sudah dibayar, 

dalam  proses  pengiriman,  atau  dibatalkan  kita  dapat  memberikan  keterangan 

sesuai  dengan  yang  kita  inginkan.  Pada  virtuemart  status  tersebut  diberi  nilai 

default yaitu Pending, Confirmed, Cancelled, Refunded, and Shipped.

1. Mengatur Metode Pembayaran

Virtuemart  telah  menyediakan  beberapa  cara  pembayaran.  Kita  dapat 

mengakses  metode  pembayaran  tersebut  melalui  menu  Store  → List  Payment 

Methodes



Kita dapat  menyesuaikan metode pembayaran  yang ingin kita  gunakan. 

Pilih  kolom active dan sesuaikan dengan tanda silang (aktif)  atau tanda silang 

(tidak aktif). Untuk mengetahui detil konfigurasi setiap metode pembayaran klik 

nama  methode  pembayaran  tersebut  (name).  Misalkan  kita  klick  metode 

pembayaran no 13 yaitu paypal (new API) maka akan ditampilkan seperti gambar 

berikut :

Pada form metode pembayaran, terdapat dua menu tab yang dapat kita edit 

yaitu menu payment methode form dan configuration. misalkan kita ingin 

membuat metode pembayaran baru sesuai dengan rekening yang kita miliki, dapat 

dilakukan seperti pada contoh berikut :



Klick menu store →Add Payment Methode kemudian isikan data seperti 

pada contoh dan klick save.

Hasilnya dapat kita dilihat sperti pada gambar berikut :

Beri centang untuk
mengaktifkannya

Masukkan alamat transfer 
berupa
no rekening, nama dan cabang 
bank

Pilih Addres Only/Cash on
Deivery



3. Administrasi pemesanan

List Order Status berisi informasi pemesanan, pilih menu Orders → List Orders 

untuk menampilkan semua data pemesanan.

Detil Pemesanan

Jika  kita  mengklik  nomor  pemesanan  (orders  number)  maka  kita  akan 

mendapatkan detil informasi pemesanan seperti pada gambar berikut :



Menambahkan informasi status pemesanan.

Pilih menu Orders  →List Orders Status Types untuk menampilkan data master 

status pemesanan. Kita dapat mengubahnya sesuai dengan kebutuhan kita.



BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

1. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari order form object!

 Jawab:  Fungsi  dari  order  form  object adalah  untuk  mempermudah 

pelanggan dan admin untuk memperoleh informasi pemesanan barang, 

sehingga  proses  delivery  dapat  berjalan  lancar.  Terdapat  beberapa 

order form object, sebagai berikut:

• Data customer : pengisian form yang berkaitan dengan customer.

• Shipping  Address  :  pelanggan  menentukan  metode  pengiriman, 

penghitungan biaya pengiriman, pajak yang dikenakan, dll.

• Payment Method : pelanggan menentukan metode pembayaran, misal 

Cash On Delivery.

• Confirmation :  konfirmasi  atas  segala  sesuatu yang telah ditentukan 

oleh pelanggan (kebenaran data  customer,  Shipping address, Pament  

Method).

2. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 methode pembayaran untuk E-commerce

 Jawab:

o Cash,  dengan  cara  membayar  langsung  menggunakan  alat 

pembayaran yang sah (uang) secara tunai yang biasanya dilakukan 

di tempat dimana barang atau jasa tersebut diperjualbelikan. 

o Credit card, jika menggunakan kartu kredit informasi yang kerap 

ditanyakan,  seperti  nama  yang  tercantum  dalam  kartu,  nomor 

kartu,  expire  date,  dan  lain  sebagainya.  Contoh lain  adalah  jika 

menggunakan cek personal, biasanya selain nomor cek, ditanyakan 

pula nama dan alamat bank yang mengeluarkan cek tersebut. 

o Check, seperti electronic check misalnya, konsumen diminta untuk 

mengisi  user  name  dan  password  terkait  sebagai  bukti  otentik 

transaksi melalui internet. 

o Credit/Debit,  bagi  perusahaan  yang  memperbolehkan 

konsumennya  untuk  melakukan  pembayaran  beberapa  kali 



(cicilan), biasanya akan ditanyakan pula termin pembayaran yang 

dikehendaki.  Setelah  konsumen  mengisi  formulir  elektronik 

tersebut,  maka  perusahaan  yang memiliki  situs  akan  melakukan 

pengecekan  berdasarkan  informasi  pembayaran  yang  telah 

dimasukkan  ke  dalam  sistem.  Melalui  sebuah  sistem  gateway 

(fasilitas  yang  menghubungkan  dua  atau  lebih  sistem  jaringan 

komputer yang berbeda), perusahaan akan melakukan pengecekan 

(otorisasi) terhadap bank atau lembaga keuangan yang berasosiasi 

terhadap  medium  pembayaran  yang  dipilih  oleh  konsumen 

(misalnya  menghubungi  Visa  atau  Mastercard  untuk  jenis 

pembayaran kartu kredit). 

o E-cash, User dan merchant memp wallet software. User membuat 

coin. Dengan metode blind signature coin disetujui oleh bank tanpa 

mengetahui  nomor  serinya  dan  mendebit  account  user.  Ketika 

melakukan  pembelian  e-  coin  di  kirimkan  ke  wallet  software 

merchant  kemudian  merchant  mendeposit  e-coin.  Ketika  coin  di 

deposit, bank mengecek serial numbernya apakah sudah ada atau 

belum di database. Jika belum ada transaksi disetujui dan account 

user di kredit. Untuk maintenance database, coin mempunyai masa 

berlaku tertentu, jika sudah lewat coin tidak berlaku lagi. 

3. Siapkan rancangan sistem untuk payment dan ordering system!

 Jawab:

 Payment System, dalam bisnis online ini  menggunakan tiga metode 

pembayaran:

a) Transfer ke Rekening

• Pelanggan  dapat  melakukan  transfer  dana  ke  salah  satu 

rekening yang tercantum sebelum batas waktu / tanggal yang 

tertera pada email konfirmasi belanja pelanggan.

• Lakukan  konfirmasi  pembayaran  pada  halaman  Konfirmasi 

Pembayaran agar kami dapat memproses pesanan pelanggan.



b) Bayar di Tempat

• Metode  ini  hanya  berlaku  untuk  pesanan  untuk  lokasi 

pengiriman disekitar bisnis online ini berdiri.

• Setelah  kurir  kami  mengantarkan  pesanan  anda,  anda  wajib 

membayar  lunas  pesanan  anda  kepada  kurir  kami  dan 

mencantumkan nama penerima.

c) Credit Card

• Pelanggan  memilih  jenis  credit  card  yang  disediakan  oleh 

admin yang akan digunakan untuk proses pembayaran.

• Pelanggan bertransaksi berdasarkan jenis credit card yang telah 

dipilih.  Informasi yang kerap ditanyakan,  seperti  nama yang 

tercantum  dalam  kartu,  nomor  kartu,  expire  date,  dan  lain 

sebagainya.

 Ordering  System,  dalam  bisnis  online  ini  langkah-langkah  yang 

dilakukan untuk memesan, sebagai berikut:

a) Calon pembeli mencari produk yang ingin dibeli.

b) Jika sudah ada yang cocok, klik cart pada form cart.

c) Jika ingin melanjutkan berbelanja, klik continue shopping.

d) Jika  sudah  selesai  berbelanja,  klik  checkout  dan  pilih  metode 

pembayaran yang akan digunakan.



BAB IV 

TUGAS PRAKTIKUM 

1. Aturlah  konfigurasi  sistem  pembayaran  sesuai  dengan  rancangan  yang 

anda siapkan ! 

Jawab: 

• Klik  Store   Add  Payment  Methode.  Atur  dan  sesuaikan  dengan  

rancangan metode pembyaran yang telah dibuat. 

klik save untuk menyimpan

2. Lakukan minimal 5 transaksi pembelian barang pada sistem e-commerce anda 

dengan menggunakan metode pembayaran yang telah anda tentukan. 

Jawab: 

• Klik Add to Cart pada form produk dan klik view cart untuk melihat hasil 

transaksi pencarian produk. Berikut tampilan pada form cart: 



• Klik  checkout  untuk  melanjutkan  transaksi  selanjutnya.  Pilih  metode 

pembayaran yang akan digunakan. Dan lakukan login. 

• Klik Next dan pilih metode pembayaran yang akan digunakan. 

• isilah sesuai dengan data yang diinginkan



3. Tentukan dan tambahkan informasi status pemesanan barang pada 

transaksi tersebut. 

Jawab: 

• Klik  Order   List  Order.  Disini  akan  muncul  informasi  status  

pemesanan yang telah dilakukan. 



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  Ordering  System  adalah 

subsistem  dalam  E-Commerce  yang  digunakan  untuk  mengelola  informasi 

mengenai pemesanan produk-produk atau jasa yang dijual. Informasi yang dapat 

dilihat adalah detail pemesanan, pilihan konsumen untuk cara pembayaran. Sistem 

Pembayaran E-commerce mempunyai karakteristik yaitu:

Anonymity,Security,Overheadcost,,Transferability,,Divisibility,Acceptability

4.2 Saran

Dalam Praktikum Modul Tiga ini disarankan agar asisten dosen


