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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Dalam  bisnis  online  dapat  dilakukan  manipulasi  yang  terkait 

dengan  kategori  vendor  dan  vendornya.  Dengan  tujuan  untuk 

mengklasifikasikan jenis barang dan jasa yang vendor tawarkan di situs 

kita.  Virtuemart  menyediakan  menu  yang  bisa  digunakan  untuk 

memanipulasi hal itu, yaitu menu vendor yang terdiri dari dua sub bagian 

List Category Vendor dan Vendor itu sendiri yang akan dijelaskan dalam 

modul ini. 

1.2 Tujuan 

• Praktikan dapat melakukan manipulasi yang terkait dengan Kategori 

Vendor di dalam VirtueMart 

• Praktikan dapat melakukan manipulasi yang terkait dengan Vendor di 

dalam VirtueMart. 



BAB II
DASAR TEORI

o Teori Singkat

Kategori Vendor adalah cara untuk mengklasifikasikan jenis barang dan jasa yang 

vendor  tawarkan  di  situs  kita.  Sebagai  contoh,  Anda  mungkin  memiliki  toko 

online untuk membeli dan menjual furnitur. Anda mungkin ingin membuat vendor 

kategori seperti "Barang Antik" dan "Kantor Furniture". Perhatikan bahwa vendor 

di situs kita hanya dapat dikaitkan dengan kategori vendor tunggal, jadi penting 

untuk  menggunakan  kategori  yang  cukup  besar  untuk  mewakili  pilihan 

pembelanja  tentang  etalase.  Misalnya,  "Mebel  Antik"  dan  "Vintage  Clothing" 

tidak  akan  memerlukan  kategori  yang  luas  jika  Anda  memiliki  vendor  yang 

menjual  kedua  jenis  item  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Anda  mungkin  ingin 

menggunakan  "Antik"  sebagai  kategori  vendor  Anda.  VirtueMart  menciptakan 

nama kategori  vendor "-default-"  setelah  instalasi.  Hal  ini  tidak  penting  untuk 

diubah, kecuali Anda memilih untuk sepenuhnya memanfaatkan fungsi kategori 

vendor.

1. Browsing Vendor Categories

Vendor Category List dapat diakses dalam menu Vendor Menu dengan cara pilih 

Vendor List Vendor Categories.  



2. Menambahkan kategori Vendor

3. Edit Kategori Vendor

Untuk mengedit  kategori  vendor,  pilih  Vendor  List  Vendor Categories  pada  

menu Admin VirtueMart. Ini akan mengembalikan screen Vendor Category List. 

Lalu klik pada teks yang menunjukkan nama kategori vensor yang akan diedit. 

Selanjutnya  tampilan  akan kembali  ke Vendor Category  Form.  Setelah  selesai 

mengubah, klik SAVE dan akan kembali ke screen Vendor Category List.

4. Menghapus Kategori Vendor

Jika  ingin  menghapus  kategori  vendor,  semua  vendor  dalam kategori  tersebut 

akan  dikembalikan  menjadi  "-default-"  kategori  vendor  yang  dibuat  pada  saat 

instalasi.  Untuk  menghapus  kategori  vendor  ,  dapat  masuk  ke  screen  Vendor 

Category List. Klik pada icon trash maka kategori tersebut akan dihapus.



5. Menambahkan Vendor Baru

Untuk menambahkan Vendor baru, Klik Vendor Add Vendor pada VirtueMart  

Admin Menu.

Kemudian dapat mengisi data-data seperti dibawah ini.

Selanjutnya klik Save untuk menyimpan data vendor



6. Edit Vendor

Untuk  mengedit  vendor  yang  ada,  pilih  "Vendor Vendor  List"  untuk  melihat  

daftar semua vendor. Kemudian pilih pada nama vendor kemudian klik update 

maka akan kembali ke menu sebelumnya untuk dapat mengedit informasi vendor.



BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

Soal :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Vendor! 
2. Sebutkan 5 kategori vendor yang terkait dengan Buku! 

Jawab :

1. Vendor  adalah  suatu  perusahaan  yang  menyuplai  barang  atau  layanan 
untuk perusahaan lain, yang disebut juga supplier. 

2. - yudhistira
- eirlangga
- tiga serangkai
- gramedia
- bobo



BAB IV
TUGAS PRAKTIKUM

Tugas Praktikum 
1. Buatlah 5 kategori vendor yang terkait dengan Buku 
2. Lakukan editing terhadap informasi kategori vendor 
3. Tambahkan 5 vendor yang terkait dengan buku. 
4. Lakukan editing terhadap informasi vendor yang telah ada. 

Jawab :
1. Kategory Vendor

• browsing vendor categorys
menu Vendor Menu dengan cara pilih Vendor => List Vendor Categories

• Menambahkan kategori Vendor 
Vendor => new

pilih save untuk menyimpan



2. Mengedit Vendor

▪ Klik 'Category Name' vendor yang ingin di edit.

ubah nama dan deskripsi

pilih save

3. Menambahkan Vendor Baru
Klik Vendor => Add Vendor.  Isi informasi Vendor



klik save

4. Mengedit Vendor
pilih vendor dan klik update

Edit 

informasi
lalu pilih save



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada praktikum dan penjelasan modul keempat ini, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pembutan kategori vendor untuk mengklasifikasikan jenis 

barang dan jasa yang vendor tawarkan di situs yang kita bangun.

5.2 Saran

Dalam Praktikum Modul Tiga ini disarankan agar asisten dosen


