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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Shipping  adalah  jasa  pengiriman  yang  digunakan  untuk 

mengirimkan barang  yang  dibeli  lewat  toko  online.  Shipping  ini  bisa  

memudahkan tersampainya suatu barang ke tangan pembeli dengan kota 

atau  negara  tujuan yang  berbeda-beda  dengan  tarif  yang berbeda  pula  

sesuai dengan berat dan tujuannya. Oleh karena itu, di dalam virtueMart  

ini disediakan space untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan 

shipping ini.

1.2 Tujuan 

• Praktikan dapat melakukan manipulasi yang terkait dengan Shipping 

di dalam VirtueMart 



BAB II
DASAR TEORI

2.1 Teori Singkat

Shipping adalah jasa pengiriman yang digunakan untuk mengirimkan barang yang 

dibeli  lewat  took  online.  Tarif  dari  Jasa  Pengiriman  berbeda-beda  tergantung 

perusahaan, berat, tujuan pengiriman dan faktor-faktor lainnya.

1. Menambahkan Shipper baru.

Untuk menambahkan shipper baru klik Create Shipper dari menu Shipping.

List order hanya nilai numerik yang digunakan untuk mengenali nama Shipper. 

Jadi masukkan nilai 1 untuk shipper yang ingin dimasukkan pada urutan 1, dan 

seterusnya.

2. Melihat Daftar Shipper

Selanjutnya  jika  ingin melihat  daftar  Shipper  yang digunakan,  dapat  mengklik 

Shipper yang selanjutnya akan masuk ke Shipper List seperti gambar dibawah ini.



3. Menambahkan/Edit Shipper Baru

Jika  ingin  menambahkan  perusahaan  Shipping  yang  ingin  digunakan,  maka 

dibutuhkan konfigurasi tarif/rate shipping. Anda dapat melakukan set up tarif/rate 

yang  berbeda  untuk  level  pelayanan  yang  berbeda.  (contohnya  adalah  hari 

selanjutnya, 2 hari, first class , dan lain-lain.) atau tergantung berat barang yang 

dikirimkan.

Untuk  menambahkan  atau  mengedit  tarif/rate  Shipping  baru,  dapat  mengklik 

Create Shipping Rate pada menu Shipping. Kemudian muncullan tampilan seperti 

dibawah ini.



4. Menghapus Tarif/rate Shipping.

Untuk  mengedit  atau  menghapus  Tarif/rate  shipping  yang  telah  ada  ,  klik 

Shipping Rates dari menu Shipping. Maka muncul tampilan dibawah ini.

Dengan mengklik pada nama rate shipping pada daftar, maka dapat mengakses 

form rate shipping untuk melakukan edit dari rate shipping.

Sedangkan untuk menambahkan, klik New pada toolbar..



BAB III
TUGAS PENDAHULUAN

Soal :

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Shipping 
2. Sebutkan 5 Shipper yang ada di Indonesia dan berikan contoh rate yang 

ada 

Jawaban :

1. Shipping  adalah  jasa  pengiriman  yang  digunakan  untuk  mengirimkan 
barang yang dibeli lewat toko online. Tarif dari Jasa Pengiriman berbeda-
beda  tergantung  perusahaan,  berat,  tujuan  pengiriman  dan faktor-faktor 
lainnya. 

2. - feedex, tarif termurahnya $ USD 44
- DHL, tarif termurahnya $ USD 39
- Tiki JNE, tarif termurahnya $ USD 39
- Post Indonesia, tarif termurahnya $ USD 12
- PT. Niaga shipping, tarif termurahnya $ USD 15



BAB IV
TUGAS PRAKTIKUM

Tugas Praktikum 
1. Tambahkan 5 shipper baru yang anda temukan 
2. Masukkan data-data  tentang rate  shipper  sejumlah 5 shipper  yang anda 

temukan. 

Jawab :

1. Menambahkan shipper
• Untuk menambahkan shipper baru klik Create Shipper dari menu Shipping

• List  order  hanya nilai  numerik  yang digunakan untuk mengenali  nama 
Shipper. Jadi masukkan nilai 1 untuk shipper yang ingin dimasukkan pada 
urutan 1, dan seterusnya. 

• kemudian pilih save



2. Rate shipper
• Jika  ingin  menambahkan  perusahaan  Shipping  yang  ingin  digunakan, 

maka dibutuhkan konfigurasi  tarif/rate  shipping.  Anda dapat melakukan 
set  up  tarif/rate  yang  berbeda  untuk  level  pelayanan  yang  berbeda. 
(contohnya adalah hari selanjutnya, 2 hari, first class , dan lain-lain.) atau 
tergantung berat barang yang dikirimkan. 

• Untuk  menambahkan  atau  mengedit  tarif/rate  Shipping  baru,  dapat 
mengklik  Create  a  Shipping  Rate  pada  menu  Shipping.  Kemudian 
muncullan tampilan seperti dibawah ini. 

• pilih save



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dapat diambil kesimpulan berdsarkan praktikum dan penjelasan pada modul

bahwa shipping adalah jasa pengiriman yang digunakan untuk mengirimkan

barang yang dibeli lewat toko online. Tarif dari Jasa Pengiriman berbeda-beda

tergantung perusahaan, berat, tujuan pengiriman dan faktor-faktor lainnya.

5.2 Saran

Dalam Praktikum Modul Tiga ini disarankan agar asisten dosen


