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Modul 1
KONSEP E-BUSINESS & E-COMMERCE, 

INSTALASI JOOMLA & VIRTUEMART

A. Tujuan :
1. Praktikan dapat memahami konsep dasar E-Business dan E-Commerce
2. Praktikan dapat melakukan instalasi Joomla dan VirtueMart
3. Praktikan dapat membuat suatu ide bisnis online

B. Dasar Teori :
1. Konsep E-Business dan E-Commerce

Secara  umum  Electronic  Commerce (E-Commerce)  dapat  didefinisikan  sebagai  sebagai 
segala  bentuk  transaksi  perdagangan/perniagaan  barang  atau  jasa  (trade  of  goods  and  service) 
dengan  menggunakan  media  elektronik.  Sedangkan  E-Business memiliki  definisi  yang  lebih  luas 
daripada  E-Commerce.  E-Business  mencakup segala aspek yang ada di dalam  E-Commerce, plus 
bagaimana cara menjalankan bisnis (proses internal di dalam organisasi).

Di dalam E-Commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan/perniagaan hanya 
berhubungan  melalui  suatu  jaringan  publik  (public  network)  yang  dalam  perkembangan  terakhir 
menggunakan media internet.

Secara  umum,  E-Commerce dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  jenis,  yaitu:  Business  to 
Business (B2B) dan Business to Consumer (B2C). B2B adalah sistem komunikasi bisnis online antar 
pelaku bisnis, sedangkan B2C merupakan mekanisme toko  online (electronic shopping mall), yaitu 
transaksi  antara  pihak  yang  menawarkan  barang  atau  jasa  dengan  pihak  pembeli  dengan 
menggunakan media internet.  Dalam B2B,  pada umumnya,  transaksi  dilakukan oleh para  trading 
partners yang sudah saling kenal dengan format data yang telah disepakati  bersama. Sedangkan 
dalam B2C sifatnya terbuka untuk publik, sehingga setiap individu dapat mengaksesnya melalui suatu 
web server. Dalam modul ini, untuk selanjutnya yang dibahas adalah B2C.

Model transaksi E-Commerce dapat digambarkan sebagai proses seperti yang terlihat dalam 
Gambar 1.

Gambar 1.  Model Transaksi e-Commerce
Pada Gambar 1 terlihat calon pembeli (buyer) melihat atau mencari barang atau jasa yang dia 

inginkan yang ditawarkan di dalam website perusahaan dan mencari data atau informasi tertentu yang 
dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan. Jika tertarik dengan 
produk  atau  jasa  yang  ditawarkan,  buyer dapat  melakukan  transaksi  perdagangan  dengan  cara 
melakukan  pemesanan  secara  elektronik  (online  orders),  yaitu  dengan  menggunakan  perangkat 
komputer dan jaringan internet. Berdasarkan pesanan tersebut,  perusahaan akan mendistribusikan 
barangnya  kepada  buyer.  Selanjutnya,  melalui  internet  dapat  pula  dilakukan  aktivitas  pasca 
pembelian,  yaitu  pelayanan  purnajual  (electronic  customer  support).  Proses  ini  dapat  dilakukan 
melalui  jalur  konvensional,  seperti  telepon,  ataupun  jalur  internet,  seperti  e-mail,  teleconference, 
chatting,  dan  lain-lain.  Dari  interaksi  tersebut  diharapkan  customers  dapat  datang  kembali  dan 
melakukan pembelian produk atau jasa di kemudian hari (follow-on sales).



2. Joomla & VirtueMart
2.1Joomla
Adalah CMS (Content Management System) berbasis Open Source yang dapat kita gunakan untuk 
membuat web site atau aplikasi internet lainnya. Secara default joomla lebih cocok untuk aplikasi web 
portal  oleh karena itu untuk dapat  mendukung aplikasi  web e-commerce maka perlu ditambahkan 
komponen yaitu VirtueMart.

2.2VirtueMart
2.2.1 Apa itu VirtueMart

Adalah aplikasi shopping cart yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan elektronik 
menggunakan  internet.  VirtueMart  merupakan  sebuah  Component (plugin)  untuk  Content  
Management  System (CMS)  yaitu  Joomla/Mambo  yang  digunakan  untuk  transaksi  e-commerce 
berskala kecil sampai menengah.

2.2.2 Fitur VirtueMart
Secara  umum  fitur  aplikasi  yang  disediak  oleh  VirtureMart  cukup  mendukung  untuk 

membangun  aplikasi  e-commerce  seperti  fitur  manajemen  profile  perusahaan,  katalog  barang, 
pembayaran, pengiriman dan pelaporan.

2.2.3 Kebutuhan Instalasi VirtueMart
Joomla dan Mambo harus diintal  lebih dahulu sebelum kita melakukan instalasi  VirtueMart 

karena VirtueMart membutuhkan CMS sebagai RunTime Environment
a) Kebutuhan Server

• Apache 1.3.19 atau terbaru- http://www.apache.org, rekomendasi : Apache 2.2.x
• PHP 4.2.x atau terbaru - http://www.php.net, rekomendasi: PHP 5.2.x
• MySQL 3.23.x atau terbaru - http://www.mysql.com, rekomendasi: MySQL 5.0.x
• Joomla! 1.0.x or Mambo (>= 4.6.2), recommended: Joomla! 1.0.x

b) Kebutuhan Client
• Browser  :  Internet  Explorer  (version  5.5+),  Firefox,  Opera  9+,  Safari  and  Konqueror. 

Javascript tidak perlu diaktifkan (enabled) pada proses shopping dan ceck out.  Namun 
untuk menu administrator Javascript perlu diaktifkan.

3. Intalasi dan Setting Joomla dan VirtueMart
Berikut  adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk instalasi  Joomla dan VitueMart 

pada komputer web server:
a) Pastikan bahwa komputer telah memiliki web server Apache dan web server MySQL (cukup 

dengan menginstal WAMP Server)
b) Jalankan Server Apache
c) Instal Joomla :

• Ekstrak file ZIP (Joomla_1.5.20-Stable-Full_Package.zip) di dalam folder C:/wamp/www

• Ubah nama folder C:/wamp/www/Joomla_1.5.20-Stable-Full_Package menjadi 
C:/wamp/www/Joomla (untuk mempermudah pemanggilan folder dalam instalasi)

• Buka web browser: http://localhost/joomla/installation/index.php

Gambar 2. Window 1 proses instalasi Joomla

http://localhost/joomla/installation/index.php


• Klick Next

Gambar 2. Window 2 proses instalasi Joomla
• Klick Next

Gambar 2. Window 3 proses instalasi Joomla

• Klick Next

Gambar 2. Window 4 proses instalasi Joomla



• Klick Next

Gambar 2. Window 5 proses instalasi Joomla

• Klick Next

Gambar 2. Window 6 proses instalasi Joomla
• Klick Next

Gambar 2. Window 7 proses instalasi Joomla



• Klick Next
Hapus folder Installation  C:/wamp/www/Joomla/Installation

Gambar 2. Window 8 proses instalasi Joomla

• Klick Next

Gambar 2. Window 9 proses instalasi Joomla

d) Instalasi VirtueMart :
Secara garis besar proses instalasi Virtuemart adalah 
1. Instalasi Komponent Utama VirtueMart yaitu file (com_virtuemart_1.1.5.j15)
2. Instalasi Modul VirtuMart yaitu file (mod_virtuemart_1.1.5.j15)
3. Publish WebSite (mengkatifkan/enable modul)
Untuk jelasnya dapat dilihat pada tutorial berikut :
• Ekstrak file ZIP (VirtueMart_1.1.5-COMPLETE_PACKAGE.j15.zip) di dalam folder 

C:/wamp/www/Joomla
• Ubah nama folder C:/wamp/www/ VirtueMart_1.1.5-COMPLETE_PACKAGE.j15 menjadi 

C:/wamp/www/ VirtueMart (untuk memudahkan instalasi/opsional)
• Login pada backend Joomla (Administrator)
• Masukkan username dan Password



Gambar 3. Window 1 proses instalasi VirtueMart

• Pilih Extensions dan klick install/Uninstal

Gambar 3. Window 2 proses instalasi VirtueMart

• Lakukan instalasi komponen utama VirtueMart yaitu file “com_virtuemart_1.1.5.j15”

Gambar 3. Window 3 proses instalasi VirtueMart



Gambar 3. Window 4 proses instalasi VirtueMart

• Klick tombol Upload file & install, maka instalasi komponen utama selesai. Kita bisa melakukan 
instalasi contoh data atau go directly to the shop 

Gambar 3. Window 5 proses instalasi VirtueMart

Kemudian  langkah  selanjutnya  adalah  instalasi  modul  VirtueMart  yaitu  file 
“mod_virtuemart_1.1.5.j15”. kita ulangi seperti langkah diatas.

Gambar 3. Window 6 proses instalasi VirtueMart



Gambar 3. Window 7 proses instalasi VirtueMart

Klick upload File & install maka instalasi modul selesai.

Gambar 3. Window 8 proses instalasi VirtueMart

Langkah  selanjutnya  adalah  mengaktifkan  modul  VirtueMart  agar  dapat  diakses 
(dipublish).  Pilih  Extensions    Modul  Manager.  Pilih  tab  Site  kemudian cari  modul 
dengan nama VirtueMart Module,  Klick enable. Anda juga bias melakukan perubahan 
setting dengan mengklick VirtueMart Module tersebut. 

Gambar 3. Window 9 proses instalasi VirtueMart



Cek website e-commerce anda ketik alamat http://localhost/joomla/ dan pilih VirtueMart 
Module

Gambar 3. Window 10 proses instalasi VirtueMart

C. Sumber Pustaka :
1. David  Whitely,  “e-Commerce:  Strategy,  Technology  and  Application”,  Maidenhead: 

McGraw-Hill, 2000.
2. Adi  Nugroho,  “e-Commerce:  Memahami  Perdagangan  Modern  Di  Dunia  Maya”, 

Bandung: Informatika, 2006.

3. Joomla. URL: http://www.joomla.org

4. VirtueMart. URL: http://www.virtuemart.net

D. Tugas Pendahuluan :
1. Jelaskan pengertian E-Business dan E-Commerce!
2. Sebutkan dan jelaskan karakteristik E-Commerce!
3. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis E-Commerce!
4. Sebutkan dan jelaskan dampak E-Commerce terhadap praktik bisnis!
5. Sebutkan dan jelaskan pendistribusian pesanan pembeli dalam E-Commerce!
6. Sebutkan dan jelaskan macam-macam metode pembayaran E-Commerce!

E. Tugas Praktikum :
1. Lakukan instalasi aplikasi online shop Jommla dan VirtueMart
2. Tentukan ide bisnis untuk membuat bisnis online!

http://www.virtuemart.net/
http://www.joomla.org/
http://localhost/joomla/


Modul 2
INVENTORY MANAGEMENT SYSTEM & PROFILE MANAGEMENT SYSTEM

A. Tujuan :
1. Praktikan dapat melakukan manipulasi Inventory Management System di dalam VirtueMart
2. Praktikan dapat melakukan manipulasi Profile Management System di dalam VirtuMart

B. Dasar 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.



Ubah data tersebut sesuai 
dengan data toko online 
anda. Contoh seperti pada 
gambar

Mengubah mata uang



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.

Hapus dan ubah 
deskripsi sesuai dengan 
keterangan deskripsi 
toko anda

Hapus dan ganti sesuai 
Term service yang akan 
ditampilkan pada 
pengguna anda



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. 

Isikan kategori produk 
baru sisini

Berikan keterangan 
kategori produk anda



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.

C. Sumber Pustaka :
1. David Whitely, “e-Commerce: Strategy, Technology and Application”, Maidenhead: McGraw-

Hill, 2000.
2. Adi  Nugroho,  “e-Commerce:  Memahami  Perdagangan  Modern  Di  Dunia  Maya”,  Bandung: 

Informatika, 2006.
3. Sören Eberhardt-Biermann, Russel Walker : VirtueMart User Manual, Copyright © 2005-2007 

Soeren Eberhardt-Biermann

D. Tugas Pendahuluan :
1. Sebutkan dan jelaskan tahapan-tahapan pengembangan sistem E-Commerce!
2. Sebutkan dan jelaskan lima subsistem yang umumnya terdapat dalam sistem E-Commerce!
3. Siapkan beberapa materi/file untuk manipulasi  inventory/Produk (menambah informasi yang 

terkait dengan produk) dan profile!

E. 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!



Modul 3
PAYMENT SYSTEM & ORDERING SYSTEM

A. Tujuan :
1. Praktikan dapat melakukan manipulasi ordering system di dalam VirtueMart
2. Praktikan dapat melakukan manipulasi Payment System di dalam VirtuMart

B. 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 dank klick 
save.

Hasilnya dapat kita dilihat sperti pada gambar berikut :

Masukkan alamat transfer berupa 
no rekening, nama dan cabang 
bank

Pilih Addres Only/Cash on 
Deivery

Beri centang untuk 
mengaktifkannya



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.

C. Sumber Pustaka :
1. Henry  Chan,Raymond  Lee,  Tharam  Dillon,  Elizabeth  Chang.  E-Commerce  Fundamental  and 

Applications. Jhon Wiley & Sons, Ltd.2001
2. Sören Eberhardt-Biermann,  Russel  Walker  :  VirtueMart  User  Manual,  Copyright  © 2005-2007 

Soeren Eberhardt-Biermann

D. Tugas Pendahuluan
1. Sebutkan dan jelaskan fungsi dari order form object!
2. Sebutkan dan jelaskan minimal 5 methode pembayaran untuk E-commerce
3. Siapkan rancangan sistem untuk payment dan ordering system!

E. Tugas Praktikum
1. Aturlah konfigurasi sistem pembayaran sesuai dengan rancangan yang anda siapkan !
2. Lakukan minimal 5 transaksi pembelian barang pada sistem e-commerce anda  dengan 

menggunakan metode pembayaran yang telah anda tentukan.
3. Tentukan dan tambahkan informasi status pemesanan barang pada transaksi tersebut.



Modul 4
VENDOR ADMINISTRATION 

A. Tujuan :
1. Praktikan  dapat  melakukan  manipulasi  yang  terkait  dengan  Kategori  Vendor  di  dalam 

VirtueMart
2. Praktikan dapat melakukan manipulasi yang terkait dengan Vendor di dalam VirtueMart

B. Dasar Teori :

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 
Untuk membuat kategori vendor baru, pilih Vendor  Add Vendor Category dari Admin VirtueMart 
Ini akan membawa ke Vendor Category Form.

Contoh mengisikan Category 
Name dengan Buku dan 
Category Description dengan 
penjelasan mengenai kategori 
tersebut.Selanjutnya klik SAVE 
untuk menyimpan.



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.

Klik disini untuk membawa pada 
form Vendor Category untuk 
melakukan perubahan data.

Klik gambar ini untuk 
menghapus kategori vendor



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. 

Isikan Currency Symbol dengan 
IDR yang menunjukkan mata 
uang Rupiah

Klik SAVE untuk menyimpan

Klik Add vendor untuk 
menambah vendor



C. Sumber Pustaka :
1. Henry Chan,Raymond Lee, Tharam Dillon, Elizabeth Chang. E-Commerce Fundamental and 

Applications. Jhon Wiley & Sons, Ltd.2001
2. Sören Eberhardt-Biermann, Russel Walker : VirtueMart User Manual, Copyright © 2005-2007 

Soeren Eberhardt-Biermann

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

E. 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.

Klik Update untuk mengedit 
informasi vendor



Modul 5
SHIPPING

A. Tujuan :
Praktikan dapat melakukan manipulasi yang terkait dengan Shipping di dalam VirtueMart

B. Dasar Teori :

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. 

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.

Shipper Company diisi dengan 
nama perusahaan pengirim dan 
List Order menunjukkan nomor 
urut



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

5.  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..



C. Sumber Pustaka :
1. Henry  Chan,Raymond  Lee,  Tharam  Dillon,  Elizabeth  Chang.  E-Commerce  Fundamental  and 

Applications. Jhon Wiley & Sons, Ltd.2001
2. Sören Eberhardt-Biermann,  Russel  Walker  :  VirtueMart  User  Manual,  Copyright  © 2005-2007 

Soeren Eberhardt-Biermann

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

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


