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MANUAL WORDPRESS UNTUK E- COMMERCE 

 

Keberadaan WordPress memang sudah lama ada. Namun setelah teknologi web semakin 

maju atau dikenal dengan Web 2.0, dan website banyak yang dibuat dengan menggunakan CMS 

(Content Management System) yang canggih seperti Joomla, Drupal, dan untuk toko online ada 

os-Commerce, Prestashop dan lain-lain, tampaknya WordPress pun kini tidak bisa dipandang 

sebelah mata lagi. 

WordPress saat ini bisa digunakan lebih dari sekedar web blog, bahkan sudah bisa 

digunakan sebagai sebuah CMS dengan beberapa kelebihan yang dimilikinya. Antara lain, 

seperti mendukung SEO, sehingga dalam penggunaannya kita hanya melakukan setting dan 

mungkin menambah sedikit plugin untuk lebih memaksimalkan proses SEO. Selain itu dengan 

dukungan banyaknya plugin yang semakin mempermudah pengaturan tampilan dan fungsi dari 

website yang dibangun dengan WordPress, dan hampir semua plugin tersebut bisa di dapatkan 

dengan gratis, tinggal download dan install saja. 

 

Lebih hebatnya lagi, saat ini dengan Wordpress kita bisa membangun sebuah toko online 

dengan menggunakan WordPress, hal ini bisa terjadi dengan adanya beberapa plugin yang 

khusus dirancang untuk membuat toko online, salah satunya adalah wp-e-commerce. Plugin ini 

bisa menampilkan barang berdasarkan, kategori ataupun merk suatu produk. 

Selain itu pada setiap produk yang kita tampilkan bisa kita set pilihan warna, ukuran, dll sesuai 

dengan kebutuhan kita. Demikian juga untuk proses pembayarannya juga sudah mendukung 

beberapa sistem pembayaran yang ada, seperti Paypal. 

 

 

http://wordpress.or.id/
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-e-commerce/


Fitur WP Ecommerce 

Wordpress Integrasi 

 Mudah untuk menginstal plugin Wordpress 

 Pekerjaan dengan tema sesuai standar WordPress 

 Bermain baik dengan Plugin lain 

 Mendukung widget teratur Wordpress, serta beberapa yang manis beberapa dari kita sendiri 

 Menggunakan shortcode dan tag template (seperti Wordpress) 

 Bekerja out-of-the-box dengan Wordpress MU (pastikan Anda menggunakan sub domain 

dengan setup MU Anda) 

 

100 Customizable% 

 Sebuah mimpi desainer - menggunakan HTML & CSS sendiri dan memiliki kendali penuh 

atas tampilan dan nuansa dari toko Anda 

 Mudah untuk memodifikasi template 

 

Menakjubkan Dukungan 

 Banyak video tutorial 

 Dijamin cepat respon (melalui forum premium kami) 

 Akses ke dukungan instan dari komunitas pengguna kami 

 

Pembayaran Gateways Integrasi 

 Pedoman Pembayaran (cek / wesel) (termasuk) 

 PayPal Pembayaran Standar (termasuk) 

 PayPal Pembayaran Pro (termasuk) 

 PayPal Express Checkout (termasuk) 

 Google Checkout (Level 2) (termasuk) 

 Chronopay (termasuk) 

 PayPal Payflow Pro (tersedia dengan Troli Gold) 

 A v uthorize.net (tersedia dengan Troli Gold) 

 FirstData / LinkPoint (tersedia dengan Troli Gold) 



 Eway Pembayaran (tersedia dengan Troli Gold) 

 ideal (tersedia dengan Troli Gold) 

 BluePay (tersedia dengan Troli Gold) 

 DPS (tersedia dengan Troli Gold) 

 Paystation (tersedia dengan Troli Gold) 

 SagePay (tersedia dengan Troli Gold) 

 Jika Anda masih tidak puas, kami menyediakan Anda dengan info yang diperlukan untuk 

menulis gateway pembayaran Anda 

 

Pemasaran 

 Fleksibel kupon / diskon harga aturan 

 Penjualan produk tertentu 

 Jumlah diskon 

 Gratis pengiriman pilihan 

 Multi-tier harga diskon kuantitas. 

 Cari Mesin Ramah URL 

 Produk Baru widget 

 Cross-menjual di halaman produk (dalam 3,8 ini sekarang tersedia sebagai Plugin a) 

 Google Site Map 

 Menggunakan "Bagikan" populer tombol untuk dengan mudah mempromosikan produk Anda 

pada situs jaringan sosial populer 

 Terintegrasi dengan Facebook Marketplace (Facebook Marketplace API telah menutup - kami 

mengerjakan ini) 

 Terintegrasi dengan Google Base 

 Terintegrasi dengan Monitor Kampanye untuk pemasaran email canggih 

 Terintegrasi dengan Debat intens untuk komentar bersama 

 Surat integrasi Chimp segera hadir 

 

Search Engine Optimization 

 100% Ramah Search Engine 

 Meta-informasi untuk produk dan kategori 



 RSS feed untuk produk dan kategori 

 Terintegrasi dengan Google (XML peta situs dan Google Merchant Centre) 

 Terintegrasi dengan Semua dalam Satu SEO Plugin untuk Wordpress (termasuk Google 

Analytics) 

 

Internasionalisasi Dukungan 

 Multi-bahasa (Plugin pertama yang sepenuhnya memanfaatkan dan mengintegrasikan dengan 

GlotPress) 

 Dukungan untuk berbagai mata uang 

 Kemampuan untuk menargetkan negara-negara tertentu 

 

Pelayaran 

 Terintegrasi dengan UPS, USPS, Australia Post dan Shipwire untuk real-time tarif pengiriman 

 Fleksibel built-in kalkulator pengiriman tingkat 

 Domestik dan global pengiriman suku 

 Rata tingkat pengiriman 

 Tabel biaya pengiriman 

 Berat tingkat pengiriman 

 

Pemeriksaan 

 Satu Halaman Checkout atau Stepped Checkout, tergantung selera anda 

 Keamanan SSL dukungan untuk pesanan di kedua front-end dan back-end 

 Checkout tanpa account / Guest Checkout 

 Belanja dengan perkiraan pajak dan biaya pengiriman 

 Opsi untuk membuat account awal kasir 

 Sepenuhnya disesuaikan checkout halaman 

 

Mengelola Order 

 Admin dashboard untuk gambaran penjualan 

 Ekspor pesanan dan pelanggan ke dalam format CSV 

 Orde sejarah dengan label status pemrosesan order 



 Email pemberitahuan perintah 

 Cetak faktur dan slip pengepakan 

 

Katalog Manajemen 

 Satu halaman produk entri data 

 Kemampuan untuk menduplikasi produk 

 Cepat mengedit produk Anda dari depan toko (menghemat banyak waktu) 

 Grup pintar memungkinkan Anda untuk mengatur produk Anda dengan kategori hirarkis, serta 

dengan merek. 

 Batch impor / ekspor dari katalog 

 Google Base integrasi 

 Produk variasi manajemen 

 Buat atribut dengan cepat 

 Unduhan / Produk Digital 

 Dukungan untuk sumbangan 

 Pelanggan Personalized Produk 

 Media Manager dengan mengubah ukuran gambar otomatis 

 Menangani gambar produk berganda dengan mudah drag-and-drop penyortiran 

 dukungan untuk Harga Khusus 

 Pajak tarif per lokasi 

 Dasar pengendalian persediaan 

 

Katalog Browsing 

 Live search produk - mmm seperti apple.com (tersedia add on) 

 Cross-menjual 

 Produk daftar dalam format daftar 

 Produk daftar dalam format grid (tersedia dengan Troli Gold) 

 Breadcrumbs 

 Produk Image Zoom-in Kemampuan 

 Bursa Ketersediaan 

 Beberapa Gambar Per Produk (diaktifkan dengan Gold Troli) 



 Produk komentar 

 Saring berdasarkan Tag Produk 

 Produk Baru widget 

 Fitur Produk widget 

 Tinggal memperbarui keranjang belanja (meletakkannya di mana pun Anda inginkan) 

 

Tambahan Modul 

 Troli Emas & Modul Grid - menambahkan lebih banyak pilihan dan fungsionalitas untuk toko 

Anda 

 Jatuhkan Shop - cara yang sangat manis bagi pembeli untuk menambah produk ke keranjang 

mereka, melalui sederhana drag n drop proses. 

 Mp3 Audio Player - klip audio Preview di website Anda 

 NextGen Galeri Tombol Beli Sekarang - ternyata galeri NextGen anda menjadi sebuah solusi 

e-commerce 

 Produk Slider - Menampilkan produk Anda dengan cara yang baru dan mewah 

 

Cara Manual Wordpress untuk Ecommerce 

Salah satu cara membuat toko online adalah dengan menggunakan mesin blog seperti 

WordPress (WP). Hal ini disebabkan kelebihan WP yang bisa diinstall dengan beragam plugin 

dengan beragam fitur dan fungsi. Dalam hal toko online, ada plugin yang memang ditujukan 

untuk hal tersebut, yaitu plugin WP-eCommerce. 

Dalam menginstal WP e-Commerce, ada 2 cara melakukannya. Yang pertama adalah 

cara yang sama seperti menginstal plugin Wordpress lainnya. Ini cukup mudah, jadi mari kita 

coba pertama. 

 

 

 

 

 

 



WP e-Commerce Instalasi melalui Dashboard Wordpress 

1. Masuk ke Dashboard WordPress Anda.  

2. Pergi ke Plugin> Add New. Anda akan melihat kotak pencarian. 

 

 

3. Pada kotak pencarian memilih Jangka sebagai pilihan pencarian. Ketik e-commerce di 

bidang kosong.Klik Plugins Search. Anda akan melihat WP e-commerce plugin. 

 

 

4. Klik Install (di bawah tab Actions). 

 

 

Dan itu saja. WordPress akan melakukan sisanya. Namun, jika lebih memilih instalasi manual, 

bukan masalah besar. Berikut adalah caranya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



WP e-Commerce Instalasi secara Manual 

1. Download versi terbaru dari wp-e-commerce plugin dari Getshopped.org .  

2. Dekompresi file ZIP-download. Anda akan memiliki wp-e-commerce plugin di komputer kita. 

 

 

3. Buka pilihan FTP / SFTP program. Login ke servernya.  

4. Upload plugin wp-e-commerce seluruh ke direktori wp-content/plugins pada server kita. Kita 

akan memiliki jalur ke direktori: Wordpress / wp-content / plugins / wp-e-commerce. 

 

 

 

5. Masuk ke Dashboard WordPress Anda.  

6. Pergi ke Plugins. Anda akan melihat plugin yang tidak aktif yang disebut WP Shopping Cart. 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&prev=/search%3Fq%3Dhttp://tokokoo.com/2010/06/how-to-install-wp-e-commerce-plugin/%26hl%3Did%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.co.id&sl=en&twu=1&u=http://getshopped.org/&usg=ALkJrhg2LqD8a34H6WsdYX_Qlq-b789iKw


7. Klik Aktifkan. Anda akan melihat Produk muncul di Dashboard. 

 

Dan selesai. Kini waktunya untuk mengisi toko online kita dengan produk dan jasa. 

 

Referensi: 

http://wordpress.or.id/wordpress-sebagai-alternatif-cms.html 

http://wordpress.org/extend/plugins/wp-e-commerce/ 

http://tokokoo.com/2010/06/how-to-install-wp-e-commerce-plugin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wordpress.or.id/wordpress-sebagai-alternatif-cms.html
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-e-commerce/
http://tokokoo.com/2010/06/how-to-install-wp-e-commerce-plugin/


MANUAL JOOMLA UNTUK ECOMMERCE 

 

Modul paket yang di gunakan untuk mengubah website joomla menjadi website e-

commerce adalahVirtueMart. VirtueMart adalah Open Source aplikasi e-commerce, yang 

dikembangkan untuk CMS Joomla. Dibuat dalam format PHP, sehingga dapat terintegrasi ke 

dalam setiap website E-commerce Joomla. 

 

 

 

Ada beberapa tahap yang harus diperhatikan dalam mengubah website joomla kita menjadi 

website e-commerce. 

 

Langkah 1: 

Download modul VirtueMart. 

Setelah berhasil mendownload arsip virtuemart (contoh: VirtueMart_1.1.4 

COMPLETE_PACKAGE.j15.zip) extractlah dan perhatikan isinya terdapat 2 buah file dan 2 

buah folder masing-masing adalah folder plugins dan folder modules. 



 

Langkah 2: 

Setelah mengekstrak arsip virtuemart, selanjutnya kita login ke admin panel website joomla kita 

lalu kita pilih extensions - install/uninstall 

 

Setelah masuk ke dalam Extensions Manager, kita pilih Upload Package File lalu arahkan ke 

file hasil ekstrakan arsip virtuemart yang bernama “com_virtuemart_1.1.4.j15.zip” 

 

 

 



Setelah itu tekan tombol upload file dan install maka instalasi modul virtuemart akan diproses. 

Setelah proses instalasi modul virtuemart selesai, akan tampak tampilan instalasi sukses seperti 

ini: 

 

Untuk pemula, silahkan pilih “Install Sample Data“. Dengan menekan tombol ini, maka 

virtuemart akan menambahkan beberapa contoh product, category contoh terlebih dahulu, 

sehingga kita tidak perlu mulai dari awal (kosong). Namun apabila anda ingin menginstall 

virtuemart dari awal (kosong) maka pilihlah “Go directly to the Shop”. 

Pada tutorial ini akan di pilih “Install Sample Data“. 

 

 

Setelah itu maka proses instalasi telah selesai. 

 

Langkah 3: 

Setelah proses instalasi selesai, maka anda dapat melihat admin panel kusus untuk virtuemart. 

Untuk mengaksesnya secara manual adalah dengan masuk ke admin panel joomla 

(http://localhost/joomla/administrator) lalu menu yang harus dipilih adalah Components -

 VirtueMart. Tampilan admin panel untuk virtuemart akan tampak seperti ini: 

 



 

 

Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah setting tentang toko online anda. Untuk 

melakukan hal ini, pilihlah menu pada navigasi pada sebelah kiri Store - Edit Store 

 

 

 

Pada halaman Store Information, ubahlah informasi seperti yang diinginkan. Seperti Logo, 

currency information, nama toko, dan lain sebagainya. 

 



 

Setelah semua informasi mengenai toko anda telah diperbaharui, maka tekan “Save” pada pojok 

kanan atas. 

 

Langkah 4: 

Pada langkah ini kita akan mengatur menu pada tampilan website joomla kita, agar toko online 

kita bisa diakses. Untuk melakukan ini, anda harus masuk ke admin panel, lalu pilih Menus  

Menu Manager - New 

 

 

Setelah menu My Shop sudah terbentuk, pilihlah menu Menus - My Shop – New Lalu pilih 

lah VirtueMart pada saat Select Menu Item Type 

 

 

 

Lalu pilihlah judul untuk menu kita. Pada contoh ini akan di  buat judul menu Christian Chandra 

Mart. Perhatikan gambar berikut agar lebih jelas:  



 

 

Setelah selesai, menu yang telah dibuat (Christian Chandra Mart) masih belum akan tampil pada 

website, kita harus mengatur modul menu terlebih dahulu. 

 

Untuk mengatur modul, maka pilihlah menu Extensions - Module Manager – New. Lalu 

setelah itu pilihlah Menu lalu tekan tombol Next. Perhatikan gambar berikut agar lebih jelas. 

 

 

 

Setelah itu akan muncul tampilan informasi tentang modul menu. Aturlah nama modul sebagai 

contoh : My Shop. Lalu hal yang penting adalah menu name pada parameter pilihlah menu 

virtuemart kita : shop. Perhatikan gambar berikut. 

 

 



Setelah itu cek lah website joomla dengan mengakses http://localhost/joomla/ Maka akan muncul 

menu baru My Shop yang berisikan Christian Chandra Mart didalamnya berisikan kategori 

produk-produk barang yang kita tawarkan. 

 

Untuk saat ini produk dan kategori produk merupakan produk contoh dari sample data. Untuk 

mengubah atau mengedit produk, akan di jelaskan pada langkah berikutnya. 

 

Langkah 5: 

Pada langkah ini, saya akan menjelaskan cara mengubah atau mengedit produk dan kategori 

produk. Pertama, masuklah ke admin panel joomla http://localhost/joomla/administrator/. Setelah 

itu pilihlah menu Components - VirtueMart lalu pada bagian sebelah kiri, terdapat 

panel Product. Disana anda dapat mengatur daftar produk yang anda jual, 

besar discount, kategori produk , dan lain-lain. 

 

Setelah pengaturan produk dan kategori produk, maka toko online kita telah siap di akses oleh 

pengunjung website kita. 

 

 

 

 

http://localhost/joomla/
http://localhost/joomla/administrator/


Langkah 6: 

Lalu bagaimana cara pembayaran yang digunakan? VirtueMart telah dilengkapi dengan fasilitas 

beberapa payment gateway, untuk mengaktif/non-aktifkannya bisa melalui menu Store - List 

Payment Method. Kita juga dapat menambahkan payment method anda sendiri. 

 

 

Dan toko online siap di gunakan! 

 

Referensi:  

http://tokokoo.com/2010/06/how-to-install-wp-e-commerce-plugin/ 

http://tokokoo.com/2010/06/how-to-install-wp-e-commerce-plugin/ 

http://tokokoo.com/2010/06/how-to-install-wp-e-commerce-plugin/
http://tokokoo.com/2010/06/how-to-install-wp-e-commerce-plugin/

