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Nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi
alamat (IP address) server komputer seperti web 

server atau email server di internet

DOMAIN



Penyewaan tempat untuk menampung data-data 
yang diperlukan oleh sebuah website dan

sehingga dapat diakses lewat Internet. 

Data dapat berupa file, gambar, email, 
aplikasi/program/script dan database

HOSTING



















Sebuah aplikasi sumber terbuka (open source) yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog (blog engine). 
WordPress dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data (database) MySQL. PHP dan MySQL, 

keduanya merupakan perangkat lunak sumber terbuka (open source software).









Dirancang untuk WordPress

• Tidak ada kendala berarti saat menggabungkan WooCommerce dan WordPress. WooCommerce mampu
dengan jutaan pengguna WordPress lainnya

Dapat disesuaikan dengan keinginan Anda

• Bagaimanapun bentuk atau ukurannya, kecil atau besar, sedikit atau banyak, WooCommerce benar-
benar menguntungkan.

Keamanan terjamin

• WooCommerce melindung keamanan data, sehingga tidak akan jatuh ke platform pihak ketiga mana
pun. Selain itu, keamanan transaksi jual beli antara dengan pelanggan juga akan dilindungi oleh
WooCommerce.

Diaudit oleh Sucuri

• WooCommerce berpatokan pada standar coding dan performa terbaik dari WordPress.

Komunitas global yang besar dan berkembang pesat

• Ada lebih dari 350 kontributor dan lebih dari 1 juta instalasi WooCommerce hingga saat ini.

Didokumentasi dengan baik

• WooCommerce memiliki petunjuk dan dokumentasi yang komprehensif yang meliputi berbagai topik, 
seperti setup, SSL, theming, snippert, dan sebagainya.

Kumpulan ekstensi gratis dan berbayar

• Kelebihan WooCommerce adalah banyaknya ekstensi gratis dan berbayar. Ekstensi membantu untuk
melakukan kustomisasi WooCommerce menggunakan bermacam-macam fitur dan integrasi.



Menginstall dan Mengaktifkan WooCommerce



Pilih Plugins dari menu di sisi kiri WordPress admin area



Di halaman plugins, klik tombol Add New

Ketik WooCommerce di 
kolom pencarian plugin

Cari plugin WooCommerce di hasil
pencarian dan klik tombol Install Now



Akan muncul pemberitahuan bahwa instalasi WooCommerce sedang
berlangsung. Setelah proses instalasi selesai, klik tombol Activate



Memulai



Tentukan lokasi toko, currency, 
yang sesuai kebutuhan dan

keinginan Anda, lalu klik
tombol Continue



Tentukan metode pembayaran
yang hendak diterima





Tentukan biaya pengiriman, serta weight 
dan dimension measurement unit

Pilih pilihan yang sesuai dengan keinginan
dan kebutuhan Anda, lalu klik Continue



Klik tombol Create your first product! 
untuk mulai menambahkan produk.



Menambahkan dan Mengatur Produk



Product 
Category

Product category membantu Anda dalam mengelompokkan produk.

Product category memudahkan pengunjung untuk menemukan produk dari
kelompok yang sama

Anda dapat membuat sebanyak mungkin kategori dan menyuntingnya kapan
saja

Attributes Attribute berfungsi untuk memfilter produk

Anda dapat memilih apakah ingin menentukan attribute untuk setiap produk 
atau untuk seluruh halaman web

Product 
Types

Anda dapat menghemat waktu karena WooCommerce telah menyediakan 
product type yang sudah ditentukan



• Produk jenis ini dikirim tanpa pilihan apa pun. Contohnya, sebuah buku cetak.

Simple

• Produk jenis ini merupakan kelompok barang yang saling terkait. Misalnya, 1 
kodi pakaian.

Grouped

• Produk jenis ini tidak perlu dikirim, misalnya layanan.

Virtual

• Produk jenis dapat Anda unduh. Misalnya, lagu, gambar, video, e-book, etc.

Downloadable

• Produk yang diiklankan di website Anda dapat terjual di mana saja.

External

• Produk jenis ini memiliki faktor yang berkualitas, seperti ukuran, warna, dll. 
Contohnya, pakaian.

Variable

Product Types



Menambahkan
Produk



Pilih Products dan klik tombol Add 
Product atau Create your first product!







Berilah judul pada produk pada produk Anda dan tambahkan deskripsi. Pada
deskripsi tersebut, Anda harus menyertakan informasi yang sangat penting

dan relevan tentang produk Anda



Halaman Product Data akan paling sering digunakan. Kustomisasi produk dapat dilakukan pada halaman
ini. Mengubah jenis produk dapat dilakukan hanya dengan menggunakan drop down menu.



Tetapkan harga produk yang hendak dijual di halaman General ini. Menentukan
harga diskon, bahkan jadwal penjualan juga dapat dilakukan pada halaman ini.



Inventarisasi dapat dilakukan di halaman Inventory ini. Tentukan unit ketersediaan barang (SKU) di 
sini untuk mengecek apakah suatu barang tersedia (In stock) atau tidak (Out of Stock). Beri tanda

centang pada pilihan Sold individually jika ingin menjual barang satu per satu, tidak sekaligus.



Halaman Shipping berkutat dengan pengiriman dan logistik. Di halaman ini dapat dituliskan
informasi tentang dimensi barang, berat barang, dan kategori pengiriman barang.



Halaman Linked Product di panel Product Data dapat digunakan untuk menambahkan produk terkait serta menjual barang
yang serupa ke pengunjung. Di halaman ini pun dapat digunakan untuk mempromosikan produk dengan cara up-sells dan

cross-sells. Pengunjung atau pelanggan hanya perlu mencari produk tertentu dan memilihnya dari drop-down list.



Halaman Attributes dapat digunakan untuk menambahan attribute pada produk. Misalnya, jika
hendak menjual kaus dengan berbagai warna, maka warna dapat dijelaskan di halaman ini. 

Setelah selesai menambahkan attribute, klik tombol Save attributes



Halaman Advanced dapat digunakan untuk membuat catatan pembelian untuk pelanggan serta mengaktifkan atau
menonaktifkan (enable/diasble) review. Menentukan menu order juga dapat di lakukan pada halaman ini dan

memilih lokasi di mana custom ordering untuk produk akan ditempatkan.





Menambahkan Grouped Product

• Untuk menambahkan grouped product, pilih Grouped di Product Type. Pilihan ini akan menghapus harga
dan kategori lainnya dari halaman Product Data. Langkah selanjutnya, tambahkan child product ke Group 
product. Untuk menambahkan child product, buatlah produk baru yang sederhana. Di halaman Linked 
Product, pilih parent product dari Grouping drop-down.

External Product.

• Untuk menambahkan produk external atau produk afiliasi, pilih External/Affiliate di drop-down menu 
Product Type. Akan muncul perintah yang meminta Anda untuk memasukkan URL ke situs yang dituju.

Variable Product.

• Cara untuk menambahkan produk variable sebenarnya sama dengan ketika Anda menambahkan produk
sederhana (simple product). Pilih Product Type sebagai Variable. Variation tab akan ditambahkan di 
halaman Product Data Anda.

Variations.

• Di tab Variations, Anda bisa menambahkan rincian dari variasi yang berbeda, dan juga perbedaannya.

Virtual Product.

• Untuk menambahan virtual product, yang perlu Anda lakukan hanyalah mencentang checkbox Virtual di 
halaman Product Type.

Downloadable Product.

• Hanya dengan mengklik checkbox Downloadable, produk yang Anda jual dapat diunduh. Anda pun dapat
menentukan file path unduhan dan jumlah maksimal file yang boleh diunduh. Untuk unduhan yang 
bersifat unlimited, kosongkan download limit.



Setelah selesai menentukan jenis produk dan memasukkan data produk, 
gerakkan kursor ke bagian bawah halaman di mana deskripsi singkat

produk dapat ditambahkan.

















Penambahan product categories, tags, set featured image, dan
product gallery image dapat dilakukan di sisi kanan halaman. 

Pengaturan ini hampir sama dengan pengaturan ketika
membuatkan post baru WordPress. Perbedaannya

hanya terletak di pilihan Catalog visibility.





Setelah men-setting semuanya, klik tombol
Publish dan periksa halaman produk.



Melihat semua produk dan mengaturnya dapat dilakukan di halaman Products. Menyunting, menghapus, 
menyalin, dan menonjolkan sebuah produk dapat dilakukan pada halaman ini. Jika memiliki banyak

barang untuk dijual, juga dapat menerapkan bulk actions

Mengatur Produk





Menyalin Produk

Klik pilihan Duplicate. Draft baru akan dibuatkan WooCommerce. Bukalah draft 
tersebut. Pilihan ini akan sangat berguna jika hendak menjual banyak produk



Memberi tanda pada sebuah produk yang ingin ditonjolkan

Klik tanda Star pada pilihan untuk produk. Produk yang diunggulkan akan terpampang di 
halaman utama atau diikutsertakan di dalam post dengan menggunakan shortcode



Menghapus Produk

Klik tombol Bin yang muncul di bawah Product Name ketika menggerakkan kursor di sekitarnya



SHOPPING











Mengelola

WooCommerce



Mengatur

Pemesanan



Pemesanan baru akan muncul setiap kali pelanggan 
selesai melakukan proses checkout. Pesanan tersebut 
dapat dilihat dengan mengklik Orders di sisi kiri menu



Memperbarui status pemesanan dapat dilakukan hanya dari satu halaman saja. 
Melakukan task lain, seperti memodifikasi barang yang dipesan, memberi harga

(pricing), menetapkan pajak (taxes), dan likes juga dapat dilakukan pada halaman ini





Mengatur

Kupon



Anda pun bisa menambahkan kupon baru di halaman Coupons. 



Jika Anda ingin menyunting kupon, klik
namanya dan ubahlah bilamana diperlukan.



Mengatur

Laporan



Pilih waktu yang tepat untuk membuat laporan atau report 
– bulan lalu, bulan ini, tujuh hari terakhir, atau kapan saja, 

dan klik Go untuk menayangkan laporan



Setting



Mengubah hal-hal inti terkait toko online dapat dilakukan di 
halaman Settings. Jika ingin mengubah lokasi, jenis mata

uang yang digunakan, atau pengaturan API, dapat
mengunjungi halaman ini. 



Baca instruksi dan penjelasan di tiap pengaturan
sebelum melakukan perubahan besar-besaran. Cek tab 

yang tersedia dan lihat apa yang sekiranya dapat diubah.



Mengubah pengaturan utama toko, seperti location (lokasi), currency (mata uang), 
enable/disable taxes (mengaktifkan/menonaktifkan pajak), display notice untuk

semua pengunjung, dan lain sebagainya dapat dilakukan di tab GENERAL



Mengubah berbagai pengaturan produk, seperti measurement 
unit, enable/disable review (mengaktifkan/menonaktifkan

ulasan) dapat dilakukan pada tab PRODUCTS. 

Jika menjual produk yang dapat diunduh, maka di tab 
Downloadable Products, tentukan konfigurasi untuk

metode pengunduhan dan pembatasan akses saat
mengunduh.

Di halaman Display, Anda dapat membuat perubahan pada
halaman standar WooCommerce, kategori standar untuk

produk, dan ukuran gambar produk.



Jika barang yang dijual ditawarkan ke seluruh dunia, di tab SHIPPING, dapat
ditambahkan shipping zones (zona pengiriman), shipping methods (metode
pengiriman), dan rates (tarif pengiriman). Bahkan juga dapat menentukan

tarif pengiriman yang berbeda ke lokasi terpisah!



Mengubah pengaturan checkout dan
menambahkan metode baru untuk

pembayaran di tab CHECKOUT. 



Dengan menginstall ekstensi, default WooCommerce setup 
memperbolehkan untuk memilih salah satu dari lima 

metode pembayaran. 



Mengubah lokasi halaman akun (account page location), 
mengaktifkan/menonaktifkan registrasi pelanggan (enable/disable 

customer registration) dan megonfigurasi keseluruhan proses registrasi
akun (account registration) dapat dilakukan pada halaman ACCOUNTS.



Tab EMAILS memudahkan untuk mengonfigurasi email yang diterima
pembeli. Mengkustomisasi template email dan mengubah rincian

pengirim email dapat dilakukan pada halaman ini.



API merupakan tab terakhir yang memperbolehkan pengguna untuk
mengaktifkan/menonaktifkan (enable/disable) WooCommerce API, 

mengaktifkan (enable) applikasi eksternal, dan mengatur
permission. 

Webhooks dapat pula dikonfigurasikan di halaman ini.



Halaman SYSTEM STATUS berguna untuk mengecek keseluruhan
kinerja bisnis WooCommerce. Mulai dari versi WooCommerce, lalu

jenis webserver, sampai PHP limits — dapat dilihat di sini. 

Tombol Get System Report akan menampilkan laporan
terperinci jika hendak memuatnya di hosting atau tim support 

WooCommerce. 



Membersihkan WooCommerce cache, mengaktifkan/menonaktifkan
(enable/disable) debugging, mengatur ulang user capabilities, dan

lain sebagainya dapat dilakukan pada halaman TOOLS.



Tab LOGS memperoleh log file yang terkandung informasi berguna untuk debugging atau troubdleshooting errors.



Ekstensi membuat WooCommerce lebih fleksible dan mudah beradaptasi. 
Sama halnya dengan plugin WordPress, ekstensi WooCommerce dapat
diinstall dari WooCOmmerce Extension store. Meskipun kebanyakan

berbayar, ekstensi sangatlah penting! 

Dengan menggunakan ekstensi, dapat mengembangkan bisnis ecommerce, 
menambahkan lebih banyak lagi metode pembayaran, metode pengiriman, 

integrasi solusi untuk tracking, dan melakukan sinkronisasi pada
WooCommerce store dengan layanan pihak ketiga.



Tidak diragukan lagi, WooCommerce merupakan tool yang sangat bagus untuk mengbah WordPress menjadi
toko ecommerce seutuhnya. Hal terbaik dari WooCommerce adalah tidak diperlukannya pengetahuan

mendalam tentang programming untuk menjual produk.


