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Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha 
Pemberi Ilmu karena buku yang berjudul MEMBUAT 

TOKO ONLINE MENGGUNAKAN Joomla-VirtueMart ini 
akhirnya bisa selesai.

Pada buku ini menggunakan Joomla_1.5.20 dan VirtueMart 
1.1.5.j15. Kami berharap buku ini bisa bermanfaat bagi 
pembaca. Terutama bagi para praktisi Bisnis Online.

Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami menyampaikan 
mohon maaf sebesar-besarnya.Dan Terima Kasih telah 
berkenan menggunakan buku ini.

Jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi kami di 
yusufxyz@gmail.com atau ach_yazid@yahoo.com .

Salam,

Penulis
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APA ITU TOKO ONLINE?

Istilah Toko Online pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. 
Hampir di setiap forum, kita selalu menjumpai istilah yang 

populer juga disebut sebagai ecommerce, web store, ataupun 
virtual store ini.  Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan 
toko online itu?

Dari segi bahasa, toko online berasal dari dua suku kata, 
Toko dan Online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
toko berarti sebuah tempat atau bangunan permanen 
untuk menjual barang-barang (makanan, minuman, dan 
sebagainya). Sedangkan online yang terjemahan bahasa 
indonesianya adalah dalam jaringan atau disingkat daring 
menurut Wikipedia adalah keadaan di saat seseorang 
terhubung ke dalam suatu jaringan ataupun sistem yang 
lebih besar. Jadi berangkat dari dua pengertian secara bahasa 
tersebut kita dapat mengartikan toko online sebagai tempat 
terjadinya aktifitas perdagangan atau jual beli barang yang 
terhubung ke dalam suatu jaringan dalam hal ini jaringan 
internet.

Ketika kita melakukan transaksi di sebuah toko, kita bebas 
memilih barang yang akan kita beli. Terkadang kita perlu 
memasukkan barang yang kita beli ke dalam keranjang 
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belanja lalu kita menyerahkan keranjang belanja tersebut 
kepada kasir untuk dihitung total belanja kita. Sama seperti 
transaksi di toko biasa, di toko online proses transaksi yang 
kita lakukan tidak jauh berbeda. Bila di toko biasa kita 
dilayani oleh manusia, di toko online kita dilayani oleh 
mesin.

Salah satu Contoh Toko Online yang bagus adalah:
1. ManetVision.com 
2. Bhinneka.com 
3.  KutuKutuBuku.com
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