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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN ILMU KOMPUTER 

 

 

Mata Kuliah : E-Commerce Kode MK : C-SI056 

Program Studi : Sistem Informasi Penyusun :  

Sks : 2 SKS Tahun Ajaran : 2015/2016 

 

 

1. Uraian Dasar 

Matakuliah ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan E-Commerce 

2. Unsur Capaian Pembelajaran 
 

A. Capaian Sikap  

 1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 

 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban berdasarkan Pancasila; 

 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian 

dunia. 

 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau 
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temuan orisinal orang lain; 

 6. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 

masyarakat dan lingkungannya. 

 7. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan 

bangsa serta masyarakat luas. 

 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

 11. Memiliki kemampuan Leadership yang baik dan kemampuan mampu bekerja dalam team serta 

memiliki kemampuan komunikator yang baik 

B.Capaian Ketrampilan 

Umum 

 

 1.  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

 2. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk menghasilkan solusi, 

gagasan, desain, atau kritik seni serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir. 

 3. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
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berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data. 

 4. Mengelola pembelajaran secara mandiri. 

 5. Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di 

dalam maupun di luar lembaganya. 

 6.  Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan 

atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 

C.Capaian 

Pengetahuan 

 

 1. Menguasai pengetahuan mengenai konsep pengembangan software, untuk dapat memformulasikan 

permasalahan dalam Siklus Pengembangan sistem informasi yaitu Perencanaan, analisa, desain, 

implementasi dan testing. 

 2. Menguasai pengetahuan dalam membaca permasalahan yang dihadapi perusahaan dan alternatif 

pemecahan masalah serta bagaimana mengintegrasikan komponen IT dan non IT sehingga dapat 

memberikan manfaat maksimal bagi perusahaan 

D. Capaian 

Ketrampilan Khusus 

 

 1. Mampu mengaplikasikan setiap tahapan dalam Siklus Pengembangan sistem informasi yaitu 

Perencanaan, analisa, desain, implementasi dan testing dengan menerapkan teknologi IPTEK yang 

terkini serta mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi pada setiap tahapan pengembangan 

sistem. 

 2. Mampu membaca proses dalam sebuah perusahaan untuk kemudian memetakan masalah IT yang 
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dihadapi perusahaan, mampu mengkaji menyelesaikan permasalahan IT yang dihadapi serta 

mampu mengintegrasikan komponen IT dan non IT sehingga dapat memberikan manfaat 

maksimal bagi perusahaan 

 

 

3. Komponen Penilaian 

 

Kehadiran : 10 % 

Tugas : 20 % 

UTS : 30 % 

UAS : 40 % 

 

4. Referensi 
a. Pang-Ning Tan, M. Steinbach, V. Kumar, Introduction to METODE PENELITIAN, Pearson Education, Inc., Boston, 2006 

b. Berry, Michael JA. Linnof, Gordon S., Masterinh Metode Penelitian: The Art and Science of Customer Relationship Management, John willey, Canada, 2000 

c. Chakrabarti, Soumen, Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data, Morgan Kauffman Series, San Fransisco, 2003 

d. Dilly, Ruth, Student Notes: Metode Penelitian: An Introduction,  Queens University, Belfast, Url: 

http://www.pcc.qub.ac.uk/tec/courses/datamining/stu_notes/dm_book_1.html 

e. I.H. Witten and E. Frank., Metode Penelitian: Practical Machine Learning Tools & Techniques, WEKA, The University of Waikato. 

Pyle, Dorian, Business Modeling and Metode Penelitian,  Morgan Kaufman Publisher, San Fransisco, 2003  
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RPS E-Commerce                        Halaman 5 dari 12 

 

5. Rencana Pembelajaran Semester 

 

Minggu Kompetensi 
BahanKajian 

(Materi Ajar) 
Metoda Pembelajaran 

Kegiatan Mahasiswa Kriteria 

Dan Penilaian Indikator 

1 Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu: 

1. Mampu 

menjelaskan 

perkembangan 

teknologi web. 

2. Mampu 

menjelaskan 

konsep 

ecommerce.  

3. Mampu 

menceritakan 

model teknologi 

web yang 

digunakan untuk 

aplikasi 

ecommerce. 

  Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu: 

1. Menjelaskan 

pentingnya 

keberadaan 

ecommerce 

2. Menjelaskan 

penggunaan web di 

dalam e-commerce 

3. Menjelaskan model 

website yang 

digunakan untuk 

ecommerce 

4. Memberi contoh untuk 

dianalisa 

2 Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu: 

1. Membedakan 

berbagai tipe 

website 

berdasarkan target 

penggunanya 

2. Merancang aturan-

aturan suatu 

website dengan 

tipe webiste 

tertentu, termasuk 

di dalamnya untuk 

tipe webiste 

  Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu: 

1. Menjelaskan berbagai 

tipe website 

2. Menjelaskan target 

pengguna dari tipe-

tipe website  

3. Menjelaskan 

perancangan yang 

menyeluruh dari 

website yang akan 

dibuat 

4. Memberi contoh soal 
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ecommerce. untuk dianalisa 

3 Setelah mengikuti 

kuliah ini, mahasiswa 

diharapkan mampu: 

1. Memahami 

penamaan domain 

di dalam internet 

2. Memahami dan 

menganalisa 

berbagai contoh e-

payment 

(pembayaran 

melalui web). 

  Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu: 

1. Menjelaskan domain 

name untuk penamaan 

suatu website 

2. Menjelaskan konsep 

sertifikasi digital 

3. Menjelaskan berbacai 

metode pembayaran 

untuk transaksi e-

commerce melalui 

website 

4. Memberi contoh soal 

untuk dianalisa 

4,5 Setelah mengikuti 

proses belajar mengajar 

pada pokok bahasan ini 

mahasiswa diharapkan 

mampu : 

1. Memahami 

kebutuhan 

perangkat keras 

pada website 

ecommerce 

2. Memahami 

terminologi yang 

digunakan pada 

teknologi server 

3. Menginstal sistem 

operasi server 

  Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

pokok bahasan ini 

mahasiswa diharapkan 

mampu : 

1. Menjelaskan 

komponen dan 

spesifikasi yang ada 

pada server skala kecil 

dan menengah 

2. Menjelaskan 

komponen dan 

spesifikasi yang ada 

pada server skala 

enterprise 

3. Menjelaskan berbagasi 

istilah yang ada pada 

server 

4. Memberi contoh soal 
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untuk dianalisa 

6 Setelah mengikuti 

proses belajar mengajar 

pada pokok bahasan ini 

mahasiswa diharapkan 

mampu :  

1. Memahami 

pentingnya system 

backup 

2. Memahami 

teknologi UPS 

3. Memahami 

teknologi 

pengelolaan 

konfigirasi hardisk 

4. Memahami konsep 

mirroring 

   Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu: 

1. Menjelaskan proses 

system backup 

2. Menjelaskan manfaat 

UPS 

3. Menjelaskan berbagai 

tipe RAID 

4. Menjelaskan konsep 

mirroring 

5. Memberi contoh soal 

untuk dianalisa 

7,8 Setelah mengikuti 

proses belajar mengajar 

pada pokok bahasan ini 

mahasiswa diharapkan 

mampu : 

1. Memahami 

berbagai teknologi 

komunikasi data 

sebagai 

infrastruktur 

internet 

2. Memahami jenis 

dan cara membuat 

webhosting 

Model Metode 

Penelitian I, 

Klasifikasi : Decision 

Trees, Rule-Based 

Classifier. 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

mampu: 

1. Menjelaskan teknologi 

DSL Menjelaskan 

teknologi ISDN 

2. Menjelaskan untung 

rugi dan faktor 

penentu dalam 

memilih web hosting 

3. Memberi contoh soal 

untuk dianalisa 

       

9 UTS 
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10 Setelah mengikuti 

proses belajar mengajar 

pada pokok bahasan ini 

mahasiswa diharapkan 

mampu :  

1. Memahami 

pentingnya 

keamanan jaringan 

bagi situs 

ecommerce 

2. Menganalisa 

kasus-kasus 

kejahatan internet 

3. Memahami 

beberapa teknik 

dasar dalam 

keamanan website 

Perencanaan penelitian 

a. Perumusan 

kerangka teoritis 

b. Penentuan konsep-

konsep 

c. Perumusan 

hipotesis 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

diharapkan mampu : 

1. Menjelaskan konsep 

dalam perancangan 

keamanan jarinngan 

2. Menjelaskan 

komponen yang 

berperan pada system 

keamanan 

3. Menjelaskan berbagai 

contoh kasus 

kejahatan internet 

4. Memberi contoh soal 

untuk dianalisa 

11 Setelah mengikuti 

proses belajar mengajar 

pada pokok bahasan ini 

mahasiswa diharapkan 

mampu :  

1. Memahami system 

operasi server, web 

server, dan 

database server  

2. Menginstal system 

operasi server 

sekaligus berisi 

web server, dan 

database server 

3. Memiliki skill 

dalam 

mengkonfigurasi 

web dan database 

server 

Model Metode 

Penelitian IV 

Jaringan Syaraf Tiruan. 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

diharapkan mampu:  

1. Menjelaskan operating 

system 

2. Menjelaskan web 

server 

3. Menjelaskan system 

database pada sistem 

ecommerce 

4. Memberi contoh soal 

untuk dianalisa 
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12 Setelah mengikuti 

proses belajar mengajar 

pada pokok bahasan ini 

mahasiswa diharapkan 

mampu : 

1. Memahami 

jaminan kualitas 

layanan pada web 

ecommerce 

2. Memahami 

kegunaan Log 

Server 

Pengolahan Data, 

Analisis Data Serta 

Penyajian Hasil 

Penelitian 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

diharapkan  mampu:  

1. Menjelaskan 

langkahlangkah 

perencanaan dalam 

penjaminan mutu 

2. Menjelaskan data log 

server untuk 

memantau kualitas 

layanan 

3. Menjelaskan panduan 

di dalam penjaminan 

mutu sistem e-

commerce 

4. Memberi contoh soal 

untuk dianalisa 

13 Setelah mengikuti 

proses belajar mengajar 

pada pokok bahasan ini 

mahasiswa diharapkan 

mampu : 

1. Memahami konsep 

pengelolaan dan 

perawatan website 

2. Mengenal dan 

menggunakan 

aplikasi CMS 

(content 

manajemen sistem) 

Pengolahan Data, 

Analisis Data Serta 

Penyajian Hasil 

Penelitian 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

diharapkan  mampu:  

1. Menjelaskan konsep 

pengelolaan dan 

perawatan website 

2. Merancang pembuatan 

manajemen link pada 

website  

3. Menjelaskan konsep 

manajemen content 

4. Memberi contoh soal 

untuk dianalisa 

 

14 Setelah mengikuti 

proses belajar mengajar 

pada pokok bahasan ini 

mahasiswa diharapkan 

Pengolahan Data, 

Analisis Data Serta 

Penyajian Hasil 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 
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mampu : 

1. Memahami peran 

dan pekerjaan 

konsultan 

2. Membuat dan 

Menganalisa 

jalinan kontak 

dengan konsultan 

Penelitian  diharapkan  mampu:  

1. Menjelaskan peran 

konsultan di dalam 

pengembangan e-

commerce enterprise 

2. Menjelaskan jalinan 

kontrak yang harus 

dilakukan dengan 

konsultan 

3. Memberi contoh soal 

untuk dianalisa 

15 Setelah mengikuti 

proses belajar mengajar 

pada pokok bahasan ini 

mahasiswa diharapkan 

mampu : 

1. Merancang website 

ecommerce 

2. Membuat website 

ecommerce 

sederhana 

Pengolahan Data, 

Analisis Data Serta 

Penyajian Hasil 

Penelitian 

 Tanya jawab 

 Focuss Class 

Discussion 

 Presentasi 

 

 Mendengarkan 

 Memperhatikan 

 Tanya jawab 

Setelah mengikuti proses 

belajar mengajar pada 

bahasan ini mahasiswa 

diharapkan  mampu:  

1. Menjelaskan 

perancangan site map 

dan link 

2. Menjelaskan 

perancangan grafis 

yang diperlukan 

3. Menjelaskan 

perancangan 

manajemen content 

4. Menginplementasikan 

rancangan 

5. Memberi contoh soal 

untuk dianalisa 
 

16 UAS 
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6. Rubrik Tugas dan Penilaian 

 

Mata Kuliah : E-Commerce Kode MK : C-SI056 

Program Studi : Sistem Informasi Semester : Lima (5) 

Sks : 2 SKS Tahun Ajaran : 2015/2016 

 

1. Pertemuan ke 4 

Tujuan  : Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami sistem operasi server 

Uraian Tugas : Menganalisa sistem operasi server 

Kategore 

Tugas 

: Individual 

Konsep Tugas : Hasil dari analisa sistem pada perusahaan dirangkum dalam sebuah laporan proposal tugasnya. 

Penilaian : Sangat Bagus 80-100 

Bagus 70-80 

Kurang Bagus 60-69 

Buruk  ≤ 59  
 

Waktu 

Pengerjaan 

: 1 Minggu 

2. Pertemuan ke 14 

Tujuan  : Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan peran konsultan dalam pengembangan e-commerce 

Uraian Tugas : Menganalisa suatu sistem tentang jalinan kontrak 

KategoriTugas : Kelompok 
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Konsep Tugas : Hasil dari analisa sistem pada perusahaan dirangkum dalam sebuah laporan proposal tugasnya. 

Penilaian : Sangat Bagus 80-100 

Bagus 70-80 

Kurang Bagus 60-69 

Buruk  ≤ 59  
 

Waktu 

Pengerjaan 

: 1 Minggu 

 

Medan, 02 Maret 2016 

 

Mengetahui Ketua Program Studi 

 

 

 Dosen Pengampu 

Mardi Turnip, M.Kom.  Erikson Damanik, S.Kom., M.M 

 

     


