
TUGAS E-COMMERCE KELAS 06, 01, 04, 07, 02, 05 

 

TUGAS 1: 14-17 November 2016 (sesuai jadwal kelas) 

Daftarkan/Onlinekan: 

1) Nama Weblog E-Commerce (URL dan Domain) yang telah anda rencanakan ke Blogger.com 

(Isi Nama Usaha, Deskripsi Usaha dan Gunakan Template Sederhana). 

2) Tambah Halaman (Laman) Baru: Profil, Produk, Mekanisme Transaksi, 

Pembayaran/Ekspedisi dan Kontak (5 Menu tambahan dari 6 menu karena menu Home 

otomatis sudah tersedia) 

 

A. TUGAS 2: 21-24 November 2016 (sesuai jadwal kelas) 

 

Siapkan content berupa teks (word) dan gambar (folder) dengan uraian berikut: 

 

1) Content Menu Home 

Informasi berupa Teks dan Gambar (3 file slide gambar) produk utama (hot 

product). 

a. Informasi teks yang dimaksud disini, berupa Nama Produk Utama dan 

spesifikasi/deskripsi mengenai produk. 

b. Gambar yang dimaksud disini, disesuaikan dengan ukuran dan tipe file (.png) seperti 

contoh gambar pada link berikut:www.fennisupriadi.com/slideutama.png 

 

2) Content Menu Profil 

Gambar logo usaha (tipe jpg/giff) ukuran kecil dan deskripsi profil usaha minimal 4 

alinea dengan masing-masing 5 baris untuk 1 alinea (jelas) 

 

3) Content Menu Produk 

Gambar produk yang dijual (minimal 12 jenis file gambar) berserta deskripsi 

atribut produk. 

a. Gambar produk yang dimaksud disini, adalah segala gambar produk yang akan dijual 

dan diupload ke dalam web. 

b. Deskripsi atribut produk yang dimaksud disini, antara lain berupa nama, jenis, ukuran, 

warna, harga dll dari setiap gambar produk yang ditawarkan. Contoh gambar produk 

dapat dilihat pada link berikut: www.fennisupriadi.com/produkonline.png (tipe file 

untuk produk boleh jpg atau png namun ukuran harus sama dengan link gambar 

diatas). 

 

4) Content Menu Mekanisme Transaksi 

Deskrpsi mekanisme transaksi dengan disertai gambar (jelas) 

 

5) Content Menu Pembayaran/Ekspedisi 

a. Alat/media pembayaran: logo perbankan yang digunakan dalam transaksi, no. 

rekening dana nama pemilik rekening (deskripsikan juga link web perbankan tsb) 

b. Ekspedisi : Nama dan Logo ekpedisi yang tersedia (deskripsikan juga link web 

ekspedisi) 

 

6) Content Menu Kontak 

Deskripsi alamat, tlpn/hp dan email (gmail dan yahoo) serta disertai file logo (logo 

alamat, logo hp, logo email dll) dengan ukuran kecil (giff/jpg). (Jelas) 

http://www.fennisupriadi.com/slideutama.png
http://www.fennisupriadi.com/produkonline.png

