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ABSTRAK
Program Kreativitas Mahasiswa-Kewirausahaan (PKM-K) dijadikan sebagai pengembangan
kreativitas mahasiswa untuk berwirausaha yang berorientasi pada keuntungan. Di STMIK Tidore
Mandiri, dalam beberapa tahun terakhir mengirimkan proposal bantuan wirausaha yang dilakukan
oleh mahasiswa dalam bentuk kelompok, akan tetapi dalam penetapan berkas tersebut tidak
melakukan suatu proses seleksi yang ketat, bahkan kelompok mana yang memasukan berkas, maka
berkas tersebut langsung dikirim ke pusat untuk mengikuti seleksi. Proses seleksi yang tidak ketat
menimbulkan banyak masalah dilapangan ketika mereka telah menerima bantuan tersebut. Apalagi
minat mahasiswa untuk berwirausaha masih minim, sehingga mengakibatkan kelompok yang
mengikuti seleksi berkas tingkat perguruan tinggipun tidak terlalu banyak. Masalah yang menjadi
dasar kurang efektifnya mahasiswa menjalankan program tersebut yaitu pada saat pelaksanaan
kegiatan PKM-K mahasiswa kurang mengefisienkan waktu, mahasiswa lebih banyak berfokus
pada aktivitas akademik kampus dibandingkan menjalankan usaha yang mereka miliki, sehingga
perlu adanya pengelolaan administrasi wirausaha mahasiswa STMIK Tidore Mandiri untuk dapat
mempermudah Kampus STMIK Tidore Mandiri dalam melakukan pengelolaan administrasi
pendaftaran kelompok wirausaha mahasiswa sampai pada tingkat hasil terpilihnya kelompok
wirausaha mahasiswa.
Kata kunci: sistem informasi, wirausaha, mahasiswa
I. PENDAHULUAN
Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan salah satu program Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (DIKTI) yang ditujukan kepada seluruh perguruan tinggi negeri dan beberapa
perguruan tinggi swasta yang terseleksi. Program Kreativitas Mahasiswa ini memiliki manfaat
yang sangat bagus untuk mahasiswa, terutama dalam belajar berwirausaha. Selain orentasi
keuntungan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan memeliki tujuan yang secara umum
adalah Membangun softskill atau karakter wirausaha, Menumbuhkembangkan wirausahawirausaha baru yang berpendidikan tinggi dan memiliki pola pikir pencipta lapangan kerja,
Mendorong pertumbuhan, perkembangan atau terbentuknya kelembagaan (unit/pusat) pengelola
program kewirausahaan di perguruan tinggi, dan Mendorong terbentuknya model pendidikan atau
pembelajaran kewirausahaan di perguruan tinggi.
Untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan dan meningkatkan aktivitas
kewirausahaan agar para lulusan perguruan tinggi lebih menjadi pencipta lapangan kerja,
Kemenrsitek Dikiti telah mengembangkan berbagai kebijakan dan program. Salah satu program
yang telah dikembangkan adalah program PKM Kewirausahaan dan Co-op (Cooperative
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Education Program) sejak tahun 1998. Kemudian, dengan tujuan untuk membentuk wirausaha
melalui pendidikan tinggi, mulai tahun 2003 dikembangkan program Co-op yang memberikan
kesempatan belajar bekerja secara terpadu pada UKM. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW),
sebagai bagian dari strategi pendidikan di Perguruan Tinggi, dimaksudkan untuk memfasilitasi
para mahasiswa yang mempunyai minat berwirausaha dan memulai usaha dengan basis ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni. Fasilitas yang diberikan meliputi pendidikan dan pelatihan
kewirausahaan, magang, penyusunan rencana bisnis, dukungan permodalan dan pendampingan
usaha.
II. TINJAUAN PUSTAKA
Sistem Informasi
Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan
strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dalam laporan-laporan yang
diperlukan. (Jogiyanto,2005). Sehingga Sistem informasi adalah kumpulan antara sub-sub system
yang saling berhubungan untuk membentuk suatu komponen yang didalamnya mencakup input –
proses –output yang berhubungan dengan pengelolaan informasi sehingga berguna bagi pengguna.
Informasi yang diterima harus bebas dari kesalahan dan tidak biasa serta mampu menjelaskan
tujuannya.
Wirausaha
Wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai
kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk
mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses.
Kewirausahaan pada hakekatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan
dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Adapun yang
dimaksudkan dengan seorang Wirausahawan adalah orangorang yang memiliki kemampuan
melihat dan menilai kesempatankesempatan bisnis; mengumpulkan sumber daya-sumber daya
yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki
sifat,watak dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif
dalam rangka meraih sukses meningkatkan pendapatan.
Php MySQL
Hypertext Preprocessor atau PHP merupakan bahasa pemrograman script server-side yang
didesain untuk pengembangan web. PHP disebut bahasa pemrograman server-side karena diproses
pada computer server. Pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan
untuk membuat skrip yang lebih interaktif. Skrip ini yang akan diolah dalam web server
pemrograman PHP memungkinkan kita membuat situs yang interaktif dan lebih mudah untuk
dioperasikan. MySQL merupakan bahasa pemrograman database terbuka yang mana
memungkinkan kita untuk membuat, mengubah dan mengakses beberapa database sekaligus
dalam server.
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Website
Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan
tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan
(home page) menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Website dapat dimiliki
oleh individu, organisasi, atau perusahaan. Pada umumnya sebuah website akan menampilkan
informasi atau satu topik tertentu, meskipun saat ini banyak website yang menampilkan berbagai
informasi dengan topik yang berbeda.
Terdapat 3 unsur yang sangat vital pada website. Tanpa adanya semua unsur ini, website anda
tidak akan pernah ditemukan dan diakses oleh pengguna di internet. Ketiga unsur yang dimaksud
adalah:
1. Domain. Jika website diibaratkan sebagai produk, maka domain adalah merk. Penggunaan
domain yang menarik akan membuat orang tertarik untuk memasuki suatu website.
2. Hosting. Hosting memiliki peran untuk menyimpan semua database (script, gambar, video,
teks dan lain sebagainya) yang diperlukan untuk membentuk suatu website.
3. Konten. Konten pada website dapat berupa teks, gambar atau video. Jika dilihat dari konten
yang disuguhkan, terdapat beberapa macam website. Misalnya saja, sosial media, website
berita, website jual beli atau website yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat serta
hobi.
III. METODE PENELITIAN
Adapun metode penelitian Metode yang digunakan dalam perancangan website ini adalah
Metode WaterFall, juga sering disebut Metode “classic life cycle”, metode ini menggunakan
pendekatan yang sistematis dan sekuensial dalam membangun perangkat lunak yang dimulai pada
level sistem dan
pengembangan melalui tahapan analisis, perancangan, pengujian
dan pemeliharaan.
Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2019
dan berlokasi di STMIK Tidore Mandiri.
Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif. Dimana peneliti hanya
menjelaskan dan menafsirkan data-data kedalam perancangan program yang dibuat dan kemudian
peneliti hanya menjelaskan proses pembuatan program sampai pada proses pengujian program
dengan hasil-hasil yang telah diuji..
Instrumen Penelitian
Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras komputer
yaitu laptop dan untuk pembuatan aplikasi menggunakan perangkat lunak yang terdiri dari bahasa
pemrograman PHP dan aplikasi manajemen database MySQL. Sedangkan untuk mengolah data
dan pembuatan laporan menggunakan aplikasi Microsoft Office.
Tahapan Penelitian
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Secara garis besarnya, tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan dalam perancangan dan
pembuatan aplikasi sistem informasi ini adalah sebagai berikut.
4. Analisis Kebutuhan Sistem.
5. Rancangan Model Sistem.
6. Rancangan Sistem Aplikasi.
7. Implementasi Aplikasi.
8. Evaluasi Hasil Implementasi Aplikasi.
Analisis Kebutuhan Sistem
Pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan system dan use case diagram serta
spesifikasi yang dibutuhkan oleh system. Fungsi yang dibutuhkan dalam system ini adalah :
1. Fungsi untuk Admin pada Bidang Kemahasiswaan STMIK Tidore Mandiri untuk
memproses data registrasi yang di usulkan oleh mahasiswa.
2. Fungsi untuk Mahasiswa untuk melihat informasi dan melakukan registrasi Proposal
Wirausaha

Gambar 1. Gambar Use Case Sistem

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari penelitian ini adalah berupa sebuah aplikasi Sistem Informasi Registrasi Wirausaha
Mahasiswa pada STMIK Tidore Mandiri yang terdiri dari 2 tampilan yaitu untuk admin Bagian
Kemahasiswaan STMIK Tidore Mandiri dan tampilan untuk pengguna/Mahasiswa.
Aplikasi Untuk Admin Bagian Kemahasiswaan
Aplikasi pada Admin Bagian Kemahasiswaan digunakan untuk memproses data registrasi
yang di usulkan oleh mahasiswa. Tampilan pada Admin Bagian Kemahasiswaan dapat dilihat pada
gambar berikut ini :
.
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Gambar 2. Form Login

Gambar 3. Form Pendaftaran

Gambar 4. Form Hasil Pendaftaran
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Gambar 5. Form Menu Utama

Gambar 6. Form Data Kelompok

Gambar 7. Form Data Ketua Kelompok
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Gambar 8. Form Data Anggota Kelompok

Gambar 9. Form Data Proposal

Gambar 10. Form Upload Data Proposal
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Gambar 11. Form Status Proposal
Aplikasi untuk Admin
Aplikasi pada Admin digunakan untuk memverifikasi yang berhubungan dengan kegiatan
pengajuan proposal wirausaha mahasiswa. Tampilan pada admin dapat dilihat pada gamber berikut
ini :
.

Gambar 12. Menu Utama Verifikator
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Gambar 13. Form Verifikasi Ajuan proposal

Gambar 14. Form Hasil Verifikasi Ajuan proposal
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Gambar 15. Form Laporan Pengajuan Proposal

Gambar 15. Data Laporan Pengajuan Proposal
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aplikasi system informasi ini dapat
berjalan dengan baik dan diharapkan dapat memudahkan pengguna/Mahasiswa dalam mencari
informasi Hal itu ditunjukkan dengan Antarmuka pemakai (User Interface) dapat menerima
informasi dari pengguna (user) dan memberikan informasi kepada pengguna (user) untuk
membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi.
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