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ABSTRAK 

Kewirausahan Unissula (Inkubator Bisnis Mahasiswa) merupakan salah satu 

unit  bidang dibawah Biro Kemahasiswaan dan Alumni Unissula yang menjadi 

wadah pelatihan dan pengembangan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam 

bidang bisnis, ingin belajar atau memulai bisnis, ataupun ingin mengembangkan 

bisnisnya. Keberadaan Inkubator Bisnis Mahasiswa sangat penting sebagai sarana 

pengembangan ide-ide kreatif berwirausaha dan juga sebagai pemberi pendanaan 

sampai usaha mahasiswa dapat berkembang dan dapat bertahan dalam lingkungan 

persaingan. Namun menurut hasil survei langsung ke 30% dari total jumlah 

mahasiswa anggota dan pengelola Kewirausahan Unissula, fasilitas-fasilitas yang 

disediakan oleh universitas belum bisa menunjang kebutuhan yang ada dalam 

kegiatan Kewirausahan. Kebutuhan tersebut adalah tempat berjualan barang, 

dimana fasilitas yang diberikan universitas hanya satu tempat/lokasi berjualan saja 

yaitu depan gedung UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) akibatnya promosi barang 

tidak meluas sehingga proses pemasaran tidak maksimal dan tidak memungkinkan 

bisnis mahasiswa dalam memperluas jaringan dagangnya. Oleh karena itu dibuatlah 

sebuah aplikasi sistem informasi yang berfungsi layaknya sebuah aplikasi 

matketplace dan dibangun menggunakan framework codeigniter dengan bahasa 

pemrograman php dan database mysql. Perancangan aplikasi ini dibangun 

menggunakan model pemrograman Object Oriented Programming (OOP) dengan 

menggunakan permodelan Unified Modeling Language (UML). Sistem yang dibuat 

telah menjadi media pemasaran/promosi barang mahasiswa yang akan dijual dan 

usaha mahasiswa menjadi lebih luas dikarenakan sistem yang berbasis online. Sistem 

dapat mempertemukan antara penjual dan pembeli yang memungkinkan terjadinya 

transaksi jual beli. Proses pendataan dan monitoring aktifitas penjual/mahasiswa 

oleh pengelola kewirausahan mahasiswa lebih mudah dilakukan karena dalam sistem 

sudah ada fasilitas monitoring yang bebasis online.  
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ABSTRACT 

Business Enterprise of Unissula (Inkubator Bisnis Mahasiswa) is one of training and 

developing business units under Biro Kemahasiswaan and Alumni Unissula for 

students having interest on it. The existence of Inkubator Bisnis Mahasiswa 

considered important both as the way to generating innovative ideas and as funder of 

operational business. However, based on survey from 30% of total amounts of 

members and other managements involved on student’s incubator business, show that 

facilities provided by University side were not yet sufficient for supporting demands 

business activities. The University was just providing single location for productions 

market. Hence, the goods promotion was not effective. By that circumstances, an 

application being developed that has function as same as marketplace application, 

and it developed using codeigneter frameworks with syntax PHP and MySQL. The 

design of this application is using OOP programming method and UML modeling. 

The generated system has already being used as promotion media of student’s 

products. By using online system which is implemented on this system, record and 

monitoring process of sell-buy can easily control by the management.  
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