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Abstrak-Berwirausaha dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk mahasiswa. Melalui kewirausahaan seseorang
bisa lebih mandiri khususnya dalam memenuhi kebutuhan keuangannya. Berwirausaha selagi masih kuliah
memungkinkan mahasiswa dapat memperoleh penghasilan dari usahanya tanpa mengganggu perkuliahan yang
harus dijalankan. Oleh karena itu Amik Bina Sarana Informatika sangat mendukung kewirausahaan yang
dilakukan oleh mahasiswanya. Untuk maksud itulah Amik Bina Sarana Informatika membentuk BSI
Entrepreneur Center (BEC). Lembaga ini telah banyak melakukan kegiatan nyata guna mendukung mahasiswa
berwirausaha seperti pelatihan, seminar dan pameran (expo) kewirausahaan. Di Amik BSI Purwokerto telah
dibentuk komunitas wirausaha mahasiswa dibawah naungan BEC Amik BSI Purwokerto. Berdasarkan data per
Desember 2012 komunitas tersebut telah memiliki anggota sebanyak 37 mahasiswa. Bidang usaha yang mereka
jalankan antara lain usaha makanan ringan, penjualan pakaian, hand phone dan asesori, pengembangan
software, percetakan digital (digital printing) dan lain-lain. Kegiatan wirausaha yang dilaksanakan oleh
mahasiswa merupakan aset penting yang harus didukung agar berkembang dan nantinya dapat menjadi contoh
untuk mahasiswa lain bahwa berwirausaha dapat dijadikan alternatif pilihan profesi. Wirausahawan perlu
memperkenalkan usaha dan produk yang dihasilkan kepada pasar melalui kegiatan promosi. Dengan promosi
wirausahawan dapat menginformasikan produk mereka agar lebih dikenal, semakin luas pasar yang mengenal
usaha dan produk yang dihasilkan maka peluang usaha juga semakin besar. Pada umumnya mereka melakukan
promosi dengan menggunakan brosur, poster dan memperkenalkan dari mulut ke mulut serta ada pula telah
menggunakan internet. Penggunaan internet dalam mempromosikan usaha dan produk yang dihasilkan oleh
wirausaha mahasiswa Amik BSI Purwokerto masing sedikit. Padahal internet memiliki daya jangkau yang
sangat luas. Internet dapat digunakan sebagai sarana berpromosi yang efektif jika dimanfaatkan secara
optimal. Penggunaan internet juga tidak mahal. Banyak fasilitas gratis yang dapat diakses dan digunakan
untuk keperluan usaha. Untuk menyediakan sarana berpromosi di internet inilah komunitas wirausaha
mahasiswa perlu menyediakan sarana berupa situs web dimana para anggotanya dapat memposting profil
usaha yang dijalankan serta bertukar informasi. Pada kajian ini penulis mengembangan aplikasi web untuk
komunitas wirausaha mahasiswa sebagai wadah bagi mahasiswa yang memiliki usaha dalam mempromosikan
usaha dan produknya.
Kata kunci: e-marketing, komunitas, internet, usaha kecil, kewirausahaan

1. PENDAHULUAN
Wirausaha dalam suatu tatanan ekonomi
memiliki peranan yang sangat penting. Melalui
wirausaha seseorang dapat memenuhi kebutuhan
ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja baik
untuk dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu
kewirausahaan dapat meningkatkan perekonomian dan
taraf hidup suatu bangsa.
Berwirausaha dapat dilakukan oleh siapa saja,
termasuk
mahasiswa.
Dengan
berwirausaha,
mahasiswa dapat memperoleh penghasilan dan
pekerjaan tanpa menunggu lulus kuliah. Tanpa
bergantung pada orang lain, ia juga dapat mencukupi
kebutuhan hidupnya termasuk biaya perkuliahan yang
diperlukan.
Di Amik Bina Sarana Informatika, khusunya di
Purwokerto, kegiatan wirausaha juga dilakukan oleh
para mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha.
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Pada akhir tahun 2012 tercatat sebanyak 37
mahasiswa tergabung dalam komunitas wirausaha
yang dinaungi oleh BSI Entrepreneur Center (BEC),
yaitu lembaga yang didirikan oleh BSI sebagai wadah
pembinaan dan pengembangan kewirausahaan bagai
mahasiswa.
Wirausaha mahasiswa perlu mendapat dukungan.
BEC sendiri secara rutin melakukan pelatihan,
seminar dan pameran kewirausahaan untuk para
wirausaha
mahasiswa.
Kegiatan-kegiatan
ini
diharapkan dapat mengasah kemampuan mahasiswa
dalam berwirausaha sehingga mereka bisa lebih maju
dalam menjalankan usahanya. Usaha yang
dilaksanakan oleh mahasiswa di Amik BSI
Purwokerto beraneka ragam seperti : usaha kue atau
makanan ringan, pembuatan asesori, percetakan
digital, pakaian, service komputer hingga pembuatan
software.
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Dalam hal pemasaran, secara umum masih
menggunakan cara tradisional dengan target pasar
lingkungan sekitar usaha mereka. Namun demikian
komunitas wirausaha mahasiswa Amik BSI
Purwokerto telah menggunakan internet sebagai media
pemasaran. Mereka membentuk wadah dengan
memanfaat facebook sebagai media komunikasi dan
promosi. Penggunaan facebook juga hanya bersifat
bertukar informasi belum pada penyampaian informasi
usaha dan produk yang mereka miliki.
Teknologi informasi khususnya internet jika
dimanfaatkan secara optimal dapat memberikan
manfaat yang besar bagi suatu usaha. Ini karena daya
jangkau internet yang bersifat global. Penyampaian
informasi atas produk maupun jasa yang
diperdagangkan dapat menjangkau pasar yang lebih
luas bila dibanding dengan cara tradisional.
Permasalahan dalam penggunakan internet dalam
membantu pemasaran produk dan jasa para mahasiswa
yang efektif adalah :
1) Bagaimana mengembangkan aplikasi berbasis web
dalam bentuk komunitas dan pemilihan teknologi
yang tersedia serta pengimple-mentasiannya ?
2) Bagaimana penyajian informasi produk atau jasa
milih mahasiswa agar informasi dapat disampaikan
secara efektif ?
Penelitian sejenis telah dilakukan oleh Dr. Ratih
Hurryanti, MSi (2010) dari Universitas Pendidikan
Indonesia Bandung dengan judul "Penerapan Model
Strategi Pemasaran Usaha Kecil Berbasis Web 2.0
Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Daya Saing
Industri Kecil (Penerapan Model pada Industri Kecil
Strategis di Kota Bandung)". Penelitian ini
menghasilkan sebuah aplikasi berbasis web ecommerce dengan konsep Bisnis to Customer (B2C).
Aplikasi tersebut menyajikan informasi perdagangan
yang dilakukan oleh UKM di wilayah Bandung dan
menyediakan fasilitas jual beli secara on-line.
Penelitian yang dilakukan penulis dalam
makalah ini menghasilkan sebuah aplikasi berbasis
web dalam bentuk web komunitas. Aplikasi ini dapat
digunakan oleh mahasiwsa yang berwirausaha sebagai
sarana untuk menyampaikan informasi produk yang
dimiliki, untuk bertukar informasi dan membantu
penyelesaian transaksi melalui pemesanan produk atau
jasa.

2. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pemasaran (Marketing)
Pemasaran adalah sebuah proses di mana
perusahaan menciptakan nilai untuk pelanggannya dan
membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan
sebagai upaya untuk memperoleh nilai imbalan dari
pelanggan tersebut. (Kotler dan Armstrong, 2011).
Dalam kegiatan usaha, pemasaran merupakan salah
satu fungsi yang sangat berpengaruh terhadap
penerimaan usaha melalui penjualan. Pemasaran juga
merupakan proses yang meliputi penciptaan,

penyampaian informasi (komunikasi) dan penyerahan
nilai dalam bentuk barang dan jasa kepada konsumen,
termasuk mengelola hubungan dengan konsumen.
Strategi pemasaran dipengaruhi oleh empat
faktor yang disebut sebagai marketing mix (Kotler dan
Armstrong, 2011). Bauran pasar (marketing mix)
harus diatur sedmikian rupa agar diperoleh hasil yang
optimal dalam pemasaran (Buchari, 2008). Empat
faktor tersebut dikenal dengan istilah 4P of marekting
(Kotler dan Armstrong, 2011), yaitu : (a) product
(produk)
adalah
barang
atau
jasa
yang
diperdagangkan; (b) price (harga) adalah nilai dalam
ukuran uang atas barang/jasa yang harus dibayar oleh
konsumen untuk mendapatkannya; (c) place
(distribusi) adalah tempat dimana barang atau jasa
diperdagangkan serta saluran pendistri-busianya; (d)
promotion (promosi) adalah proses penyampaian
informasi kepada konsumen atau calon konsumen atas
nilai produk atau jasa
Informasi atas suatu produk atau jasa harus dapat
disampaikan dengan baik kepada konsumen.
Konsumen harus tahu nilai dari produk atau jasa yang
ditawarkan agar ia bersedia membeli barang atau jasa
tersebut. Penyampaian informasi dilakukan melalui
promosi, yaitu proses penyampaian informasi atas
nilai dari produk kepada konsumen atau calon
konsumen yang dapat memenuhi kebutuhan dan
keinginan mereka sehingga mereka bersedia
membelinya (Buchari, 2008).
Promosi dilakukan melalui perpaduan beberapa
cara yang disebut bauran promosi agar promosi
menjadi efektif. Bauran promosi (promotion mix)
menurut Kotler dan Armstrong (2011) terdiri dari : (a)
periklanan (advertising); (b) kehumasan (public
relation); (c) penjualan perorangan (personal selling);
(d) promosi penjualan (sales promostion); dan (e)
penjualan langsung (direct marketing).
Kotler dan Armstrong (2011) menjelaskan
bahwa promosi memiliki tujuan, yaitu :
1) Menyampaikan informasi kepada konsumen
seperti : (a) produk baru; (b) layanan (jasa) yang
tersedia; (c) kegunaan produk atau jasa; (d)
meluruskan kesan yang salah atas suatu produk
atau jasa; (e) perubahan harga; (f) mengurangi
kecemasan konsumen; (g) menjelaskan cara kerja
suatu produk atau layanan; (h) membentuk citra
perusahaan.
2) Membujuk konsumen seperti : (a) membentuk
preferensi merk; (b) mendorong ahli merk; (c)
merubah cara pandang konsumen tentang atribut
merk; (d) membujuk pembeli untuk membeli
sekarang; (e). membujuk pembeli untuk menerima
kunjungan penjual.
3) Mengingatkan
konsumen
seperti
:
(a)
mengingatkan produk atau jasa mungkin
diperlukan di kemudian hari; (b) mengingatkan
dimana tempat membeli produk atau jasa; (c)
menjaga konsumen tetap mengingat produk
tersebut meskipun bukan musimnya; (d)
mempertahankan kesadaran atas produk.
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B. E-Marketing
E-marketing (atau internet marketing atau
online-marketing atau e-pemasaran) menurut Kotler
dan Armstrong (2011) adalah usaha-usaha yang
dilakukan dalam pemasaran melalui media internet
atau jaringan WWW (World Wide Web). Huruf e
dalam istilah e-marketing berarti elektronik
(electronic), yaitu pemasaran yang dilaksanakan
secara elektronik lewat internet atau jaringan cyber.
Konsep internet marketing muncul seiring dengan
munculnya teknologi internet.
Tahapan-tahapan dalam e-marketing (Kotler dan
Armstrong, 2011), adalah sebagai berikut:
1) Situs web. Situs web sangat bervariasi dalam
tujuan dan konten. Jenis yang paling dasar adalah
situs web perusahaan (company profile).
Situs web yang efektif dapat menciptakan nilai
yang cukup dan menarik sehingga konsumen
datang ke situs web tersebut, dan tidak segera
meninggalkan situs. Kemduian ia akan kembali
lagi di waktu lain. Beberapa aspek yang harus
diperhatikan (Kotler dan Armstrong, 2011) yaitu :
(a) konteks (context), situs memiliki desain dan
layout yang menarik dan mudah penggunaannya;
(b) konten (contents), penyajian informasi secara
menarik dan mudah dipahami baik berupa teks,
gambar, suara, dan video yang informatif; (c)
komunitas (comunity), situs menyediakan cara
agar pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna
lain; (d) kustomisasi (customization), situs dapat
disesuailam untuk pengguna yang berbeda; (e)
komunikasi (comunication), situs menggunakan
komunikasi 2 arah baik antara pengelola
(perusahaan) dengan pengunjung maupun antara
pengunjung dan pengunjung; (f) koneksi
(connection), situs terkait dengan situs lain sebagai
upaya memperluas daya jangkau melalui link; (g)
komersial (commerce), situs menyediakan sarana
untuk transaksi komersial.
2) Penempatan iklan dan promosi online. E-marketer
dapat
menggunakan iklan online untuk
membangun merek internet mereka atau untuk
menarik pengunjung ke situs web mereka. Iklan
dapat berupa banner dan iklan ticker, interstisi, dan
bentuk lainnya.
3) Komunitas web yaitu situs web di mana anggota
dapat berkumpul, bertukar pandangan dan
informasi pada isu-isu yang menjadi kepentingan
bersama.
4) Menggunakan email. Email banyak digunakan
sebagai alat e-marketing. Perusahaan dapat
mengirim email kepada anggota komunitas
situsnya yang berisi informasi produk atau jasa
baru atau sekedar informasi untuk mengingatkan
mereka.
C. Wirausaha
Wirausaha adalah orang yang melihat adanya
peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi
untuk memanfaatkan peluang tersebut (Bygrave dalam
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Buchari Alma, 2008). Kewirausahaan adalah proses
menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan
waktu dan kegiatan yang disertai modal dan resiko
serta menerima balas jasa dan kepuasan serta
kebebasan pribadi (Hisrich-Peters dalam Buchari
Alma, 2008).
Dari definisi tersebut, wirausaha adalah orang
yang menjalankan usaha, dapat memanfaatkan
peluang dan waktu, memiliki modal, bersedia
menanggung resiko serta menerima balas jasa dari
usahanya tersebut. Di sini tampak bahwa wirausaha
tidak sekedar mengandalkan modal saja.
D. Situs Web
Situs web (web site) pada dasarnya adalah
sejumlah halaman web yang memiliki topik saling
terkait (Abdul Kadir, 2009). Situs web ditempatkan
pada sebuah server web yang dapat diakses melalui
jaringan internet atau jaringan lokal (LAN) melalui
alamat internet.
Situs web statis adalah situs web yang isinya
(informasi di dalamnya) tidak dimaksudkan untuk
diperbarui secara berkala sehingga pengaturan ataupun
pemutakhiran isi atas situs web tersebut dilakukan
secara manual. Sedangkan situs web dinamis
merupakan situs web yang secara spesifik didisain
agar isi yang terdapat dalam situs tersebut dapat
diperbarui secara berkala dengan mudah (Abdul
Kadir, 2009).
Dibanding dengan situs web statis, maka situs
web dinamis umumnya membutuhkan keberadaan
infrastruktur yang lebih kompleks. Web dinamis
menggunakan pemrograman web untuk menghasilkan halaman-halaman web seperti : PHP, ASP
atau ColdFushion serta perangkat lunak sistem
manajemen basis data seperti MySQL.
E. Sever Web
Pengertian server web merujuk pada perangkat
keras dan perangkat lunak yang menyediakan layanan
akses terhadap halaman-halaman web kepada
pengguna menggunakan
protokol HTTP dengan
memakai aplikasi web browser (Abdul Kadir, 2009).
F. PHP dan MySQL
PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan
bahasa skrip yang dapat disisipkan ke dalam HTML.
PHP digunakan dalam membangun aplikasi web. PHP
disebut server-side script karena program PHP
diproses oleh server web, hasilnya berupa halaman
html yang dikirim ke pengguna melalui aplikasi
browser. Program PHP dapat mengakses data yang
disimpan dalam basis data MySQL, mengolahnya dan
menyajikan kepada pengguna (Abdul Kadir, 2009).
MySQL sendiri adalah perangkat lunak sistem
manajemen basis data (database management system)
atau DBMS. Dalam pengolahan data, MySQL
menggunakan bahasa SQL (Structured Query
Language). MySQL dibuat oleh MySQL AB.
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G. HTML
HTML (HyperText Markup Language), yaitu
sebuah bahasa dalam bentuk markup yang digunakan
untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan
informasi di aplikasi web browser. Html
menggunakan format ASCII agar dapat menghasilkan
tampilan yang terintegerasi dan dapat dibaca lintas
platform. Perintah html berupa tag yang berfungsi
untuk mengatur tata letak dan tampilan informasi pada
halaman web (Abdul Kadir, 2009).
H. Cascading Style Sheet (CSS)
Cascading Style Sheet atau CSS adalah dokumen
yang berisi definisi pengaturan tampilan pada sebuah
halaman web (Abdul Kadir, 2009). Setiap elemen
pada html dapat diatur di dalam file css dalam bentuk
class yang memiliki atribut sesuai kebutuhannya.
Keuntungan penggunaan css adalah pemrogram hanya
perlu mendefinisikan class yang dibutuhkan dan
menggunakannya pada berbagai bagian di file html.
Perubahan pengaturan class otomatis akan
mempengaruhi semua elemen pada file html yang
menerapkan class tersebut sehingga tidak perlu
mengubah satu-persatu.
I. Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram (ERD) yaitu
diagram yang menggambarkan keterhubungan antar
data secara konseptual (Nugroho, 2009). ERD
merupakan suatu pemodelan konseptual yang didesain
secara khusus untuk mengidentifikasikan entitas
(entity) yang menjelaskan data dan hubungan
(relationship) antar data. Elemen-elemen yang
membentuk ERD adalah :
1) Entity yaitu suatu entitas atau objek seperti orang,
tempat, atau kejadian. Contoh entitas : karyawan,
mahasiswa, order penjualan, dan sebagainya.
2) Attribute, yaitu karakterisik dari entitas tertentu.
Contoh attribute untuk entitas karyawan adalah
NIP, nama, departemen, jabatan, dan lain-lain.
3) Identifier, yaitu nama attribute yang digunakan
untuk mengidentifikasi entitas. Ada 3 identifier
yaitu : Primary Key, Secondary Key, dan Foreign
Key.
4) Relationship, yaitu hubungan antara entitas yang
dapat berupa : (a). One-to-one relationship (1:1)
dimana maximum cardinality setiap entitas adalah
satu. (b) One-to-many relationship (1:N) dimana
maksimum cardinality dari suatu entitas adalah
satu dan maksimum cardinality dari entitas lain
adalah N. (c) Many-to-many relationship (M:N)
dimana maksimum cardinality kedua entity yang
berhubungan adalah N.
3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalan karya tulis ini
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan
metode pengumpulan data menggunakan metode
observasi dan studi pustaka. Obyek penelitian adalah

mahasiswa
AMIK
berwirausaha.
Persiapan:
1. Mengidentifikasi
masalah
2. Mencari solusi guna
memecahkan masalah
3. Studi litertur dan
observasi

BSI

Purwokerto

yang

Pengembangan
Aplikasi:
1. Desain aplikasi.
2. Pemilihan teknologi
3. Pembuatan Aplikasi

Pengujian:
1. Menguji aplikasi

Gambar 1. Kerangka penelitian

Dalam pembuatan situs web komunitas
wirausaha mahasiswa penulis menggunakan model
Waterfall yaitu metode pengembangan perangkat
lunak yang bersifat sekuensial (Jogiyanto, 2009).

Gambar 2. Model Waterfall dalam pengembangan
aplikasi/perangkat lunak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Desain Aplikasi
Mengacu pada konsep e-marketing yang
dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong (2011),
maka situs web memiliki fitur sebagai berikut:
1) Aplikasi memiliki tata letak dan desain yang
memudahkan pengguna dalam mencari informasi
(context) .
2) Informasi yang disajikan berupa teks, gambar yang
informatif (contents).
3) Aplikasi memungkinkan adanya komunikasi 2
arah baik antara pengelola situs web
(administrator) dengan pengguna maupun antara
sesama pengguna (communication).
4) Situs web berupa situs komunitas dimana terdapat
fasilitas keanggotaan (comunnity). Keanggotan
dibagi dua yaitu anggota yang tidak memiliki
usaha (biasa) dan anggota yang memiliki usaha.
Setiap pengunjung dapat menjadi anggota biasa
sedangkan untuk anggota wirausaha harus
mendapat persetujuan pengelola (administrator)
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5) Rating, yaitu perhitungan berapa kali data
informasi dilihat oleh pengunjung yang dapat
dijadikan referensi data tarik infromasi.
6) Private message, dimana pengguna dapat
mengirim pesan pribadi ke pengguna lain. Fasiltas
ini dapat digunakan untuk pemesanan produk yang
dijual.

7) Informasi dibagi dalam 4 kelompok yaitu : (a)
usaha, (b) produk, (c) penawaran kerjasama dan
(d) artikel.
8) Setiap anggota yang memiliki usaha dapat
mengelola sendiri informasi usaha dan produk
yang ditampilkan pada situs web.
B. Entity Relationship Diagram (ERD)

Gambar 3. Entity Relationship Diagram
C. Relasi Tabel

Gambar 4. Relasi tabel dalam database.
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D. Desain Tampilan
Desain tampilan untuk aplikasi front-end yang
digunakan oleh pengunjung situs web adalah sebagai
berikut :

Gambar 8. Halaman artikel.

Gambar 5. Halaman home (index).

Gambar 9. Halaman login.

Gambar 6. Halaman usaha.

Gambar 10. Halaman registrasi.
Desain tampilan untuk aplikasi back-end yang
digunakan oleh administrator adalah sebagai berikut :

Gambar 7. Halaman penawaran.

Gambar 11. Halaman admin-data sistem.
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Folder
asset
img

lib
master
tpl

Keterangan
Digunakan untuk menyimpan komponen web
seperti gambar logo, dll.
Digunakan untuk menyimpan gambar yang
berkaitan dengan konten web sperti foto anggota,
gambar usaha dan produk.
Digunakan untuk menyimpan file library PHP .
Berisi modul halaman administrator
Digunakan untuk menyimpan data template

Tabel 1. Struktur folder.

Gambar 12. Halaman admin-data anggota.

F. File Program PHP
Program aplikasi terdiri dari sub program. Setiap
sub program melakukan proses tertentu dan disimpan
dalam sebuah file. File sub program akan dipanggil
dari program utama (index.php) sesuai dengan
kebutuhan.
Tabel 2. Daftar file php
File
index.php

Folder
htdocs

logout.php

htdocs

anggotarandom.php

lib

anggotaview.php

lib

artlist.php
artiview.php
home.php
usahalist.php
usahaview.php
tawarlist.php
produkview.php
userartikellist.php

lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib

userartikelnew.php
userartikeledit.php
userartikeldel.php

lib
lib
lib

useraddgbr.php
userchgdata.php
userchgpasswd.php
usermsglist.php

lib
lib
lib
lib

usermsgdel.php
userusahalist.php
userusahanew.php
userusahaedit.php
userusahagbr.php
userusahadel.php
userproduklist.php
userproduknew.php
userprodukdel.php
userprodukedit.php
usertawarlist.php
usertawarnew.php
usertawaredit.php
usertawardel.php
useruserlist.php
kirimpesan.php

lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib
lib

Gambar 13. Halaman admin-data usaha.

Gambar 14. Halaman admin-data usaha.
E. Struktur Folder
File-file pendukung aplikasi web disimpan dalam
folder dan dikelompokkan berdasarkan fungsinya.
Struktur folder di webserver adalah:

Gambar 15. Struktur foder di webserver
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Keterangan
File utama yang diakses oleh
pengguna. Fungsi memeriksa
parameter, koneksi database,
mencari library yang diminta,
dan menampilkan data sesuai
layout dalam template.
Proses logout jika pengguna
mengklik link.
Menampilkan data anggota
secara acak sebanyak 3 data
(rekord)..
Menampilkan data detail
anggota.
Menampilkan datfar artikel.
Menampilkan detail artikel.
Menampilkan halaman home.
Menampilkan daftar usaha.
Menampilkan detail usaha.
Menampilkan penawaran.
Menampilkan detail produk.
Menampilkan datfar artikel
milik anggota.
Menginput artikel baru.
Mengedit artikel.
Menghapus artikel milik
anggota.
Mengubah foto anggota.
Mengedit data anggota.
Mengubah password anggota.
Menampikan private message
anggota.
Menghapus private message.
Menampilkan daftar usaha.
Menginput data usaha
Mengedit data usaha.
Mengubah gambar usaha.
Menghapus usaha.
Menampilkan data produk
Menginput data produk
Menghapus data produk
Mengedit data prosuk
Menampilkan data penawaran.
Menginput penawaran
Mengedit penawaran
Menghapus penawaran
Menampilkan daftar anggota
Mengirim private message.

G. Pembahasan
Situs web Komunitas Wirausaha Mahasiswa
AMIK BSI Purwokerto telah di upload ke webserver
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dengan alamat : http://becc.website.org. Tampilan
situs web adalah sebagai berikut :

Gambar 18. Tampilan login.

Gambar 16. Tampilan home.
Gambar 19. Tampilan input data usaha.

Tampilan situs web untuk administrator adalah
sebagai berikut :

Gambar 20. Tampilan admin login.

Gambar 17. Tampilan registrasi anggota.

Gambar 21. Tampilan data wesbite.
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b. Penggunaan facebook sebagai sarana e-marketing
dalam bentuk promosi dan media komunikasi oleh
komunitas kurang efektif karena siapa saja yang
telah menjadi anggota atau teman (friends) dapat
memposting informasi yang kadang tidak
berkaitan dengan tujuan pembentukan komunitas.
c. Posting di facebook memiliki kelemahan dimana
data posting seuatu saat akan tenggelam oleh
posting-posting yang lebih baru.
d. Pengunaan website mandiri dengan aplikasi web
komunitas lebih cocok sebagai bentuk penerapan
e-marketing dimana setiap anggota yang memiliki
usaha dapat memposting usaha dan produknya.
Administrator dapat leluasa mengatur jenis
keanggotaan, sehingga hanya anggota yang
memenuhi syarat saja yang dapat memposting
usaha dan produknya.
e. Model aplikasi web komunitas sangat cocok
karena anggota dapat mengelola informasi yang
diposting secara mandiri. Fasilitas private message
juga sangat membantu komunikasi antar anggota.
Gambar 22. Tampilan data anggota.

Gambar 23. Tampilan data usaha.

Demi kemajuan kewirausahaan di AMIK BSI
Purwokerto khususnya penulis menyarankan agar
dapat menggunakan aplikasi web yang sudah diupload
dan dapat diakses oleh pengguna. Hal ini penting
mengingat bahwa akses internet dapat dilakukan oleh
siapa saja secara luas yang berarti informasi usaha dan
produk dapat diperluas jangkauannya sehingga dapat
meningkatkan daya saing.
Penerapan e-marketing akan menciptakan
peluang pasar yang lebih luas, bukan sekedar
pelanggan atau konsumen lokal saja. Peluang ini harus
dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemajuan
usaha yang sedang dijalani.
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Gambar 24. Tampilan edit data usaha.

5. PENUTUP
Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu
dapat dapat disimpulkan bahwa :
a. Komunitas wirausaha mahasiswa AMIK BSI
Purwokerto merupakan suatu kegiatan kreatif
mahasiswa sebagai upaya untuk mandiri melalui
kewirausahaan yang mereka jalankan.
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