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 In Act No. 20 Year 2003 on National Education System, Article 20 clearly 

states that the college is obliged to conduct research and community service, in 

addition to carrying out education. Since the number of data research activities 

and community service, university leaders find it difficult to monitor the activity 

in detail with much less manual way to determine the value of accreditation for 

this activity. For that, there needs to be an application that could facilitate 

monitoring of university research activities and community service. 

 

 Information Systems Research and Community Service is able to produce 

a web based information in the form of tables and charts as well as reports of 

research activities and community service per year. The system also generates a 

value based on the Standard BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional-Perguruan 

Tinggi). This system is the research object Islamic Institute Ibrahimy Sukorejo 

Situbondo. 

 

 In this study described how to automate the assessment of research 

activities andcommunity service according to Standard 7 National Accreditation 

Board for Higher Education. At the time of testing the system, it can be seen that 

the testing of 149 items, 22 items have been successful results are not valid and 

127 invalid results. So as to know the success rate of applications made was 85.2 

%. 
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ABSTRAK 

Shodiq, Almas Rahmah A. Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Sesuai Standar BAN-PT. Pembimbing:(I) M. Ainul 

Yaqin, M.Kom, (II) Fatchurrochman, M.Kom 

 

Kata kunci: Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 

Standar BAN-PT 

   

 Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi 

berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

disamping melaksanakan pendidikan. Karena banyaknya data kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, pimpinan perguruan tinggi merasa sulit untuk 

memonitoring kegiatan tersebut secara detil dengan cara manual apalagi untuk 

mengetahui nilai akreditasi untuk kegiatan ini. Untuk itu, perlu adanya suatu 

aplikasi yang dapat memudahkan pimpinan perguruan tinggi memonitoring 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

 Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berbasis web ini 

mampu menghasilkan informasi berupa tabel dan grafik serta laporan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per tahun. Sistem ini juga 

menghasilkan nilai akreditasi yang berpatokan pada Standar BAN-PT (Badan 

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi). Objek penelitian sistem ini adalah Institut 

Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo. 

 

 Dalam penelitian ini dipaparkan bagaimana mengotomasi penilaian 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Standar 7 BAN-PT. 

Pada saat pengujian sistem, dapat diketahui bahwa dari 149 item pengujian, telah 

berhasil 22 item hasilnya tidak valid dan 127 hasil valid. Sehingga dapat diketahui 

tingkat keberhasilan aplikasi yang dibuat adalah 85.2 %. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban 

menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, disamping 

melaksanakan pendidikan. Perguruan tinggi diharapkan dapat mencetak dosen 

maupun mahasiswa berkompeten serta antusias dengan kegiatan penelitian 

maupun pengabdian kepada masyarakat. Dalam suatu perguruan tinggi diadakan 

monitoring mutu keilmuan dosen maupun mahasiswa dengan menilai elemen-

elemen untuk mendapatkan nilai akreditasinya.  

Penilaian peningkatan kualitas/ mutu perguruan tinggi memiliki standar 

sendiri. Standar ini merupakan poin-poin dasar yang digunakan untuk menentukan 

skor akreditasi  perguruan tinggi. Untuk menjadikan perguruan tinggi yang 

berkualitas, baik sistem maupun pelaku-pelaku pendidikannya, sebuah perguruan 

tinggi mebutuhkan acuan dasar yakni Standar mutu BAN-PT. 

Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) merupakan 

lembaga yang bertugas menilai dan menentukan status mutu institusi perguruan 

tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi 

merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. 

Pengertian akreditasi dalam kamus Bahasa Indonesia berarti legalisasi, 

pengakuan, pengesahan, pengukuhan, sehingga akreditasi dapat ditafsirkan
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 sebagai salah satu bentuk penilaian mutu dan kelayakan perguruan tinggi atau 

program studi yang dilakukan oleh instansi di luar perguruan tinggi.   

Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup komitmen perguruan tinggi 

terhadap kapasitas institusi dan keefektifan pendidikan yang terdiri atas tujuh 

standar. Salah satu dari standar akreditasi yaitu, standar 7 BAN-PT yang 

membahas acuan keunggulan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

dan kerjasama yang diselenggarakan terkait dengan pengembangan mutu 

perguruan tinggi. Perguruan tinggi melibatkan program studi untuk berpartisipasi 

aktif dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan program serta kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Perguruan tinggi juga merancang dan melaksanakan kerjasama dengan 

instansi terkait dalam rangka peningkatan kepakaran dosen, kompetensi 

mahasiswa, serta sumber daya lain yang dimiliki perguruan tinggi. Perguruan 

tinggi sebagai salah satu elemen dalam sistem pendidikan nasional mempunyai 

tanggung jawab yang besar untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mewujudkan visi Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang 

maju, sejahtera, mandiri dan berdaya saing tinggi dengan senantiasa 

meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan mahasiswa. 

Tanggung jawab tersebut dapat dicapai dengan menjalankan tugas yang 

merupakan bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Apabila ditinjau dari urgensitas 

dan fungsinya, pendidikan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi. Hal itu dikarenakan ilmu pengetahuan selalu 

berkembang, sehingga penelitian pun urgent untuk terus dilakukan.  
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Sama halnya hakikat manusia sebagai individu, diharapkan selalu 

berusaha agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya, baik kualitas iman maupun 

kualitas ilmu pengetahuannya. Untuk itulah, dalam sebuah instansi dibutuhkan 

suatu penilaian mutu agar tiap-tiap individu yang terkait didalamnya dapat selalu 

menjaga kualitas keilmuannya, bahkan akan lebih baik lagi jika dapat selalu 

meningkatkan kualitas ilmu yang telah dimiliki. Sehingga kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat merupakan wadah yang cocok sebagai fasilitas untuk 

meningkatkan keilmuan dosen maupun mahasiswa. Sebagaimana Firman Allah 

SWT dalam Surah al-Mujadilah ayat 11: 

ُ لَُكْن َوإَِذا قِ  ُحىا فٍِ اْلَوَجالِِس فَاْفَسُحىا ََْفَسِح َّللاَّ َُل ََا أََُّهَا الَِّرََي آَهٌُىا إَِذا قَُِل لَُكْن تَفَسَّ

ٌْكُ  ُ الَِّرََي آَهٌُىا ِه ًُْشُزوا ََْسفَِع َّللاَّ ًُْشُزوا فَا ُ بَِوا ا ْن َوالَِّرََي أُوتُىا اْلِعْلَن َدَزَجاٍت َوَّللاَّ

 (١١تَْعَولُىَى َخبٌُِس )
Artinya:  
 

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-

lapanglah dalam majlis.” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu.” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Mujadilah: 11). 

 

Allah SWT menegaskan, “niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat.” Artinya ada orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah 

SWT, yaitu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan dengan 

beberapa derajat.  

Ayat diatas tidak menyebutkan secara tegas bahwa Allah SWT akan 

meninggikan derajat orang yang berilmu. Tetapi menegaskan bahwa mereka 

memiliki derajat-derajat yakni yang lebih tinggi dari yang sekedar beriman. Tidak 
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disebutkan kata meninggikan itu, sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang 

dimilikinya itulah yang berperanan besar dalam ketinggian derajat yang 

diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu (Shihab, 2002:79). 

Tentu saja yang dimaksud dengan الرَي اوتىا العلن adalah mereka yang 

beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat diatas 

membagikan kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar 

beriman dan beramal sholeh, dan yang kedua beriman dan beramal sholeh serta 

memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan 

saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya 

kepada pihak lain baik secara lisan atau tulisan maupun dengan keteladanan 

(Shihab, 2002:79). 

Ilmu yang dimaksud oleh ayat yang dimaksud bukan saja ilmu agama, 

tetapi ilmu apapun yang bermanfaat. Dalam Q.S. Fathir [35]: 27-28, Allah 

menguraikan sekian banyak makhluk-Nya, dan fenomena alam, lalu ayat tersebut 

ditutup dengan menyatakan bahwa: Yang takut dan kagum kepada Allah dari 

hamba-hamba-Nya hanyalah ulama‟. Ini menunjukkan bahwa ilmu dalam 

pandangan Al Qur‟an bukan hanya ilmu agama. Di sisi lain itu juga menunjukkan 

bahwa ilmu haruslah menghasilkan khasyyah yakni rasa takut dan kagum kepada 

Allah, yang pada gilirannya mendorong yang berilmu untuk mengamalkan 

ilmunya serta memanfaatkannya untuk kepentingan makhluk. Rasul SAW, sering 

kali berdo‟a : اللهن اًٍ اعىذبك هي علن ال ٌَفع  yang artinya: Aku berlindung kepada-

Mu dari ilmu yang tidak manfaat (Shihab, 2002:79). 

Orang yang beriman dan berilmu (tidak terbatas kepada ilmu yang 

berkaitan dengan ubudiyah tapi juga yang dapat memberi manfaat untuk 
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kemaslahatan umat) akan memperoleh derajat yang tinggi baik di dunia maupun 

di akhirat. Kita bisa saksikan, orang-orang yang menguasai dunia ini adalah 

orang-orang yang berilmu. Mereka dengan mudah mengumpulkan harta benda, 

mempunyai kedudukan, dan dihormati orang. Ini satu petanda Allah SWT 

meninggikan derajatnya. 

Jadi antara iman dan ilmu harus selaras dan seimbang sehingga jika 

menjadi ulama, ia menjadi ulama yang berpengetahuan luas. Jika ia menjadi 

dokter maka akan menjadi dokter yang beriman. Jika ia menjadi insinyur maka 

akan menjadi insinyur yang beriman dan sebagainya. Kemudian di akhir ayat 

dikatakan: “dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Allah SWT 

mengetahui segala perbuatan manusia, tidak ada yang samar bagi-Nya. Siapa yang 

taat dan siapa yang durhaka, Allah SWT akan membalas semua amal perbuatan 

manusia. Orang yang berbuat baik dibalas dengan akibat kebaikannya dan yang 

durhaka akan dibalas sesuai dengan kedurhakaannya. 

Agama Islam juga telah mengajarkan pendidikan sejak zaman azali. Hal 

tersebut dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam  Q.S. Al- „Alaq 1-5 : 

ًَْساَى ِهْي َعلٍَق )١اْقَسْأ بِاْسِن َزبَِّك الَِّرٌ َخلََق ) (اْقَسْأ َوَزبَُّك األْكَسُم ٢(َخلََق اإل

ًَْساَى َها لَْن ََْعلَْن )٤(الَِّرٌ َعلََّن بِاْلقَلَِن )٣)  (٥(َعلََّن اإل

Artinya: 

 

1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 

 

Dari kandungan ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia hendaknya 

senantiasa tetap belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan, 
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serta peka terhadap masalah-masalah yang muncul di lingkungan sekitar. Belajar 

merupakan suatu proses berfikir yang berawal dari tidak tahu menjadi tahu. 

Dalam lingkup perguruan tinggi, ruang pengembangan belajar mahasiswa maupun 

dosen salah satunya adalah pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tentunya 

menghasilkan banyak sekali data-data yang harus disimpan dengan baik dan tidak 

boleh hilang. Data-data laporan penelitian dan pengabdian masyarakat seperti data 

pendanaan, surat keputusan, data peneliti dan pelaksana pengabdian merupakan 

data penting yang dapat menjadi bukti bahwa sebuah perguruan tinggi telah 

melaksanakan kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Tidak hanya 

sebagai hal itu, data-data tersebut pula dijadikan sebagai sumber informasi 

pengisian borang BAN-PT oleh pihak prodi masing-masing. 

Perguruan tinggi harus dipandang dan dikembangkan tidak hanya sebagai 

lembaga pendidikan melainkan sekaligus sebagai lembaga pengembangan ilmu 

pengetahuan. Selain sebagai pengembangan keilmuan, kegiatan penelitian di 

sebuah perguruan tinggi akan menunjukkan eksistensi dan kontribusi perguruan 

tinggi tersebut dalam dinamika masyarakat lokal, nasional bahkan internasional. 

Dalam konteks World Class University misalnya, prestasi penelitian dan 

pengabdian masyarakat adalah sebuah kenyataan yang harus dimiliki oleh sebuah 

perguruan tinggi agar dapat setara dengan perguruan tinggi berkelas dunia 

lainnya. 

Pengabdian kepada masyarakat, merupakan bukti pengimplementasian 

ilmu yang telah didapatkan. Zaman dahulu kala, ketika lembaga perguruan tinggi 
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belum direncanakan, banyak sekali bentuk pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam sebuah lembaga tertentu.  

Pengabdian masyarakat juga merupakan kegiatan yang menerapkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya memajukan masyarakat dan 

kesejahteraan bangsa. Kegiatan ini tidak lain bertujuan untuk saling tolong 

menolong dan jihad. Sebagai mana tujuan hidup bersosial yakni agar dapat saling 

berbagi apa yang telah dimiliki, sehingga dapat terlihat jelas manfaat dari segala 

hal yang telah didapatkan termasuk pengalaman atau pun ilmu yang dimiliki. 

Sebagai mana anjuran untuk tolong menolong telah tersurat dalam potongan Al 

Quran surat Al- Maidah ayat 2: 

 ٌَ ْهَس اْلَحَساَم َوال اْلهَْد ِ َوال الشَّ َوال اْلقاَلئَِد َوال  ََا أََُّهَا الَِّرََي آَهٌُىا ال تُِحلُّىا َشَعائَِس َّللاَّ

َُْت اْلَحَساَم ََْبتَُغىَى فَْضال ِهْي َزبِِّهْن َوِزْضَىاًًا َوإَِذا َحلَْلتُْن فَاْصطَاُدوا َوال  َُي اْلبَ آهِّ

وُكْن َعِي اْلَوْسِجِد اْلَحَساِم أَْى تَْعتَُدوا َوتََعاَوًُىا َعلًَ اْلبِسِّ   ََْجِسَهٌَُّكْن َشٌَآُى قَْىٍم أَْى َصدُّ

َ َشِدَُد اْلِعقَاِب ) َ إِىَّ َّللاَّ  (٢َوالتَّْقَىي َوال تََعاَوًُىا َعلًَ اإلْثِن َواْلُعْدَواِى َواتَّقُىا َّللاَّ

 

Artinya:  

 

…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.  

 

Dijelaskan pula dalam hadits Nabi SAW.: 

َِ و زواٍ هسلن و ابى داود و التسهريَو َّللاُ  ُْ   فًِ َعْىِى اْلَعْبِد َهاَداَم اْلَعْبُد فًِ َعْىِى اَِخ
 

 

Artinya:  

 

“Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong sesama 

saudaranya”. (H.R. Muslim, Abu Daud, dan Turmuzi). 

 

Pengolahan data penelitian dan pengabdian masyarakat di Institut Agama 

Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo masih menggunakan cara manual, sehingga 
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pimpinan dalam instansi ini masih mengalami kesulitan dalam mengontrol elemen 

yang belum terpenuhi terkait kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat serta 

pengolahan karya-karya dosen maupun mahasiswa. Selain itu, pencatatan data 

yang dilakukan pada banyak file yang berbeda yang dapat disimpan pada tempat 

yang berbeda, hal ini mengakibatkan membutuhkan waktu yang tidak sebentar 

pada saat melakukan pengolahan data untuk menyusun laporan, sehingga cara 

manual kurang efektif untuk proses pengolahan data. 

Elemen-elemen dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat 

dibutuhkan untuk menentukan skor Standar 7 BAN-PT Institut Agama Islam 

Ibrahimy Sukorejo Situbondo. Karena hal tersebut, sehingga dibutuhkan sebuah 

bantuan teknologi informasi berupa sistem informasi untuk mengolah data-data 

penelitian, pengabdian masyarakat serta karya-karya dosen maupun mahasiswa 

agar tidak rusak maupun hilang, serta dapat memonitoring kinerja dan melaporkan 

data tahunan dan skor akreditasi untuk kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat kepada pimpinan yang sesuai Standar BAN-PT.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah memonitoring penilaian kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar BAN-PT? 

2. Bagaimanakah menghasilkan laporan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat sesuai standar BAN-PT? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah, ditentukan batasan masalah sebagai berikut: 
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a. Elemen Sistem Informasi sesuai dengan standar 7 BAN-PT, khususnya 

standar 7.1 dan  standar 7.2 BAN-PT, yakni terkait kinerja penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, 

b. Sistem Informasi diintegrasikan dengan Sisfokampus 4.1. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membangun Sistem Informasi berbasis web untuk mengelola seluruh data 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Institut Agama Islam Ibrahimy 

Sukorejo Situbondo sesuai standar BAN-PT. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian ini yakni 

diantaranya: 

a. Mengurangi biaya cetak dokumen,  

b. Mempercepat proses pembuatan laporan kepada pimpinan, 

c. Meningkatkan keakuratan data penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, 

d. Mengurangi resiko kehilangan dan kesalahan data, 

e. Meningkatkan kualitas laporan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam membangun Sistem Informasi 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Ibrahimy 

Sukorejo Situbondo mencakup sejumlah tahapan yaitu : 
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1. Tahap Perencanaan 

Tahap ini dimulai dengan merencanakan dan mengidentifikasi alur sistem 

yang berjalan dan menganalisanya dengan dibantu dari berbagai sumber literature 

yang berkaitan. Kemudian dilakukan interview narasumber di Institute Agama 

Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo, dalam hal ini Sekretaris Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat, terkait dalam memonitoring kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat sesuai standar BAN-PT. Setelah interview dilakukan, 

selanjutnya dilakukan proses identifikasi dan analisis akhir.  

2. Tahap Desain Sistem 

Tahap ini dituntut untuk memahami rancangan sistem informasi sesuai 

data yang ada dan mengimplementasikan model yang diinginkan oleh instansi. 

Pemodelan sistem ini berupa DFD (Data Flow Diagram), dan ERD (Entity 

Relationship Diagram) yang berkaitan dengan desain database sistem. 

3. Tahap Pengkodean Program 

Tahap ini melakukan penerapan hasil rancangan ke dalam baris-baris code 

program yang dapat dimengerti oleh komputer. Pengkodean atau programming ini 

dilakukan sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Sistem informasi 

ini dibuat menggunakan Bahasa Pemrograman Website PHP (PHP Hypertext 

Preprocessor) dan dibantu dengan AJAX (Asyncronous Javascript And XML) 

serta komponen lain seperti HTML (Hypertext Markup Language), CSS ( 

Cascading Styl Sheet), JS (Java Script), Framework JQuery dan Bootsrap. 

4. Tahap Uji Coba 

Setelah pembuatan program maka proses selanjutnya adalah menguji 

cobakan sistem yang berjalan. Pada tahap ini tidak terfokus pada source code 
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system namun bekerja dengan cara melakukan pengujian semua fitur-fitur yang 

disediakan dalam sistem informasi dengan memasukkan input dan melihat hasil 

yang diberikan oleh sistem. 

5. Tahap Revisi Program 

Tahap ini dilakukan setelah uji coba, berfungsi untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan di dalam kode program maupun menambah kekurangan dari 

program yang dikerjakan. 

6. Tahap Implementasi 

Tahap implementasi sistem (system implementation) merupakan tahapan 

untuk menyiapkan sistem supaya siap untuk dioperasikan. 

7. Tahap Pembuatan Laporan 

Tahap ini adalah proses pembuatan laporan mengenai seluruh proses 

penelitian yang bermanfaat untuk mempermudah penelitian selanjutnya. 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, penulis 

membagi tulisan ke dalam lima bab sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah penulis mengambil judul dalam tugas 

akhir yakni untuk mempermudah Institute Agama Islam Ibrahimy 

Sukorejo Situbondo dalam mengolah data penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang berjumlah banyak serta memonitoring kinerja 

perguruan tinggi maka dibangun sistem informasi penelitian dan 
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pengabdian kepada masyarakat, dengan batasan masalah sesuai standar 

BAN-PT khususnya terkait penelitian dan pengabdian kepada mayarakat. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

 Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dan menjadi 

acuan dalam pembuatan penulian tugas akhir, sehingga memudahkan 

penulis dalam menyelesaikan masalah. Diantaranya yakni Standar 7 

BAN-PT memiliki beberpa elemen penilaian yang nantinya menghasilkan 

skor Standar 7 BAN-PT. Serta nantinya akan menghasilkan beberapa 

laporan terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

  Bab ini menjelaskan tentang analisa yang dilakukan dalam merancang 

dan membuat sistem, yaitu Sistem Informai Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat. Sistem ini dibuat sesuai standar 7 BAN-PT, dengan 

tujuan dapat memonitoring kinerja perguruan tinggi dalam kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini membahas tentang implementasi dari sistem informasi yang 

dibuat secara keseluruhan. Serta uji coba dilakukan dengan menggunakan 

data hasil survey dengan user yang berbeda-beda, sehingga nantinya akan 

menghasilkan skor standar 7 BAN-PT.  
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BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisi kesimpulan akhir penelitian yakni dibangunnya sistem 

informasi yang dapat mengolah data dengan jumlah banyak dalam waktu 

yang lebih sedikit. Sedangkan saran yang diharapkan dapat bermanfaat 

untuk mengembangkan sistem informasi selanjutnya dengan output yang 

lebih rinci dan lebih mudah dalam penggunaannya.   
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Perguruan Tinggi 

Perguruan tinggi merupakan institusi yang memiliki peran dan posisi 

strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan secara makro yang perlu melakukan 

upaya perbaikan secara terus menerus untuk mewujudkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Keberadaan manusia sebagai sumber daya sangat penting dalam 

suatu perguruan tinggi karena sumber daya manusia menunjang melalui karya, 

bakat, kreativitas, dorongan, dan peran nyata. Tanpa adanya unsur manusia dalam 

perguruan tinggi, tidak mungkin perguruan tinggi tersebut dapat bergerak dan 

menuju yang diinginkan. 

Perguruan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan professional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian (UU 2 tahun 1989, pasal 16, ayat (1)). 

Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi 

daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah (PP 30 Tahun 1990, 

pasal 1 Ayat 1). 

Tujuan Pendidikan Tinggi adalah: 

1. Mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan professional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, 
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2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahun teknologi  dan 

kesenian serta mengoptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional (UU 2 tahun 1989, 

Pasal 16, Ayat (1): PP 30 Tahun 1990, Pasal 2, Ayat (1)). 

 

2.2 Standar BAN-PT (Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan 

Tinggi) 

BAN-PT merupakan lembaga yang bertugas menilai dan menentukan 

status mutu institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah 

ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang 

diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi 

institusi perguruan tinggi adalah sebagai berikut  : 

1. Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan tinggi yang 

terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-

PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari 

penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar. 

2. Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan 

perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi 

3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat 

pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan. 

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi 

perguruan tinggi. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen 

penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan 
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mutu dan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-

programnya.  

Asesmen kinerja perguruan tinggi didasarkan pada pemenuhan tuntutan 

standar akreditasi. Dokumen akreditasi perguruan tinggi yang dapat diproses 

harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya 

izin penyelenggaraan perguruan tinggi dari pejabat yang berwewenang, dan 

memiliki minimal 75%  program studi yang masih berstatus terakreditasi dari 

semua program studi pada semua tingkat yang ada di perguruan tinggi terkait.  

Standar akreditasi institusi perguruan tinggi mencakup komitmen 

perguruan tinggi terhadap kapasitas institusi dan keefektifan pendidikan yang 

terdiri atas tujuh standar seperti berikut: 

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian  

Standar 2. Tata pamong,  kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan 

penjaminan mutu 

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan  

Standar 4. Sumber daya manusia  

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik 

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 

Standar 7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan 

kerjasama 

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam hal ini termasuk 

Standar 7 BAN-PT. Standar 7 BAN-PT adalah acuan keunggulan mutu penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan 

terkait dengan pengembangan mutu perguruan tinggi. Perguruan tinggi 
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memberdayakan dan melibatkan program studi untuk berpartisipasi aktif dalam 

perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan program dan kegiatan penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat.  

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang 

memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan 

masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan 

serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem 

pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan 

penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki peta-jalan (road-map), 

melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam 

rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-

citakan perguruan tinggi.  

Perguruan tinggi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan 

mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai 

pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Perguruan tinggi 

memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil-hasil penelitian dalam 

berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum/seminar ilmiah,  presentasi 

ilmiah dalam forum nasional dan internasional, publikasi dalam jurnal nasional 

terakreditasi atau internasional yang bereputasi. 

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan 

kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan serta penelitian 

dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dalam upaya memenuhi 

permintaan dan memprakarsai  peningkatan mutu kehidupan bangsa.  
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Adapun yang menjadi elemen penilaian dalam standar ini adalah: 

a. Kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan  

dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi. 

b. Jumlah dan judul penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap. 

c. Judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan oleh 

dosen tetap. 

d. Jumlah artikel ilmiah yang tercatat dalam sitasi internasional. 

e. Karya dosen atau mahasiswa yang telah memperoleh Paten/HaKI/karya 

yang mendapat penghargaan tingkat nasional/internasional. 

f. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin 

keberlanjutan dan mutu  penelitian. 

g. Kebijakan dan sistem pengelolaan PkM. 

h. Jumlah kegiatan PkM berdasarkan sumber pembiayaan. 

i. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin 

keberlanjutan dan mutu PkM. 

 

2.3 Institut Agama Islam Ibrahimy (IAII) Sukorejo Situbondo 

Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo adalah sebuah institusi 

yang didirikan oleh Kyai As'ad Syamsul Arifin pada tahun 1964. Lembaga ini 

didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada waktu itu sudah 

banyak lari ke perguruan tinggi-perguruan tinggi yang berserakan di berbagai 

penjuru tanah air, di STAIN, IAIN, UIN atau pun di sekolah-sekolah tinggi swasta 

lainnya.  
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Perguruan Tinggi Islam rintisan Kyai As'ad ini pada awalnya bernama 

Universitas Nahdlatul Ulama Ibrahimy (UNNIB), kemudian karena berdasarkan 

peraturan baru dari pemerintah yang menyebabkan UNNIB tidak memenuhi 

syarat sebagai sebuah universitas UNNIB berubah menjadi Institut Agama Islam 

Ibrahimy (IAII). Pada awalnya, perguruan tinggi ini hanya membuka satu 

fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 

1974, perguruan tinggi yang berada di bawah naungan PP Salafiyah Syafi'iyah ini 

membuka Fakultas Tarbiyah. Setelah itu, tahun 1988 baru dibuka Fakultas 

Dakwah.  

Kemudian, ide pengembalian IAI Ibrahimy menjadi universitas mencuat 

lagi pada beberapa tahun terakhir ini. Berbagai upaya telah dilakukan terutama 

berkaitan dengan persyaratan keharusan membuka fakultas umum. Dari itulah 

secara perlahan namun pasti, IAI Ibrahimy yang awalnya hanya memiliki tiga 

fakultas, sekarang sudah bertambah tiga macam akademi, yaitu Akademi 

Informatika dan Komputer (AMIK) Ibrahimy, Akademi Perikanan (APERIK) 

Ibrahimy, dan Akademi Kebidanan (Akbid) Ibrahimy. 

Di samping itu, Fakultas Tarbiyah yang sejak dahulu hanya memiliki dua 

sayap, yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), 

belakangan juga sudah membuka jurusan baru yakni Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (PGSD/MI), dan Pendidikan Guru Taman Kanak-

kanak dan Raudlatul Athfal (PGTK/RA). Sedangkan fakultas Syari'ah, pada tahun 

2010 ini juga membuka prodi baru, yaitu program studi ekonomi syari'ah.  

Keseriusan IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo di dalam melakukan 

pengembangan akademik dan keilmuan sangat serius dilakukan. Apa yang 
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dilakukan para civitas akademika Perguruan Tinggi Ibrahimy tidak hanya berkutat 

pada penambahan konsentrasi dan jurusan, berbagai kerjasama pun dilakukan 

demi meningkatkan kualitas keilmuan di lingkungan lembaga rintisan Kyai As'ad 

ini. Pada tahun 2008, IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo bekerjasama dengan 

Kementerian Agama Republik Indonesia yang pada waktu itu Departemen Agama 

RI dalam bidang kajian fiqh. IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo diberi 

kepercayaan untuk melaksanakan kajian fiqh klasik dan kontemporer.  

Kajian fiqh klasik dan kontemporer ini lebih diorientasikan pada 

pengembangan kualitas kajian di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Dari 

program yang diberi nama Center of Excellence ini, IAI Ibrahimy Sukorejo 

Situbondo berhasil menerbitkan lima macam buku, dengan satu buku hasil diskusi 

dosen di lingkungan IAI Ibrahimy. Keempat buku karya mahasiswa dan 

mahasiswi IAI Ibrahimy tersebut adalah; Fiqh Tanah di bawah bimbingan Dr. 

Abd. Djalal, M.Ag., Fiqh Politik di bawah ampuan Dr. H. Abu Yasid, M.A., 

LL.M, Fiqh Perempuan yang diprakarsai oleh Imam Nakha'e, M.H.I, yang 

selanjutnya secara formal berada di bawah bimbingan Drs. Zubairi Thoyyib, 

M.Ag, dan Fiqh Zakat di bawah bimbingan Drs. Asra Maksum, M.E.I. Sedangkan 

satu buku hasil diskusi di kalangan dosen dengan judul Metodologi Kajian Fiqh; 

Pendekatan Bermadzhab Qauliy dan Manhajiy. Buku terakhir ini dikomandoi oleh 

Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag.  

Sebelum IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo mendapatkan kepercayaan dari 

Kemenag. RI untuk melakukan kajian fiqh, ide-ide brilian mahasiswa dan 

mahasiswi IAI Ibrahimy ini hanya sempat tertuang dalam lembaran-lembaran 

terbatas dalam diskusi terbatas pula di kampus pada saat perkuliahan di bawah 
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binaan dosen pengampu mata kuliah fiqh dan ushul fiqh. 

Kehadiran Program Center of Excellence dari Kementerian Agama RI merupakan 

kesempatan luas bagi IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo untuk mewadahi percikan 

pemikiran-pemikiran mahasiswa dan mahasiswinya. Lalu pada tahun 2008 itu 

juga, Program Center of Excellence ini membentuk suatu lembaga sebagai 

pelasksana program yang disebut dengan Lembaga kajian Fiqh Ibrahimy (elKaFi). 

elKaFi ini beranggotakan beberapa mahasiswa dan mahasiswi terpilih di 

lingkungan IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo di bawah binaan Imam Nakha'e, 

M.H.I, salah seorang dosen fiqh dan ushul fiqh di IAI Ibrahimy.  

Di bawah bimbingan Imam Nakha'e ini, elKaFi aktif melaksanakan diskusi 

dengan para anggotanya. Diskusi-diskusi berjalan di mana saja, di dalam ruangan 

seperti kampus, perpustakaan, dan di tempat bebas seperti halaman kampus, teras 

asrama dan lain-lain. Terbentuknya elKaFi ini tidak mengurangi semangat diskusi 

pengembangan wacana keislaman (fiqh) di lingkungan mahasiswa dan mahasiswi 

bersama dosen pengampu bidang fiqh dan ushul fiqh lainnya di perkuliahan IAI 

Ibrahimy.  

Melihat realita keilmuan mahasiswa dan mahasiswi IAI Ibrahimy tersebut, 

maka peneliti merasa tertarik untuk membagun sebuah sistem informasi untuk 

membantu pelayanan pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di 

kampus IAI Ibrahimy Sukorejo Situbondo. 
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2.4 Konsep Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

2.4.1 Pengertian Penelitian  

Penelitian atau riset dewasa ini berarti pencarian teori, pengujian teori, 

atau pemecahan masalah. Artinya, masalah itu telah ada dan telah diketahui 

bahwa pemecahan masalah tersebut sangat diperlukan. Masalah tersebut bukanlah 

suatu masalah yang biasa, dalam arti pemecahannya biasa didapatkan langsung 

(Untung Rahardja: 2011). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 

Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Bab I Ketentuan Umum, pasal 1) penelitian adalah 

kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis 

untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi 

dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik 

kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 20 dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi 

berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

disamping melaksanakan pendidikan. Untuk dapat menyelenggarakan kewajiban 

penelitian tersebut perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen yang kompeten 

serta mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian, 

mendesiminasikan/ mempertanggung jawabkan  hasil penelitian dan pada 

akhirnya menghasilkan berbagai proses dan produk teknologi, seni, dan budaya 

yang berujung antara lain pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka 
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meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut 

penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, 

transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian.  

Sejalan dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Direktorat Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (Dit. Litabmas) mendorong dan memfasilitasi para dosen 

dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna mendukung peningkatan mutu 

pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram 

dan berkelanjutan.  

Program penelitian Dit. Litabmas mencakup semua bidang keilmuan, yaitu 

agama, ekonomi, hukum, kesehatan, keolahragaan, MIPA, pendidikan, pertanian, 

psikologi, rekayasa, satra-filsafat, sosial-humaniora, seni, dan budaya. Selain 

mengembangkan dan menawarkan berbagai program penelitian langsung ke 

perguruan tinggi, Dit. Litabmas juga senantiasa membangun kerjasama dengan 

berbagai lembaga mitra, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di tingkat 

nasional, kerjasama dilakukan dengan lembaga pemerintah seperti 

kementerian/non-kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga kemasyarakatan. 

Dit. Litabmas juga terus mengembangkan kerjasama antara perguruan tinggi 

Indonesia dengan lembaga riset internasional, asosiasi keilmuan, dan lembaga 

pendidikan di berbagai negara. 

2.4.2 Pengertian Pengabdian kepada Masyarakat 

Pengabdian adalah pengamalan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi 

dan Seni) yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui 

metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau 



24 

 

oleh program pendidikan formal) yang membutuhkannya, dalam upaya 

mensukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan. 

Pengabdian kepada Masyarakat juga merupakan salah satu Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Oleh karena itu peran dosen dan mahasiswa sebagai leader of 

change akan lebih terasa tatkala mengabdikan dirinya untuk masyarakat. 

Pengabdian kepada Masyarakat dapat diartikan juga sebagai respons 

akademik masyarakat kampus atas kebutuhan, tantangan atau persoalan yang 

dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika demikian 

halnya, maka Pengabdian kepada Masyarakat tidak harus diartikan sempit dengan 

fokus pada kegiatan yang mengarah kepada masyarakat miskin semata. Oleh 

karena itu, arti dan makna Pengabdian kepada Masyarakat menjadi lebih luas 

dengan meliputi seluruh strata sosial masyarakat. 

Misi Pengabdian kepada Masyarakat sendiri adalah menciptakan 

peradaban dan nilai-nilai kehidupan baru bagi masyarakat luas dan juga 

masyarakat kampus. Dengan demikian, prinsip transfer ilmu pengetahuan dan 

teknologi dapat terpenuhi. Sebab ada solusi mengalir dari kampus-kampus dan 

sebagai imbalannya, tantangan mengalir masuk dari masyarakat. Mengacu kepada 

misi Pengabdian kepada Masyarakat tersebut ditetapkan aliran kerja bagi 

masyarakat dosen yang berniat melakukan Pengabdian kepada Masyarakat. Aliran 

kerja tersebut diawali dengan kunjungan ke masyarakat sasaran sesuai dengan 

jenis program Pengabdian kepada Masyarakat yang akan diusulkan.  

Pada saat kunjungan, pengusul sebaiknya tidak mengidentifikasi sekaligus 

menetapkan persoalan, kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat secara 

sepihak. Akan tetapi, hasil identifikasi Perguruan Tinggi harus dibicarakan 
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terlebih dahulu bersama masyarakat dan mendengarkan serta mencernakan 

masukan-masukan yang diberikan berkenaan dengan hal tersebut. Masukan yang 

berasal dari masyarakat menjadi pekerjaan utama atau kegiatan yang 

diprioritaskan pada usulan Pengabdian kepada Masyarakat. Hal inilah yang 

selanjutnya menjadi pemikiran dosen untuk dicarikan solusinya. Tindakan-

tindakan yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

umumnya diwadahi dalam satu atau beberapa program. 

 

2.5 Sistem Informasi 

Sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan. Sistem terdiri dari sistem alamiah (misalnya sistem tata 

surya dan sistem galaksi dan sistem yang dibuat oleh manusia (sistem penjualan, 

sistem akuntansi, dan sebagainya). Informasi merupakan proses lebih lanjut dari 

suatu data dan memiliki nilai tambah. Sistem informasi dapat didefinisikan 

sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari beberapa 

komponen dalam lembaga untuk mencapai tujuan dan menyajikan suatu informasi 

(Hariningsih, 2005:10). 

Sistem informasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam 

suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, beberapa prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi yang penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi 

sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap beberapa kejadian internal 

dan ekseternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk 

pengambilan keputusan yang cerdik (Hartono, 2009: 697). 
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Sistem informasi juga merupakan salah satu bentuk perkembangan 

teknologi informasi, yang bertujuan untuk meringankan pekerjaan manusia dalam 

mengolah data serta mendapatkan informasi yang diperlukan. Beberapa lembaga 

seperti perguruan tinggi, memiliki banyak aktivitas dalam setiap harinya, sehingga 

banyak data-data yang dihasilkan dari setiap aktivitas yang telah dilakukan. 

Banyaknya aktivitas yang dilakukan, dapat membutuhkan waktu yang 

lama dalam pengolahan data, untuk dapat menghasilkan laporan yang sesuai. 

Tidaklah sedikit lembaga yang telah menggunakan Sistem Informasi untuk 

membantu meringankan tugasnya. Manusia merupakan aktor utama dalam 

menggunakan Sistem Informasi, serta sebagai timbal baliknya, Sistem Informasi 

dapat memberikan informasi dan laporan yang sesuai dan aktual. 

Sebagain besar Sistem Informasi tertanam dalam komputer suatu lembaga 

dalam berbagai jenis. Anggota lembaga merupakan pengguna informasi yang 

dihasilkan sistem tersebut termasuk manajer yang bertanggung jawab atas 

pengalokasian sumber daya untuk pengembangan dan pengoprasian lembaga. 

Selain pengguna, sistem informasi sendiri memiliki 5 komponen.  

Kelima komponen tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Hardware dan Software yang berfungsi sebagai mesin. 

b. People dan Procedures yang merupakan manusia dan tatacara 

menggunakan mesin. 

c. Data merupakan jembatan penghubung antara manusia dan mesin 

agar terjadi suatu proses pengolahan data. 

 

 



27 

 

HARDWARE(P
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(Perangkat 
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DATA 
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Adapun ilustrasi 5 komponen sistem informasi, sebagai berikut: 

 

 

 

  Mesin           Manusia 

Gambar 2.1 Lima komponen Sistem Informasi 

 

Sistem Informasi menerima masukan data dan instruksi, mengolah data 

tersebut sesuai dengan instruksi, dan mengeluarkan hasilnya. Model dasar sistem 

menghendaki agar masukan, pengolahan dan keluaran tiba pada saat bersamaan, 

sebaiknya sesuai dengan sistem pengolahan informasi yang paling sederhana, 

yang semua masukan tersebut terjadi pada saat bersamaan tetapi hal tersebut 

jarang terjadi. Fungsi pengolahan informasi sering membutuhkan data yang telah 

dikumpulkan dan diolah dalam periode waktu sebelumnya, karena itu 

ditambahkan sebuah penyimpanan data file ke dalam model sistem informasi, 

dengan begitu kegiatan pengolahan tersedia baik data baru maupun data yang 

telah dikumpulkan dan disimpan sebelumnya. 

 

2.6 Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis 

web merupakan sistem yang memberikan informasi mengenai laporan kinerja 

perguruan tinggi dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada 

PusatPenelitian dan Pengabdian masyarakat dalam bentuk tabel serta grafik. 

Laporan kinerja tersebut meliputi laporan kegiatan penelitian dan pengabdian 
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kepada masyarakat per prodi, per fakultas baik pendanaan penelitian atau 

pengabdian dari dalam atau luar perguruan tinggi  maupun pendanaan dari luar 

negeri dengan periode per tahun.   

Sistem informasi ini dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa, yang 

bertindak sebagai pelaku pendaftar dalam kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, baik mendaftarkan  diri secara individu maupun kelompok. 

 

2.7 Model Waterfall 

Model proses waterfall adalah model proses pengembangan perangkat 

lunak yang dalam prosesnya lebih menerapkan tahapan yang konsisten dan 

berbentuk penurunan dari satu fase ke fase yang berikutnya, maksudnya setiap 

tahap harus diselesaikan sampai tuntas kemudian ke tahap berikutnya (Ian 

Sommerville, 2003:43).  

Berikut ini adalah gambar sebuah model proses waterfall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Waterfall 

Definisi Syarat 
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Model ini memungkinkan pemecahan misi pengembangan yang rumit 

menjadi beberapa langkah logis (desain, kode, pengujian, dan seterusnya) 

dengan beberapa langkah yang pada akhirnya akan menjadi produk akhir yang 

siap pakai (Simarmata, 2010:54). Untuk memastikan bahwa sistem bisa 

dijalankan, setiap langkah akan membutuhkan validasi, masukan, dan kriteria 

yang ada. 

 

2.8 Penelitian terkait 

a) Rancang Bangun Sistem Informasi Penelitian Dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

Penelitian yang dilakukan Yanuardi dan Arief Jananto Mahasiswa 

Juruan Teknik Informatika Universitas Sikubank Semarang pada tahun 

2005 di LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) 

di Universitas Stikubank dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat“. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk memudahkan instansi dalam pengajuan surat 

tugas penelitian dan pengabdian masyarakat kepada pimpinan. 

Proses kerja aplikasi yang dibuat yaitu ketika dosen ingin 

mengusulkan penelitian, maka dosen harus didaftarkan dulu. Ketika data 

penelitian sudah didaftarkan/ disimpan, aplikasi ini secara otomatis akan 

menghasilkan nomor surat tugas yang digunakan pada surat tugas usulan 

kepada pimpinan. 

Penelitian ini menghasilkan rancang bangun secara sederhana 

sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, adapun 
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beberapa keunggulan dalam sistem ini yaitu form input untuk pengajuan 

surat tugas akan lebih mudah terorganisir serta dapat secara maksimum 

memperoleh informasi mengenai penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat baik secara per fakultas, per program studi dan per semeter  

namun sistem ini hanya dapat diakses oleh aktivis di Universitas 

Stikubank saja, dikarenakan menggunakan Visual Foxpro sehingga masih 

belum berjalan  secara online. 

Adapun peneliti dalam penelitian tersebut mengambil fungsi dari 

aplikasi yang dibuat yaitu dalam pembuatan nomor surat tugas usulan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan. 

 

b) Sistem Informasi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) STMIK PalComTech Palembang Berbasis Web 

 Penelitian yang dilakukan oleh M. Farhan mahasiswa Jurusan 

Teknik Informatika STMIK PalComTech pada tahun 2011 dengan judul 

“Sistem Informasi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) Stmik Palcomtech Palembang Berbasis Web”. 

Tujuan penelitian ini adalah membuat laporan terkait kegiatan LPPM 

STMIK PalComTech. 

Adapun proses kerja sistem yang dibuat yakni dosen sebagai user 

mendaftarkan kegiatan penelitian, pengabdian dan jurnalnya dalam sistem 

informasi yang dibuat dengan mengisi form yang telah disediakan dalam 

sistem yang dibangun. Sistem ini juga telah terintegrasi dengan jaringan 

yang telah tersedia di instansi. Data dosen sudah tersedia dalam  sistem 



31 

 

akademik yang telah ada, sehingga tidak akan terjadi kekeliruan data 

dosen yang akan mengakses sistem informasi penelitian dan pengabdian 

masyarakat tersebut. 

Penelitian ini menghasilkan suatu sitem informasi berbasis web 

yang dapat membantu proses kerja LPPM STMIK PalComTech, sistem ini 

menghasilkan beberapa laporan yaitu berupa laporan penelitian, laporan 

pengabdian kepada masyarakat dan laporan jurnal dan juga sistem 

informasi LPPM STMIK PalComTech Palembang ini juga merupakan  

sistem informasi yang terintegrasi dengan jaringan yang telah tersedia di 

STMIK PalComTech Palembang. 

Adapun kontribusi penelitian tersebut dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti yakni desain output yang berupa laporan penelitian, 

pengabdian dan jurnal yang dihasilkan dalam sistem yang dibuat nantinya. 

 

c) Sistem Informasi Penelitian Dan Pengabdian Dosen Guna Otomatisasi 

Penentuan Angka Kredit Dosen Dan Mendukung Aktivitas 

Tridharma Perguruan Tinggi 

Penelitian yang  dilakukan oleh  Hari Setiaji dan Rahadian 

Kurniawan mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam 

Indonesia pada tahun 2011 yang berjudul “Sistem Informasi Penelitian 

Dan Pengabdian Dosen Guna Otomatisasi Penentuan Angka Kredit 

Dosen Dan Mendukung Aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi”. Adapun 

tujuan penelitian ini yaitu  untuk menghitung nilai angka kredit. 
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Alur sistem yang dibuat yaitu sistem ini memiliki lima user yaitu: 

Administrator, Operator, Dosen, Ketua Jurusan dan Dekan. Secara umum 

tugas dari administrator dan operator adalah mengkonfigurasi dan 

memasukkan data-data yang dibutuhkan sistem. Sedangkan user dosen 

dapat melihat review aktifitas yang telah dilakukan dan mencari informasi 

penelitian pada library sistem. Untuk user selanjutnya adalah user 

executive yaitu Ketua Jurusan dan Dekan yang dapt melihat 

perkembangan dari aktivitas dosen yang berada di bawah jurusan dan 

fakultas dimana sistem diterapkan. 

Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi penelitian dan 

pengabdian dosen yang dapat membantu pengelolaan data kegiatan 

penelitian, publikasi dan pengabdian dosen yang lebih terstruktur, 

sehingga pengelolaan aktivitas dosen dapat dilakukan secara 

terkomputerisasi. Selain itu dari rekapan hasil kegiatan dosen, dapat 

menghitung nilai angka kredit bagi dosen secara otomatis, sehingga 

meminimalisir kemungkinan terjadinya human error dalam pemberian 

nilai angka kredit dosen. Selain itu informasi penelitian pada library 

sistem, telah mengimplementasikan NLP (Natural Language Processing), 

sehingga dapat menambah tingkat keakuratan dan relevansi dari hasil yang 

dicari. 

Adapun yang peneliti ambil dari penelitian tersebut yakni pada 

bagian desain interface sistem, yakni selain laporan yang berupa tabel, 

laporan penelitian dan penelitian digambarkan dalam bentuk diagram dan 

grafik juga. 
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

 

3.1 Tahap Penelitian 

Tahap penelitian dalam membangun Sistem Informasi Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo 

sebagai berikut: 

a) Tahap Perencanaan 

Perencanaan bagian dari alur kegiatan manajemen yang terutama 

berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan, baik jangka 

panjang maupun jangka pendek. Tujuan adanya perencanaan dilakukan agar tahap 

selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan lancar.  

Adapun tahap perencanaan terdiri dari empat tahap, yaitu: 

1) Menentukan output yang diinginkan  

Output yang ingin dihasilkan sistem informasi penelitian dan 

pengabdian ini adalah laporan kegiatan penelitian dan pengabdian yang 

berlangsung di Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo dalam 

bentuk grafik maupun tabel serta skor hasil dari perhitungan elemen -

elemen pada Standar 7 BAN-PT.  

2) Menentukan input dan sumber data penelitian dan pengabdian 

Dalam sistem ini memiliki beberapa menu input setiap levelnya, 

karena laporan yang dihasilkan nantinya merupakan output dari data yang 

diinputkan oleh user. Menu management user dan management menu 

utama dan sub menu hanya tersedia untuk level administrator. Sumber data 

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_keputusan
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dalam database sistem ini diperoleh dari Institut Agama Islam Ibrahimy 

Sukorejo Situbondo. Sesuai dengan batasan masalah yang ada, data yang 

diambil sebagai sampel, yakni data dosen dan data mahasiswa di Institut 

Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo. 

3) Transkrip wawancara 

Kegiatan wawancara merupakan metode pengumpulan informasi 

dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber terkait. 

Narasumber tersebut diantaranya, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat, Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 

dosen serta beberapa sumber lainnya secara langsung untuk mendapatkan 

gambaran yang jelas mengenai obyek penelitian. Adapun informasi yang 

didapatkan, digunakan untuk menyesuaikan terhadap output yang 

dihasilkan oleh sistem. Untuk melihat draf wawancara dan hasilnya, dapat 

dilihat pada Lampiran 1. 

4) Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pemahaman studi pustaka tentang konsep 

dan cara pembuatan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan bahasa pemrograman php terintegrasi dengan 

Sisfokampus 4.1 secara menyeluruh dengan cara mengumpulkan 

informasi-informasi yang dibutuhkan. Sumber informasi yang diperoleh 

dari berbagai sumber, seperti buku-buku, publikasi-publikasi ilmiah, e-

book, situs-situs website dan lain sebagainya yang berhubungan dengan 

masalah yang sedang diteliti. Setelah mendapatkan berbagai sumber terkait 
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untuk pembuatan sistem, dibutuhkan juga pemahaman elemen penilaian 

standar 7 BAN-PT  serta tata cara pengisian borang standar BAN-PT. 

b) Tahap Desain Sistem 

Tahap desain sistem merupakan tahap setelah tahap perencanaan 

dilakukan. Pada tahap ini dimulai dari desain sistem hingga interface 

sistem. Desain sistem itu meliputi Sitemap, DFD (Data Flow Diagram), 

ERD (Entity Relational Diagram) yang berkaitan dengan desain database 

sistem. Desain-desain diatas terkumpul dalam 4 tahapan, yaitu Desain 

Input, Output, Proses dan Basis Data. 

c) Tahap Pengkodean Sistem 

Pengkodean sistem disini merupakan tahap programming, yakni 

membuat code-code sesuai dengan desain yang telah dibuat. Pengkodean 

untuk membangan sistem ini menggunakan Bahasa Pemrograman PHP 

(PHP Hypertext Preprocessor). Pada tahap ini, dilanjutkan dengan 

penerapan dari perancangan yang telah dibuat, proses yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Membuat Halaman Login dengan pengkodean bahasa php php dan html 

dan menggunakan tabel-tabel yang terkait pada database yang dimiliki 

Sisfokampus 4.1 

2. Membuat Halaman setiap level user dengan pengkodean bahasa php 

dan html. Pembangunan sistem ini menggunakan CMS Lokomedia 

sebagai framework dasar dalam menyajikan informasi. Dalam 

pengolahan database, sistem dibangun menggunakan MySQL. Adapun 

Halaman level yang dibangun adalah: 
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a. Halaman Administrator 

b. Halaman Administrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

c. Halaman Mahasiswa 

d. Halaman Dosen 

e. Halaman Ketua Jurusan 

f. Halaman Ketua P3M 

d) Tahap Pengujian Sistem 

Pengujian adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat 

lunak dan merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain, dan 

pengkodean. Proses pengujian sistem ini dilakukan menggunakan dasar 

Metode Black Box. Black box testing adalah metode pengujian perangkat 

lunak yang tes fungsionalitas dari aplikasi yang bertentangan dengan 

struktur internal. Pengetahuan khusus dari kode aplikasi/ struktur internal 

dan pengetahuan pemrograman pada umumnya tidak diperlukan.  

Uji kasus dibangun di sekitar spesifikasi dan persyaratan, yakni 

aplikasi apa yang seharusnya dilakukan. Menggunakan deskripsi eksternal 

perangkat lunak, termasuk spesifikasi, persyaratan, dan desain untuk 

menurunkan uji kasus. Tes ini dapat menjadi fungsional atau non-

fungsional, meskipun biasanya fungsional. Perancang uji memilih input 

yang valid dan tidak valid dan menentukan output yang benar.  

Tidak ada pengetahuan tentang struktur internal benda uji itu. 

Metode uji dapat diterapkan pada semua tingkat pengujian perangkat 

lunak: unit, integrasi, fungsional, sistem dan penerimaan. Ini biasanya 
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diterapkan pada beberapa pengujian pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi 

juga bisa mendominasi unit testing juga. 

Metode ujicoba Black Box memfokuskan pada keperluan 

fungsional dari software. Karna itu ujicoba Black Box memungkinkan 

pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan 

melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Ujicoba Black Box 

bukan merupakan alternatif dari ujicoba White Box, tetapi merupakan 

pendekatan yang melengkapi untuk menemukan kesalahan lainnya, selain 

menggunakan metode White Box. 

Meskipun didesain untuk mengungkap kesalahan, pengujian 

Black-box digunakan untuk memperlihatkan bahwa fungsi-fungsi 

perangkat lunak adalah operasional, bahwa input diterima dengan baik dan 

output dihasilkan dengan tepat, dan integritas informasi eksternal (seperti 

file data) dipelihara (Ladjamuddin, 2006:359). 

Ujicoba Black Box berusaha untuk menemukan kesalahan dalam 

beberapa kategori, diantaranya : 

1. Fungsi-fungsi yang salah atau hilang, 

2.  Kesalahan interface, 

3.  Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, 

4.  Kesalahan performa, 

5.  Kesalahan inisialisasi dan terminasi (Pressman, 2010: 551-552). 
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Adapun tahap pengujian sistem ini nantinya, sebagai berikut: 

a. Peneliti membagikan form pengujian sistem kepada tim penguji 

sistem. Namun sebelum penguji melakukan pengujian sistem, peneliti 

memberi pengarahan terlebih dahulu cara melakukan pengujian serta 

beberapa pengarahan mengenai alur kerja sistem. 

b. Dalam form pengujian, terdapat item-item pengujian dan pilihan hasil 

pengujian. Form pengujian, diisi dengan di checklist oleh tim penguji. 

b. Pada proses pengujian, penguji diperbolehkan bertanya mengenai cara 

menggunakan tiap fitur dan cara kerjanya kepada peneliti. 

c. Tidak ada batasan waktu bagi penguji dalam melakukan pengujian 

sistem. 

e) Tahap Implementasi 

Tahap ini dilakukan apabila sistem informasi ini telah diterima dan 

diimplementasikan secara real oleh pihak Institute Agama Islam Ibrahimy 

Sukorejo Situbondo. Setelah peneliti melakukan uji coba dan revisi sistem, 

kemudian dari pihak lembaga menginginkan sistem penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat untuk diimplementasikan di lembaga, 

peneliti akan mengimport table-tabel baru yang telah dibuat untuk sistem 

dan mengupload sistem ke server lembaga. 

f) Tahap Pembuatan Laporan 

Laporan mengenai seluruh proses penelitian dibuat sebagai hasil 

aktifitas yang bertujuan untuk mempermudah penelitian selanjutnya. 
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3.2 Identifikasi dan Analisis Sistem  

3.2.1 Identifikasi dan Analisis Proses Bisnis 

a. Identifikasi Proses Bisnis 

Berikut ini adalah identifikasi proses bisnis sistem informasi 

penelitian dan pengabdian sesuai standar BAN-PT di Institut Agama Islam 

Ibrahimy Sukorejo Situbondo sebagai berikut: 

1) Pendaftaran Penelitian 

Pendaftaran penelitian dimulai dengan mendatangi kantor 

P3M dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran penelitian. 

Pendaftar penelitian bisa dari para mahasiswa atau dosen. Adapun 

dalam pendaftaran penelitian, selain mengisi identitas peneliti, juga 

menyerahkan proposal yang diperuntukkan untuk penganggaran 

biaya penelitian serta permintaan surat tugas. Adapun jenis sumber 

dana yang diajukan  berasal dari: Biaya Mandiri, Universitas, 

Kemdiknas, Institusi dalam Negeri di Luar Kemdiknas, dan 

Instituasi Luar Negeri. 

2) Pendaftaran Pengabdian 

Sama halnya dengan kegiatan penelitian, pendaftar 

pengabdian bisa dari para mahasiswa atau dosen. Adapun dalam 

pendaftaran pengabdian, selain mengisi identitas pelaksana, juga 

menyerahkan proposal yang diperuntukkan untuk penganggaran 

biaya pengabdian bagi dosen. Adakalanya pendaftaran pengabdian 

masyarakat bagi mahasiswa, dilakukan secara berkelompok, 

namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara individu 
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juga. Sedangkan bagi dosen, bisa dilakukan secara individu 

maupun kelompok. 

3) Pendaftaran Karya 

Pendaftaran karya dosen maupun mahasiswa dilakukan 

dengan mengisi identitas serta menyerahkan soft file karya ke 

admin jurusan. Ketika karya tersebut akan diseminarkan ataupun 

membutuhkan biaya untuk penelitian lanjut, maka dapat 

mengajukan permohonan pembiayaan kepada Ketua Jurusan. 

Adapun jenis karya menurut standar BAN-PT adalah: Jurnal ilmiah 

terakreditasi DIKTI, Jurnal ilmiah internasional, Buku tingkat 

nasional, Buku tingkat internasional, Karya seni tingkat nasional, 

Karya seni tingkat internasional, Karya sastra tingkat nasional dan 

Karya sastra tingkat internasional. Selain itu, mahasiswa atau 

dosen sebagai penulis karya, diharapkan meyiapkan data 

pendukung karya, yang bertujuan untuk mempermudah penilaian 

kinerja standar 7 BAN-PT. 

4) Ketua Jurusan Menyetujui Penelitian  yang diajukan 

Pengajuan dana penelitian oleh mahasiswa atau dosen  

diawali dari persetujuan dari Ketua Jurusan. Ketua jurusan berhak 

merekomendasikan apakah penelitian yang diajukan pantas atau 

tidak untuk dilaksanakan atau dilanjutkan. Jika penelitian yang 

diajukan pantas, maka akan dibawa ke staf dewan P3M, untuk di 

setujui kembali. 
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5) Ketua Jurusan Menyetujui Pengabdian yang diajukan 

Sama halnya dengan penelitian, kegiatan pengabdian yang 

diajukan, harus disetujui oleh Ketua Jurusan. Pengabdian yang 

disetujui merupakan pengabdian yang diajukan dosen maupun 

mahasiswa. Setelah mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan, 

maka pengajuan kegiatan pengabdian masyarakat dibawa ke staf 

dewan P3M.  

6) Ketua Jurusan Menyetujui Karya yang didaftarkan 

Karya yang didaftarkan dapat berupa artikel ilmiah/ karya 

ilmiah/ karya seni/ buku. Karya tersebut ada yang memperoleh 

Paten/ Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)/ Karya yang 

mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional. Adapun 

terkadang terdapat karya yang diajukan membutuhkan dana, 

sehingga untuk mendapatkan dana yang diajukan harus 

mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan dahulu sebagai 

langkah awal pengajuan karya. 

7) Ketua P3M Menyetujui Penelitianyang diajukan 

Data penelitian yang telah disetujui oleh Ketu Jurusan, 

maka perlu disetujui oleh Ketua P3M juga. Oleh karena itu, apabila 

penelitian membutuhkan dana akan diproses oleh bagian 

Administrasi, jika telah memperoleh persetujuan dari Ketua P3M 

dan Surat Keputusan. 
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8) Ketua P3M Menyetujui Pengabdian yang diajukan 

Data pengabdian yang telah disetujui oleh Ketu Jurusan, 

maka perlu disetujui oleh Ketua P3M juga. Oleh karena itu, apabila 

pengabdian membutuhkan dana maupun tempat pengabdian yang 

diajukan, maka akan diproses oleh bagian Administrasi, jika telah 

memperoleh persetujuan dari Ketua P3M dan Surat Keputusan. 

9) Ketua P3M Menyetujui Karya yang diajukan 

Data karya yang telah disetujui oleh Ketu Jurusan, maka 

perlu disetujui oleh Ketua P3M juga. Oleh karena itu, apabila karya 

yang diajukan mau diseminarkan lagi ataupun membutuhkan dana 

akan diproses oleh bagian Administrasi, jika telah memperoleh 

persetujuan dari Ketua P3M dan Surat Keputusan. 

10) Melaporkan Penelitianyang disetujui oleh Ketua P3M 

Penelitian yang telah disetujui oleh Ketua P3M, maka 

diumumkan oleh pihak P3M ke pihak Jurusan agar peneliti baik 

dari mahasiswa maupun dosen dapat segera langsung mengetahui 

informasi terkait. 

11) Melaporkan Pengabdian yang disetujui oleh Ketua P3M 

Pengabdian yang telah disetujui oleh Ketua P3M, maka 

diumumkan oleh pihak P3M ke pihak Jurusan agar pelaksana baik 

dari mahasiswa maupun dosen dapat segera langsung mengetahui 

informasi terkait. 
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12) Melaporkan Karya yang telah disetujui oleh Ketua P3M 

Ketika karya telah disetujui oleh Ketua P3M, maka 

diumumkan oleh pihak P3M ke pihak Jurusan agar peneliti baik 

dari mahasiswa maupun dosen dapat segera langsung mengetahui 

informasi terkait. 

13) Melaporkan Skor Standar 7 BAN-PT 

  Setelah borang diisi dan dilengkapi Ketua Jurusan, maka 

skor akreditasi jurusan untuk Standar 7 BAN-PT dilaporkan pada 

Ketua Jurusan.  
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b. Analisis Proses Bisnis 

Berikut ini adalah analisis dari identifikasi proses bisnis yang telah dijelaskan diatas sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Tabel Analisis Proses Bisnis 

No. Proses Bisnis 
Current System 

Siapa yang 
terlibat 

Dimana 
proses bisnis 

terjadi 

Kapan proses 
bisnis terjadi 

Bagaimana proses bisnis dilakukan Dokumen apa saja yang 
terlibat dalam proses bisnis 

1.  Mendaftar 
Penelitian 

Dosen, 
Mahasiswa 

Kantor  P3M 
IAII Sukorejo 
Situbondo 

Kondisional Dosen atau mahasiswa mengisi form 
pendaftaran penelitian 

Form pendaftaran 
penelitian 

2.  Mendaftar 
Pengabdian 

Dosen, 
Mahasiswa 

Kantor  P3M 
IAII Sukorejo 
Situbondo 

Kondisional Dosen atau mahasiswa mengisi form 
pendaftaran pengabdian 

Form pendaftaran 
pengabdian 

3.  Mendaftar  
Karya 

Dosen, 
Mahasiswa 

Kantor  P3M 
IAII Sukorejo 
Situbondo 

Kondisonal Dosen atau mahasiswa mengisi form 
pendaftaran karya 

Form pendaftaran karya 

4.  Menyetujui 
Penelitian oleh 
Ketua Jurusan 

Ketua Jurusan Ruang 
Jurusan 

Setelah berkas 
masuk 

Ketua jurusan menyetujui penelitian dosen 
atau mahasiswa yang diajukan 

Data penelitian yang 
diajukan 

5.  Menyetujui 
Pengabdian oleh 
Ketua Jurusan 

Ketua Jurusan Ruang 
Jurusan 

Setelah berkas 
masuk 

Ketua jurusan menyetujui pengabdian dosen 
atau mahasiswa yang diajukan 

Datapengabdian yang 
diajukan 

6.  Menyetujui 
Karya oleh Ketua 
Jurusan 

Ketua Jurusan Ruang 
Jurusan 

Setelah berkas 
masuk 

Ketua jurusan menyetujui karya  dosen atau 
mahasiswa yang diajukan 

Data karya yang diajukan 

7.  Menyetujui 
Penelitian oleh 
Ketua P3M 

Ketua P3M Kantor P3M 
IAII Sukorejo 
Situbondo 

Setelah berkas di 
setujui oleh Ketua 
Jurusan 

Ketua P3M menyetujui ulang penelitianyang 
telah disetujui oleh Ketua Jurusan 

Data Penelitian yang 
diajukan 

8.  Menyetujui 
Pengabdian oleh 
Ketua P3M 

Ketua P3M Kantor P3M 
IAII Sukorejo 
Situbondo 

Setelah berkas di 
setujui oleh Ketua 
Jurusan 

Ketua P3M menyetujui ulang pengabdian 
yang telah disetujui oleh Ketua Jurusan 

Data pengabdian yang 
diajukan 
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9.  Menyetujui 
Karya oleh Ketua 
P3M 

Ketua P3M Kantor P3M 
IAII Sukorejo 
Situbondo 

Setelah berkas di 
setujui oleh Ketua 
Jurusan 

Ketua P3M menyetujui ulang karya yang 
telah disetujui oleh Ketua Jurusan 

Data karya yang diajukan 

10.  Melaporkan 
Penelitian yang 
disetujui oleh 
Ketua P3M 

StafP3M Kantor  P3M 
IAII Sukorejo 
Situbondo 

Ketika data perlu 
dilaporkan ke 
ketua Jurusan 

Admin P3M menerima output data penelitian 
kemudian diserahkan ke pihak jurusan 

Dokumen yang sudah 
dicetak dan akan dilaporkan 

11.  Melaporkan 
Pengabdian yang 
disetujui oleh 
Ketua P3M 

StafP3M Kantor  P3M 
IAII Sukorejo 
Situbondo 

Ketika data perlu 
dilaporkan ke 
ketua Jurusan 

Admin P3M menerima output data 
pengabdian kemudian diserahkan ke pihak 
jurusan 

Dokumen yang sudah 
dicetak dan akan dilaporkan 

12.  Melaporkan 
Karya yang 
disetujui oleh 
Ketua P3M 

StafP3M Kantor  P3M 
IAII Sukorejo 
Situbondo 

Ketika data perlu 
dilaporkan ke 
ketua Jurusan 

Admin P3M menerima output data karya 
kemudian diserahkan ke pihak jurusan 

Dokumen yang sudah 
dicetak dan akan dilaporkan 

13.  Melaporkan Skor 
Akreditasi 
Standar 7 BAN-
PT 

Sekretaris 
Jurusan 

Ruang 
Jurusan 

Ketika Borang 
Standar 7 BAN-PT 
telah diisi 

Sekretaris Jurusan melaporkan skor 
Akreditasi yang telah diisi dan dilengkapi oleh 
Sekretaris Jurusan 

Borang Standar 7 BAN-PT 
yang telah diisi 
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Mulai 

Admin Jurusan memberikan 

form pendaftaran pengabdian 

Dosen/ Mahasiswa mengisi 

form pendaftaran pengabdian 

Form Pendaftaran Pengabdian 

Dosen/Mahasiswa menyerahkan 

form pendaftaran pengabdian 

yang telah diisi 

Mulai 

Mulai 

Admin Jurusan memberikan 

form pendaftaran karya 

Dosen/ Mahasiswa mengisi 

form pendaftaran karya 

Form Pendaftaran Karya 

Dosen/ Mahasiswa menyerahkan 

form pendaftaran karya yang telah 

diisi 

Mulai 

Mulai 

Admin Jurusan menyerahkan 

data penelitian yang diajukan ke 

Ketua Jurusan 

Ketua Jurusan Menyetujui 

Penelitian yang diajukan 

Data Penelitian Yang Diajukan 

Mulai 

Mulai 

Admin Jurusan memberikan 

form pendaftaran penelitian 

Form Pendaftaran Penelitian 

Dosen/ Mahasiswa mengisi 

Form pendaftaran Penelitian 

Dosen/ Mahasiswa menyerahkan 

form pendaftaran penelitian yang 

telah disisi 

Selesai 

c. Pemodelan Proses Bisnis 

Berikut ini pemodelan proses bisnis kegiatan penelitian dan pengabdian di IAII Sukorejo Situbondo dalam bentuk 

Flowcart: 

 

 

 

 

(a) Mendaftar Penelitian (b) Mendaftar Pengabdian (c ) Mendaftar Karya (d) Ketua Jurusan Menyetujui 

Penelitian 

Gambar 3.1 Pemodelan Proses Bisnis 
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Mulai 

Mahasiswa/ Dosen Menyerahkan 

Data Pengabdian yang telah 

disetujui oleh Ketua Jurusan 

 

Ketua Jurusan Menyetujui 

Pengabdian yang diajukan 

Data Pengabdian yang telah 

disetujui Ketua Jurusan 

 

Mulai 

Mulai 

Admin Jurusan menyerahkan 

data pengabdian yang diajukan 

ke Ketua Jurusan 

Ketua Jurusan Menyetujui 

Pengabdian yang diajukan 

Data Pengabdian Yang Diajukan 

Mulai 

Mulai 

Admin Jurusan menyerahkan 

data penelitian yang diajukan ke 

Ketua Jurusan 

Ketua Jurusan Menyetujui 

Penelitian yang diajukan 

Data Penelitian Yang Diajukan 

Mulai 

 

  

 

 

 

(e) Ketua Jurusan Menyetujui 

Pengabdian 

 

(f) Ketua Jurusan Menyetujui 

Karya  

 

(g) Ketua P3M Menyetujui 

Penelitian 

 

(h) Ketua P3M Menyetujui 

Pengabdian 

    

Gambar 3.2 Pemodelan Proses Bisnis (Lanjutan) 

 

 

 

Mulai 

Mahasiswa/ Dosen Menyerahkan 

Data Penelitian yang telah 

disetujui oleh Ketua Jurusan 

Ketua P3M Menyetujui 

Penelitian yang telah disetujui 

Ketua Jurusan 

Data Penelitian yang telah 

disetujui Ketua Jurusan 

Mulai 
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Mulai 

Mahasiswa/ Dosen Menyerahkan 

Data Karya yang telah disetujui 

oleh Ketua Jurusan 

 

Ketua Jurusan Menyetujui Karya 

yang diajukan 

Data Karya yang telah disetujui 

Ketua Jurusan 

 

Mulai 
 

   

(i) Ketua P3M Menyetujui 

Karya 

(j) Melaporkan Penelitianyang 

disetujui oleh Ketua P3M 

(k) Melaporkan Pengabdian 

yang disetujui oleh Ketua P3M 

(l) Melaporkan Karya yang 

disetujui oleh Ketua P3M 

    

Gambar 3.3 Pemodelan Proses Bisnis (Lanjutan) 

 

Mulai 

Admin P3M menyerahkan data 

penelitian kepada Ketua 

Jurusan 

 

Data Penelitian yang telah 

disetujui oleh Ketua P3M 

 

Ketua Jurusan menerima 

laporan penelitian 

 

Selesai 

Mulai 

Admin P3M menyerahkan data 

pengabdian kepada Ketua 

Jurusan 

 

Data Pengabdian yang telah 

disetujui oleh Ketua P3M 

 

Ketua Jurusan menerima 

laporan pengabdian 

 

Selesai 

Mulai 

Admin P3M menyerahkan data 

karya kepada Ketua Jurusan 

 

Data Karya yang telah disetujui 

oleh Ketua P3M 

 

Ketua Jurusan menerima 

laporan karya 

 

Selesai 
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Mulai 

Sekretaris Jurusan menyerahkan 

borang yang telah diisi 

 

Ketua Jurusan menerima laporan 

Skor Akreditasi Standar 7 BAN-PT 

Borang Standar 7 BAN-PT, Data 

Penelitian, Pengabdian dan Karya 

 

Mulai 

    

  (m) Melaporkan Skor Akreditasi 

Standar 7 BAN-PT 

 

    

Gambar 3.4 Pemodelan Proses Bisnis (Lanjutan) 
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3.2.2 Identifikasi dan Analisis Kebutuhan 

Tahap analisis selanjutnya yaitu identifikasi dan analisis kebutuhan 

fungsional yang mana tahap ini dibagi menjadi 2 yaitu identifikasi 

kebutuhan fungsional dan non fungsional. Identifikasi kebutuhan 

fungsional adalah pengenalan dan pendetailan kebutuhan sistem, mengenai 

apa yang dilakukan pihak-pihak yang terlibat dalam  manajemen  kinerja 

penelitian dan pengabdian  dan bagaimana sistem dapat mengolah data 

sehingga dapat memberikan otomasi skor standar 7 sesuai standar BAN-

PT. 

Tahap identifikasi non fungsional ialah tahapan pendetailan 

mengenai informasi kebutuhan sistem dari sudut pandang komponen-

komponen apa saja dalam membangun sistem informasi baik itu dari segi 

hardware ataupun software serta spesifikasi orang-orang yang terlibat 

didalamnya. 

a. Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

a) Mendaftar Penelitian 

Tabel 3.2 Identifikasi Kebutuhan Fungsional Pendaftaran 

Penelitian 

No. Mahasiswa/ Dosen Admin P3M Kebutuhan fungsional 

Sistem Informasi 

1. Datang ke kantor P3M - - 

2. Meminta form 

pendaftaran penelitian  

Memberikan form 

pendaftaran 

View form pendaftaran 

3. Mengisi form 

pendaftaran 

- Entry data penelitian 

4. Menyerahkan proposal 

pengajuan penelitian  

- Upload Proposal 
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b) Mendaftar Pengabdian 

Tabel 3.3  Identifikasi Kebutuhan Fungsional Pendaftaran Pengabdian 

No. Mahasiswa/ Dosen Admin P3M Kebutuhan fungsional 

Sistem Informasi 

1. Datang ke kantor P3M - - 

2. Meminta form 

pendaftaranpengabdian 

Memberikan form 

pendaftaran 

View form pendaftaran 

3. Mengisi form 

pendaftaran 

- Entry data pengabdian 

4. Menyerahkan proposal 

pengajuan pengabdian 

- Upload Proposal 

 

c) Mendaftar Karya 

Tabel 3.4 Identifikasi Kebutuhan Fungsional Pendaftaran Karya 

No. Mahasiswa/ Dosen Admin P3M Kebutuhan fungsional 

Sistem Informasi 

1. Datang ke kantor P3M - - 

2. Meminta form 

pendaftaran karya 

Memberikan form 

pendaftaran 

View form pendaftaran 

3. Mengisi form 

pendaftaran karya 

- Entry data karya 

4. Menyerahkan proposal 

pengajuan karya 

- Upload Proposal 

 

d) Menyetujui Penelitian oleh Ketu Jurusan 

Tabel 3.5 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Penyetujuan Penelitian oleh Ketua Jurusan 

No. Admin Jurusan Ketua Jurusan Kebutuhan fungsional 

Sistem Informasi 

1. Menyerahkan data 

penelitian yang diajukan 

Menerima data 

penelitian yang 

diajukan 

View data penelitian 

yang diajukan 

2. - Menyetujui/ acc data 

penelitian yang 

diajukan 

Update status ‘diajukan’ 

menjadi ‘acc kajur’ 



52 
 

 
 

e) Menyetujui Pengabdian oleh Ketu Jurusan 

Tabel 3.6 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Penyetujuan Pengabdian oleh Ketua Jurusan 

No. Admin Jurusan Ketua Jurusan Kebutuhan fungsional 

Sistem Informasi 

1. Menyerahkan data 

pengabdian yang 

diajukan 

Menerima data 

pengabdian yang 

diajukan 

View data pengabdian 

yang diajukan 

2. - Menyetujui/ acc data 

pengabdian yang 

diajukan 

Update status ‘diajukan’ 

menjadi ‘acc kajur’ 

 

f) Menyetujui Karya oleh Ketu Jurusan 

Tabel 3.7 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Penyetujuan Karya oleh Ketua Jurusan 

No. Admin Jurusan Ketua Jurusan Kebutuhan fungsional 

Sistem Informasi 

1. Menyerahkan data karya 

yang diajukan 

Menerima data karya 

yang diajukan 

View data karya yang 

diajukan 

2. - Menyetujui/ acc data 

karya yang diajukan 

Update status ‘diajukan’ 

menjadi ‘acc kajur’ 

 

g) Menyetujui Penelitian oleh Ketua P3M 

Tabel 3.8 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Penyetujuan Penelitian oleh Ketua P3M  

No. Admin P3M Ketua P3M Kebutuhan fungsional 

Sistem Informasi 

1. Menyerahkan data 

penelitian  

Menerima data 

penelitian  

View data penelitian  

2. - Menyetujui/ acc data 

pengabdian telah di 

acc kajur 

Update status dari yang 

acc kajur menjadi acc 

ketua P3M 
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h) Menyetujui Pengabdian oleh Ketua P3M 

Tabel 3.9 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Penyetujuan Pengabdian oleh Ketua P3M  

No. Admin P3M Ketua P3M Kebutuhan fungsional 

Sistem Informasi 

1. Menyerahkan data 

pengabdian  

Menerima data 

pengabdian 

View data pengabdian 

2. - Menyetujui/ acc data 

pengabdian telah di 

acc kajur 

Update status dari yang 

acc kajur menjadi acc 

ketua P3M 

 

i) Menyetujui Karya oleh Ketua P3M 

Tabel 3.10 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Penyetujuan Karya oleh Ketua P3M  

No. Admin P3M Ketua P3M Kebutuhan fungsional 

Sistem Informasi 

1. Menyerahkan data karya Menerima data karya View data karya 

2. - Menyetujui/ acc data 

karya telah di acc 

kajur 

Update status dari yang 

acc kajur menjadi acc 

ketua P3M 

 

j) Melaporkan Hasil Persetujuan Penelitian oleh Ketua P3M 

Tabel 3.11 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Hasil Persetujuan Penelitian oleh Ketua P3M 

No. P3M Jurusan Mahasiswa/ 

Dosen 

Kebutuhan 

Fungsional 

Sistem 

Informasi 

1. Menyerahkan data 

penelitian yang 

telah disetujui ketua 

P3M 

Menerima data 

penelitian yang 

telah disetujui  

ketua P3M 

- View data 

penelitian 

yang telah 

disetujui 
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ketua P3M 

2. - Mengumumkan 

hasil persetujuan 

Melihat 

pengumuman 

hasil 

persetujuan 

View 

pengumuman 

hasil 

persetujuan 

 

k) Melaporkan Hasil Persetujuan Pengabdian oleh Ketua P3M 

Tabel 3.12 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Hasil Persetujuan Pengabdian oleh Ketua P3M 

No. P3M Jurusan Mahasiswa/ 

Dosen 

Kebutuhan 

Fungsional 

Sistem 

Informasi 

1. Menyerahkan data 

pengabdian yang 

telah disetujui ketua 

P3M 

Menerima data 

pengabdian yang 

telah disetujui  

ketua P3M 

- View data 

pengabdian 

yang telah 

disetujui 

ketua P3M 

2. - Mengumumkan 

hasil persetujuan 

Melihat 

pengumuman 

hasil 

persetujuan 

View 

pengumuman 

hasil 

persetujuan 

 

l) Melaporkan Hasil Persetujuan Karya oleh Ketua P3M 

Tabel 3.13 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Hasil Persetujuan Karya oleh Ketua P3M 

No. P3M Jurusan Mahasiswa/ 

Dosen 

Kebutuhan 

Fungsional 

Sistem 

Informasi 

1. Menyerahkan data 

karya yang telah 

disetujui ketua P3M 

Menerima data 

karya yang telah 

disetujui  ketua 

P3M 

- View data 

karya yang 

telah disetujui 

ketua P3M 
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2. - Mengumumkan 

hasil persetujuan 

Melihat 

pengumuman 

hasil 

persetujuan 

View 

pengumuman 

hasil 

persetujuan 

 

m) Melaporkan Skor Akreditasi Standar 7 BAN-PT 

Tabel 3.14 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Pelaporan Skor Akreditasi Standar 7 

No. Admin Jurusan Ketua Jurusan Kebutuhan 

Fungsional Sistem 

Informasi 

1. Menyerahkan borang 

yang telah diisi 

Menerima laporan data 

beserta skor akreditasi 

Standar 7 

View skor Standar 7 
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b. Analisis Kebutuhan Fungsional 

 

Tabel 3.15 Analisis Kebutuhan Fungsional 

No. Kebutuhan Fungsional 

Sistem 

Siapa saja yang 

terlibat 

Di mana kegiatan 

sistem dilakukan 

Kapan kegiatan 

sistem terjadi 

Bagaimana kegiatan sistem 

dijalankan 

Dokumen yang terkait 

dengan kegiatan sistem 

1.  Menampilkan Form 

untuk Input Data 

Penelitian 

 

Mahasiswa, 

Dosen yang 

mendaftar 

Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan form untuk 

pendaftaran penelitian. Kemudian 

mahasiswa/ dosen yang ingin 

mendaftar, menginputkan data 

penelitian dari sistem informasi. 

Nantinya sistem ini akan menampilkan 

kategori penelitian yaitu penelitian 

baru dan lanjutan. Kemudian user 

hendaknya memilih salah satu, 

kemudian sistem baru akan 

menampilkan form pendaftaran 

penelitian sesuai kategori yang dipilih. 

Jika form kosong maka akan mucul 

alert dari sistem dan tidak akan 

menyimpan data kosong. Setelah form 

diisi semua, kemudian tekan tombol 

daftar. 

Proposal Penelitian yang 

diajukan 
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2.  Menampilkan Form 

untuk Input Data 

Pengabdian 

Mahasiswa, 

Dosen yang 

mendaftar 

Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan form untuk 

pendaftaran pengabdian. Kemudian 

mahasiswa/ dosen yang ingin 

mendaftar, menginputkan data 

pengabdian dari sistem informasi. 

Nantinya sistem ini akan menampilkan 

kategori pengabdian yaitu pengabdian 

baru dan lanjutan. Kemudian user 

hendaknya memilih salah satu, 

kemudian sistem baru akan 

menampilkan form pendaftaran 

pengabdian sesuai kategori yang 

dipilih. Jika form kosong maka akan 

mucul alert dari sistem dan tidak akan 

menyimpan data kosong. Setelah form 

diisi semua, kemudian tekan tombol 

daftar. 

Proposal Pengabdian yang 

diajukan 

3.  Menampilkan Form 

untuk Input Data Karya 

Mahasiswa, 

Dosen yang 

mendaftar 

Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan form untuk 

pendaftaran karya. Kemudian 

mahasiswa/ dosen yang ingin 

mendaftar, menginputkan data karya 

dari sistem informasi. Nantinya sistem 

ini akan menampilkan kategori karya 

yaitu karya individu dan kelompok. 

Kemudian user hendaknya memilih 

salah satu, kemudian sistem baru akan 

menampilkan form pendaftaran karya 

sesuai kategori yang dipilih. Jika form 

kosong maka akan mucul alert dari 

File Karya yang diajukan 
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sistem dan tidak akan menyimpan 

data kosong. Setelah form diisi semua, 

kemudian tekan tombol daftar. 

4.  Menampilkan Form 

Manajemen data 

Penelitian Dosen 

 

Admin P3M Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan data penelitian 

dosen berupa table. Jika Admin P3M 

ingin  mengupdate data penelitian 

dosen jika terjadi kekeliruan data, 

maka tekan tombol edit pada list data 

penelitan dosen yang akan diubah. 

Kemudian jika Admin akan 

menghapus data penelitian dosen, 

maka dapat menekan tombol delete. 

Data penelitian dosen 

5.  Menampilkan Form 

Manajemen data 

Penelitian Mahasiswa 

 

Admin P3M Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan data penelitian 

mahasiswa berupa table. Jika Admin 

P3M ingin  mengupdate data 

penelitian mahasiswa jika terjadi 

kekeliruan data, maka tekan tombol 

edit pada list data penelitan 

mahasiswa yang akan diubah. 

Kemudian jika Admin akan 

menghapus data penelitian 

mahasiswa, maka dapat menekan 

tombol delete. 

Data penelitian mahasiswa 

6.  Menampilkan Form 

Manajemen data 

Pengabdian Dosen 

Admin P3M Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan data pengabdian 

dosen berupa table. Jika Admin P3M 

ingin  mengupdate data pengabdian 

dosen jika terjadi kekeliruan data, 

Data pengabdian dosen 
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 maka tekan tombol edit pada list data 

pengabdian dosen yang akan diubah. 

Kemudian jika Admin akan 

menghapus data pengabdian dosen, 

maka dapat menekan tombol delete. 

7.  Menampilkan Form 

Manajemen data 

Pengabdian 

Mahasiswa 

 

Admin P3M Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan data pengabdian 

mahasiswa berupa table. Jika Admin 

P3M ingin  mengupdate data 

pengabdian mahasiswa jika terjadi 

kekeliruan data, maka tekan tombol 

edit pada list data pengabdian 

mahasiswa yang akan diubah. 

Kemudian jika Admin akan 

menghapus data pengabdian 

mahasiswa, maka dapat menekan 

tombol delete. 

Data pengabdian 

mahasiswa 

8.  Menampilkan Form 

Manajemen data 

Karya Dosen 

 

Admin P3M Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan data karya dosen 

berupa table. Jika Admin P3M ingin  

mengupdate data karya dosen jika 

terjadi kekeliruan data, maka tekan 

tombol edit pada list data karya dosen 

yang akan diubah. Kemudian jika 

Admin akan menghapus data karya 

dosen, maka dapat menekan tombol 

delete. 

Data karya dosen 
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9.  Menampilkan form 

descriptor Standar 

7.1.1 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan form untuk 

kebutuhan laporan Standar 7.1.1. 

Setelah memilih menu Standar 7.1.1, 

maka akan muncul form untuk 

mengisikan borang Standar 7.1.1 

terkait descriptor. Untuk mengisi form 

ini, centang dan upload dokumen-

dokumen (.rar) yang telah dimiliki 

oleh Jurusan, kemudian tekan tombol 

simpan. Untuk melihat dokumen yang 

sudah diupload, dapat dilihat pada 

table dibawah form input descriptor 

Standar 7.1.1. Untuk mengupdate 

dokumen, dapat menekan tombol edit 

pada dokumen yang akan diupdate. 

Dokumen terkait Standar 

7.1.1 BAN-PT 

10.  Menampilkan Laporan 

Standar 7.1.1 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Setelah ketua jurusan 

menginputkan 

dokumen terkait 

Standar 7.1.1  

Sistem menampilkan laporan setelah 

dipilih submenu Standar 7.1.1 pada 

halam Ketua Jurusan 

Laporan Standar 7.1.1 

11.  Menampilkan Laporan 

Standar 7.1.2 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Setelah mahasiswa/ 

dosen menginputkan 

data penelitian  

Sistem menampilkan laporan setelah 

dipilih submenu Standar 7.1.2 pada 

halam Ketua Jurusan. Sistem 

menampilkan table Standar 7.1.2. 

Tabel ini berisi jumlah penelitian 

berdasarkan sumber dana yang 

didapatkan selama tiga tahun terakhir. 

Untuk melihat data penelitian 

berdasarkan sumber dana pada tiga 

Laporan Standar 7.1.2 
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tahun terakhir, dapat menekan link 

pada tiap item jumlah penelitiannya. 

12.  Menampilkan Laporan 

Standar 7.1.3 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Setelah mahasiswa/ 

dosen menginputkan 

data karya 

Sistem menampilkan laporan setelah 

dipilih submenu Standar 7.1.3 pada 

halam Ketua Jurusan. Sistem 

menampilkan table Standar 7.1.3. 

Tabel ini berisi jumlah karya 

berdasarkan level karya yang 

didapatkan selama tiga tahun terakhir. 

Untuk melihat data karya berdasarkan 

level karya pada tiga tahun terakhir, 

dapat menekan link pada tiap item 

jumlah karyanya. 

Laporan Standar 7.1.3 

13.  Menampilkan Laporan 

Standar 7.1.4 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Setelah mahasiswa/ 

dosen menginputkan 

data karya 

Sistem menampilkan laporan setelah 

dipilih submenu Standar 7.1.4 pada 

halam Ketua Jurusan. Sistem 

menampilkan table Standar 7.1.4. 

Tabel ini berisi jumlah karya 

berdasarkan karya yang tercatat 

dalam sitasi Internasional yang 

didapatkan selama tiga tahun terakhir. 

Untuk melihat data karya sitasi 

Internasional pada tiga tahun terakhir, 

dapat menekan link pada tiap item 

jumlah karyanya. 

Laporan Standar 7.1.4 
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14.  Menampilkan Laporan 

Standar 7.1.5 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Setelah mahasiswa/ 

dosen menginputkan 

data karya 

Sistem menampilkan laporan setelah 

dipilih submenu Standar 7.1.5 pada 

halam Ketua Jurusan. Sistem 

menampilkan table Standar 7.1.5. 

Tabel ini berisi jumlah karya 

berdasarkan penghargaan yang 

didapat yang didapatkan selama tiga 

tahun terakhir. Untuk melihat data 

karya yang mendapat penghargaan 

pada tiga tahun terakhir, dapat 

menekan link pada tiap item jumlah 

karyanya. 

Laporan Standar 7.1.5 

15.  Menampilkan form 

descriptor Standar 

7.1.6 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan form untuk 

kebutuhan laporan Standar 7.1.6. 

Setelah memilih menu Standar 7.1.6, 

maka akan muncul form untuk 

mengisikan borang Standar 7.1.6 

terkait descriptor. Untuk mengisi form 

ini, centang dan upload dokumen-

dokumen (.rar) yang telah dimiliki 

oleh Jurusan, kemudian tekan tombol 

simpan. Untuk melihat dokumen yang 

sudah diupload, dapat dilihat pada 

table dibawah form input descriptor 

Standar 7.1.6. Untuk mengupdate 

dokumen, dapat menekan tombol edit 

pada dokumen yang akan diupdate. 

Dokumen terkait Standar 

7.1.6 BAN-PT 
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16.  Menampilkan Laporan 

Standar 7.1.6 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Setelah ketua jurusan 

menginputkan 

dokumen terkait 

Standar 7.1.6 

Sistem menampilkan laporan setelah 

dipilih submenu Standar 7.1.6 pada 

halam Ketua Jurusan 

Laporan Standar 7.1.6 

17.  Menampilkan form 

descriptor Standar 

7.2.1 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan form untuk 

kebutuhan laporan Standar 7.2.1. 

Setelah memilih menu Standar 7.2.1, 

maka akan muncul form untuk 

mengisikan borang Standar 7.2.1 

terkait descriptor. Untuk mengisi form 

ini, centang dan upload dokumen-

dokumen (.rar) yang telah dimiliki 

oleh Jurusan, kemudian tekan tombol 

simpan. Untuk melihat dokumen yang 

sudah diupload, dapat dilihat pada 

table dibawah form input descriptor 

Standar 7.2.1. Untuk mengupdate 

dokumen, dapat menekan tombol edit 

pada dokumen yang akan diupdate. 

Dokumen terkait Standar 

7.2.1 BAN-PT 

18.  Menampilkan Laporan 

Standar 7.2.1 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Setelah ketua jurusan 

menginputkan 

dokumen terkait 

Standar 7.2.1  

Sistem menampilkan laporan setelah 

dipilih submenu Standar 7.2.1 pada 

halam Ketua Jurusan 

Laporan Standar 7.2.1 

19.  Menampilkan Laporan 

Standar 7.2.2 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Setelah mahasiswa/ 

dosen menginputkan 

data pengabdian 

Sistem menampilkan laporan setelah 

dipilih submenu Standar 7.2.2 pada 

halam Ketua Jurusan. Sistem 

menampilkan table Standar 7.2.2. 

Laporan Standar 7.2.2 
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Tabel ini berisi jumlah pengabdian 

berdasarkan sumber dana yang 

didapatkan selama tiga tahun terakhir. 

Untuk melihat data pengabdian 

berdasarkan sumber dana pada tiga 

tahun terakhir, dapat menekan link 

pada tiap item jumlah pengabdiannya. 

20.  Menampilkan 

Halaman Persetujuan 

Penelitian  oleh Ketua 

Jurusan 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Ketika data penelitian 

telah diinputkan 

Sistem menampilkan data penelitian 

setelah submenu Standar 7.1.2 telah 

dipilih. Akan muncul table standar 

yang dipilih. Kemudian untuk melihat 

data terkait, klik link pada jumlah 

penelitian sesuai sumber dananya, 

maka akan tampil data penelitian 

sesuai sumber dananya. Kemudian, 

untuk menyetujui penelitan, klik 

tombol ‘acc’ pada item data penelitian 

yang diinginkan. Kemudian sistem 

akan menampilkan halaman 

persetujuan penelitian. Untuk 

menyetujui penelitian centang 

checkbox yang tampil kemudian tekan 

tombol update maka status penelitian 

yang awalnya ‘diajukan’ akan berubah 

menjadi ‘acc kajur’. Jika, Ketua 

Jurusan ingin mengupdate status 

menjadi ‘diajukan’ lagi maka pilih 

tombol acc, kemudian sistem akan 

menampilkan halaman persetujuan 

Data penelitian 
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penelitian kembali, jika muncul check 

box, maka dikosongi saja, kemudian 

tekan tombol update.  

21.  Menampilkan 

Halaman Persetujuan 

Karya  oleh Ketua 

Jurusan 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Ketika data karya 

telah diinputkan 

Sistem menampilkan data penelitian 

setelah submenu Standar 7.1.3 telah 

dipilih. Akan muncul table standar 

yang dipilih. Kemudian untuk melihat 

data terkait, klik link pada jumlah 

penelitian sesuai level karyanya, maka 

akan tampil data karya sesuai level 

karyanya. Kemudian, untuk 

menyetujui karya, klik tombol ‘acc’ 

pada item data karya yang diinginkan. 

Kemudian sistem akan menampilkan 

halaman persetujuan karya. Untuk 

menyetujui karya centang checkbox 

yang tampil kemudian tekan tombol 

update maka status karya yang 

awalnya ‘diajukan’ akan berubah 

menjadi ‘acc kajur’. Jika, Ketua 

Jurusan ingin mengupdate status 

menjadi ‘diajukan’ lagi maka pilih 

tombol acc, kemudian sistem akan 

menampilkan halaman persetujuan 

karya kembali, jika muncul check box, 

maka dikosongi saja, kemudian tekan 

Data Karya 
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tombol update.  

22.  Menampilkan 

Halaman Persetujuan 

Pengabdian  oleh 

Ketua Jurusan 

Ketua Jurusan Sistem Informasi Ketika data 

pengabdian telah 

diinputkan 

Sistem menampilkan data pengabdian 

setelah submenu Standar 7.2.2 telah 

dipilih. Akan muncul table standar 

yang dipilih. Kemudian untuk melihat 

data terkait, klik link pada jumlah 

pengabdian sesuai sumber dananya, 

maka akan tampil data pengabdian 

sesuai sumber dananya. Kemudian, 

untuk menyetujui pengabdian, klik 

tombol ‘acc’ pada item data 

pengabdian yang diinginkan. 

Kemudian sistem akan menampilkan 

halaman persetujuan pengabdian. 

Untuk menyetujui pengabdian 

centang checkbox yang tampil 

kemudian tekan tombol update maka 

status pengabdian yang awalnya 

‘diajukan’ akan berubah menjadi ‘acc 

kajur’. Jika, Ketua Jurusan ingin 

mengupdate status menjadi ‘diajukan’ 

lagi maka pilih tombol acc, kemudian 

sistem akan menampilkan halaman 

persetujuan pengabdian kembali, jika 

muncul check box, maka dikosongi 

saja, kemudian tekan tombol update.  

Data Pengabdian 
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23.  Menampilkan Skor 

Akreditasi Standar 7 

Jurusan  

Ketua Jurusan Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan skor serta detail 

laporan elemen-elemen untuk Standar 

7 BAN-PT 

 

24.  Menampilkan 

Halaman Persetujuan 

Penelitian  oleh Ketua 

P3M 

Ketua P3M Sistem Informasi Ketika data penelitian 

telah diinputkan 

Sistem menampilkan data penelitian 

setelah submenu Standar 7.1.2 telah 

dipilih. Akan muncul table standar 

yang dipilih. Kemudian untuk melihat 

data terkait, klik link pada jumlah 

penelitian sesuai sumber dananya, 

maka akan tampil data penelitian 

sesuai sumber dananya. Kemudian, 

untuk menyetujui penelitan, klik 

tombol ‘acc’ pada item data penelitian 

yang diinginkan. Kemudian sistem 

akan menampilkan halaman 

persetujuan penelitian. Untuk 

menyetujui penelitian centang 

checkbox yang tampil kemudian tekan 

tombol update maka status penelitian 

yang awalnya ‘acc kajur’ akan berubah 

menjadi ‘acc ketua lppm’. Jika, Ketua 

P3M ingin mengupdate status menjadi 

‘acc kajur’ lagi maka pilih tombol acc, 

kemudian sistem akan menampilkan 

halaman persetujuan penelitian 

kembali, jika muncul check box, maka 

dikosongi saja, kemudian tekan 

tombol update. Untuk hal ini, 

penelitian tidak dapat di ‘acc’ sebelum 

Data penelitian 
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disetujui oleh Ketua Jurusan. 

25.  Menampilkan 

Halaman Persetujuan 

Karya  oleh Ketua P3M 

Ketua P3M Sistem Informasi Ketika data karya 

telah diinputkan 

Sistem menampilkan data penelitian 

setelah submenu Standar 7.1.3 telah 

dipilih. Akan muncul table standar 

yang dipilih. Kemudian untuk melihat 

data terkait, klik link pada jumlah 

penelitian sesuai level karyanya, maka 

akan tampil data karya sesuai level 

karyanya. Kemudian, untuk 

menyetujui karya, klik tombol ‘acc’ 

pada item data karya yang diinginkan. 

Kemudian sistem akan menampilkan 

halaman persetujuan karya. Untuk 

menyetujui karya centang checkbox 

yang tampil kemudian tekan tombol 

update maka status karya yang 

awalnya ‘acc kajur’ akan berubah 

menjadi ‘acc ketua lppm’. Jika, Ketua 

P3M ingin mengupdate status menjadi 

‘acc kajur’ lagi maka pilih tombol acc, 

kemudian sistem akan menampilkan 

halaman persetujuan karya kembali, 

jika muncul check box, maka dikosongi 

saja, kemudian tekan tombol update. 

Untuk hal ini, karya tidak dapat di ‘acc’ 

Data Karya 
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sebelum disetujui oleh Ketua Jurusan. 

26.  Menampilkan 

Halaman Persetujuan 

Pengabdian  oleh 

Ketua P3M 

Ketua P3M Sistem Informasi Ketika data 

pengabdian telah 

diinputkan 

Sistem menampilkan data pengabdian 

setelah submenu Standar 7.2.2 telah 

dipilih. Akan muncul table standar 

yang dipilih. Kemudian untuk melihat 

data terkait, klik link pada jumlah 

pengabdian sesuai sumber dananya, 

maka akan tampil data pengabdian 

sesuai sumber dananya. Kemudian, 

untuk menyetujui pengabdian, klik 

tombol ‘acc’ pada item data 

pengabdian yang diinginkan. 

Kemudian sistem akan menampilkan 

halaman persetujuan pengabdian. 

Untuk menyetujui pengabdian 

centang checkbox yang tampil 

kemudian tekan tombol update maka 

status pengabdian yang awalnya ‘acc 

kajur’ akan berubah menjadi ‘acc 

ketua lppm’. Jika, Ketua P3M ingin 

mengupdate status menjadi ‘acc kajur’ 

lagi maka pilih tombol acc, kemudian 

sistem akan menampilkan halaman 

persetujuan pengabdian kembali, jika 

muncul check box, maka dikosongi 

Data Pengabdian 
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saja, kemudian tekan tombol update. 

Untuk hal ini, pengabdian tidak dapat 

di ‘acc’ sebelum disetujui oleh Ketua 

Jurusan. 

27.  Menampilkan Skor 

Akreditasi Standar 7 

Perguruan Tinggi 

Ketua P3M Sistem Informasi Kondisional Sistem menampilkan skor serta detail 

laporan elemen-elemen untuk Standar 

7 BAN-PT 
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c. Identifikasi dan Analisi Kebutuhan Non Fungsional 

Tahap kedua dari tahap analisis kebutuhan adalah identifikasi dan 

analisis kebutuhan non fungsional. Identifikasi ini lebih mengacu ke 

informasi komponen-komponen yang membentuk sistem informasi yang 

kami buat. Berikut ini adalah identifikasi dan analisis non fungsional 

sistem informasi yang dibangun: 
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Tabel 3.16 Identifikasi dan Analisis Kebutuhan Non fungsional 

Komponen sistem 
informasi 

Spesifikasi Siapa yang 
mengadakan 

Kapan harus 
diadakan 

Di mana harus 
diadakan 

Bagaimana pengadaannya 

Hardware: 

Server   Processor minimal intel Xeon 
4 core 

 RAM minimal 1 GB 
Space Harddisk minimal 1 GB 

Sudah tersedia Sudah tersedia 
Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 
Sudah tersedia 

Workstation   processor minimal pentium 
III 

 RAM minimal 128 MB 

Software: 

Sistem operasi Server : Windows 7 Ultimate 
Client : bebas 

Sudah tersedia Sudah tersedia 
Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 
Sudah tersedia 

Web server Apache 

Compiler  PHP 

Database  My SQL 

Network: Internet 
Sudah tersedia Sudah tersedia 

Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 

 

Sudah tersedia 
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Data, informasi, dan 
pengetahuan: 

Semua data, informasi dan 
pengetahuan yang berkenaan 
dengan sistem informasi 
penelitian dan pengabdian 

Panitia 
Sebelum 

pengerjaan sistem 

Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 

Mengumpulkan semua data, 
informasi dan pengetahuan yang 
berkenaan dengan sistem informasi 
penelitian dan pengabdian 

Orang-orang yang terlibat dalam pengembangan dan operasional 

Sistem analis  Memahami analisis sistem 
informasi 

 Dapat mengoperasikan 
Power Designer 

 Dapat mendesain sistem 
informasi 

Sudah tersedia Sudah tersedia 

Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 
Sudah tersedia 

Programmer Programmer yang menguasai 
PHP dan MySQL 

Sudah tersedia Sudah tersedia 
Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 
Sudah tersedia 

Administrator Orang yang mampu 
menggunakan dan mengatur 
aplikasi sistem informasi 

Sudah tersedia Sudah tersedia 
Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 
Sudah tersedia 

Operator Orang yang mampu 
menggunakan komputer dan 
berinteraksi dalam internet 

Sudah tersedia Sudah tersedia 
Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 
Sudah tersedia 

Dokumentasi 

Dokumentasi 

pengembangan 

 
Pengembang 

Setelah proyek 

selesai 

Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 
Membuat sendiri 

Petunjuk penggunaan  
Pengembang 

Setelah proyek 

selesai 

Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 

Membuat sendiri 

 

Keamanan 

Anti virus PCMAV  
Pengembang 

Setelah proyek 

selesai 

Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 
Sudah tersedia 
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Firewall Repository Windows 7 
Pengembang 

Setelah proyek 

selesai 

Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 
Sudah tersedia 

Enkripsi data Enkripsi Sisfokampus 
Pengembang 

Setelah proyek 

selesai 

Kantor P3M IAII 

Sukorejo Situbondo 
Sudah tersedia 
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3.3 Desain Sistem 

3.3.1 Deskripsi Sistem secara Umum 

Pada penelitian ini, peneliti berupaya membuat sistem informasi 

penelitian dan pengabdian berbasis web. Sistem ini dibuat menggunakan 

bahasa pemrograman PHP serta database MySQL. Sistem ini bertugas 

untuk memberikan informasi berupa laporan baik berupa tabel maupun 

grafik kepada Ketua Jurusan khususnya dalam memonitoring kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah maupun sedang 

berlangsung. 

Sistem ini juga memiliki form pendaftaran penelitian dan 

pengabdian masyrakat yang dilengkapi dengan autocomplate dalam 

pencarian nama anggota, serta dosen pembimbing dan terdapat pula form 

pendaftaran karya yang didaftarkan di Jurusan Teknik Informatika. Data 

yang diinputkan dalam form-form inilah yang diproses dan menghasilkan 

output laporan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat baik berupa 

tabel ataupun grafik. Sehingga Ketua Jurusan sebagai level teratas dalam 

sistem ini, dapat memonitoring dalam pengendalian akreditasi di bidang 

Standar 7 BAN-PT, khususnya yakni terkait penelitian dan pengabdian 

masyarakat.  

3.3.2 Identifikasi dan Desain Output 

a. Identifikasi Output 

Berikut ini adalah identifikasi output dari otomasi pembiayaan 

pada sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat di Institut 

Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo : 
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Tabel 3.17 Identifikasi Desain Output 

No. Nama laporan 

Alat untuk 

menampilkan 

laporan 

Bentuk 

laporan 

Pembuat 

laporan 

Penerima 

laporan 

Periode 

laporan 

Deskripsi 

laporan 

Data/ informasi 

yang ditampilkan 

1.  Laporan Penelitian 

Dosen 

Monitor, printer Tabel Admin P3M Ketua P3M, 

Ketua Jurusan 

Setiap 1 

tahun 

Laporan ini 

berisikan data 

penelitian 

dosen 

keseluruhan 

maupun 

perjurusan 

Data Penelitian 

Dosen 

2.  Laporan Penelitian 

Mahasiswa 

Monitor, printer Tabel Admin P3M Ketua P3M, 

Ketua Jurusan 

Setiap 1 

tahun 

Laporan ini 

berisikan data 

penelitian 

mahasiswa 

keseluruhan 

maupun 

perjurusan 

Data Penelitian 

Mahasiswa 

3.  Laporan Pengabdian 

Dosen 

Monitor, printer Tabel Admin P3M Ketua P3M, 

Ketua Jurusan 

Setiap 1 

tahun 

Laporan ini 

berisikan data 

pengabdian  

dosen 

keseluruhan 

maupun 

perjurusan 

Data Pengabdian 

Dosen 

4.  Laporan Pengabdian 

Mahasiswa 

Monitor, printer Tabel Admin P3M Ketua P3M, 

Ketua Jurusan 

Setiap 1 

tahun 

Laporan ini 

berisikan data 

pengabdian 

Data Pengabdian 

Mahasiswa 
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mahasiswa 

keseluruhan 

maupun 

perjurusan 

5.  Laporan Karya Dosen Monitor, printer Tabel Admin P3M Ketua P3M, 

Ketua Jurusan 

Setiap 1 

tahun 

Laporan ini 

berisikan data 

karya dosen 

keseluruhan 

maupun 

perjurusan 

Data Karya Dosen 

6.  Laporan Karya 

Mahasiswa 

Monitor, printer Tabel Admin P3M Ketua P3M, 

Ketua Jurusan 

Setiap 1 

tahun 

Laporan ini 

berisikan data 

karya 

mahasiswa  

keseluruhan 

maupun 

perjurusan 

Data Karya 

Mahasiswa 

7.  Laporan Jumlah 

Penelitian tiga tahun 

terakhir 

Monitor Grafik Admin P3M Ketua P3M, 

Ketua Jurusan 

Jangka3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa grafik 

jumlah 

penelitian 

selama 3 

tahun terakhir 

Grafik penelitian 3 

tahun terakhir 

8.  Laporan Jumlah 

Pengabdian tiga 

tahun terakhir 

Monitor Grafik Admin P3M Ketua P3M, 

Ketua Jurusan 

Jangka 3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa grafik 

jumlah 

pengabdian 

selama 3 

tahun terakhir 

Grafik pengabdian 

3 tahun terakhir 
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9.  Laporan Jumlah 

Karya tiga tahun 

terakhir 

Monitor Grafik Admin P3M Ketua P3M, 

Ketua Jurusan 

Jangka 3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa grafik 

jumlah karya 

selama 3 

tahun terakhir 

Grafik karya 3 

tahun terakhir 

10.  Laporan Standar 

7.1.1 

Monitor Tabel Admin P3M Ketua P3M Jangka 3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa table 

Standar 7.1.1 

dan detailnya 

Standar 7.1.1 

3 tahun terakhir 

11.  Laporan Standar 

7.1.2 

Monitor Tabel Admin P3M Ketua P3M Jangka 3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa table 

Standar 7.1.2 

dan detailnya 

Standar 7.1.2  

3 tahun terakhir 

12.  Laporan Standar 

7.1.3 

Monitor Tabel Admin P3M Ketua P3M Jangka 3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa table 

Standar 7.1.3 

dan detailnya 

Standar 7.1.3  

3 tahun terakhir 

13.  Laporan Standar 

7.1.4 

Monitor Tabel Admin P3M Ketua P3M Jangka 3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa table 

Standar 7.1.4 

dan detailnya 

Standar 7.1.4  

3 tahun terakhir 

14.  Laporan Standar 

7.1.5 

Monitor Tabel Admin P3M Ketua P3M Jangka 3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa table 

Standar 7.1.5 

dan detailnya 

Standar 7.1.5 

3 tahun terakhir 

15.  Laporan Standar 

7.1.6 

Monitor Tabel Admin P3M Ketua P3M Jangka 3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa table 

Standar 7.1.6 

dan detailnya 

Standar 7.1.6 

3 tahun terakhir 
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16.  Laporan Standar 

7.2.1 

Monitor Tabel Admin P3M Ketua P3M Jangka 3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa table 

Standar 7.2.1 

dan detailnya 

Standar 7.2.1 

3 tahun terakhir 

17.  Laporan Standar 

7.2.2 

Monitor Tabel Admin P3M Ketua P3M Jangka 3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa table 

Standar 7.2.2 

dan detailnya 

Standar 7.2.2  

3 tahun terakhir 

18.  Laporan Skor 

Standar 7 

Monitor Tabel Admin P3M Ketua P3M Jangka 3 

tahun 

terakhir 

Laporan ini 

berupa table 

skor Standar 7 

dan detailnya 

Skor Standar 7 

3 tahun terakhir  
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b. Desain Output 

Output adalah informasi yang dikirim kepada para pengguna 

melalui sistem informasi lewat Intranet, extranet, atau Word Wide Web 

(Kendall: 2003). Beberapa data memerlukan pemrosesan yang ekstensif 

sebelum menjadi keluaran yang layak, data-data lainnya disimpan, dan 

ketika diperoleh, dianggap sebagai output dengan sedikit atau tanpa 

pemrosesan sama sekali. Adanya output digunakan untuk menyelesaikan 

tugas-tugas dan mereka seringnya menilai kelebihan secara terpisah 

melalui output-outputnya. 

Oleh karena output yang bermanfaat sangat penting untuk 

memastikan penggunaan dan penerimaan sistem informasi, ada beberapa 

tujuan khusus yang harus dicapai penganalisis sistem saat merancang 

output. Desain output adalah rancangan hasil keluaran sistem dari setiap 

proses input yang mana bisa berupa tabel, grafik atau diagram yang berisi 

data hasil inputan. Berikut desain output yang penulis rancang dengan 

mengggunakan software designer Balsamiq Mockup: 

1) Laporan Penelitian Dosen 

 

Gambar 3.5  Desain output Laporan Penelitian Dosen 
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2) Laporan Penelitian Mahasiswa 

 

Gambar 3.6  Desain output Laporan Penelitian Mahasiswa 

3) Laporan Pengabdian Dosen 

 

Gambar 3.7  Desain output Laporan Pengabdian Dosen 

4) Laporan Pengabdian Mahasiswa 

Gambar 3.8  Desain output Laporan Pengabdian Mahasiswa 
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5) Laporan Karya Dosen 

 

Gambar 3.9  Desain output Laporan Karya Dosen 

6) Laporan Karya Mahasiswa 

 

Gambar 3.10  Desain output Laporan Karya Mahasiswa 

7) Laporan Jumlah Penelitian Tiga Tahun Terakhir 

 

Gambar 3.11Desain output Laporan Jumlah Penelitian Tiga Tahun 

Terakhir 
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8) Laporan Jumlah Pengabdian Tiga Tahun Terakhir 

 

Gambar 3.12  Desain output Laporan Jumlah Pengabdian Tiga Tahun 

Terakhir 

9) Laporan Jumlah Karya Tiga Tahun Terakhir 

 

Gambar 3.13  Desain output Laporan Jumlah Karya Tiga Tahun Terakhir 

10)  Laporan Standar 7.1.1 

 

Gambar 3.14  Desain output Laporan Standar 7.1.1 
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11) Laporan Standar 7.1.2 

 

Gambar 3.15  Desain output Laporan Standar 7.1.2 

12) Laporan Standar 7.1.3 

 

Gambar 3.16  Desain output Laporan Standar 7.1.3 

13) Laporan Staandar 7.1.4 

 

Gambar 3.17  Desain output Laporan Standar 7.1.4 
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14)  Elemen Standar 7.1.5 

 

Gambar 3.18  Desain output Laporan Standar 7.1.5 

15)  Laporan Standar 7.1.6 

 

Gambar 3.19  Desain output Laporan Standar 7.1.6 

16)  Laporan Standar 7.2.1 

 

Gambar 3.20  Desain output Laporan Standar 7.2.1 
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17) Laporan Standar 7.2.2 

 

Gambar 3.21  Desain output Laporan Standar 7.2.2 

18)  Laporan Skor Standar 7 BAN-PT 

 

Gambar 3.22  Desain output Laporan Skor Standar 7 BAN-PT 

3.3.3 Identifikasi dan Desain Input 

a. Identifikasi Input 

Berikut ini adalah identifikasi input yang ada di sistem informasi 

penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai berikut: 
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Tabel 3.18 Identifikasi Desain Input 

No. 
Nama Proses 

Input 
Alat Input Bentuk Input 

Yang 

menyediakan 

data 

Yang 

mengisikan 

data 

Periode input Deskripsi Input Data/ informasi 

1. Input Data 

Penelitian 

Dosen 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Text, dengan media: 

Prevent 

DuplicatesAutocomplate, 

Text Area, Text Field, 

Checkbox, Dropdown, 

Radio button 

 Dosen Dosen Ketika Dosen 

ingin 

mendaftarkan 

penelitiannya 

Input ini 

digunakan 

sebagai 

pendaftaran 

penelitian 

dosen baik 

penelitian baru 

maupun 

lanjutan  

ID Penelitian, 

Judul Penelitian, 

Ketua, Anggota, 

Besar Biaya, Mulai 

Penelitian, Prodi, 

Lembaga 

Pendana, Alamat 

Penelitian,  

2. Input Data 

Penelitian 

Mahasiswa 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Text, dengan media: 

Prevent 

DuplicatesAutocomplate, 

Text Area, Text Field, 

Checkbox, Dropdown, 

Radio button 

Mahasiswa Mahasiswa Ketika 

mahasiswa 

ingin 

mendaftarkan 

penelitiannya 

Input ini 

digunakan 

sebagai 

pendaftaran 

penelitian 

mahasiswa baik 

penelitian baru 

maupun 

lanjutan 

ID Penelitian, 

Judul Penelitian, 

Ketua, Anggota, 

Besar Biaya, Mulai 

Penelitian, Prodi, 

Lembaga 

Pendana, Alamat 

Penelitian, 

3. Input Data 

Pengabdian 

Dosen 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Text, dengan media: 

Prevent 

DuplicatesAutocomplate, 

Text Area, Text Field, 

Checkbox, Dropdown, 

Dosen Dosen Ketika Dosen 

ingin 

mendaftarkan 

pengabdiannya 

Input ini 

digunakan 

sebagai 

pendaftaran 

pengabdian 

ID Pengabdian, 

Judul Pengabdian, 

Ketua, Anggota, 

Besar Biaya, Mulai 

Pengabdian, 
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Radio button dosen baik 

pengabdian 

baru maupun 

lanjutan 

Prodi, Lembaga 

Pendana, Alamat 

Pengabdian, 

4. Input Data 

Pengabdian 

Mahasiswa 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Text, dengan media: 

Prevent 

DuplicatesAutocomplate, 

Text Area, Text Field, 

Checkbox, Dropdown, 

Radio button 

Mahasiswa Mahasiswa Ketika 

mahasiswa 

ingin 

mendaftarkan 

pengabdiannya 

Input ini 

digunakan 

sebagai 

pendaftaran 

pengabdian 

mahasiswa baik 

pengabdian 

baru maupun 

lanjutan 

ID Pengabdian, 

Judul Pengabdian, 

Ketua, Anggota, 

Besar Biaya, Mulai 

Pengabdian, 

Prodi, Lembaga 

Pendana, Alamat 

Pengabdian, 

5. Input Data 

Karya Dosen 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Text, dengan media: 

Prevent 

DuplicatesAutocomplate, 

Text Area, Text Field, 

Checkbox, Dropdown, 

Radio button 

Dosen Dosen Ketika Dosen 

ingin 

mendaftarkan 

karyanya 

Input ini 

digunakan 

sebagai 

pendaftaran 

karya dosen 

baik individu 

maupun 

kelompok 

Judul Karya, 

Ketua, Anggota, 

Prodi, 

Penghargaan, 

Status Disitasi, 

Tahun publikasi, 

Dana 

6. Input Data 

Karya 

Mahasiswa 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Text, dengan media: 

Prevent 

DuplicatesAutocomplate, 

Text Area, Text Field, 

Checkbox, Dropdown, 

Radio button 

Mahasiswa Mahasiswa Ketika 

mahasiswa 

ingin 

mendaftarkan 

karyanya 

Input ini 

digunakan 

sebagai 

pendaftaran 

karya 

mahasiswa baik 

Judul Karya, 

Ketua, Anggota, 

Prodi, 

Penghargaan, 

Status Disitasi, 

Tahun publikasi, 
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individu 

maupun 

kelompok 

Dana 

7. Update Status 

Persetujuan 

Penelitian 

oleh Ketua 

Jurusan 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Checkbox Ketua Jurusan Ketua Jurusan Ketika data 

penelitian yang 

diajukan sudah 

ada 

Inputan ini 

berupa 

checkbox, 

status awal 

penelitian 

adalah 

diajukan, 

kemudian jika 

checkbox diisi 

kemudian klik 

button update, 

maka status 

berubah 

menjadi acc 

ketua jurusan, 

jika ingin 

mengembalikan 

status menjadi 

diajukan maka 

checkbox 

dibiarkan 

kosong, 

kemudian klik 

button update 

Status Acc 
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8. Update Status 

Persetujuan 

Pengabdian 

oleh Ketua 

Jurusan 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Checkbox Ketua Jurusan Ketua Jurusan Ketika data 

pengabdian 

yang diajukan 

sudah ada 

Inputan ini 

berupa 

checkbox, 

status awal 

pengabdian 

adalah 

diajukan, 

kemudian jika 

checkbox diisi 

kemudian klik 

button update, 

maka status 

berubah 

menjadi acc 

ketua jurusan, 

jika ingin 

mengembalikan 

status menjadi 

diajukan maka 

checkbox 

dibiarkan 

kosong, 

kemudian klik 

button update 

Status Acc 

9. Update Status 

Persetujuan 

Karya oleh 

Ketua Jurusan 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Checkbox Ketua Jurusan Ketua Jurusan Ketika data 

karya yang 

diajukan sudah 

ada 

Inputan ini 

berupa 

checkbox, 

status awal 

karya adalah 

Status Acc 
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diajukan, 

kemudian jika 

checkbox diisi 

kemudian klik 

button update, 

maka status 

berubah 

menjadi acc 

ketua jurusan, 

jika ingin 

mengembalikan 

status menjadi 

diajukan maka 

checkbox 

dibiarkan 

kosong, 

kemudian klik 

button update 

10. Update Status 

Persetujuan 

Penelitian 

oleh Ketua 

P3M 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Checkbox Ketua P3M Ketua P3M Ketika data 

penelitian 

sudah disetujui 

oleh ketu 

jurusan 

Inputan ini 

berupa 

checkbox, 

status awal 

penelitian 

adalah acc 

ketua jurusan, 

kemudian jika 

checkbox diisi 

kemudian klik 

button update, 

Status Acc 
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maka status 

berubah 

menjadi acc 

ketua P3M, jika 

ingin 

mengembalikan 

status menjadi 

acc ketua 

jurusan maka 

checkbox 

dibiarkan 

kosong, 

kemudian klik 

button update 

11. Update Status 

Persetujuan 

Pengabdian 

oleh Ketua 

P3M 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Checkbox Ketua P3M Ketua P3M Ketika data 

pengabdian 

sudah disetujui 

oleh ketu 

jurusan 

Inputan ini 

berupa 

checkbox, 

status awal 

pengabdian 

adalah acc 

ketua jurusan, 

kemudian jika 

checkbox diisi 

kemudian klik 

button update, 

maka status 

berubah 

menjadi acc 

ketua P3M, jika 

Status Acc 
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ingin 

mengembalikan 

status menjadi 

acc ketua 

jurusan maka 

checkbox 

dibiarkan 

kosong, 

kemudian klik 

button update 

12. Update Status 

Persetujuan 

Karya oleh 

Ketua P3M 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Checkbox Ketua P3M Ketua P3M Ketika data 

karya sudah 

disetujui oleh 

ketu jurusan 

Inputan ini 

berupa 

checkbox, 

status awal 

karya adalah 

acc ketua 

jurusan, 

kemudian jika 

checkbox diisi 

kemudian klik 

button update, 

maka status 

berubah 

menjadi acc 

ketua P3M, jika 

ingin 

mengembalikan 

status menjadi 

acc ketua 

Status Acc 
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jurusan maka 

checkbox 

dibiarkan 

kosong, 

kemudian klik 

button update 

13. Update Menu 

Utama 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Text, dengan media: 

Text Field, Dropdown, 

Radio button 

Administrator Administrator Awal sistem 

dipublikasi 

kan 

Input ini 

digunakan 

sebagai master 

menu utama 

sistem 

Nama Menu, Link, 

Level, Status 

14. Update Sub 

Menu Utama 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Text, dengan media: 

Text Field, Dropdown, 

Radio button 

Administrator Administrator Awal sistem 

dipublikasi 

kan 

Input ini 

digunakan 

sebagai master 

sub menu 

utama sistem 

Nama Menu, 

Nama Sub Menu, 

Link, Level, Status 

15. Input 

Dokumen 

Standar 7.1.1 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Checkbox Ketua Jurusan Ketua Jurusan Kondisional Input ini 

digunakan 

untuk 

mengorganisir 

dokumen 

terkait untuk 

elemen Standar 

7.1.1 

id_el_penilaian, 
sub_el_penilaian, 
id_peringkat, 
prodi, 
tahun, 
skor, 
id_file, 
file 

 

http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60id_el_penilaian%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60sub_el_penilaian%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60id_peringkat%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60prodi%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60tahun%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60skor%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60id_file%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60file%60+ASC
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16. Input 

Dokumen 

Standar 7.1.6 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Checkbox Ketua Jurusan Ketua Jurusan Kondisional Input ini 

digunakan 

untuk 

mengorganisir 

dokumen 

terkait untuk 

elemen Standar 

7.1.6 

id_el_penilaian, 
sub_el_penilaian, 
id_peringkat, 
prodi, 
tahun, 
skor, 
id_file, 
file 

 

17. Input 

Dokumen 

Standar 7.2.1 

Keyboard 

dan 

Mouse 

Checkbox Ketua Jurusan Ketua Jurusan Kondisional Input ini 

digunakan 

untuk 

mengorganisir 

dokumen 

terkait untuk 

elemen Standar 

7.2.1 

id_el_penilaian, 
sub_el_penilaian, 
id_peringkat, 
prodi, 
tahun, 
skor, 
id_file, 
file 

 

 

 

http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60id_el_penilaian%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60sub_el_penilaian%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60id_peringkat%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60prodi%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60tahun%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60skor%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60id_file%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60file%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60id_el_penilaian%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60sub_el_penilaian%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60id_peringkat%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60prodi%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60tahun%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60skor%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60id_file%60+ASC
http://localhost/phpMyAdmin/sql.php?db=sis&table=ppm_skor_deskriptor&token=99b25f8bc79fe715b6cff38c06daf8a6&pos=0&session_max_rows=30&disp_direction=horizontal&repeat_cells=100&dontlimitchars=0&sql_query=SELECT+%2AFROM+%60ppm_skor_deskriptor%60++ORDER+BY+%60ppm_skor_deskriptor%60.%60file%60+ASC


96 
 

 
 

b. Desain Input 

Dalam mendeskripsikan setiap desain input, penulis  

mengkategorikannya sesuai level yang berkaitan dengan desain tersebut, 

berikut adalah rancangan desain input: 

1. Level Administrator 

a) Desain Input Form Master Menu Utama 

 

Gambar 3.23  Desain Input Form Master Menu Utama 

 

b) Desain Input Form Master Sub Menu Utama 

 

Gambar 3.24  Desain Input Form Master Sub Menu 
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2. Level Dosen 

a) Desain Input Form Pendaftaran Penelitian Dosen 

 

Gambar 3.25  Desain Input Form Pendaftaran Penelitian Dosen 

 

b) Desain Input Form Pendaftaran Pengabdian Dosen 

 

Gambar 3.26  Desain Input Form Pendaftaran Pengabdian Dosen 
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c) Desain input Form Pendaftaran Karya Dosen 

 

Gambar 3.27  Desain Input Form Pendaftaran KaryaDosen 

 

3. Level Mahasiswa 

a) Desain Input Form Pendaftaran Penelitian Mahasiswa 

 

Gambar 3.28  Desain Input Form Pendaftaran Penelitian Mahasiswa 
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b) Desain Input Form Pendaftaran Pengabdian Mahasiswa 

 

Gambar 3.29  Desain Input form Pendaftaran Pengabdian Mahasiswa 

 

c) Desain Input Form Pendaftaran Karya Mahasiswa 

 

Gambar 3.30  Desain Input Form Pendaftaran Karya Mahasiswa 
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4. Level Ketua Jurusan 

a) Desain Input Acc Penelitian oleh Ketua Jurusan 

 

Gambar 3.31  Desain Input Acc Penelitian oleh Ketua Jurusan 

 

b) Desain Input Acc Pengabdian oleh Ketua Jurusan 

 

Gambar 3.32  Desain Input Acc Pengabdian oleh Ketua Jurusan 
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c) Desain Input Acc Karya oleh Ketua Jurusan 

 

Gambar 3.33 Desain Input Acc Karyaoleh Ketua Jurusan 

 

d) Desain Input  Dokumen Standar 7.1.1 

 

Gambar 3.34  Desain Input Dokumen Standar 7.1.1 
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e) Desain Input Dokumen Standar 7.1.6 

 

Gambar 3.35  Desain Input Dokumen Standar 7.1.6 

 

f) Desain Input Dokumen Standar 7.2.1 

 

Gambar 3.36  Desain Input Dokumen Standar 7.2.1 
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5. Level Ketua P3M 

a) Desain Input Acc Penelitian oleh Ketua P3M 

 

Gambar 3.37  Desain Input Acc Penelitian oleh Ketua P3M 

 

b) Desain Input Acc Pengabdian oleh Ketua P3M 

 

Gambar 3.38  Desain Input Acc Pengabdian oleh Ketua P3M 

 

 



104 
 

 
 

c) Desain input Acc Karya oleh Ketua P3M 

 

Gambar 3.39  Desain Input Acc Karya oleh Ketua P3M 
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3.3.4 Identifikasi dan Desain Proses 

a. Identifikasi Proses 

Berikut adalah proses sistem informasi penelitian dan pengabdian: 

Tabel 3.19 Identifikasi Desain Proses 

No. Proses Sistem Deskripsi Proses Input Proses Output Proses Alur Proses 

1.  Login Sistem mengidentifikasi 

pengguna melalui 

username, password 

dan level. 

Username, password 

level 

Halaman 

Administrator, 

Halaman Dosen, 

Halaman Mahasiswa, 

Halaman Ketua 

Jurusan, Halaman 

Ketua P3M, Halaman 

Admin P3M. 

 Tampilkan halaman 

“login” 

 Masukkan “username” 

“password” dan 

“level”pada tempat 

yang disediakan 

 Tekan tombol “login” 

 Cari “username” yang 

cocok dengan yang di-

entrykan dalam tabel 

“mahasiswa”,”dosen”, 

atau “karyawan” 

 Jika ditemukan 

cocokkan “password” 

yang di-entrykan 

dengan “password” 

yang ada dalam tabel 
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“mahasiswa”,”dosen”, 

atau “karyawan” 

 Jika “username” tidak 

ada, atau “password” 

tidak sesuai, maka 

tampilkan halaman 

“login gagal” 

 Jika “username” ada 

dan “password” cocok, 

maka baca field “level” 

 Tampilkan halaman 

sesuai dengan “level”  

yang ada. 

2.  Halaman Utama Administrator Menampilkan halaman 

Utama untuk 

Administrator 

Hasil identifikasi dari 

proses login 

Tampilan halaman 

Utama Administrator 

Setelah user 

teridentifikasi sebagai 

Administrator , 

kemudian sistem 

membuka halaman 

Administrator 

3.  Halaman Utama Dosen Menampilkan halaman 

Utama untuk dosen 

Hasil identifikasi dari 

proses login 

Tampilan halaman 

Utama dosen 

Setelah user 

teridentifikasi sebagai 

dosen , kemudian 

sistem membuka 

halaman dosen 

9
0
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4.  Halaman Utama Mahasiswa Menampilkan halaman 

Utama untuk 

mahasiswa 

Hasil identifikasi dari 

proses login 

Tampilan halaman 

Utama mahasiswa 

Setelah user 

teridentifikasi sebagai 

mahasiswa , kemudian 

sistem membuka 

halaman mahasiswa 

5.  Halaman Utama Ketua Jurusan Menampilkan halaman 

Utama untuk ketua 

Jurusan 

Hasil identifikasi dari 

proses login 

Tampilan halaman 

Utama Ketua Jurusan 

Setelah user 

teridentifikasi sebagai 

ketua jurusan , 

kemudian sistem 

membuka halaman 

ketua jurusan 

6.  Halaman Utama Ketua P3M Menampilkan halaman 

Utama untuk Ketua 

P3M 

Hasil identifikasi dari 

proses login 

Tampilan halaman 

Utama Ketua P3M 

Setelah user 

teridentifikasi sebagai 

Ketua P3M , kemudian 

sistem membuka 

halaman Ketua P3M 

7.  Halaman Utama Admin P3M Menampilkan halaman 

Utama untuk Admin 

P3M 

Hasil identifikasi dari 

proses login 

Tampilan halaman 

Utama Admin P3M 

Setelah user 

teridentifikasi sebagai 

Admin P3M , kemudian 

sistem membuka 

halaman Admin P3M 

8.  Manajemen User Admin P3M Menampilkan data 

admin P3M 

Data admin P3M 

berasal dari table 

master ‘’karyawan’’ 

Tampilan halaman 

manajemen user 

Admin P3M 

Klik menu “ 

Manajemen User”, 

maka akan 

menampilkan data 

admin P3M. 
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Data diambil dari table 

‘’karyawan’’ pada 

Sisfokampus 4.1 , data 

admin P3M ini hanya 

bisa ditampilkan saja 

tanpa bisa diupdate 

maupun didelete 

9.  Manajemen Menu Utama Menampilkan menu 

utama dalam bentuk 

tabel 

Data nama menu 

utama 

Tampilan halaman 

manajemen menu 

utama 

Klik menu “Menu 

utama”, maka akan 

menampilkan nama-

nama menu utama, 

untuk menambah, 

mengubah maupun 

menghapus menu 

utama, dapat 

mengeklik sesuai icon-

icon yang ditampilkan 

pada halaman 

manajemen menu 

utama 

10.  Manajemen Sub Menu Utama Menampilkan sub 

menu utama dalam 

bentuk tabel 

Data nama sub menu Tampilan halaman 

manajemen sub menu 

utama 

Klik menu “Sub Menu 

utama”, maka akan 

menampilkan nama-

nama sub menu utama, 

untuk menambah, 

mengubah maupun 

menghapus sub menu 

utama, dapat 
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mengeklik sesuai icon-

icon yang ditampilkan 

pada halaman 

manajemen sub menu 

utama 

11.  Pendaftaran Penelitian Menampilkan halaman 

pendaftaran penelitian. 

Halaman pendaftaran 

penelitian terbagi 

menjadi halaman 

pendaftaran penelitian 

dosen dan mahasiswa, 

serta terbagi menjadi 2 

bentuk penelitian yakni 

penelitian baru dan 

penelitian lanjut 

Data judul penelitian, 

ketua, anggota, mulai 

penelitian, sumber 

dana, lembaga 

pendana,besar dana,  

alamat penelitian dan 

file penelitian  

Tampilan form 

pendaftaran penelitian 

Pilih menu Pendaftaran 

Penelitian.  Kemudian 

pilih salah satu bentuk 

penelitian (Penelitian 

baru atau Penelitian 

Lanjutan). Ketika 

penelitian itu 

merupakan penelitian 

kelompok maka, dapat 

menggunakan fungsi 

Prevent 

DuplicatesAutocomplat, 

untuk nama anggota 

maupun asisten 

pembimbing. 

12.  Pendaftaran Pengabdian Menampilkan halaman 

pendaftaran 

pengabdian. Halaman 

pendaftaran 

pengabdian terbagi 

menjadi halaman 

pendaftaran 

pengabdian dosen dan 

Data judul pengabdian, 

ketua, anggota, mulai 

penelitian, sumber 

dana, lembaga 

pendana,besar dana,  

alamat pengabdian dan 

file proposal 

pengabdian  

Tampilan form 

pendaftaran 

pengabdian 

Pilih menu Pendaftaran 

Pengabdian.  Kemudian 

pilih salah satu bentuk 

pengabdian 

(pengabdian baru atau 

pengabdian Lanjutan). 

Ketika pengabdian  itu 

merupakan pengabdian 
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mahasiswa, serta 

terbagi menjadi dua  

bentuk pengabdian 

yakni pengabdian baru 

dan pengabdian lanjut 

kelompok maka, dapat 

menggunakan fungsi 

Prevent 

DuplicatesAutocomplat, 

untuk nama anggota 

maupun asisten 

pembimbing. 

13.  Pendaftaran Karya Menampilkan halaman 

pendaftaran karya. 

Halaman karya ini 

terbagi menjadi 

halaman karya dosen 

dan mahasiswa. 

Adapun jenis karyanya 

terbagi menjadi dua, 

yakni karya individu 

dan karya kelompok 

Data judul karya, ketua, 

anggota, jenis karya, 

penghargaan, status 

disitasi, tgl karya 

dipublikasikan 

Tampilan form 

pendaftaran karya 

Pilih menu Pendaftaran 

Karya.  Kemudian pilih 

salah satu bentuk karya 

(karya individu atau 

karya kelompok). 

Ketika karya  yang 

didaftarkan merupakan 

karya kelompok maka, 

dapat menggunakan 

fungsi Prevent 

DuplicatesAutocomplat, 

untuk nama 

anggotanya. 

14.  Persetujuan Penelitian Menampilkan halaman 

acc penelitian. 

Halaman ini terdapat 

checkbox untuk 

menyetujui penelitian. 

Checkbox status 

penelitian 

Tampilan checkbox acc 

penelitian 

Pilih menu penelitian. 

Maka akan tampil 

daftar penelitian yang 

diajukan. Kemudian 

apabila ingin 

menyetujui penelitian 

yang diajukan, maka 

kilk icon acc pada 
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kolom aksi. Maka akan 

tampil halaman acc 

yang terdapat checkbox 

untuk mengubah status 

penelitian. Status awal 

penelitian adalah 

diajukan, kemudian 

pada level ketua 

jurusan, ketika 

checkbox dicentang, 

makan status akan 

berubah menjadi acc 

kajur. Jika ingin 

mengembalikan ke 

status awal yaitu 

diajukan, makan 

checkbox dikosongi dan 

klik tombol Acc. 

Begitu halnya pada 

level ketua P3M, status 

awal penelitian adalah 

acc kajur, jika ingin 

menyetujui penelitian, 

maka checkbox 

dicentang, maka status 

akan berubah menjadi 

acc ketua P3M. Jika 

ingin mengembalikan 

status menjadi acc 
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ketua jurusan, maka 

klik penelitian yang 

dituju, kemudian 

checkbox acc 

dikosongkan saja, 

kemudian klik tombol 

acc. 

15.  Persetujuan Pengabdian Menampilkan halaman 

acc pengabdian. 

Halaman ini terdapat 

checkbox untuk 

menyetujui 

pengabdian. 

Checkbox status 

pengabdian 

Tampilan checkbox acc 

pengabdian 

Pilih menu pengabdian. 

Maka akan tampil 

daftar pengabdiann 

yang diajukan. 

Kemudian apabila ingin 

menyetujui pengabdian 

yang diajukan, maka 

kilk icon acc pada 

kolom aksi. Maka akan 

tampil halaman acc 

yang terdapat checkbox 

untuk mengubah status 

pengabdian. Status 

awal pengabdian 

adalah diajukan, 

kemudian pada level 

ketua jurusan, ketika 

checkbox dicentang, 

makan status akan 

berubah menjadi acc 

kajur. Jika ingin 

mengembalikan ke 



 
 

113 
 

status awal yaitu 

diajukan, makan 

checkbox dikosongi dan 

klik tombol Acc. 

Begitu halnya pada 

level ketua P3M, status 

awal pengabdian 

adalah acc kajur, jika 

ingin menyetujui 

pengabdian, maka 

checkbox dicentang, 

maka status akan 

berubah menjadi acc 

ketua P3M. Jika ingin 

mengembalikan status 

menjadi acc ketua 

jurusan, maka klik 

pengabdian yang 

dituju, kemudian 

checkbox acc 

dikosongkan saja, 

kemudian klik tombol 

acc. 

16.  Persetujuan Karya Menampilkan halaman 

acc karya. Halaman ini 

terdapat checkbox 

untuk menyetujui 

karya. 

Checkbox status karya Tampilan checkbox acc 

karya 

Pilih menu karya. Maka 

akan tampil daftar 

karya yang diajukan. 

Kemudian apabila ingin 

menyetujui karya yang 
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diajukan, maka kilk icon 

acc pada kolom aksi. 

Maka akan tampil 

halaman acc yang 

terdapat checkbox 

untuk mengubah status 

karya. Status awal 

karya adalah diajukan, 

kemudian pada level 

ketua jurusan, ketika 

checkbox dicentang, 

makan status akan 

berubah menjadi acc 

kajur. Jika ingin 

mengembalikan ke 

status awal yaitu 

diajukan, makan 

checkbox dikosongi dan 

klik tombol Acc. 

Begitu halnya pada 

level ketua P3M, status 

awal karya adalah acc 

kajur, jika ingin 

menyetujui karya, 

maka checkbox 

dicentang, maka status 

akan berubah menjadi 

acc ketua P3M. Jika 

ingin mengembalikan 
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status menjadi acc 

ketua jurusan, maka 

klik karya yang dituju, 

kemudian checkbox acc 

dikosongkan saja, 

kemudian klik tombol 

acc. 

17.  Laporan Skor Standar 7 Menampilkan halaman 

skor standar 7 BAN-PT 

beserta detail setiap 

sub standarnya 

Skor berasal dari 

perhitungan sesuai 

standar BAN-PT yang 

ditampilkan secara 

otomatis oleh sistem 

Tampilan skor standar 

7 BAN-PT 

Pilih menu utama 

Standar 7 BAN-PT.  

18.  Laporan Standar 7.1.1 Menampilkan halaman 

standar 7.1.1 

Tabel berisi jumlah 

poin selama 3 tahun 

terakhir per jenis 

Tampilan standar 7.1.1 Pilih Sub menu Standar 

7.1.1 

19.  Laporan Standar 7.1.2 Menampilkan halaman 

standar 7.1.2  

Tabel berisi jumlah 

poin selama 3 tahun 

terakhir per jenis 

Tampilan standar 7.1.2  Pilih Sub menu Standar 

7.1.2 

20.  Laporan Standar 7.1.3 Menampilkan halaman 

standar 7.1.3 

Tabel berisi jumlah 

poin selama 3 tahun 

terakhir per jenis 

Tampilan standar 7.1.3 Pilih Sub menu Standar 

7.1.3 

21.  Laporan Standar 7.1.4 Menampilkan halaman 

standar 7.1.4 

Tabel berisi jumlah 

poin selama 3 tahun 

terakhir per jenis 

Tampilan standar 7.1.4 Pilih Sub menu Standar 

7.1.4 
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22.  Laporan Standar 7.1.5 Menampilkan halaman 

standar 7.1.5 

Tabel berisi jumlah 

poin selama 3 tahun 

terakhir per jenis 

Tampilan standar 7.1.5 Pilih Sub menu Standar 

7.1.5 

23.  Laporan Standar 7.1.6 Menampilkan halaman 

standar 7.1.6 

Tabel berisi jumlah 

poin selama 3 tahun 

terakhir per jenis 

Tampilan standar 7.1.6 Pilih Sub menu Standar 

7.1.6 

24.  Laporan Standar 7.2.1 Menampilkan halaman 

standar 7.2.1 

Tabel berisi jumlah 

poin selama 3 tahun 

terakhir per jenis 

Tampilan standar 7.2.1 Pilih Sub menu Standar 

7.2.1 

25.  Laporan Standar 7.2.2 Menampilkan halaman 

standar 7.2.2 

Tabel berisi jumlah 

poin selama 3 tahun 

terakhir per jenis 

Tampilan standar 7.2.2 Pilih Sub menu Standar 

7.2.2 

26.  Laporan Penelitian Menampilkan laporan 

penelitian dosen dan 

mahasiswa 

Data jenis sumber dana Tampilan laporan 

penelitian dosen dan 

mahasiswa 

Pilih Sub menu  

Penelitian dosen atau 

Penelitian Mahasiswa 

27.  Laporan Pengabdian Menampilkan laporan 

pengabdian dosen dan 

mahasiswa 

Data jenis sumber dana Tampilan laporan 

pengabdian dosen dan 

mahasiswa 

Pilih Sub menu  

Pengabdian dosen atau 

Pengabdian Mahasiswa 

28.  Laporan Karya Menampilkan laporan 

karya dosen dan 

mahasiswa 

Data jenis karya Tampilan laporan karya 

dosen dan mahasiswa 

Pilih Sub menu Karya 

dosen atau Karya 

Mahasiswa 

29.  Manajemen Penelitian Menampilkan data 

penelitian 

Data Penelitian Tampilan tabel berisi 

data penelitian 

Pilih Menu Manajemen 

Penelitian 
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30.  Manajemen Pengabdian Menampilkan data 

pengabdian 

Data Pengabdian Tampilan tabel berisi 

data pengabdian 

Pilih Menu Manajemen 

Pengabdian 

31.  Manajemen Karya Menampilkan data 

karya 

Data Karya Tampilan tabel berisi 

data karya 

Pilih Menu Manajemen 

Karya 
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b. Sitemap 

Sitemap dibuat berdasarkan kebutuhan fungsional dari sistem yang 

ada. Sistem ini terdiri dari enam halaman, yaitu halaman administrator, 

halaman Ketua P3M, halaman mahasiswa, halaman dosen, halaman 

administrasi penelitian dan pengabdian, dan halaman Ketua Jurusan. 

Setiap halaman yang  ditampilkan, dapat diakses sesuai hak akses yang 

dimiliki. Laporan-laporan mengenai kegiatan penelitian dan pengabdian, 

hanya terdapat di halaman selain halaman mahasiswa dan halaman dosen.  

Berikut ini adalah gambar Sitemap dari sistem informasi penelitian 

dan pengabdian:  

 

Gambar 3.40 Sitemap Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian 
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c. Diagram Aliran Data (Data Flow Diagram) 

DFD  adalah  sebuah  teknik  yang  menggambarkan  aliran  data  

dan transformasi   yang  digunakan  sebagai   perjalanan  data  dari   

masukan  menuju keluaran. Dalam DFD  sistem informasi penelitian dan 

pengabdian  yang digambarkan sebagai berikut  : 

1) Context Diagram 

Context Diagram penelitian ini merupakan gambaran secara global 

untuk mengidentifikasi komponen-komponen sistem yang diperlukan 

secara terperinci. (Lampiran 2) 

Penjelasan Context Diagram sistem informasi penelitian dan 

pengabdian berbasis web adalah sebagai berikut: 

1. Administrator, yaitu orang yang berperan dalam mengolah master 

sistem, yaitu terkait dalam pengolahan manajemen user dan 

manajemen menu. 

2. Admin Penelitian dan Pengabdian, yaitu orang yang berperan 

sebagai pengendali dan pemantau sistem informasi penelitian dan 

pengabdian. Orang ini memiliki hak akses yang lebih complete 

dalam pengolahan sistem, Termasuk untuk meng-update data, 

insert data, dan menghapus data kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

3. Mahasiswa dan Dosen, yaitu orang-orang yang terlibat secara 

langsung dalam kegiatan penelitian dan pengabdian. Mereka dapat 

melakukan pendaftaran dengan menginputkan data penelitian dan 

pengabdian mereka dalam sistem informasi ini. 
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4. Ketua Jurusan, yaitu orang yang bertindak sebagai pemantau 

kegiatan penelitian dan pengabdian, yakni dengan melihat laporan 

kinerja yang telah disediakan sistem dalam bentuk tabel maupun 

grafik. 

5. Ketua P3M, yaitu orang yang bertindak sebagai pematau kegiatan 

penelitian dan pengabdian selain Ketua Jurusan, yakni dengan 

melihat laporan kinerja semua prodi yang telah disediakan sistem 

dalam bentuk tabel maupun grafik secara menyeluruh. 

6. Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian, yaitu sistem yang 

memberikan informasi mengenai laporan kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada beberapa  level pengguna sistem, dalam bentuk 

grafik maupun tabel serta skor akreditasi Standar 7. Laporan 

kegiatan tersebut meliputi laporan kegiatan tahunan dan laporan 

tiga tahun terakhir. 

7. Sisfokampus, yaitu sistem yang menyuplai data untuk data dosen, 

mahasiswa, karyawan dan prodi. Sehingga tidak terjadi duplicate 

data pada sistem yang akan dibuat nantinya. Jadi, sistem informasi 

penelitian dan pengabdian yang akan dibangaun ini akan 

terintegrasi dengan Sisfokampus. 

2) DFD Level 1 

Lampiran 3 

3) DFD Level 2 Level Administrator 

Lampiran 4 

4) DFD Level 2 Level Dosen 
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Lampiran 5 

5) DFD Level 2 Level Mahasiswa 

Lampiran 6 

6) DFD Level 2 Level Ketua Jurusan 

Lampiran 7 

7) DFD Level 2 Level Ketua P3M 

Lampiran 8 

8) DFD Level 2 Level Admin P3M 

Lampiran 9 

9) DFD Level 3 Level Ketua Jurusan 

Lampiran 10 

10) DFD Level 3 Level Ketua P3M 

Lampiran 11 

11) DFD Level 3 Level Admin P3M 

Lampiran 12 

d. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan hubungan 

atau relasi antar entity pada sistem informasi penelitian dan pengabdian. 

Entity Relationship Diagram (ERD) Conceptual dan Physical sistem 

informasi penelitian dan pengabdian dapat dilihat pada Lampiran 13. 

Dalam pembuatan sistem ini dibutuhkan desain database untuk 

menyimpan data yang akan digunakan dalam sistem informasi penelitian 

dan pengabdian. Desain database menjelaskan table-tabel dan field-field 

yang digunakan guna membantu kinerja sistem secara optimal, sedangkan 
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untuk relasi tabelnya sudah digambarkan pada Entity Relationship 

Diagram (ERD). 

Tabel-tabel database yang akan dikelola dalam aplikasi ini dibuat 

melalui tahapan perancangan database yang dianalisis menggunakan Data 

Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram. Aplikasi database yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah MySQL. Berikut adalah table-tabel 

yang digunakan untuk sistem informasi penelitian dan pengabdian. 

a. Tabel ppm_riset 

Tabel 3.20 Tabel ppm_riset 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

id_riset_b varchar(15) No No 

id_riset_l varchar(15) No No 

jdl_riset varchar(100) No No 

mulai_riset year(4) No No 

awal_penelitian Date No No 

file Text No No 

prodi_riset varchar(50) No No 

sifat_riset varchar(1) No No 

LevelID varchar(50) No No 

NamaPembimbing varchar(50) No No 

NamaAsPemb varchar(50) No No 

KetuaID varchar(15) No No 

ketua varchar(50) No No 

anggota varchar(50) No No 

tgl_anggaran varchar(15) No No 

batas_pendanaan varchar(15) No No 

besar_anggaran varchar(15) No No 

sumber_dana int(1) No No 

lembaga varchar(50) No No 

negara varchar(50) No No 

propinsi varchar(50) No No 

alamat varchar(50) No No 

status 
enum('diajukan', 'acc 
kajur', 'acc ketua P3M') 

No No 

Tabel ini merupakan tempat penyimpanan semua data penelitian 

dosen maupun data penelitian mahasiswa. Untuk membedakan data 

penelitian dosen atau mahasiswa, maka ‘LevelID’ sebagai pembedanya. 
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b. Tabel ppm_pm 

Tabel 3.21 Tabel ppm_pm 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

id_PM_b varchar(15) No No 

id_PM_l varchar(15) No No 

jdl_PM varchar(100) No No 

mulai_PM year(4) No No 

tgl_PM Date No No 

file Text No No 

prodi_PM varchar(50) No No 

sifat_PM varchar(10) No No 

LevelID varchar(50) No No 

NamaPembimbing varchar(50) No No 

NamaAsPemb varchar(50) No No 

KetuaID varchar(15) No No 

ketua varchar(50) No No 

anggota varchar(50) No No 

tgl_anggaran varchar(50) No No 

batas_pendanaan varchar(50) No No 

besar_anggaran varchar(50) No No 

sumber_dana int(1) No No 

lembaga varchar(50) No No 

negara varchar(50) No No 

propinsi varchar(50) No No 

alamat varchar(50) No No 

status 
enum('diajukan', 'acc 
kajur', 'acc ketua P3M') 

No No 

Tabel ini merupakan tempat penyimpanan semua data pengabdian 

dosen maupun data pengabdian mahasiswa. Untuk membedakan data 

pengabdian dosen atau mahasiswa, maka ‘LevelID’ sebagai pembedanya. 

c.  Tabel ppm_karya 

Tabel 3.22 Tabel ppm_karya 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

id_penulis varchar(15) No No 

nm_penulis varchar(50) No No 

anggota varchar(500) No No 

sifat_karya varchar(1) No No 

LevelID varchar(20) No No 

prodi_penulis varchar(50) No No 

judul_karya varchar(100) No No 

thn_karya_dihasilkan int(4) No No 

publikasi_karya Date No No 

level_karya varchar(50) No No 

file_karya varchar(500) No No 
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id_karya varchar(15) No No 

penghargaan varchar(30) No No 

disitasi varchar(10) No No 

dana Text No No 

status 
enum('diajukan', 'acc 
kajur', 'acc ketua P3M') 

No No 

Tabel ini merupakan tempat penyimpanan semua data karya dosen 

maupun data karya mahasiswa. Untuk membedakan data karya dosen atau 

mahasiswa, maka ‘LevelID’ sebagai pembedanya. 

d. Tabel ppm_biaya 

Tabel 3.23 Tabel ppm_biaya 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

KodeAkunMaster varchar(3) No No 

KodeAkunSub1 varchar(3) No No 

KodeAkunSub2 varchar(7) No No 

NamaAkunMaster varchar(50) No No 

NamaAkun varchar(50) No No 

Biaya varchar(20) No No 

Tabel ini merupakan tabel untuk penyimpanan biaya standar 7 

BAN-PT yang diajukan oleh peneliti atau pelaksana penelitian atau 

pengabdian. Jadi, setiap ‘KodeAkunSub1’, biaya yang diinputkan akan 

terupdate otomatis. 

e. Tabel ppm_levelkarya 

Tabel 3.24 Tabel ppm_levelkarya 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

idn_karya int(1) No Yes 

jenis_karya varchar(100) No No 

Tabel ini merupakan tabel master untuk level karya. 

f. Tabel ppm_sumberdana 

Tabel 3.25 Tabel ppm_sumberdana 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

sumber_dana int(1) No Yes 

nm_sumberdana varchar(100) No No 
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Tabel ini merupakan tabel master untuk sumber dana penelitian 

maupun pengabdian. 

g. Tabel ppm_menuadmin 

Tabel 3.26 Tabel ppm_menuadmin 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

idmenu int(5) No Yes 

namamenu varchar(200) No No 

Link varchar(200) No No 

Aktif enum('Y', 'N') No No 

Level varchar(50) No No 

Urutan int(5) No No 

Tabel ini merupakan tabel untuk menu utama sistem. Tabel ini 

memiliki ‘idmenu’ yang unique, yang digunakan untuk menjadi id pada 

submenu berikutnya. Jadi, satu ‘idmenu’ hanya memiliki satu 

‘namamenu’. 

h. Tabel ppm_submenuadmin 

Tabel 3.27 Tabel ppm_submenuadmin 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

idsubmenu int(5) No Yes 

menuutama int(5) No No 

namasubmenu varchar(100) No No 

linksubmenu varchar(100) No No 

Level varchar(100) No No 

publish enum('Y', 'N') No No 

urutan2 int(5)   

  Tabel ini memiliki ‘idsubmenu’ yang unique, setiap satu 

‘menuutama’ dapat memiliki banyak ‘idsubmenu’, namun tidak 

sebaliknya. 

i. Tabel ppm_penghargaan 

Tabel 3.28 Tabel ppm_penghargaan 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

id_penghargaan int(1) No Yes 

jenis_penghargaan varchar(50) No No 
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Tabel ini merupakan tabel master untuk jenis penghargaan 

karya dosen maupun mahasiswa. 

j. Tabel ppm_monitoring_riset 

Tabel 3.29 Tabel ppm_monitoring_riset 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

tahun_riset year(4) No No 

prodi_riset varchar(15) No No 

sumber_dana int(11) No No 

Jumlah int(11) No No 

   Tabel ini merupakan tabel untuk penyimpanan jumlah 

penelitian. Tabel ini digunakan untuk menampilkan grafik ada sistem 

informasi yang dibuat.  

k. Tabel ppm_monitoring_pm 

Tabel 3.30 Tabel ppm_monitoring_pm 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

tahun_pm year(4) No No 

prodi_pm varchar(15) No No 

sumber_dana int(1) No No 

Jumlah int(2) No No 

Tabel ini merupakan tabel untuk penyimpanan jumlah 

pengabdian. Tabel ini digunakan untuk menampilkan grafik ada sistem 

informasi yang dibuat.  

l. Tabel ppm_monitoring_karya 

Tabel 3.31 Tabel ppm_monitoring_karya 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

thn_upload year(4) No No 

prodi_karya varchar(15) No No 

idn_karya int(1) No No 

Jumlah int(6) No No 

Tabel ini merupakan  tabel untuk penyimpanan jumlah karya. 

Tabel ini digunakan untuk menampilkan grafik ada sistem informasi 

yang dibuat. 
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m. Tabel ppm_file_s711 

Tabel 3.32 Tabel ppm_file_s711 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

Id_file Int(3) No No 

Id_standar Varchar(10) No No 

Id_aspek Varchar (10) No No 

Nama_file Text No No 

   Tabel ini merupakan tabel master untuk jenis deskriptor 

untuk elemen-elemen yang sudah ditentukan dalam matrik borang 

BAN-PT. 

n. Tabel ppm_skor_deskriptor  

Tabel 3.33 Tabel ppm_skor_deskriptor 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

Id_el_penilaian Varchar(10) No No 

Sub_el_penilaian Varchar(10) No No 

Id_peringkat Varchar(10) No No 

prodi Varchar(50) No No 

tahun Year(4) No No 

skor Int(1) No No 

Id_file Int(3) No No 

Id_aspek Varchar(3) No No 

file Text No No 

 Tabel ini merupakan  tabel untuk menyimpan file sistem yang 

bersifat deskriptor. 

o. Tabel ppm_dokumen 

Tabel 3.34 Tabel ppm_dokumen 

Name Data Type Not Null? Primary Key? 

Id_deskriptor Varchar(10) No No 

Id_aspek Varchar (10) No No 

aspek Text No No 

Tabel ini merupakan tabel master untuk jenis dokumen 

deskriptor elemen Standar 7. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Implementasi Program 

Pada bab-bab sebelumnya, peneliti sudah melakukan identifikasi serta 

analisis, mulai dari analisis proses bisnis sampai analisis kebutuhan dan 

merancang desain untuk mempermudah peneliti dalam menemukan alur kerja 

sistem. Dalam bab ini, akan dijelaskan hasil dari keseluruhan proses tersebut. 

Dalam firman Allah SWT QS. Asy-Syarh (94) ayat 5 dan 6 yang berbunyi: 

َّ(٦اْلُعْسِزيُْسًزاَّ) َهعََّ (إِى ٥َّاْلُعْسِزيُْسًزاَّ) َهعََّ فَإِى َّ
Artinya: 

 

“Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudian.” 

 

Dalam ayat tersebut, Allah SWT bermaksud menjelaskan salah satu 

sunnah-Nya yang bersifat umum dan konsisten yaitu:” setiap kesulitan pasti 

disertai atau disusul oleh kemudian selama yang bersanggupan bertekad untuk 

menanggulanginya.”. Jadi, di bab ini akan dipaparkan buah dari jerih payah 

pengerjaan peneliti terhadap sistem informasi selama ini. 

4.2 Implementasi Interface 

Dalam implementasi interface sistem informasi penelitian dan pengabdian 

masyarakat memiliki halaman yang berbeda-beda pada setiap levelnya. Adapun 

level hak akses dalam sistem informasi ini, yaitu Administrator, Dosen, 

Mahasiswa, Ketua Jurusan, Ketua P3M, Admin P3M. Peneliti akan memaparkan 

dengan rinci dalam menampilkan beberapa interface sistem informasi ini, baik 

dari tampilannya maupun proses kerja pada tiap tampilan. 
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Berikut ini adalah implementasi interface Sistem Informasi Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Institute Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo yang 

berupa printscreen atau potongan gambar dari Sistem Informasi saat belum dalam 

kondisi online. Terdapat berbagai interface di halaman tiap level sistem informasi 

ini baik itu berupa tabel,  form, pop-up, chart, interfacenya penulis tampilkan 

sebagai berikut: 

4.2.1 Halaman Login 

Sebelum masuk halaman awal tiap-tiap level, diawali dengan halaman 

login. Pada halaman login terdapat form login, terdapat tiga field yang harus diisi 

oleh user dengan benar, yaitu Username, Password dan Level User.Berikut ini 

adalah tampilan Halaman Login: 

 

Gambar 4.1 Halaman Login 

 

 Ketika user salah dalam memasukkan Username, Password atau Level 

User, maka akan muncul alert, seperti gambar berikut ini: 
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Gambar 4.2 Alert jika Username, Password, atau Level Login Salah 

Ketika Username, Password ataupun Level User kosong maka akan muncul alert 

seperti, gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.3 Alert jika Username, Password, atau Level Login Kosong 

4.2.2 Halaman Administrator 

Ketika login berhasil untuk level administrator, User akan masuk ke 

halaman dashboard sesuai dengan tipe akses yang sudah otomatis terdeteksi dari 

inputan Username, Password dan Level User. Pada halaman Administrator ini 

terdapat dua menu utama, yaitu Manajemen User P3M dan Manajemen Menu.  

Berikut ini adalah tampilan Halaman Utama Administrator: 
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Gambar 4.4 Halaman Utama Administrator 

 Halaman Manajemen Admin P3M hanya menampilkan nama-nama 

Admin P3M yang dapat mengakses Halaman Admin P3M. Data yang ditampilkan 

pada halaman ini diambil dari tabel karyawan pada Sisfokampus. Adapun  

tampilan Halaman Manajemen Admin P3M, sebagai berikut: 

 

Gambar 4.5 Halaman Manajemen Admin P3M 

 

 Pada Halaman Manajemen Menu dan Submenu, menampilkan nama-nama 

menu dan submenu pada sistem, pada halaman ini hanya bisa mengupdate serta 

menghapus menu maupun submenu saja, namun tidak bisa ditambahkan, karena 

tidak ada manajemen untuk dokumen source codenya. Berikut tampilan halaman 

Manajemen Menu dan Manajemen Submenu: 



132 
 

 

Gambar 4.6 Halaman Manajemen Menu 

 

Gambar 4.7 Halaman Manajemen Sub Menu 

4.2.3 Halaman Dosen 

Pada halaman dosen terdapat tiga menu, yaitu menu penelitian, 

pengabdian dan karya. Halaman utama dosen terdapat informasi berupa grafik 

untuk jumlah penelitian, pengabdian dan karya selama tiga tahun terakhir. Pada 
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bagian kanan halaman utama dosen, terdapat informasi penelitian, pengabdian dan 

karya yang sedang diajukan. Berikut ini adalah tampilan Halaman Utama Dosen: 

 

Gambar 4.8 Halaman Utama Dosen 

 

Pada halaman penelitian, terdapat form pendaftaran penelitian. Tampilan 

awal form penelitian, terdapat dua pilihan kategori penelitian yaitu penelitian baru 

dan penelitian lanjutan. Berikut ini adalah tampilan pendaftaran penelitian baru 

untuk dosen: 
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Gambar 4.9 Form Pendaftaran Penelitian Baru (Dosen) 

 

Jika user ingin mendaftarkan penelitiannya sebagai penelitian baru, maka 

pilih penelitian baru, maka akan muncul form inputan data penelitian. Dalam form 

ini terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian individu dan penelitian 

kelompok. 

Ketika user memilih, penelitian individu, maka akan muncul nama user 

yang login pada sistem ini, kemudian ketika user memilih penelitian kelompok 

maka akan tampil dua textfield, yaitu ketua dan anggota. Textfield pada inputan 
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anggota menggunakan autocomplate, sehingga dapat mempermudah user dalam 

menginputkan nama-nama anggota penelitiannya. Sifat autocomplate dalam 

sistem ini bersifat prevent duplicate, maksudnya yaitu inputan yang dimasukkan 

tidak dapat menampilkan hasil double. Berikut ini adalah tampilan Autocomplate 

Prevent Duplicate: 

 

Gambar 4.10 Autocomplate Prevent Duplicate 

 

 Dosen yang ingin mendaftarkan penelitian yang diajukannya sebagai 

penelitian lanjutan, harus memasukkan id penelitian sebelumnya, kemudian klik 

icon ‘Check’. Jika, id penelitian sebelumnya benar, maka akan muncul form 

seperti tampilan berikut: 
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Gambar 4.11 Halaman Pendaftaran Penelitian Lanjutan 

 

Namun jika id penelitian sebelumnya salah, maka akan muncul peringatan 

seperti gambar berikut: 
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Gambar 4.12 Alert jika ID Penelitian Lama Salah 

 

Antarmuka/ interface untuk halaman pendaftaran pengabdian sama dengan 

halaman pendaftaran penelitian. Untuk halaman pendaftaran karya, terdapat dua 

kategori yaitu karya individu dan kelompok, berikut tampilan pendaftaran karya 

untuk kategori individu: 

 

 

Gambar 4.13 Halaman Pendaftaran Karya Individu 
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Sedangkan untuk kategori pendaftaran karya kelompok, berikut 

tampilannnya: 

 

Gambar 4.14 Halaman Pendaftaran Karya Kelompok 

 

4.2.4 Halaman Mahasiswa 

Halaman level mahasiswa, hampir sama dengan halaman untuk level 

dosen, perbedaannya adalah pada form pendaftarannya terdapat inputan untuk 

dosen pembimbing dan asisten pembimbing penelitian maupun pengabdian. 

Sedangkan untuk inputan karya mahasiswa, serupa dengan halaman pendaftaran 

karya pada halaman dosen. Berikut ini adalah tampilan Halaman Pendaftaran 

Penelitian untuk Mahasiswa: 
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Gambar 4.15 Form Pendaftaran Penelitian (Mahasiswa) 

  

Jika mahasiswa ingin mendaftar penelitian lanjutan maka, dapat memilih option 

penelitian lanjutan untuk kategori penelitian. Untuk memunculkan form 

pendaftaran penelitian lanjutan, maka inputkan ‘ID Penelitian’ dan klik icon 

Check ID Penelitian. Berikut ini adalah tampilan Halaman Cek ID Penelitian 

untuk Pendaftaran Penelitian Lanjutan untuk Mahasiswa: 
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Gambar 4.16 Halaman Check ID Penelitian 

 

4.2.5 Halaman Ketua Jurusan 

Halaman utama Ketua Jurusan informasi terdeskripsikan dalam bentuk 

grafik yakni melaporkan jumlah penelitian, pengabdian dan karya selama tiga 

tahun terakhir serta nama dosen yang paling aktif mendaftarkan diri dalam 

kegiatan penelitian maupun pengabdian. Berikut ini adalah tampilan halaman 

utama Ketua Jurusan: 
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Gambar 4.17 Halaman Utama Ketua Jurusan 

 

Dalam halaman Ketua Jurusan terdiri dari menu Standar 7, Penelitian, 

Karya dan Pengabdian.Setiap menu, memiliki submenu sesuai elemennya, 

misalkan menu penelitian terdiri dari submenu Standar 7.1.1 dan Standar 7.1.2, 

menu karya terdiri dari submenu Standar 7.1.3, Standar 7.1.4, Standar 7.1.5 dan 
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Standar 7.1.6 dan menu pengabdian terdiri dari submenu Standar 7.2.1, 7.2.2 dan 

Standar 7.2.3 adapun tiap standarnya menampilkan detail elemennya. Pada 

halaman Standar 7, dipaparkan detail skor untuk tiap elemennya. Berikut tampilan 

untuk halaman Standar 7:  

 

Gambar 4.18 Halaman Standar 7 Ketua Jurusan 

 

Gambar 4.18 merupakan gambar  hasil prosentase dari Standar 7.1 dan Standar 

7.2. Sedangkan detail skor standar 7 ini, dapat dilihat dengan menekan tombol 

‘lihat detail’, maka akan tampil interface seperti berikut: 
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Gambar 4.19 Halaman Detail Skor Standar 7 Prodi 
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Adapun acuan perhitungan skor standar ini mengacu pada borang Standar 

7 BAN-PT yang terdapat pada lampiran 14, sedangkan untuk Standar 7, tiap 

elemennya memiliki bobot 0.94. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai 

Standar 7 BAN-PT: 

 

a. Standar 7.1.1 

 

Gambar 4.20 Form Standar 7.1.1 

 

Pada halaman ini Ketua Jurusan, dapat mengupload dokumen terkait 

Standar 7.1.1. Pada borang Standar 7.1.1 terdapat empat skor untuk elemen ini. 

Misalkan pada form diatas mencentang untuk point no ‘1’ dan no ‘2’ dan 

mengupload dokumen terkait, maka skor untuk Standar 7.1.1 adalah ‘2’ yang 

berarti ‘Baik’. Jadi, jumlah checkbox yang dicentang merupakan skor untuk 

Standar 7.1.1. Adapun acuan skor Standar 7.1.1, sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Tabel Jenis Dokumen Skor Standar 7.1.1 

Dokumen pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh 

institusi, mencakup aspek-aspek: 

(1) Kebijakan dasar penelitian  yang meliputi  antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam 
jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem 
kompetisi, 

(2) Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intektual 
(3) Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan, 
(4) Peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang terdokumentasi 

dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak. 

 

Keterangan: 

Sangat baik : Memiliki Point Dokumen  = 4  

Baik  : Memiliki Point Dokumen > 2 

Cukup  : Memiliki Point Dokumen > 0 

Kurang : Tidak Ada Dokumen 

Adapun Pseudocode untuk perhitungan skornya, adalah sebagai berikut: 

BOBOT= ”0.94” 
point1,point2,point3,point4 
Skor 
Prestasi 
prosentase 

 
 Read point1,point2,point3,point4 
 

NK= point1+point2+point3+point4 
Read NK 
If NK = 4 Then 

Print Skor=”4” 
Print Prestasi=”Sangat Baik” 

End If 
Else 
If NK > 2  Then 

  Print Skor=3 
Print Prestasi=”Baik” 
End if 

Else 
If NK > 0 Then 

   
Print Skor=2 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 

If NK = 0  Then 
   Print Skor=1 

Print Prestasi=”Kurang” 
End if 
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Prosentase711= Skor * Bobot 
End 

 

Adapun gambar untuk skor Standar 7.1.1 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.21 Interface Skor Standar 7.1.1 

 

Sedangkan untuk jumlah dokumen yang telah diupload, adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.22 Halaman Dokumen Standar 7.1.1 

 

Dengan melihat Gambar 4.22, dapat dijelaskan bahwa Standar 7.1.1 

memiliki skor 4 ( ada empat point dokumen), dan total dokumennya ada delapan 

dokumen/ file yang diupload. Semua dokumen yang telah diupload dapat dilihat 

dengan menekan tombol ‘lihat detail’ yang berada dipojok kanan atas. Berikut 

gambar halaman dokumen terkait Standar 7.1.1: 
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Gambar 4.23 Halaman Detail Dokumen Standar 7.1.1 

 

Untuk meng-update file, dapat mengklik icon ‘edit’. Setelah diklik akan 

muncul form update file, seperti gambar berikut: 

 

 

Gambar 4.24 Halaman Edit File Standar 7.1.1 

 

b. Standar 7.1.2 

Standar ini menjelaskan tentang jumlah penelitian dosen tetap selama tiga 

tahun terakhir. Adapun sistem secara otomatis menghitung penelitian yang telah 

didaftarkan. Dibawah ini merupakan contoh tabel Standar 7.1.2: 
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Tabel 4.2 Tabel Standar 7.1.2 

No. Sumber Pembiayaan 
Jumlah Judul Penelitian 

Total 
TS-2 TS-1 TS 

1. Pembiayaan sendiri oleh peneliti    N1 =  

2. PT/yayasan yang bersangkutan    N2 =  

3. Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

   N3 =  

4. Institusi dalam negeri di luar 
Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

   N4 =  

5. Institusi luar negeri    N5 =  

Total     

 

Penilaian standar ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

na  =N5=Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri   

nb  =N3+N4=Jumlah penelitian dengan biaya luar  

nc  =  N1+N2=Jumlah penelitian dengan biaya dari PT atau dosen 

f   =  Jumlah dosen tetap perguruan tinggi 

 

Adapun peringkat untuk penilaian standar ini, sebagai berikut: 

1. Sangat baik  : Jika NK ≥ 2, maka skor = 4 

2. Baik   : Jika 1.9 ≥ NK ≥ 1.3, maka skor = 1+ (1.5 x NK) 

3. Cukup   : Jika 1.2 ≥ NK ≥ 0.7, maka skor = 1+ (1.5 x NK) 

4. Kurang  : Jika 0.6 ≥ NK ≥ 0.1, maka skor = 1+ (1.5 x NK) 

5. Sangat Kurang : Jika NK = 0, maka skor= 0 

 

NK = Nilai kasar = a b c4×n 2×n n

f
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Adapun Psedocode untuk menghitung skor dan prosentase Standar 7.1.2 , 

sebagai berikut: 

Start 
BOBOT= ”0.94” 
N1, N2, N3, N4, N5 
f 
Skor 
Prestasi 
prosentase 

na = “N5” 
 

Read N3, N4 
nb = N3 + N4 
 

  Read N1, N2 
  nc = N1 + N2 
 Read na, nb, nc, f 

NK = ( 4 * na + 2 * nb + nc )/f 
Read NK 
If NK > 1.10 Then 

Print Skor=”4” 
Print Prestasi=”Sangat Baik” 

End If 
Else 
If NK > 1.2  Then 

  If NK < 1.10 Then 
Print Skor=1 + (1.5 * NK) 
Print Prestasi=”Baik” 

End if 
Else 

Print Skor=1 + (1.5 * NK) 
Print Prestasi=”Baik” 
End if 

Else 
If NK > 0.6  Then 
  If NK < 1.3 Then 

Print Skor=1 + (1.5 * NK) 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 

Print Skor=1 + (1.5 * NK) 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 
If NK > 0  Then 
  If NK < 0.7 Then 

Print Skor=1 + (1.5 * NK) 
Print Prestasi=”Kurang” 

End if 
Else 

Print Skor=1 + (1.5 * NK) 
Print Prestasi=”Kurang” 

End if 
Else 
If NK  = 0 Then 

Print Skor=”0” 
Print Prestasi=”Sangat Kurang” 

 
Prosentase712= Skor * Bobot 
End 
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Adapun skor hasil perhitungan diatas, ditampilkan seperti potongan gambar 

berikut: 

 

Gambar 4.25 Interface Skor Standar 7.1.2 

 

Sedangkan untuk interface tabel Standar 7.1.2, adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.26 Tabel Standar 7.1.2 

 

Untuk melihat detail Standar 7.1.2 per sumber pembiayaannya, dapat 

mengklik link jumlah data pada tiap poinnya, seperti Gambar 4.26, namun jika 

tidak ada data pada detailnya, maka tidak ada link yang ditampilkan. Untuk 

tampilan detail Tabel Standar 7.1.2, maka akan tampil gambar seperti berikut ini: 

 

Klik 
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Gambar 4.27 Detail Tabel Standar 7.1.2 

c. Standar 7.1.3 

Standar ini menjelaskan tentang jumlah artikel yang dihasilkan oleh dosen 

tetap selama tiga tahun terakhir. Dibawah ini merupakan contoh tabel Standar 

7.1.3: 

Tabel 4.3 Tabel Standar 7.1.3 

No. Jenis Karya 
Jumlah Judul 

Total 
TS-2 TS-1 TS 

1. Jurnal ilmiah terakreditasi 
DIKTI 

   A1 =  

2. Jurnal ilmiah internasional    A2 =  

3. Buku tingkat nasional    B1 =  

4. Buku tingkat internasional    B2 =  

5. Karya seni tingkat nasional    C1 =  

6. Karya seni tingkat 
internasional 

   C2 =  

7. Karya sastra tingkat 
nasional 

   D1 =  

8. Karya sastra tingkat 
internasional 

   D2 =  

Total     

 

Penilaian standar ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut: 

 

 

 

 

NK = Nilai kasar = bN + 2×N

f
a  
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Keterangan: 

f   = Jumlah dosen tetap PT 

Na  = A1 + B1 + C1 + D1   

Nb  = A2 + B2 + C2 + D2   

 

Adapun peringkat untuk penilaian standar ini, sebagai berikut: 

1. Sangat baik  : Jika NK ≥ 1, maka skor = 4 

2. Baik   : Jika 0.9 ≥ NK ≥ 0.7, maka skor = 4 x NK 

3. Cukup   : Jika 0.6 ≥ NK ≥ 0.4, maka skor = 4 x NK 

4. Kurang  : Jika 0.3 ≥ NK ≥ 0.1, maka skor = 4 x NK 

5. Sangat Kurang : Jika NK = 0, maka skor= 0 

 

Adapun Pseudocode untuk menghitung skor Standar 7.1.3, adalah sebagai 

berikut: 

Start 
BOBOT=”0.94” 
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 
f 
Skor 
Prestasi 
prosentase 

 
    Read A1, B1, C1, D1 

Na = A1 + B1 + C1 + D1 
 

  Read A2, B2, C2, D2 
  Nb = A2 + B2 + C2 + D2 
 
 Read Na, Nb, f 
 

NK = (Na + 2 * Nb)/f 
Read NK 
If NK > 1 Then 

Print Skor=”4” 
Print Prestasi=”Sangat Baik” 

End If 
Else 
If NK > 0.6  Then 

  If NK < 1 Then 
Print Skor=4 * NK 
Print Prestasi=”Baik” 
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End if 
Else 

Print Skor=4 * NK 
Print Prestasi=”Baik” 
End if 

Else 
If NK > 0.3  Then 
  If NK < 0.7 Then 

Print Skor=4 * NK 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 

Print Skor=4 * NK 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 
If NK > 0  Then 
  If NK < 0.4 Then 

Print Skor=4 * NK 
Print Prestasi=”Kurang” 

End if 
Else 

Print Skor=4 * NK 
Print Prestasi=”Kurang” 

End if 
Else 
If NK  = 0 Then 

Print Skor=”0” 
Print Prestasi=”Sangat Kurang” 

 
Prosentase713= Skor * Bobot 
End 
 

 

Adapun skor hasil perhitungan diatas, ditampilkan seperti potongan gambar 

berikut: 

 

Gambar 4.28 Interface skor  Standar 7.1.3 

 

Sedangkan untuk tampilan tabel Standar 7.1.3 pada sistem informasi ini, sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.29 Tabel Standar 7.1.3 

 

Untuk melihat detail data Standar 7.1.3 dapat mengklik link pada tiap jumlah tiap 

level karyanya. 

 

d. Standar 7.1.4 

Standar ini menjelaskan tentang banyaknya artikel yang tercatat dalam 

lembaga sitasi internasional selama tiga tahun terakhir. Penilaian standar ini 

dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

NA = Banyaknya artikel ilmiah karya dosen tetap dalam tiga tahun terakhir yang 

disitasi 

f   = Banyaknya dosen tetap perguruan tinggi. 

 

NK = Nilai kasar = (NA/f) x 1000 
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Adapun peringkat untuk penilaian standar ini, sebagai berikut: 

1. Sangat baik  : Jika NK ≥ 25, maka skor = 4 

2. Baik   : Jika 24 ≥ NK ≥ 14, maka skor = 2 + 0.8 x NK 

3. Cukup   : Jika 13 ≥ NK ≥ 2, maka skor = 2 + 0.8 x NK 

4. Kurang  : Jika NK = 1, maka skor = 1 

5. Sangat Kurang : Jika NK = 0, maka skor= 0 

 

Untuk menghitung skor Standar 7.1.4, peneliti mencoba memapaparkan 

dalam bentuk Pseudocode, sebagai berikut: 

Start 
BOBOT=”0.94” 
Na 
F 
Skor 
Prestasi 
prosentase 

 
  Read Na, F 
 

NK = Na/f 
Read NK 
If NK > 24 Then 

Print Skor=”4” 
Print Prestasi=”Sangat Baik” 

End If 
Else 
If NK > 13  Then 

  If NK < 25 Then 
Print Skor=2 + (0.8 * NK) 
Print Prestasi=”Baik” 

End if 
Else 

Print Skor=2 + (0.8 * NK) 
Print Prestasi=”Baik” 
End if 

Else 
If NK > 3  Then 
  If NK < 14 Then 

Print Skor=2 + (0.8 * NK) 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 

Print Skor=2 + (0.8 * NK) 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 
If NK = 1  Then 
  Print Skor=1 

Print Prestasi=”Kurang” 
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End if 
Else 
If NK  = 0 Then 

Print Skor=”0” 
Print Prestasi=”Sangat Kurang” 

Prosentase714= Skor * Bobot 

End 

Adapun skor hasil perhitungan diatas, ditampilkan seperti potongan gambar 

berikut: 

 

 

Gambar 4.30 Interface skor  Standar 7.1.4 

 

Sedangkan untuk tampilan tabel Standar 7.1.4, adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.31 Tabel Standar 7.1.4 

 

e. Standar 7.1.5 

Standar ini menjelaskan tentang jumlah Karya dosen dan atau mahasiswa 

yang berupa paten/hak atas kekayaan intelektual (HaKI)/ karya yang mendapatkan 

penghargaan tingkat nasional/internasional.. Dibawah ini merupakan contoh tabel 

Standar 7.1.5: 
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Tabel 4.4 Tabel Standar 7.1.5 

No. Nama Karya 
Bentuk Penghargaan 

Paten Paten Paten 

1. Sistem Informasi Riset V   

2. Sistem Informasi Sarana Prasarana  V  

3. Sistem Informasi Keuangan   V 

4. ..    

5. ..    

 

Penilaian standar ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

Na = Jumlah karya yang memperoleh paten 

Nb = Jumlah karya yang memperoleh HaKI 

Nc = Jumlah karya yang memperoleh penghargaan dari lembaga nasional atau 

internasional. 

NPS = Jumlah program studi 

 

Adapun peringkat untuk penilaian standar ini, sebagai berikut: 

1. Sangat baik  : Jika NK ≥ 8, maka skor = 4 

2. Baik   : Jika 7 ≥ NK ≥ 5, maka skor = 2 + (NK / 4) 

3. Cukup   : Jika 4 ≥ NK ≥ 2, maka skor = 2 + (NK / 4) 

4. Kurang  : Jika NK = 1, maka skor = 1 

5. Sangat Kurang : Jika NK = 0, maka skor= 0 

 

NK = (4 x Na + Nb + 2 x Nc) / NPS 
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Untuk menghitung skor Standar 7.1.5, peneliti mencoba memapaparkan 

dalam bentuk Pseudocode, sebagai berikut: 

Start 
BOBOT=”0.94” 
Na, Nb, Nc, Nps 
Skor 
Prestasi 
prosentase 
 
  Read Na, Nb, Nc, Ns 
 

NK = ((4 * Na) + Nb + (2 * Nc))/Nps  
Read NK 

If NK > 9 Then 
Print Skor=”4” 
Print Prestasi=”Sangat Baik” 
End If 

Else 
If NK > 6  Then 
  If NK < 8 Then 

Print Skor=2 + (NK/4) 
Print Prestasi=”Baik” 

End if 
Else 
 

Print Skor=2 + (NK/4) 
Print Prestasi=”Baik” 

End if 
Else 
 
If NK > 1  Then 
  If NK < 7 Then 

Print Skor=2 + (NK/4) 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 

Print Skor=2 + (NK/4) 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 
 
If NK = 1  Then 
  Print Skor=1 

Print Prestasi=”Kurang” 
End if 
Else 
 
If NK  = 0 Then 

Print Skor=”0” 
Print Prestasi=”Sangat Kurang” 

 
Prosentase715= Skor * Bobot 

End 
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Adapun skor hasil perhitungan diatas, ditampilkan seperti potongan gambar 

berikut: 

 

Gambar 4.32 Interface skor  Standar 7.1.5 

 

Berikut interface untuk laporan Standar 7.1.5: 

 

Gambar 4.33 Laporan Tabel Standar 7.1.5 

 

Untuk jumlah karya sesuai jenis penghargaannya, peneliti juga 

mengimplementasikannya dalam bentuk tabel, berikut interface untuk jumlah 

karya sesuai jenis penghargaannya: 
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Gambar 4.34 Tabel Standar 7.1.5 

 

f. Standar 7.1.6 

 

Gambar 4.35 Form Standar 7.1.6 

 

Pada halaman ini Ketua Jurusan, dapat mengupload dokumen terkait 

Standar 7.1.6. Pada borang Standar 7.1.6 terdapat empat skor untuk elemen ini. 

Misalkan pada form diatas mencentang untuk dokumen no ‘1’ dan no ‘2’ dan 

mengupload dokumen terkait, maka skor untuk Standar 7.1.6 adalah ‘2’ yang 

berarti ‘Baik’. Jadi, jumlah checkbox yang dicentang merupakan skor untuk 

Standar 7.1.6 . Adapun acuan skor Standar 7.1.6, sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Tabel Jenis Dokumen Standar 7.1.6 

Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan penelitian, meliputi 

aspek: 

(1) Memiliki agenda penelitian jangka panjang. 
(2) Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya 

penelitian secara berkelanjutan. 
(3) Mengembangkan dan membina jejaring penelitian. 
(4) Mencari berbagai sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun 

internasional. 

 

Keterangan: 

Sangat baik : Memiliki Point Dokumen  = 4  

Baik  : Memiliki Point Dokumen > 2 

Cukup  : Memiliki Point Dokumen > 0 

Kurang : Tidak Ada Dokumen 

Adapun Pseudocode untuk perhitungan skornya, adalah sebagai berikut: 

BOBOT= ”0.94” 
point1,point2,point3,point4 
Skor 
Prestasi 
prosentase 

 
 Read point1,point2,point3,point4 
 

NK= point1+point2+point3+point4 
Read NK 
If NK = 4 Then 

Print Skor=”4” 
Print Prestasi=”Sangat Baik” 

End If 
Else 
If NK > 2  Then 

  Print Skor=3 
Print Prestasi=”Baik” 
End if 

Else 
If NK > 0 Then 

   
Print Skor=2 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 

If NK = 0  Then 
   Print Skor=1 

Print Prestasi=”Kurang” 
End if 

Prosentase716= Skor * Bobot 
End 
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Adapun gambar untuk skor Standar 7.1.6 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.36 Halaman Skor Standar 7.1.6 

Sedangkan untuk jumlah dokumen yang telah diupload, adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.37 Halaman Dokumen Standar 7.1.6 

 Dokumen yang telah diupload ditampilkan dalam halaman ini. Berikut 

halaman dokumen terkait Standar 7.1.6: 

 

Gambar 4.38 Halaman Detail Dokumen Standar 7.1.6 

 

 Halaman ini dilengkapi pula tambahan untuk mengupdate file Standar 

7.1.6. Untuk meng update file, dapat mengklik icon ‘edit’. Setelah diklik akan 

muncul form update file, seperti gambar berikut: 
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Gambar 4.39 Halaman Edit File Standar 7.1.6 

 

g. Standar 7.2.1 

 

Gambar 4.40 Form Standar 7.2.1 

 

Pada halaman ini juga Ketua Jurusan, dapat mengupload dokumen terkait 

Standar 7.2.1. Pada borang Standar 7.2.1 terdapat empat skor untuk elemen ini. 

Misalkan pada form diatas mencentang untuk dokumen no ‘1’ dan no ‘2’ dan 

mengupload dokumen terkait, maka skor untuk Standar 7.2.1 adalah ‘2’ yang 

berarti ‘Baik’. Jadi, jumlah checkbox yang dicentang merupakan skor untuk 

Standar 7.2.1. Adapun acuan skor Standar 7.2.1, adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.6 Tabel Jenis Dokumen Standar 7.2.1 

Pemilikan pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang lengkap, 

dan  dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi: 

a) Arah dan fokus kegiatan PkM 
b) Jenis dan rekam jejak kegiatan PkM  
c) Pola kerja sama dengan pihak luar 
d) Pendanaan 

 

Keterangan: 

Sangat baik : Memiliki Point Dokumen  = 4  

Baik  : Memiliki Point Dokumen > 2 

Cukup  : Memiliki Point Dokumen > 0 

Kurang : Tidak Ada Dokumen 

Adapun Pseudocode untuk perhitungan skornya, adalah sebagai berikut: 

BOBOT= ”0.94” 
point1,point2,point3,point4 
Skor 
Prestasi 
prosentase 

 
 Read point1,point2,point3,point4 
 

NK= point1+point2+point3+point4 
Read NK 
If NK = 4 Then 

Print Skor=”4” 
Print Prestasi=”Sangat Baik” 

End If 
Else 
If NK > 2  Then 

  Print Skor=3 
Print Prestasi=”Baik” 
End if 

Else 
If NK > 0 Then 

   
Print Skor=2 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 

If NK = 0  Then 
   Print Skor=1 

Print Prestasi=”Kurang” 
End if 

Prosentase721= Skor * Bobot 
End 
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Adapun gambar untuk skor Standar 7.2.1 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.41 Halaman Skor Standar 7.2.1 

 

Sedangkan untuk jumlah dokumen yang telah diupload, adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.42 Halaman Dokumen Standar 7.2.1 

 

Dokumen yang telah diupload ditampilkan dalam halaman ini. Berikut 

halaman dokumen terkait Standar 7.2.1: 

 

Gambar 4.43 Halaman Detail Dokumen Standar 7.2.1 
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 Halaman ini dilengkapi pula tambahan untuk mengupdate file Standar 

7.2.1. Untuk meng update file, dapat mengklik icon ‘edit’. Setelah diklik akan 

muncul form update file, seperti gambar berikut: 

 

Gambar 4.44 Halaman Edit File Standar 7.2.1 

 

h. Standar 7.2.2 

Standar ini menjelaskan tentang jumlah kegiatan P3M dosen tetap selama 

tiga tahun terakhir. Dibawah ini merupakan contoh tabel Standar 7.2.2: 

Tabel 4.7 Tabel Standar 7.2.2 

No. Sumber Pembiayaan 
Jumlah Judul Penelitian 

Total 
TS-2 TS-1 TS 

1. Pembiayaan sendiri oleh 
peneliti 

   N1 =  

2. PT/yayasan yang 
bersangkutan 

   N2 =  

3. Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

   N3 =  

4. Institusi dalam negeri di luar 
Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

   N4 =  

5. Institusi luar negeri    N5 =  

Total     

 

Penilaian standar ini dilakukan dengan penghitungan sebagai berikut: 

 

 

 

NK = Nilai kasar = a b c4×n 2×n n

f
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Keterangan: 

na  =N5=Jumlah PkM dengan biaya luar negeri   

nb  =N3+N4=Jumlah PkM dengan biaya luar  

nc  =  N1+N2=Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau dosen 

f  =  Jumlah dosen tetap perguruan tinggi 

 

Adapun peringkat untuk penilaian standar ini, sebagai berikut: 

1. Sangat baik  : Jika NK ≥ 1, maka skor = 4 

2. Baik   : Jika 0.9 ≥ NK ≥ 0.7, maka skor = 1+ (3 x NK) 

3. Cukup   : Jika 0.6 ≥ NK ≥ 0.4, maka skor = 1+ (3 x NK) 

4. Kurang  : Jika 0.3 ≥ NK ≥ 0.1, maka skor = 1+ (3 x NK) 

5. Sangat Kurang : Jika NK = 0, maka skor = 0 

 

Adapun Pseudocode untuk menghitung skor dan prosentase Standar 7.2.2 , 

sebagai berikut: 

Start 
BOBOT=”0.94” 
N1, N2, N3, N4, N5 
f 
Skor 
Prestasi 
prosentase 
 
na = “N5” 
 
Read N3, N4 
nb = N3 + N4 
 
 Read N1, N2 
 nc = N1 + N2 
 
 Read na, nb, nc, f 
 

NK = ( 4 * na + 2 * nb + nc )/f 
Read NK 

If NK > 0.9 Then 
Print Skor=”4” 
Print Prestasi=”Sangat Baik” 
End If 
Else 
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If NK > 0.6  Then 
  If NK < 1 Then 

Print Skor=1 + (3 * NK) 
Print Prestasi=”Baik” 

End if 
Else 
Print Skor=1 + (3 * NK) 
Print Prestasi=”Baik” 
End if 

Else 
 
If NK > 0.3  Then 
  If NK < 0.7 Then 

Print Skor=1 + (3 * NK) 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 

Print Skor=1 + (3 * NK) 
Print Prestasi=”Cukup” 
End if 

Else 
If NK > 0  Then 
  If NK < 0.4 Then 

Print Skor=1 + (3 * NK) 
Print Prestasi=”Kurang” 

End if 
Else 

Print Skor=1 + (3 * NK) 
Print Prestasi=”Kurang” 

End if 
Else 

If NK  = 0 Then 
Print Skor=”0” 
Print Prestasi=”Sangat Kurang” 

 
Prosentase722= Skor * Bobot 
End 

 

Hasil skor Standar 7.2.2, peneliti tampilkan seperti potongan gambar berikut: 

 

Gambar 4.45 Interface skor Standar 7.2.2 
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Adapun interface untuk Standar 7.2.2, dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.46 Tabel Standar 7.2.2 

 

i. Standar 7.2.3 

 

Gambar 4.47 Form Standar 7.2.3 

Pada halaman ini Ketua Jurusan, dapat mengupload dokumen terkait 

Standar 7.2.3. Pada borang Standar 7.2.3 terdapat empat skor untuk elemen ini. 

Misalkan pada form diatas mencentang untuk dokumen no ‘1’ dan no ‘2’ dan 

mengupload dokumen terkait, maka skor untuk Standar 7.2.3 adalah ‘2’ yang 

berarti ‘Baik’. Jadi, jumlah checkbox yang dicentang merupakan skor untuk 

Standar 7.2.3. Adapun acuan skor Standar 7.2.3, sebagai berikut: 
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Tabel 4.8 Tabel Jenis Dokumen Standar 7.2.3 

Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin keberlanjutan kegiatan PkM, meliputi 

aspek: 

(1) Memiliki agenda PkM  jangka panjang. 
(2) Tersedianya SDM, prasarana dan sarana yang memungkinkan terlaksananya PkM secara 

berkelanjutan. 
(3) Mengembangkan dan membina jejaring PkM. 
(5) Mencari berbagai sumber dana PkM. 

 

Keterangan: 

Sangat baik : Memiliki Point Dokumen  = 4  

Baik  : Memiliki Point Dokumen > 2 

Cukup  : Memiliki Point Dokumen > 0 

Kurang : Tidak Ada Dokumen 

Adapun Pseudocode untuk perhitungan skornya, adalah sebagai berikut: 

BOBOT= ”0.94” 
point1,point2,point3,point4 
Skor 
Prestasi 
prosentase 

 
 Read point1,point2,point3,point4 
 

NK= point1+point2+point3+point4 
Read NK 
If NK = 4 Then 

Print Skor=”4” 
Print Prestasi=”Sangat Baik” 

End If 
Else 
If NK > 2  Then 

  Print Skor=3 
Print Prestasi=”Baik” 
End if 

Else 
If NK > 0 Then 

   
Print Skor=2 
Print Prestasi=”Cukup” 

End if 
Else 

If NK = 0  Then 
   Print Skor=1 

Print Prestasi=”Kurang” 
End if 

Prosentase723= Skor * Bobot 
End 
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Adapun gambar untuk skor Standar 7.2.3 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.48 Halaman Skor Standar 7.2.3 

Sedangkan untuk jumlah dokumen yang telah diupload, adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.49 Halaman Dokumen Standar 7.2.3 

 

j. Skor Standar 7 

Skor Standar 7 BAN-PT diperoleh dari penjumlahan seluruh elemen 

Standar 7 yang telah dikalikan dengan bobot 0.94 %. Bobot ini berasal dari bobot 

penilaian standar borang akreditasi secara kuantitatif yaitu 13.16 % untuk Standar 

7 nya. Pada elemen Standar 7 terdapat 14 elemen. Jadi, bobot tiap elemenya 

adalah 0.94%. 

 Adapun Pseudocode  untuk menghitung skor Standar 7 nya yaitu: 

Start 
Prosentase711 
Prosentase712 
Prosentase713 
Prosentase714 
Prosentase715 
Prosentase716 
Prosentase721 
Prosentase722 
Prosentase723 
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Read 
Prosentase711,Prosentase712,Prosentase713,Prosentase714,Prosentase715,Pr
osentase716,Prosentase721,Prosentase722,Prosentase723, 
 
Prosentase7= Prosentase711 + Prosentase712 + Prosentase713 + 
Prosentase714 + Prosentase715 + Prosentase716 + Prosentase721 + 
Prosentase722 + Prosentase723 
 
Print Prosentase7 
 
//======***Sampel Diagram Standar 7***====== 
 
ProsentaseDiagram711=(Prosentase711/Prosentase7) * 100 
 
Print ProsentaseDiagram711 
 
End 
 
 

Adapun interface untuk Skor Standar 7, adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 4.50 Halaman Skor Standar 7. 

 

 

4.2.6 Halaman Ketua P3M 

Pada halaman Ketua P3M secara struktural sama halnya dengan halaman 

Ketua Jurusan, perbedaanya adalah pada halaman Ketua P3M, hanya dapat 

menyetujui data yang telah disetujui oleh Ketua Jurusan. Berikut gambar laporan 

penelitian yang akan disetujui oleh Ketua P3M: 
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Gambar 4.51 Laporan Penelitian pada Halaman Ketua P3M 

 

4.2.7 Halaman Admin P3M 

Pada halaman Admin P3M terdapat tiga menu utama yaitu, penelitian, 

pengabdian dan karya. Dalam halaman ini Admin P3M berhak untuk 

memanajemen seluruh data penelitian, pengabdian maupun karya, baik dalam hal 

mengupdate maupun menghapus data. Berikut merupakan tampilan halaman 

manajemen penelitian dosen: 

 

 

Gambar 4.52 Halaman Manajemen Penelitian Dosen 

Klik 
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 Untuk menghapus seluruh data yang ditampilkan, pilih centang semua, 

kemudian klik tommbol Hapus, kemudian untuk mengupdate data klik icon 

seperti pada Gambar 4.52, maka akan muncul halaman update data penelitian 

seperti gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.53 Halaman Update Penelitian Dosen 

Setelah data yang diinginkan telah diubah klik tombol Simpan seperti Gambar 

4.53. 

 

4.3 Pengujian Sistem 

Proses pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan angket yang 

berisi fitur-fitur dari sistem yang akan diuji. Cara  ini digunakan untuk 

mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan baik. Selai itu, dengan 

menggunakan cara ini dapat diketahui apakah output yang dihasilkan oleh sistem 

sudah sesuai dan valid atau belum. Seperti pengujian fitur autocomplate, dengan 

menginputkan nama anggota kelompok, untuk menguji apakah Autocomplate 

Duplicate sudah berfungsi ataukah belum.  
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Pengujian sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

oleh pihak Institute Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Sitobondo dilaksanakan 

pada tanggal 13 Oktober 2013 pukul 15.00 WIB – selesai di Kantor Sekertaris 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.  

Berikut ini adalah prosedur pengujian sistem oleh pihak Institut Agama 

Islam Ibrahimy Sukorejo Sitobondo sebagai berikut: 

a. Terdapat enam penguji sistem dari pihak Institute. Enam penguji sistem 

tersebut adalah sekretaris, admin dan Ketua P3M Sukorejo Situbondo. Berikut ini 

adalah enam penguji dari Institute Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Sitobondo  

beserta Level Akses yang dimilikinya: 

Tabel 4.9  Daftar Penguji Sistem 

 
No. Nama Penguji (P) Jabatan Level Akses 

1. Achmad, S.Ag., M.Pdi Kabiro. AUK Administrator 

2. Syarifuddin, MHI Kabag.AAK Dosen 

3. Nanda Hidayan Mahasiswa Mahasiswa 

4. Dr. Nawawi, M.Ag  Ketua Jurusan 

5. Hariyanto, M.Pd  Ketua P3M 

6. Ach. Zukin  Admin P3M 

 

b. Sistem diuji secara offline/ localhost, server berupa Laptop dengan 

spesifikasi : 

1. Processor  : Intel Core 2 Duo 2.27 GHz 

2. RAM   : 2 GB 

3. HDD   : 320 GB 

4. Browser : localhost/IAIILPPM 
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c. Peneliti membagikan form pengujian sistem kepada tiga penguji. Namun 

sebelum penguji melakukan pengujian sistem, peneliti memberi pengarahan 

terlebih dahulu cara melakukan pengujian serta beberapa pengarahan mengenai 

alur kerja sistem. 

d. Dalam form pengujian, terdapat item-item pengujian dan empat pilihan 

hasil pengujian. Form pengujian berupa tabel dan head tabel tersebut adalah 

pilihan hasil pengujian. Empat pilihan hasil pengujian diantaranya: Item dipilih 

(diberi checklist) N bila Item sistem belum ada, Item dipilih A bila fitur berhasil 

diproses dan hasilnya valid, Item dipilih F bila item sistem gagal total (tidak ada 

hasil dan tidak jalan), dan dipilih P bila item pengujian berhasil dilakukan namun 

hasilnya tidak valid. 

e. Pada proses pengujian, penguji diperbolehkan bertanya mengenai cara 

menggunakan tiap fitur dan cara kerjanya kepada peneliti. 

f. Tidak ada batasan waktu bagi penguji dalam melakukan pengujian sistem. 

g. Setelah pengujian selesai, penguji diminta untuk memberi kesimpulan dan 

saran mengenai website yang diuji dan dipresentasikan. 

Mengenai bentuk form pengujian (Acceptance Test), hasil pengujian 

sistem dapat dilihat di lampiran 15. Berikut ini adalah tabel hasil pengujian sistem 

oleh enam penguji Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo yang telah 

peneliti gabung menjadi satu tabel: 

Tabel 4.10  Hasil Pengujian Sistem oleh pihak Institute 

 
No. Item Pengujian Total 

Halaman Administrator 

1. Manajemen Admin PPM  
a. View data Admin Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat 
A 

b. Paging data Admin Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat 

A 
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c. Print data  Admin Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat 

A 

d. Search data Admin Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat 

A 

2. Manajemen Menu Utama  

a. View semua Menu Utama A 
b. Paging  Menu Utama A 
c. Edit Menu Utama A 
d. Delete Menu Utama A 
e. Search Menu Utama A 
f. Add  Menu Utama A 

3. Manajemen  Sub Menu Utama  

a. View semua Sub Menu Utama A 
b. Paging  Sub Menu Utama A 
c. Edit  Sub Menu Utama A 
d. Delete Sub Menu Utama A 
e. Search Sub Menu Utama A 
f. Add  Sub Menu Utama A 

Halaman Dosen 

4. Pendaftaran Penelitian  
a. View Form Pendaftaran Penelitian Baru A 
b. View Form Pendaftaran Penelitian Lanjutan A 
c. Tampil Autocomplatefield Anggota pada Jenis 

Penelitian Kelompok 
A 

d. Pencarian nama Autocomplatefield Anggota pada 
Jenis Penelitian Kelompok 

A 

e. Prevent Duplicates Autocomplate field Anggota pada 
Jenis Penelitian Kelompok aktif 

A 

f. Check Id Penelitian pada Pendaftaran Penelitian 
Lanjutan 

A 

g. View data setelah check Id Penelitian berhasil A 
h. Aksi Daftar Penelitian  berhasil A 

5. Pendaftaran Pengabdian  

a. View Form Pendaftaran Pengabdian Baru A 
b. View Form Pendaftaran Pengabdian Lanjutan A 
c. Tampil Autocomplate field Anggota pada Jenis 

Pengabdian Kelompok 
A 

d. Pencarian nama Autocomplatefield Anggota pada 
Jenis Pengabdian Kelompok 

A 

e. Prevent Duplicates Autocomplate field Anggota pada 
Jenis Pengabdian Kelompok aktif 

A 

f. Check Id Penelitian pada Pendaftaran Pengabdian 
Lanjutan 

A 

 g. View data setelah check Id Pengabdian berhasil A 
h. Aksi Daftar Penelitian berhasil A 

6. Pendaftaran Karya  

a. View Form Pendaftaran Karya Individu A 
b. View Form Pendaftaran Karya Kelompok A 
c. Pencarian nama Autocomplatefield Anggota pada 

Jenis Karya ber- Kelompok 
A 

d. Prevent Duplicates Autocomplate pada field anggota 
aktif 

A 

e. Aksi Daftar Karya berhasil A 
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Halaman Mahasiswa 

7. Pendaftaran Penelitian  
a. View Form Pendaftaran Penelitian Baru A 
b. View Form Pendaftaran Penelitian Lanjutan A 
c. Tampil Autocomplate field Anggota dan Asisten 

Pembimbing   
A 

d. Pencarian nama Autocomplate field Anggota dan 
Asisten Pembimbing   

A 

e. Prevent Duplicates Autocomplate field Anggota pada 
Jenis Penelitian Kelompok aktif 

A 

f. Check Id Penelitian pada Pendaftaran Penelitian 
Lanjutan 

A 

g. View data setelah check Id Penelitian berhasil A 
h. Aksi Daftar Penelitian berhasil A 

8. Pendaftaran Pengabdian  
a. View Form Pendaftaran Pengabdian Baru A 
b. View Form Pendaftaran Pengabdian Lanjutan A 
c. Tampil Autocomplatefield Anggota dan Asisten 

Pembimbing 
A 

d. Pencarian nama Autocomplate field Anggota dan 
Asisten Pembimbing 

A 

e. Prevent Duplicates Autocomplate field Anggota pada 
Jenis Pengabdian Kelompok aktif 

A 

f. Check Id Penelitian pada Pendaftaran Pengabdian 
Lanjutan 

A 

g. View data setelah check Id Pengabdian berhasil A 
h. Aksi Daftar Pengabdian berhasil A 

9. Pendaftaran Karya  
a. View Form Pendaftaran Karya Individu A 
b. View Form Pendaftaran Karya Kelompok A 
c. Pencarian nama Autocomplate field Anggota pada 

Jenis Karya ber- Kelompok 
A 

d. Prevent Duplicates Autocomplate pada field anggota 
aktif 

A 

e. Aksi Daftar Karya berhasil A 
Halaman Ketua Jurusan 

10. Standar BAN-PT  
a. Diagram Skor Standar 7 A 
b. Skor Standar 7 A 
c. Detail Skor Standar 7 A 
d. Print Diagram Skor Standar 7 P 

e. Print Detail Skor Standar 7 P 

f. Standar 7.1.2 A 

g. Print Standar 7.1.2 P 

h. Elemen Data Standar 7.1.2 A 

i. Print Data Standar 7.1.2 P 

j. Acc  Data Standar 7.1.2 oleh Ketua Jurusan A 
k. Standar 7.2.2 A 
l. Print Standar 7.2.2 P 

m. Elemen Data Standar 7.2.2 A 

n. Print Data Standar 7.2.2 P 

o. Acc  Data Standar 7.2.2 oleh Ketua Jurusan A 
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11. Karya Dosen/ Mahasiswa  

a. Standar 7.1.3 A 
b. Print Standar 7.1.3 A 
c. Elemen Data Standar 7.1.3 A 
d. Print Data Standar 7.1.3 A 
e. Acc  Data Standar 7.1.3 oleh Ketua Jurusan P 

f. Standar 7.1.4 A 
g. Print Standar 7.1.4 A 
h. Elemen Data Standar 7.1.4 A 
i. Print Data Standar 7.1.4 P 

j. Acc  Data Standar 7.1.4 oleh Ketua Jurusan P 

k. Standar 7.1.5 A 
l. Print Standar 7.1.5 A 
m. Elemen Data Standar 7.1.5 A 
n. Print Data Standar 7.1.5 A 

Halaman Ketua P3M 

12. Standar BAN-PT  
a. Diagram Skor Standar 7 A 

b. Skor Skor Standar 7 A 
c. Detail Skor Standar 7 A 
d. Print Diagram Skor Standar 7 A 
e. Print Detail Skor Standar 7 A 
f. Standar 7.1.2 A 
g. Print Standar 7.1.2 A 
h. Elemen Data Standar 7.1.2 A 
i. Print Data Standar 7.1.2 A 
j. Acc  Data Standar 7.1.2 oleh Ketua LPPM P 

k. Standar 7.2.2 A 
l. Print Standar 7.2.2 A 
m. Elemen Data Standar 7.2.2 A 
n. Print Data Standar 7.2.2 A 
o. Acc  Data Standar 7.2.2 oleh Ketua LPPM P 

13. Karya Dosen/ Mahasiswa  

a. Standar 7.1.3 A 

b. Print Standar 7.1.3 P 

c. Elemen Data Standar 7.1.3 A 

d. Print Data Standar 7.1.3 P 

e. Acc  Data Standar 7.1.3 oleh Ketua LPPM P 

f. Standar 7.1.4 A 
g. Print Standar 7.1.4 A 
h. Elemen Data Standar 7.1.4 A 
i. Print Data Standar 7.1.4 A 
j. Standar 7.1.5 A 
k. Print Standar 7.1.5 A 
l. Elemen Data Standar 7.1.5 A 

m. Print Data Standar 7.1.5 P 

Halaman Admin P3M 

14. Management Penelitian  

a. Cetak Laporan Penelitian A 
- Penelitian Dosen  
a. Pencarian data berdasarkan sumber dana dan tahun A 
b. Edit data penelitian P 
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c. Hapus data penelitian  A 
d. Hapus multiple data penelitian A 
- Penelitian Mahasiswa  

a. Pencarian data berdasarkan sumber dana dan tahun A 

b. Edit data penelitian P 

c. Hapus data penelitian  A 
d. Hapus multiple data penelitian A 

15. Management Pengabdian  

a. Cetak Laporan Pengabdian A 

- Pengabdian Dosen  

a. Pencarian data berdasarkan sumber dana dan tahun A 

b. Edit data Pengabdian P 

c. Hapus data Pengabdian  A 
d. Hapus multiple data Pengabdian A 
- Pengabdian Mahasiswa  

a. Pencarian data berdasarkan sumber dana dan  tahun A 

b. Edit data Pengabdian P 

c. Hapus data Pengabdian A 
d. Hapus multiple data Pengabdian A 

16. Management Karya  

a. Cetak Laporan Karya A 

- Karya Dosen  

a. Pencarian data berdasarkan jenis karya dan tahun A 

b. Edit data Karya P 

c. Hapus data Karya A 
d. Hapus multiple data Karya A 
e. Cetak laporan A 
- Karya Mahasiswa  

a. Pencarian data berdasarkan jenis karya dan  tahun A 

b. Edit data Karya P 

c. Hapus data Karya A 
d. Hapus multiple data Karya A 
e. Cetak Laporan A 
- Karya Dosen  

a. Pencarian data berdasarkan jenis karya dan tahun A 

b. Edit data Karya P 

c. Hapus data Karya A 
d. Hapus multiple data Karya A 
e. Cetak Laporan A 

 

Keterangan Kode: 

N (Not Tested) : Item belum ada 

A (Acceptable) : Item ada, berhasil dan hasil valid 

F (Complete Failure) : Gagal Total (tidak ada hasil dan tidak jalan) 

P (Partical Failure) : Berhasil namun hasil tidak valid 

- : Bukan Hak Aksesnya (item tidak diuji) 
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Untuk rumus penghitungan prosentase hasil pengujian adalah sebagai berikut: 

Hasil =
  

  
       

Keterangan Rumus: 

ƩA = Jumlah Nilai A (Item ada, berhasil dan valid) 

ƩP = Jumlah Item Pengujian 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Pengujian Sistem 

No. Uraian Jumlah Prosentase 

1. N 0 0% 

2. A 127 85.2% 

3. F 0 0% 

4. P 22 14,8% 

∑ Total (Pengujian 
Sistem) 

149 100% 

 

Dari hasil pengujian program oleh responden Institut Agama Islam 

Ibrahimy Sukorejo Situbondo, didapat kesimpulan mengenai program sebagai 

berikut: 

1) Hasil pengujian oleh  ke enam level hak akses menyatakan bahwa 149 

item pengujian telah berhasil, 22 item hasilnya tidak valid dan 127 hasil 

valid, 

2) Hasil pengujian oleh level admin P3M terjadi kesalahan dalam program 

yaitu setelah data diupdate maupun dihapus, grafik pun harus ikut 

terupdate, 

3) Semua laporan penelitian, pengabdian maupun karya yang berupa tabel 

dapat dicetak langsung, 

4) Dokumen terkait dapat didownload langsung, 
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5) Skor Standar 7 BAN-PT dapat dijadikan acuan untuk memonitoring 

elemen-elemen Standar 7 yang masih perlu diperbaiki. 

 

4.4 Kontribusi Penelitian Terkait dalam Penelitian yang Dilakukan oleh 

Peneliti 

Adapun beberapa kontribusi penelitian terkait terhadap penelitian ini, 

beberapa fitur pun telah ditambahkan oleh peneliti, sebagai berikut: 

 

Tabel 4.12 Tabel Perbandingan Penelitian Terkait 

No. Fitur Penelitian Terkait Penelitian Sekarang 

1. Dikembangkan Online - √ 

2. Laporan Penelitian  √ √ 

3. Laporan Pengabdian Masyarakat √ √ 

4. Laporan Karya per tahun, per prodi, 
per individu 

- √ 

5. Nomor Usulan Surat Tugas √ √ 

6. Informasi Kegiatan Individu - √ 

7.  Persetujuan Usulan Kegiatan 
dilakukan pada aplikasi  

- √ 

8. Upload dokumen terkait kegiatan - √ 

9. Penyajian Informasi dalam bentuk 
Grafik 

√ √ 

10. Tabel Standar 7 BAN-PT - √ 

11. Skor Standar 7 BAN-PT - √ 

12. Integrasi dengan Sistem Keuangan & 
Sarana Prasarana 

- √ 

13. Integrasi dengan Sistem Akademik 
Kampus 

- √ 

 

Dengan melihat tabel 4.12 dapat diperoleh kesimpulan bahwa sistem yang 

telah dibuat ini memperoleh beberapa kontribusi ide dari penelitian terkait, yaitu 

laporan Penelitian, Pengabadian Masyarakat, Nomor Usulan Surat Tugas dan 

Penyajian Informasi dalam Bentuk Grafik. Selain itu, peneliti juga menambahkan 

fitur-fitur baru dalam sistem yang diharapkan dapat mempermudah user dalam 

menggunakan sistem ini. 
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4.5 Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menurut 

Pandangan Islam 

Pada dasarnya konsep sistem informasi sudah diterangkan dalam Al Quran 

dalam bentuk pencatatan amal perbuatan yang telah dilakukan oleh setiap 

manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Yaasiin ayat 12, sebagai berikut: 

 

ََّشْيٍءَّأْحَصْيٌَاٍَُّفِيَّإَِها ُهىاََّوآثَاَرهُْنََّوُكل  ٍمَُّهبِيٍيَّإًِ اًََّْحُيًَُّْحيِيَّاْلَوْىتَىََّوًَْكتُُبََّهاَّقَد 

(٢١)َّ
 

Artinya: 

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa 

yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. dan segala 

sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh). 
 

 

Dalam Tafsir Al Misbah diuraikan bahwa ayat ini menyatakan: 

Sesungguhnya Kami menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, baik 

mati hatinya maupun yang telah terhenti denyut jantungnya dan tidak berfungsi 

lagi otaknya dan Kami melalui malaikat-malaikat yang Kami tugaskan, terus-

menerus mancatat apa yang telah mereka kerjakan selama mereka hidup di dunia 

yang baik dan yang buruk, bukan karena Kami khawatir lupa tetapi untuk menjadi 

bukti bagi setiap yang bermaksud mengajukan keberatan dan demikian juga Kami 

mencatat bekas-bekasyang mereka tinggalkan yakni amal-amal mereka yang 

diikuti oleh generasi sesudah mereka, sehingga jika baik, mereka juga ikut 

memperoleh ganjaran seperti ganjaran orang-orang yang mengamalkannya 

sesudah mereka dan sebaliknya pun demikian (Shihab:2002). 

Bukan hanya amal-amal manusia yang Kami ketahui tetapi kegiatan 

semua makhluk dan segala sesuatu yang berkaitan dengan semua makhluk, baik 

manusia maupun selain manusia, Kami hitung, kumpulkan dan pelihara dalam 
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Kitab Induk yang nyata yakni Lauh Mahfuzh atau semua terjangkau oleh 

pengetahuan Allah Yang Maha Luas (Shihab:2002). 

Dari uraian ayat tersebut menyatakan bahwa semua perbuatan baik dan 

perbuatan buruk yang telah dilakukan setiap manusia akan dicatat yang kemudian 

dikumpulkan dalam Kitab Induk. Hal ini mempunyai konsep yang sama dengan 

sistem informasi ini yang dibangun dengan tujuan untuk mencatat seluruh 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu 

meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaporan kepada atasan institute. Dari 

hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini, aplikasi ini berfungsi sebagai 

otomasi penilaian kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Adapun sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat ini 

dibangun dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan penelitian dan 

pengabdian di Institute Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo. Sebagaimana 

yang kita ketahui, bahwasanya setiap orang harus mentaati akad. Karena akad 

bersifat umum, termasuk dalam mentaati hak dan kewajiban. Adapun hak dan 

kewajiban dalam konteks ini adalah hak dosen dan mahasiswa dalah memperoleh 

informasi penelitian dan pengabdian, dan kewajiban dari lembaga yaitu 

menyediakan informasi untuk dosen maupun mahasiswa. Ternyata dengan 

dibangunnya sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat ini, dapat 

membantu lembaga dalam memenuhi kewajibannya. Sebagaimana telah 

dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 1: 

 

ََّغْيزََّ ََّعلَْيُكْن َّيُْتلَى ََّها َّإاِل ًَْعاِم َّاأل َّبَِهيَوةُ َّلَُكْن َّأُِحل ْت َّبِاْلُعقُىِد َّأَْوفُىا َّآَهٌُىا َّال ِذيَي َّأَيُّهَا َّيَا

ًْتُْنَّحَُّ ْيِدََّوأَ ََّيَْحُكُنََّهاَّيُِزيُدَّ)ُهِحلِّيَّالص  ََّّللا  َّ(٢ُزٌمَّإِى 
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Artinya: 

 

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 
 

Aqad (perjanjian) mencakup janji prasetia hamba kepada Allah dan 

Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Perintah ayat 

ini menunjukkan betapa Al Quran sangat menekankan perlunya memenuhi akad 

dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau perlu 

melebihkan dari yang seharusnya serta mengecam mereka yang menyia-

nyiakannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara kolektif, tidak dapat 

terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka 

jalin. (Shihab, 2001:7) 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, membangun dan 

menguji Sistem Informasi Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat berbasis 

website di Institute Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo, diperoleh 

kesimpulan bahwa: 

a.  Sistem informasi ini dapat dijadikan sistem yang memonitoring kegiatan 

penelitian dan pengabdian dalam bentuk skor sesuai prosedur BAN-PT, 

b. Sistem informasi ini dapat mengolah data penelitian dan pengabdian 

masyarakat mahasiswa ataupun dosen dengan lebih efisien dan bisa diakses 

dimana saja dan kapan, 

Hasil pengujian dari sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat 

sesuai Standar BAN-PT pada Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo Situbondo 

bahwa  85.2%  menyatakan berhasil dan hasil valid,  14.8% berhasil dan hasil 

tidak valid, sehingga sistem informasi ini dapat dijalankan sesuai dengan 

instrumen Standar 7 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

setelah dilakukan perbaikan dari hasil acceptance test . 

5.2 Saran 

 Setelah membangun sistem informasi penelitian dan pengabdian ini, ada 

beberapa saran yang dapat diterapkan untuk pengembangan sistem informasi ini 

selanjutnya, yaitu: 
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a. Penelitian sistem informasi ini selanjutnya akan lebih baik jika bisa 

diakses langsung oleh Fakultas dan Rektor, yakni sebagai pihak yang juga 

memonitoring langsung kegiatan penelitian maupun pengabdian 

masyarakat.  

b. Monitoring kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat hanya 

menampilkan grafik batang saja, yakni menggambarkan jumlah penelitian 

dan pengabdian masyarakat. Disarankan untuk penelitian selanjutnya bisa 

memaksimalkan output untuk monitoring kegiatan penelitian dan 

pengabdian,misalnya: Menjadikan skor atau bobot sesuai elemen BAN-PT 

dalam bentuk diagram dinamis juga. 

c. Dalam form pendaftaran penelitian, pada option penelitian lanjutan dalam 

sistem informasi ini, masih manual, yakni pada bagian input anggota 

penelitian maupun pengabdian. Disarankan penelitian selanjutnya dapat 

menghasilkan inputan yang otomatis. 

d. Dalam sistem informasi ini, hanya level Admin P3M saja yang dapat 

mencetak laporan kegiatan penelitian dan pengabdian secara lengkap, 

sedangkan level yang lain hanya dapat melihat (view) laporan saja. 

Disarankan penelitian selanjutnya, level Ketua Jurusan, Ketua P3M, 

Admin P3M juga dapat mencetak laporan, baik laporan berbentuk table 

maupun grafik. 
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Lampiran 1 

 
Isi / materi pokok wawancara 

1. Bagaimana proses penyiapan untuk penilaian mutu IAII saat 

ini? 

2. Apa IAII telah memiliki sistem untuk pengolahan data 

penelitian dan pengabdian masyarakat?  

3. Jika sudah memiliki, seperti apakah sistem itu? 

4. Jika belum memiliki, bagaimana IAII dalam mengolah data 

hasil penelitian dan pengabdian masyarakat selama ini? 

5. Bagaimanakah jika ada dosen atau mahasiswa yang ingin 

melakukan penelitian maupun pengabdian masyarakat? 

6. Form pendaftarannya seperti apa? 

7. Bagaimana selama ini IAII menghitung skor Standar 7 BAN-PT? 

8. Bagaimanakah proses pengolahan data karya dosen maupun 

mahasiswa di IAII? 

9. Bagaimanakah jika ada dosen yang mengikuti penelitian di luar 

Universitas, diluar bidang prodi, luar negeri dan individunya? 

10. Sistem seperti apa yang diinginkan IAII dalam mempermudah 

proses pengolahan data dan informasi? 

 
Hasil Wawancara 

 IAII masih belum memiliki sebuah aplikasi untuk mengolah 

data penelitian maupun pengabdian. 

 IAII masih menggunakan cara manual dalam pendaftaran 

penelitian maupun pengabdian.  

 Ketika akan diadakan penilaian mutu perguruan tinggi dalam 

bidang penelitian dan pengabdian, IAII masih merasa kesulitan 

dalam mengolah ataupun menyiapkan data terkait. 

 Ketika ada pihak baik dosen maupun mahasiswa yang ingin 

mendaftar penelitian atau pengabdian, masih menggunakan 

cara manual yaitu dengan mendatangi kantor P3M dan data 

penelitian atau pengabdinnya dicatat oleh staf P3M. 

 Dalam penghitungan skor mutu IAII, masih menggunakan cara 

manual, yaitu dengan mengisi borang secara langsung. 

 IAII membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat memudahkan 

dalam pengolahan data penelitian dan pengabdian, agar dapat 

memudahkan dalam mengetahui skor mutu kegiatan penelitian 

dan pengabdian masyarakat. 

 Untuk mendata penelitian dosen, Ketua Prodi membagikan 

form data penelitian ke setiap dosen. 

 Dokumen-dokumen terkait banyak yang hilang. 

 Surat Keputusan Penelitian juga banyak yang hilang. 

 

 



 
 

Lampiran 2 

sistem membaca  data dosen  untuk ang gota kelompok karya
sistem membaca  data dosen  untuk ang gota kelompok penga bdian

sistem membaca  data dosen  untuk ang gota kelompok penelitian
sistem membaca  data dosen  untuk dos en pembimbing penga bdian

sistem membaca  data dosen  untuk dos en pembimbing penelitian
sistem membaca  data maha siswa untu k anggota k elompok k arya

sistem membaca  data maha siswa untu k anggota k elompok p engabdian
sistem membaca  data maha siswa untu k anggota k elompok p enelitian

sistem membaca  data karya wan untuk  manajeme n user P3M

sistem menampilkan karya y ang diajuk an n sdh d i acc kajur

sistem menampilkan pengab dian yang  diajukan n  sdh di acc kajur

sistem menampilkan penelitian yang dia jukan n sd h di acc ka jur

sistem menampilkan skor standar 715

sistem menampilkan skor standar 714

sistem menampilkan skor standar 713

sistem menampilkan skor standar 712

sistem menampilkan skor standar 722

sistem menampilkan bobot s tandar 7

sistem menampilkan grafik ju mlah semu a penelitia n dan peng abdian

sistem membaca  data dari s isfokampus

mena mpilkan da ta ke sistem

ketua  lppm acc k arya yg dia cc kajur
ketua  lppm acc p engabdian  yg diacc k ajur

ketua  lppm acc p enelitian yg  diacc kaju r
login s ebagai ke tua lppm

sistem menampilkan grafik ju mlah pene litian dan p engabdian ke kajur
sistem menampilkan bobot s tandar 7 ke  kajur

sistem menampilkan skor standar 7 2 2
sistem menampilkan skor standar 711 ke kajur

sistem menampilkan skor standar 712 ke kajur
sistem menampilkan skor standar 713 ke kajur

sistem menampilkan skor standar 714 ke kajur
sistem menampilkan skor standar 715 ke kajur

sistem menampilkan data pm yang diaju kan
sistem menampilkan data ris et yang dia jukan

sistem menampilkan semua  data karya  jurusan

kajur acc data pe nelitian yan g diajukan

kajur acc data pe ngabdian y ang diajuk an

kajur acc karya yang diajuk an

login s ebagai ka jur

maha iswa meng irim data ka rya ke siste m

maha siswa men girim data p engabdian  ke sistem

maha siswa men girim data p enelitian ke  sistem

login s ebagai ma hasiswa

sistem menampilkan grafik p enelitian da n pengabd ian jrusan

sistem menampilkan halama n pendafta ran penelitian mhs

sistem menampilkan halama n pendafta ran pengab dian mhs

sistem menampilkan halama n pendafta ran karya mhs

login s ebagai do sen

dosen  mengirim data penelitian ke siste m

dosen  mengirim data penga bdian ke sistem

dosen  mengirim data karya ke sistem

sistem menampilkan halama n pendafta ran karya d osen

sistem menampilkan grafik p enelitian da n pengabd ian jurusan

sistem menampilkan halama n pendafta ran pengab dian dosen

sistem menampilkan halama n pendafta ran penelitian dosen

sistem menampilkan halama n manajemen penelitia n dosen

sistem menampilkan halama n manajemen penelitia n mhs

sistem menampilkan halama n manajemen pengab dian dosen

sistem menampilkan halama n manajemen pengab dian mhs

sistem menampilkan halama n manajemen karya d osen

sistem menampilkan halama n manajemen karya mhs

sistem menampilkan grafik ju mlah pene litian dan p engabdian ke admin lp pm

admin  lppm mana jemen kary a mhs

admin  lppm mana jemen kary a dosen

admin  lppm mana jemen pen elitian mhs

admin  lppm mana jemen pen elitian dose n

admin  lppm mana jemen pen gabdian mh s

admin  lppm mana jemen pen gabdian do sen

login s ebagai ad min lppm

sistem menampilkan dashbo ard admin

sistem menampilkan data ad min ppm ke  admin

login s ebagai ad ministrator

admin  manajeme n data admin ppm

0

SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYAR AKAT

+

ADMIN ISTRATOR

ADMIN  LPPM

DOSEN

MAHASISWA

KETU A LPPM

KETU A JURUSAN

SISFOKAMPUS



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

men a mpilka n su mbe r da na  u ntuk  p ilih  la p or an  p m

men a mpilka n su mbe r da na  u ntuk  p ilih  la p or an  rise t

men a mpilka n su mbe r da na  u ntuk  lih a t la p  pm

men a mpilka n su mbe r da na  u ntuk  lih a t la p  ris e t

men a mpilka n su mbe rd a na  rise t d os e n

men a mpilka n da ta  la p ka ry a

men a mpilka n da ta  la p pm

men a mpilka n da ta  la po ra n  ris e t

a dmin  ma na je me n  da ta  s ub  me nu

s istem me na mpilka n  d ata  s ub  me nu  k e ad min
a dmin  ma na je me n  da ta  me nu

s istem me na mpilka n  d ata  me nu  k e a d min

men a mpilka n jumla h  k ar ya  u tk tamp il gr afik

men a mpilka n jumla h  k ar ya  u ntu k  gr a fik

men a mpilka n jumla h  k ar ya

u pd ate da ta  mon ito rin g  k ar ya

men a mpilka n jumla h  rise t u tk  ta mp il gr afik

men a mpilka n jumla h  p m utk  ta mpil g ra fik

men a mpilka n lev e l k ar ya  u ntuk  p ilih  la p or an  k ar ya

u pd ate sta tu s ka ry a oleh  k aju r

u pd ate sta tu s pm o le h ka ju r

u pd ate sta tu s ris et oleh  k ajur

mhs  in s er t d ata k a ry a

mhs  in s er t d ata mh s

mhs  in s er t d ata r is et

d os en  ins er t d ata k a ry a

u pd ate sta tu s ka ry a

men a mpilka n da ta  ka r ya

a dmin  u pd a te da ta  ka r ya
men a mpilka n da ta  ka r ya  mhs

men a mpilka n da ta  ka r ya  d os en

d os en  ins er t d ata p m

d os en  ins er t d ata d o se n

u pd ate da ta  su b me n u

men a mpilka n su bme n u

u pd ate da ta  men u

men a mpilka n da ta  men u

men a mpilka n jumla h  rise t u ntuk  g ra fik

men a mpilka n jumla h  p m un tu k g ra fik

men a mpilka n lev e l k ar ya  u ntuk  lih a t la p or an  k ar ya

men a mpilka n da ta  pm

u pd ate sta tu s pm

u pd ate da ta  mon ito rin g  p m
men a mpilka n jumla h  p m

men a mpilka n jumla h  rise t
a dmin  u pd a te da ta  mon ito ring  rise t d o se n

men a mpilka n lev e l k ar ya

u pd ate sta tu s ris et

men a mpilka n da ta  ris e t

men a mpilka n da ta  pm mh s
men a mpilka n da ta  pm do se n
a dmin  u pd a te da ta  pm

men a mpilka n da ta  ris e t d os e n
a dmin  u pd a te da ta  ris e t d os e n

s istem me mba ca  d ata do se n  un tu k an g go ta  ke lo mpo k  pe n ga bd ia n

s istem me mba ca  d ata do se n  un tu k do s en  p emb imbing  p en ga b dia n

s istem me mba ca  d ata ma h as is wa  u n tuk  a ng g ota  k e lomp ok  k ar ya

s istem me mba ca  d ata ma h as is wa  u n tuk  a ng g ota  k e lomp ok  p en e litian

s istem me mba ca  d ata ka ry aw a n un tu k ma n aje men  u s er  P3 M

s istem me mba ca  d ata ma h as is wa  u n tuk  a ng g ota  k e lomp ok  p en g ab d ian

s istem me mba ca  d ata do se n  un tu k do s en  p emb imbing  p en elitia n

s istem me mba ca  d ata do se n  un tu k an g go ta  ke lo mpo k  pe n elitia n

s istem me mba ca  d ata do se n  un tu k an g go ta  ke lo mpo k  ka ry a

s istem me mba ca  d ata da ri s is fo ka mp us

men a mpilka n da ta  ke  s is te m

men u ju  ha la man  k etu a  ju ru sa n

men u ju  ha la man  mah a sisw a

men u ju  ha la man  d os e n

men u ju  ha la man  a dmin is tra to r

men u ju  ke  h alama n k e tu a L PPM

men u ju  ke  h alama n a d min LPPM

s istem me la nju tk an  k e  ha la man  u se r

a dmin  lp p m ma n aje me n p e ng ab d ian  d o se n

a dmin  lp p m ma n aje me n p e ng ab d ian  mh s

a dmin  lp p m ma n aje me n p e ne litian  d os e n

a dmin  lp p m ma n aje me n p e ne litian  mh s

a dmin  lp p m ma n aje me n k a ry a d o se n

a dmin  lp p m ma n aje me n k a ry a mh s

s istem me na mpilka n  g ra fik  ju mlah  p en e litia n  da n  pe n ga b dia n  ke  a d min lpp m

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  k ar ya  mh s

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  k ar ya  d os e n

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  p en ga b dian  mhs

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  p en ga b dian  d os en

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  p en elitia n  mhs

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  p en elitia n  do s en

lo gin s e ba g ai ad min lp pm

k etu a  lp pm a c c p e ne litian  y g dia c c k a ju r

k etu a  lp pm a c c p e ng a bd ia n y g  diac c  ka ju r

k etu a  lp pm a c c k a ry a yg  d iac c  ka ju r

s istem me na mpilka n  g ra fik  ju mlah  s emu a pe ne litian  d a n p e ng ab d ia n

s istem me na mpilka n  b ob ot stan da r 7

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 2
s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 3

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 4

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 5

s istem me na mpilka n  p en elitia n ya ng  d ia ju ka n n s d h di ac c ka ju r

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 2 2

s istem me na mpilka n  p en ga b dia n  ya n g dia ju ka n  n sd h  di ac c  ka ju r

s istem me na mpilka n  k ar ya  y an g dia ju k an  n  sd h  di a cc  k aju r

lo gin s e ba g ai ke tu a lpp m

s istem me na mpilka n  s emu a d a ta ka ry a  ju ru sa n

s istem me na mpilka n  d ata  r ise t y a ng  d ia juk a n

s istem me na mpilka n  d ata  p m ya n g d ia ju ka n

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 4 k e  ka ju r

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 3 k e  ka ju r

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 2 k e  ka ju r

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 1 k e  ka ju r

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7  2  2

s istem me na mpilka n  b ob ot stan da r 7 ke  k aju r

s istem me na mpilka n  g ra fik  ju mlah  p en e litia n  da n  pe n ga b dia n  ke  k a jur

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 5 k e  ka ju r

k aju r ac c  da ta  p en elitia n  ya n g d ia ju ka n

k aju r ac c  da ta  p en ga b dian  y an g dia ju k an

k aju r ac c  ka ry a  ya n g dia ju ka n

lo gin s e ba g ai ka ju r

s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  p en e litia n  mhs

s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  p en g ab d ian  mh s

s istem me na mpilka n  g ra fik  pe n elitia n da n pe ng a bd ia n jru sa n

s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  k ar ya  mh s

mah a sisw a  men girim d a ta pe ng a bd ia n ke  s istem

mah a is wa  me ng irim da ta  k ar ya  k e s is te m

mah a sisw a  men girim d a ta pe ne litian  k e  s iste m

lo gin s e ba g ai ma h as is w a

s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  k ar ya  d o se n

d os en  me ng ir im da ta  p en e litia n  ke  s is te m

d os en  me ng ir im da ta  p en g ab dian  k e s is te m

d os en  me ng ir im da ta  k ar ya  k e s is te m

s istem me na mpilka n  g ra fik  pe n elitia n da n pe ng a bd ia n jur us a n
s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  p en g ab d ian  d os e n

s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  p en e litia n  d os en

lo gin s e ba g ai do se n

a dmin  ma na je me n  da ta  a dmin  p pm
s istem me na mpilka n  d as hb o ar d a d min

s istem me na mpilka n  d ata  a dmin  p pm ke  a dmin

lo gin s e ba g ai ad ministra tor

u se r log in  k e s is te m se s ua i tipe  a ks e sn ya

ADMIN ISTR ATOR

ADMIN  LPPM

D OSEN

MAH ASISW A

KETU A JU R U SAN

KETU A LPPM

SISFOKAMPUS

1

L OGIN  KE SISTEM

2

H AL AMAN  AD MINISTR ATOR

+

3

H AL AMAN  D OSEN

+

4

H AL AMAN  MAHASISW A

+

5

H AL AMAN  KETU A JU R U SAN

+

6

H AL AMAN  KETU A LPPM

+

7

H AL AMAN  AD MIN LPPM

+
1 p pm_ ris e t
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1 p pm_ ris e t
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7
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_ ris et

6
p pm_ mon ito rin g
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5 p pm_ le ve lk ar ya

7
p pm_ mon ito rin g

_ ris et

6
p pm_ mon ito rin g

_ pm

8 p pm_ men u

1 0 p pm_ su b me n u

1 p pm_ ris e t

2 p pm_ pm

1 1 p pm_ ka ry a

1 1 p pm_ ka ry a

1 1 p pm_ ka ry a

1 p pm_ ris e t

2 p pm_ pm

1 1 p pm_ ka ry a

1 p pm_ ris e t

2 p pm_ pm

1 1 p pm_ ka ry a

5 p pm_ le ve lk ar ya
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men a mpilka n su mbe r da na  u ntuk  p ilih  la p or an  p m

men a mpilka n su mbe r da na  u ntuk  p ilih  la p or an  rise t

men a mpilka n su mbe r da na  u ntuk  lih a t la p  pm

men a mpilka n su mbe r da na  u ntuk  lih a t la p  ris e t

men a mpilka n su mbe rd a na  rise t d os e n

men a mpilka n da ta  la p ka ry a

men a mpilka n da ta  la p pm

men a mpilka n da ta  la po ra n  ris e t

a dmin  ma na je me n  da ta  s ub  me nu

s istem me na mpilka n  d ata  s ub  me nu  k e ad min
a dmin  ma na je me n  da ta  me nu

s istem me na mpilka n  d ata  me nu  k e a d min

men a mpilka n jumla h  k ar ya  u tk tamp il gr afik

men a mpilka n jumla h  k ar ya  u ntu k  gr a fik

men a mpilka n jumla h  k ar ya

u pd ate da ta  mon ito rin g  k ar ya

men a mpilka n jumla h  rise t u tk  ta mp il gr afik

men a mpilka n jumla h  p m utk  ta mpil g ra fik

men a mpilka n lev e l k ar ya  u ntuk  p ilih  la p or an  k ar ya

u pd ate sta tu s ka ry a oleh  k aju r

u pd ate sta tu s pm o le h ka ju r

u pd ate sta tu s ris et oleh  k ajur

mhs  in s er t d ata k a ry a

mhs  in s er t d ata mh s

mhs  in s er t d ata r is et

d os en  ins er t d ata k a ry a

u pd ate sta tu s ka ry a

men a mpilka n da ta  ka r ya

a dmin  u pd a te da ta  ka r ya
men a mpilka n da ta  ka r ya  mhs

men a mpilka n da ta  ka r ya  d os en

d os en  ins er t d ata p m

d os en  ins er t d ata d o se n

u pd ate da ta  su b me n u

men a mpilka n su bme n u

u pd ate da ta  men u

men a mpilka n da ta  men u

men a mpilka n jumla h  rise t u ntuk  g ra fik

men a mpilka n jumla h  p m un tu k g ra fik

men a mpilka n lev e l k ar ya  u ntuk  lih a t la p or an  k ar ya

men a mpilka n da ta  pm

u pd ate sta tu s pm

u pd ate da ta  mon ito rin g  p m
men a mpilka n jumla h  p m

men a mpilka n jumla h  rise t
a dmin  u pd a te da ta  mon ito ring  rise t d o se n

men a mpilka n lev e l k ar ya

u pd ate sta tu s ris et

men a mpilka n da ta  ris e t

men a mpilka n da ta  pm mh s
men a mpilka n da ta  pm do se n
a dmin  u pd a te da ta  pm

men a mpilka n da ta  ris e t d os e n
a dmin  u pd a te da ta  ris e t d os e n

s istem me mba ca  d ata do se n  un tu k an g go ta  ke lo mpo k  pe n ga bd ia n

s istem me mba ca  d ata do se n  un tu k do s en  p emb imbing  p en ga b dia n

s istem me mba ca  d ata ma h as is wa  u n tuk  a ng g ota  k e lomp ok  k ar ya

s istem me mba ca  d ata ma h as is wa  u n tuk  a ng g ota  k e lomp ok  p en e litian

s istem me mba ca  d ata ka ry aw a n un tu k ma n aje men  u s er  P3 M

s istem me mba ca  d ata ma h as is wa  u n tuk  a ng g ota  k e lomp ok  p en g ab d ian

s istem me mba ca  d ata do se n  un tu k do s en  p emb imbing  p en elitia n

s istem me mba ca  d ata do se n  un tu k an g go ta  ke lo mpo k  pe n elitia n

s istem me mba ca  d ata do se n  un tu k an g go ta  ke lo mpo k  ka ry a

s istem me mba ca  d ata da ri s is fo ka mp us

men a mpilka n da ta  ke  s is te m

men u ju  ha la man  k etu a  ju ru sa n

men u ju  ha la man  mah a sisw a

men u ju  ha la man  d os e n

men u ju  ha la man  a dmin is tra to r

men u ju  ke  h alama n k e tu a L PPM

men u ju  ke  h alama n a d min LPPM

s istem me la nju tk an  k e  ha la man  u se r

a dmin  lp p m ma n aje me n p e ng ab d ian  d o se n

a dmin  lp p m ma n aje me n p e ng ab d ian  mh s

a dmin  lp p m ma n aje me n p e ne litian  d os e n

a dmin  lp p m ma n aje me n p e ne litian  mh s

a dmin  lp p m ma n aje me n k a ry a d o se n

a dmin  lp p m ma n aje me n k a ry a mh s

s istem me na mpilka n  g ra fik  ju mlah  p en e litia n  da n  pe n ga b dia n  ke  a d min lpp m

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  k ar ya  mh s

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  k ar ya  d os e n

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  p en ga b dian  mhs

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  p en ga b dian  d os en

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  p en elitia n  mhs

s istem me na mpilka n  h ala man  ma na je men  p en elitia n  do s en

lo gin s e ba g ai ad min lp pm

k etu a  lp pm a c c p e ne litian  y g dia c c k a ju r

k etu a  lp pm a c c p e ng a bd ia n y g  diac c  ka ju r

k etu a  lp pm a c c k a ry a yg  d iac c  ka ju r

s istem me na mpilka n  g ra fik  ju mlah  s emu a pe ne litian  d a n p e ng ab d ia n

s istem me na mpilka n  b ob ot stan da r 7

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 2
s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 3

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 4

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 5

s istem me na mpilka n  p en elitia n ya ng  d ia ju ka n n s d h di ac c ka ju r

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 2 2

s istem me na mpilka n  p en ga b dia n  ya n g dia ju ka n  n sd h  di ac c  ka ju r

s istem me na mpilka n  k ar ya  y an g dia ju k an  n  sd h  di a cc  k aju r

lo gin s e ba g ai ke tu a lpp m

s istem me na mpilka n  s emu a d a ta ka ry a  ju ru sa n

s istem me na mpilka n  d ata  r ise t y a ng  d ia juk a n

s istem me na mpilka n  d ata  p m ya n g d ia ju ka n

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 4 k e  ka ju r

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 3 k e  ka ju r

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 2 k e  ka ju r

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 1 k e  ka ju r

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7  2  2

s istem me na mpilka n  b ob ot stan da r 7 ke  k aju r

s istem me na mpilka n  g ra fik  ju mlah  p en e litia n  da n  pe n ga b dia n  ke  k a jur

s istem me na mpilka n  s ko r s ta nd a r 7 1 5 k e  ka ju r

k aju r ac c  da ta  p en elitia n  ya n g d ia ju ka n

k aju r ac c  da ta  p en ga b dian  y an g dia ju k an

k aju r ac c  ka ry a  ya n g dia ju ka n

lo gin s e ba g ai ka ju r

s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  p en e litia n  mhs

s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  p en g ab d ian  mh s

s istem me na mpilka n  g ra fik  pe n elitia n da n pe ng a bd ia n jru sa n

s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  k ar ya  mh s

mah a sisw a  men girim d a ta pe ng a bd ia n ke  s istem

mah a is wa  me ng irim da ta  k ar ya  k e s is te m

mah a sisw a  men girim d a ta pe ne litian  k e  s iste m

lo gin s e ba g ai ma h as is w a

s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  k ar ya  d o se n

d os en  me ng ir im da ta  p en e litia n  ke  s is te m

d os en  me ng ir im da ta  p en g ab dian  k e s is te m

d os en  me ng ir im da ta  k ar ya  k e s is te m

s istem me na mpilka n  g ra fik  pe n elitia n da n pe ng a bd ia n jur us a n
s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  p en g ab d ian  d os e n

s istem me na mpilka n  h ala man  p en d aftar an  p en e litia n  d os en

lo gin s e ba g ai do se n

a dmin  ma na je me n  da ta  a dmin  p pm
s istem me na mpilka n  d as hb o ar d a d min

s istem me na mpilka n  d ata  a dmin  p pm ke  a dmin

lo gin s e ba g ai ad ministra tor

u se r log in  k e s is te m se s ua i tipe  a ks e sn ya
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H AL AMAN  AD MINISTR ATOR

+

3

H AL AMAN  D OSEN

+

4
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+

5

H AL AMAN  KETU A JU R U SAN

+
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H AL AMAN  KETU A LPPM

+

7

H AL AMAN  AD MIN LPPM

+
1 p pm_ ris e t
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update data submenu

menampilkan submenu

update data menu
menampilkan data menu

sistem menampilkan data menu ke admin

sistem menampilkan data sub menu ke admin

admin manajemen data sub menu

admin manajemen data menu

sistem membaca data karyawan untuk manajemen user P3M

admin manajemen data admin ppm

sistem menampilkan data admin ppm ke admin

sistem menampilkan dashboard admin

ADMINISTRATOR

1

AKSES HALAMAN 

ADMINISTRATOR

2

MANAJEMEN USER

3

MANAJEMEN MENU

SISFOKAMPUS

8 ppm_menu

10 ppm_submenu
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dosen insert data dosen

dosen insert data pm

dosen insert data karya

sistem membaca data dosen untuk anggota kelompok penelitian

sistem membaca data dosen untuk anggota kelompok karya

sistem membaca data dosen untuk anggota kelompok pengabdian

sistem menampilkan halaman pendaftaran karya dosen

dosen mengirim data karya ke sistem

sistem menampilkan grafik penelitian dan pengabdian jurusan

dosen mengirim data pengabdian ke sistem

sistem menampilkan halaman pendaftaran pengabdian dosen

dosen mengirim data penelitian ke sistem

sistem menampilkan halaman pendaftaran penelitian dosen

DOSEN

1

AKSES HALAMAN 

DOSEN

2

PENDAFTARAN RISET

3

PENDAFTARAN 

PENGABDIAN

4

PENDAFTARAN 

KARYA

SISFOKAMPUS

1 ppm_riset

2 ppm_pm

11 ppm_karya
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mhs insert data mhs

mhs insert data riset

mhs insert data karya

sistem membaca data mahasiswa untuk anggota kelompok pengabdian

sistem membaca data mahasiswa untuk anggota kelompok karya

sistem membaca data dosen untuk dosen pembimbing pengabdian

sistem membaca data mahasiswa untuk anggota kelompok penelitian

sistem membaca data dosen untuk dosen pembimbing penelitian

mahaiswa mengirim data karya ke sistem

sistem menampilkan halaman pendaftaran karya mhs

mahasiswa mengirim data pengabdian ke sistem

sistem menampilkan halaman pendaftaran pengabdian mhs

sistem menampilkan halaman pendaftaran penelitian mhs

mahasiswa mengirim data penelitian ke sistem

sistem menampilkan grafik penelitian dan pengabdian jrusan

MAHASISWA

1

AKSES HALAMAN 

MAHASISWA

2

PENDAFTARAN 

PENELITIAN MHS

3

PENDAFTARAN 

PENGABDIAN MHS

4

PENDAFTARAN KARYA 

MHS

SISFOKAMPUS

1 ppm_riset

2 ppm_pm

11 ppm_karya



 
 

Lampiran 7 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

menampilkan sumber dana tabel standar 712

kajur acc data penelitian yang diajukan

menampilkan data lap pm

menampilkan data lap karya

menampilkan data laporan riset

update status riset oleh kajur

menampilkan sumber dana untuk pil ih laporan pm

menampilkan sumber dana untuk pil ih laporan riset

s istem menampilkan skor standar 715 ke kajur

s istem menampilkan skor standar 714 ke kajur

s istem menampilkan skor standar 713 ke kajur

update status pm oleh kajur

update status karya oleh kajur

menampilkan level karya untuk pil ih laporan karyasistem menampilkan semua data karya jurusan

kajur acc karya yang diajukan

sistem menampilkan skor standar 7 2 2

kajur acc data pengabdian yang diajukan

sistem menampilkan data pm yang diajukan

sistem menampilkan skor standar 712 ke kajur

s istem menampilkan skor standar 711 ke kajur

s istem menampilkan data riset yang diajukan

sistem menampilkan bobot standar 7 ke kajur

menampilkan jumlah pm utk tampil grafik

menampilkan jumlah riset utk tampil grafik

menampilkan jumlah karya utk tampil grafik

s istem menampilkan grafik jumlah penelitian dan pengabdian ke kajur

KETUA JURUSAN

1

AKSES HALAMAN 

KAJUR

1 ppm_riset

2 ppm_pm

11 ppm_karya

5 ppm_levelkarya

6 ppm_monitoring_pm

7 ppm_monitoring_riset

12 ppm_monitoring_karya

2 ppm_pm

11 ppm_karya

13 ppm_sumberdana

2

SKOR ST ANDAR 7

3

LAPORAN RISET

+

4

LAPORAN PM

5

LAPORAN KARYA
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menampilkan data karya

menampilkan data pm

menampilkan data riset

sistem menampilkan bobot standar 7

sistem menampilkan skor standar 714

sistem menampilkan skor standar 713

sistem menampilkan skor standar 715

sistem menampilkan skor standar 712

sistem menampilkan skor standar 722

update status riset

update status karya

menampilkan level karya untuk lihat laporan karya

sistem menampilkan karya yang diajukan n sdh di acc kajur

ketua lppm acc karya yg diacc kajur

sistem menampilkan pengabdian yang diajukan n sdh di acc kajur

ketua lppm acc pengabdian yg diacc kajur

update status pm

menampilkan sumber dana untuk lihat lap pm

menampilkan sumber dana untuk lihat lap riset

ketua lppm acc penelitian yg diacc kajur

sistem menampilkan penelitian yang diajukan n sdh di acc kajur

menampilkan jumlah pm untuk grafik

menampilkan jumlah riset untuk grafik

menampilkan jumlah karya untuk grafik

sistem menampilkan grafik jumlah semua penelitian dan pengabdian

KETUA LPPM

1

AKSES HALAMAN 

KETUA LPPM

1 ppm_riset

2 ppm_pm

5 ppm_levelkarya

6
ppm_monitori

ng_pm

7
ppm_monitori

ng_riset

11 ppm_karya

12
ppm_monitorin

g_karya

13
ppm_sumberdan

a

3

LAP RISET

+

4

LAP PM

6

LAP KARYA

7

LAP STANDAR 7
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admin lppm  manajemen pengabdia n mhs

menampilkan jumlah ris et

menampilkan jumlah karya

menampilkan jumlah pm

menampilkan sumberda na

menampilkan level karya

update data  monitoring karya

update data  monitoring pm

admin upda te data monitoring RISET

menampilkan data karya  mhs

admin upda te data karya

menampilkan data karya  dosen

menampilkan data pm m hs

admin upda te data pm

menampilkan data pm d osen

admin upda te data riset

menampilkan data riset dosen

menampilkan data riset mhs

sistem men ampilkan ha laman manajemen karya  mhs

admin lppm  manajemen karya mhs

sistem men ampilkan ha laman manajemen karya  dosen

admin lppm  manajemen karya dose n

sistem men ampilkan ha laman manajemen peng abdian mhs

sistem men ampilkan ha laman manajemen peng abdian dosen

admin lppm  manajemen pengabdia n dosen

admin lppm  manajemen penelitian mhs

sistem men ampilkan ha laman manajemen pene litian mhs

admin lppm  manajemen penelitian dosen

sistem men ampilkan ha laman manajemen pene litian dosen

sistem men ampilkan gra fik jumlah p enelitian dan pengabdi an ke admin  lppm

ADMIN LPPM

1

AKSES HALAMAN 

ADMIN LPPM

1 ppm_riset

2 ppm_pm

5 ppm_levelka rya

7 ppm_monito ring_riset

7 ppm_monito ring_riset

6 ppm_monito ring_pm

6 ppm_monito ring_pm

11 ppm_karya

12 ppm_monito ring_karya

12 ppm_monito ring_karya

13 ppm_sumbe rdana

2

MANAJEMEN PENELIT IAN

3

MANAJEMEN PENGABDIAN

4

MANAJEMEN KARYA
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menampilkan sumber dana tabel standar 712

menampilkan data laporan riset

update status riset oleh kajur

menampilkan sumber dana untuk pil ih laporan riset

kajur acc data penelitian yang diajukan

sistem menampilkan skor standar 712 ke kajur

sistem menampilkan skor standar 711 ke kajur

sistem menampilkan data riset yang diajukan

KETUA 

JURUSAN

13 ppm_sumberdana

1 ppm_riset

1 ppm_riset
1

Laporan Standar 

711

2

Detail Laporan 712

3

Laporan Standar 

712

13 ppm_sumberdana
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menampilkan sumber dana untuk lihat lap riset

update status riset

sistem menampilkan skor standar 712

sistem menampilkan penelitian yang  diajukan n sdh di acc kajur

ketua lppm acc penelitian yg  diacc kajur

KETUA LPPM

1 ppm_riset

13
ppm_sumberdan

a

1

Laporan Standar 

712



 
 

Lampiran 12 

admin update data monitoring  riset mhs

admin update data monitoring  riset dosen

menampilkan sumber dana riset mhs

menampilkan sumberdana riset dosen

admin update data riset dosen

admin update data riset mhs

menampilkan data riset mhs

admin lppm manajemen penelitian mhs

sistem menampilkan halaman manajemen penelitian mhs

menampilkan data riset dosen
admin lppm manajemen penelitian dosen

sistem menampilkan halaman manajemen penelitian dosen

ADMIN LPPM

1 ppm_riset

7 ppm_monitoring _riset

13 ppm_sumberdana

1

Penelitian Dosen

2

Penelitian Mahasiswa

13 ppm_sumberdana

7 ppm_monitoring _riset

 

 

 

 



 
 

Login = mhs_Login

Login = dos_Login

Login = Login

Login = Login

ProdiID = ProdiID

ProdiID = ProdiID

id_deskriptor = id_deskriptor

id_file = id_file

id_aspek = id_aspek

level_karya = level_karya

id_penghargaan = id_penghargaan

idmenu = idmenu

sumber_dana = sumber_dana

sumber_dana = sumber_dana

sumber_dana = sumber_dana

sumber_dana = sumber_dana

level_karya = level_karya

dosen

Login varchar(20)

ProdiID varchar(20)

KodeID varchar(10)

NIDN varchar(50)

Nama varchar(50)

LevelID char(10 )

Passwo rd varchar(10)

Email varchar(100)

NA char(10 )

Homebase varchar(50)

Keilmuan varchar(255)

S tatusDosenID varchar(5)

karyawan

Login varchar(20)

Nama varchar(50)

LevelID char(10 )

Jabatan varchar(50)

T elephone varchar(50)

Passwo rd varchar(10)

Handphone varchar(50)

Email varchar(100)

A lamat char(10 )

NA char(10 )

mhsw

MhswID varchar(50)

Login varchar(20)

ProdiID varchar(20)

LevelID char(10 )

Passwo rd varchar(10)

NIRM varchar(50)

NIMAN varchar(50)

Nama varchar(100)

NA char(10 )

negara

IDNega ra char(10 )

KodeBe nua char(2)

NamaBenua varchar(50)

KodeNe gara char(3)

NamaNegara varchar(70)

NA char(10 )

ppm_bi aya

KodeAkunMaster varchar(3)

KodeAkunSub1 varchar(3)

KodeAkunSub2 varchar(7)

NamaAkunMaster varchar(50)

NamaAkun varchar(50)

B iaya varchar(20)

ppm_karya

id_penghargaan char(10 )

level_ka rya char(10 )

id_penu lis varchar(15)

nm_penulis varchar(50)

anggota varchar(500)

sifat_karya varchar(1)

LevelID varchar(20)

prodi_penulis varchar(50)

judul_karya varchar(100)

thn_karya_dihasilkan char(10 )

publikasi_karya date

file char(10 )

id_karya varchar(15)

dis itasi varchar(10)

dana char(10 )

status char(10 )

ppm_levelkarya

level_ka rya char(10 )

jenis_karya varchar(100)

ppm_m enuadmin

idmenu char(10 )

namam enu varchar(200)

link varchar(200)

aktif char(10 )

level varchar(50)

urutan char(10 )

log_tim e time

ppm_m onitoring_karya

level_ka rya char(10 )

thn_upl oad char(10 )

prodi_karya varchar(15)

jumlah char(10 )

ppm_m onitoring_pm

sumber_dana char(10 )

tahun_pm char(10 )

prodi_pm varchar(15)

jumlah char(10 )

ppm_m onitoring_rise t

sumber_dana char(10 )

tahun_riset char(10 )

prodi_ri set varchar(15)

jumlah char(10 )

ppm_penghargaan

id_peng hargaan char(10 )

jenis_p enghargaan varchar(50)

ppm_pm

sumber_dana char(10 )

id_PM_b varchar(15)

Login varchar(20)

id_PM_ l varchar(15)

jdl_PM varchar(100)

fi le char(10 )

mulai_PM char(10 )

tgl_PM date

prodi_PM varchar(50)

sifat_PM varchar(10)

LevelID varchar(50)

NamaPembimbing varchar(50)

NamaAsPemb varchar(50)

ketua varchar(50)

anggota varchar(50)

tgl_anggaran varchar(50)

batas_pendanaan varchar(50)

besar_anggaran varchar(50)

lembaga varchar(50)

negara varchar(50)

propins i varchar(50)

alamat varchar(50)

status char(10 )

ppm_ris et

sumber_dana char(10 )

Login varchar(20)

id_riset_b varchar(15)

id_riset_l varchar(15)

jdl_rise t varchar(100)

fi le char(10 )

mulai_riset char(10 )

awal_penelitian date

prodi_ri set varchar(50)

sifat_ris et varchar(1)

LevelID varchar(50)

NamaPembimbing varchar(50)

NamaAsPemb varchar(50)

ketua varchar(50)

anggota varchar(50)

tgl_anggaran varchar(15)

batas_pendanaan varchar(15)

besar_anggaran varchar(15)

lembaga varchar(50)

negara varchar(50)

propins i varchar(50)

alamat varchar(50)

status char(10 )

ppm_submenuadmin

idsubm enu char(10 )

idmenu char(10 )

namasubmenu varchar(100)

linksubmenu varchar(100)

level varchar(100)

publish char(10 )

urutan2 char(10 )

log_tim e time

ppm_sumberdana

sumber_dana char(10 )

nm_sum berdana varchar(100)

prodi

P rodiID varchar(20)

Nama varchar(100)

NA char(10 )

KEY char(10 )

ppm_deskripto r

id_el_penilaian varchar(11)

el_peni laian varchar(10)

id_deskriptor varchar(10)

is i_des kriptor char(10 )

id_peringkat varchar(10)

harkat char(10 )

skor char(10 )

syarat char(10 )

ppm_dokumen

id_aspek varchar(3)

id_deskriptor varchar(10)

aspek char(10 )

ppm_fil e_s711

id_file char(10 )

id_aspek varchar(3)

id_standar varchar(10)

nama_f ile char(10 )

ppm_skor_des kriptor

id_file char(10 )

id_el_penilaian varchar(10)

sub_el_penilaian varchar(10)

id_peringkat varchar(10)

prodi varchar(50)

tahun char(10 )

skor char(10 )

id_aspek char(10 )

fi le char(10 )
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(ERD Physical) 



 
 

Ref_383

Ref_358

Ref_343

Ref_333

Ref_328

Ref_324

Ref_321
Ref_617

Ref_610

Ref_519

Ref_516

Ref_490

Ref_471

Ref_468

Ref_465

Ref_462

Ref_459

dosen

Login

KodeID

NIDN

Nama

LevelID

Password

Email

NA

Homebase

Keilmuan

StatusDosenID

karyawan

Login

Nama

LevelID

Jabatan

Telephone

Password

Handphone

Email

Alamat

NA

mhsw

Login

MhswID

LevelID

Password

NIRM

NIMAN

Nama

NA

negara

IDNegara

KodeBenua

NamaBenua

KodeNegara

NamaNegara

NA

ppm_biaya

KodeAkunMaster

KodeAkunSub1

KodeAkunSub2

NamaAkunMaster

NamaAkun

Biaya

ppm_karya

id_penulis

nm_penulis

anggota

sifat_karya

LevelID

prodi_penulis

judul_karya

thn_karya_dihasilkan

publikasi_karya

file

id_karya

disitasi

dana

status

ppm_levelkarya

level_karya

jenis_karya

ppm_menuadmin

idmenu

namamenu

link

aktif

level

urutan

log_time

ppm_monitoring_karya

thn_upload

prodi_karya

jumlah

ppm_monitoring_pm

tahun_pm

prodi_pm

jumlah

ppm_monitoring_riset

tahun_riset

prodi_riset

jumlah

ppm_penghargaan

id_penghargaan

jenis_penghargaan

ppm_pm

id_PM_b

id_PM_l

jdl_PM

file

mulai_PM

tgl_PM

prodi_PM

sifat_PM

LevelID

NamaPembimbing

NamaAsPemb

ketua

anggota

tgl_anggaran

batas_pendanaan

besar_anggaran

lembaga

negara

propinsi

alamat

status

ppm_riset

id_riset_b

id_riset_l

jdl_riset

fi le

mulai_riset

awal_penelitian

prodi_riset

s ifat_riset

LevelID

NamaPembimbing

NamaAsPemb

ketua

anggota

tgl_anggaran

batas_pendanaan

besar_anggaran

lembaga

negara

propinsi

alamat

status

ppm_submenuadmin

idsubmenu

namasubmenu

linksubmenu

level

publish

urutan2

log_time

ppm_sumberdana

sumber_dana

nm_sumberdana

prodi

ProdiID

Nama

NA

KEY

ppm_deskriptor

id_deskriptor

id_el_penilaian

el_penilaian

is i_deskriptor

id_peringkat

harkat

skor

syarat

ppm_dokumen

id_aspek

aspek

ppm_file_s711

id_file

id_standar

nama_file

ppm_skor_deskriptor

id_el_penilaian

sub_el_penilaian

id_peringkat

prodi

tahun

skor

id_aspek

file

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ERD Conceptual) 
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Lampiran 14 
 

Standar 7.Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 
 

Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
7.1  Penelitian 7.1.1  Pemilikan 

pedoman 
pengelolaan 
penelitian yang 
lengkap, dan  
dikembangkan serta 
dipublikasikan oleh 
institusi. 

 

(1) Kebijakan 
dasar penelitian  
yang meliputi  antara 
lain: arah dan fokus, 
jenis dan rekam jejak 
penelitian unggulan, 
pola kerja sama 
dengan pihak luar, 
pendanaan, sistem 
kompetisi, 
(2) Penanganan 
plagiasi, paten dan 
hak atas kekayaan 
intektual 
(3) Rencana dan 

Dokumen pedoman 
pengelolaan 
penelitian yang 
dikembangkan dan 
dipublikasikan oleh 
institusi, mencakup 
4 aspek 

 

Dokumen pedoman 
pengelolaan penelitian 
yang dikembangkan 
dan dipublikasikan 
oleh institusi, 
mencakup 3 dari 
aspek-aspek. 

 

Dokumen pedoman 
pengelolaan 
penelitian yang 
dikembangkan dan 
dipublikasikan oleh 
institusi, mencakup 2 
dari aspek-aspek. 

 

Tidak ada  pedoman 
pengelolaan 
penelitian. 

(Tidak ada skor nol) 
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Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
pelaksanaan 
penelitian yang 
mencakup agenda 
tahunan, 
(4) Peraturan 
pengusulan proposal 
penelitian dan 
pelaksanaannya 
Yang terdokumentasi 
dengan baik serta 
mudah diakses oleh 
semua pihak. 

 7.1.2Jumlah 
penelitian dosen 
tetap selama tiga 
tahun terakhir. 

 

Penilaian dilakukan 
dengan 
penghitungan 
berikut: 

NK = Nilai kasar =

a b c4×n 2×n n

f

 

 

Jika NK ≥ 2 

maka skor = 4. 

Jika 0 < NK <2 

maka skor = 1 + (1.5 x NK) 

Jika NK = 0, maka 
skor = 0. 
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Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
 

Keterangan: 

na =N5=Jumlah 
penelitian dengan 
biaya luar negeri  

nb =N3+N4=Jumlah 
penelitian dengan 
biaya luar 

nc =N1+N2=Jumlah 
penelitian dengan 
biaya dari PT 
atau dosen 

f   =  Jumlah dosen 
tetap perguruan 
tinggi 

 7.1.3 Jumlah artikel 
ilmiah yang 
dihasilkan oleh dosen 
tetap dalam tiga 
tahun terakhir.  

 

Perhitungan: 

NK = Nilai kasar =  

Jika NK ≥ 1 

maka skor = 4. 

Jika NK <1 

maka skor = 4 x NK. 
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Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
 

bN + 2×N

f
a

 

Keterangan: 

f  = Jumlah dosen 
tetap PT 

Na= A1 + B1 + C1 + D1 

Nb= A2 + B2 + C2 + D2 

 

 

 7.1.4  Banyaknya 
artikel yang tercatat 
dalam lembaga 
sitasi. 

 

NK =(NA/f) x 1000 

 

dimana: 

NA = Banyaknya 

Jika NK ≥ 25 

maka skor = 4. 

Jika NK < 25 

maka skor = 2 + 0.8 x NK. 

(Tidak ada skor kurang dari dua) 
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Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
artikel ilmiah 
karya dosen 
tetap dalam tiga 
tahun terakhir 
yang disitasi 

f = Banyaknya dosen  

tetap perguruan 
tinggi. 

 7.1.5  Karya dosen 
dan atau mahasiswa 
yang berupa 
paten/hak atas 
kekayaan intelektual 
(HaKI)/karya yang 
mendapatkan 
penghargaan tingkat 
nasional/internasion
al. 

 

Na = Jumlah karya 
yang 
memperoleh 
paten 

Nb = Jumlah karya 
yang 
memperoleh 

Jika NK ≥ 8  

maka skor 4. 

Jika NK < 8 maka skor = 2 + (NK / 4). (Tidak ada skor kurang dari dua) 
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Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
HaKI 

Nc = Jumlah karya 
yang 
memperoleh 
penghargaan dari 
lembaga nasional 
atau 
internasional. 

NPS = Jumlah 
program studi 

 

NK = (4 x Na + Nb + 2 
x Nc) / NPS 

 7.1.6 Kebijakan dan 
upaya perguruan 
tinggi dalam 
menjamin 
keberlanjutan 
penelitian. 

 

PT mewajibkan dan 
mengupayakan 
semua unit 
memenuhi aspek 
berikut: 

Kebijakan dan 
upaya untuk ke-
empat aspek. 

Kebijakan dan upaya 
untuk tiga dari empat 
aspek.  

Kebijakan dan upaya 
untuk satu atau dua 
dari empat aspek. 

Tidak ada kebijakan 
dan upaya. 

(Tidak ada skor nol) 
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Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
(1) Memiliki 
agenda penelitian 
jangka panjang. 

(2) Tersedianya 
SDM, prasarana dan 
sarana yang 
memungkinkan 
terlaksananya 
penelitian secara 
berkelanjutan. 

(3) Mengemban
gkan dan membina 
jejaring penelitian. 

(4) Mencari 
berbagai sumber 
dana penelitian 
seperti hibah 
penelitian nasional 
maupun 
internasional. 

7.2 Kegiatan 
pelayanan/pengab
dian kepada 
masyarakat. 

7.2.1 Pemilikan 
pedoman 
pengelolaan 
pelayanan/pengabdi
an kepada 
masyarakat yang 
lengkap, dan  
dikembangkan serta 
dipublikasikan oleh 
institusi.   

Dokumen pedoman 
pengelolaan 
pelayanan/pengabd
ian kepada 
masyarakat yang 
dikembangkan dan 
dipublikasikan oleh 
institusi, mencakup  
semua aspek. 

Dokumen pedoman 
pengelolaan 
pelayanan/pengabdia
n kepada masyarakat 
yang dikembangkan 
dan dipublikasikan 
oleh institusi, 
mencakup  tiga dari 
empat aspek. 

Dokumen pedoman 
pengelolaan 
pelayanan/pengabdi
an kepada 
masyarakat yang 
dikembangkan dan 
dipublikasikan oleh 
institusi, mencakup  
satu atau dua dari 
empat aspek. 

Tidak ditemukan 
adanya pedoman 
pengelolaan 
pelayanan/ 
pengabdian kepada 
masyarakat. 

(Tidak ada skor nol) 



 
 

BAN-PT: Pedoman Penilaian Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 2011 23 

Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
 

Aspek yang dicakup: 

1. Arah dan fokus 
kegiatan PkM 

2. Jenis dan rekam 
jejak kegiatan 
PkM  

3. Pola kerja sama 
dengan pihak 
luar 

4. Pendanaan 
 

 7.2.2 Jumlah kegiatan 
PkM dosen tetap 
selama tiga tahun 
terakhir. 

 

Penilaian dilakukan 
dengan 
penghitungan 
berikut: 

 

NK = Nilai kasar =

a b c4×n 2×n n

f

 

Jika NK ≥ 1 

maka skor = 4. 

Jika 0 < NK <1 

maka skor = 1 + (3 x 
NK) 

Jika NK = 0, maka 
skor = 0. 

7.2.2Jumlah kegiatan 
PkMdosen tetap 
selama tiga tahun 
terakhir. 

 

Penilaian dilakukan 
dengan 
penghitungan 
berikut: 

 

NK = Nilai kasar =

a b c4×n 2×n n

f

 

Jika NK ≥ 1 

maka skor = 4. 
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Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
 

Keterangan: 

na =N5=Jumlah PkM 
dengan biaya luar 
negeri  

nb =N3+N4=Jumlah 
PkM dengan 
biaya luar 

nc =N1+N2=Jumlah 
PkM dengan 
biaya dari PT 
atau dosen 

f   =  Jumlah dosen 
tetap perguruan 
tinggi 

 

Keterangan: 

na =N5=Jumlah PkM 
dengan biaya luar 
negeri  

nb =N3+N4=Jumlah 
PkM dengan 
biaya luar 

nc =N1+N2=Jumlah 
PkM dengan 
biaya dari PT 
atau dosen 

f   =  Jumlah dosen 
tetap perguruan 
tinggi 

 7.2.3 Kebijakan dan 
upaya perguruan 
tinggi dalam 
menjamin 
keberlanjutan 
kegiatan PkM. 

 

PT 
mewajibkandanmeng
upayakansemuaunit 

Kebijakan dan 
upaya untuk ke-
empat aspek. 

Kebijakan dan upaya 
untuk tiga dari empat 
aspek.  

Kebijakan dan upaya 
untuk satu atau dua 
dari empat aspek. 

Tidak ada kebijakan 
dan upaya. 

(Tidak ada skor nol) 
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Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
memenuhiaspekberik
ut: 

(1) Memiliki agenda 
PkM  jangka 
panjang. 

(2) Tersedianya 
SDM, prasarana 
dan sarana yang 
memungkinkan 
terlaksananya 
PkM secara 
berkelanjutan. 

(3) Mengembangkan 
dan membina 
jejaring PkM. 

(4) Mencari berbagai 
sumber dana 
PkM. 

7.3  Kerjasama 7.3.1  Kebijakan, 
pengelolaan, dan 
monev oleh 
perguruan tinggi 
dalam kegiatan 
kerjasamauntuk 
menjamin empat 
aspek berikut: 

(1) mutukegiatanker
jasama, 

(2) relevansi 
kegiatan 

Kebijakan yang 
sangat jelas dan 
upaya (pengelolaan 
dan monev) yang 
efektif untuk 
menjamin mutu, 
relevansi, 
produktivitas dan 
keberlanjutan 
kegiatan kerjasama. 

Kebijakan yang  jelas, 
namun upayanya 
kurang efektif untuk 
menjamin mutu, 
relevansi, 
produktivitas dan 
keberlanjutan 
kegiatan kerjasama. 

Kebijakan namun 
kurang jelas untuk  
menjamin mutu, 
relevansi, 
produktivitas dan 
keberlanjutan 
kegiatan kerjasama. 

Tidak ada kebijakan 
tentang kegiatan 
kerjasama. 

(Tidak ada skor nol) 
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Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
kerjasama, 

(3) produktivitas 
kegiatan 
kerjasama, 

(4) keberlanjutan 
kegiatan 
kerjasama. 

 7.3.3  Kegiatan 
kerjasama dengan 
instansi di luar negeri 
dalam tiga tahun 
terakhir. 

Catatan; 

Tingkat kecukupan 
bergantung pada 
jumlah dosen tetap  
pada unit pengelola 
program studi 
doktor. 

Kerjasama dengan 
institusi di luar 
negeri, banyak 
dalam jumlah.  
Semuanya  relevan 
dengan bidang 
keahlian PS. 

Kerjasama dengan 
institusi di luar negeri, 
cukup dalam jumlah.  
Sebagian besar 
relevan dengan bidang 
keahlian PS. 

Kerjasama dengan 
institusi di luar 
negeri, kurang dalam 
jumlah.   

Sebagian besar 
relevan dengan 
bidang keahlian PS.  

 

Sangat sedikit 
kerjasama dengan 
lembaga di luar 
negeri. 

 

Belum ada atau 
tidak ada  
kerjasama. 

 

 7.3.2Kegiatan 
kerjasama dengan 
instansi di dalam 
negeri dalam tiga 
tahun terakhir. 

 

Catatan; 

Kerjasama dengan 
institusi di dalam 
negeri, sangat 
banyak dalam 
jumlah.  Semuanya  
relevan dengan 
bidang keahlian PS. 

Kerjasama dengan 
institusi di dalam 
negeri, banyak dalam 
jumlah.  Sebagian 
besar relevan dengan 
bidang keahlian PS 

Kerjasama dengan 
institusi di dalam 
negeri, cukup dalam 
jumlah.  

Sebagian besar 
relevan dengan 
bidang keahlian PS.  

Sangat sedikit 
kerjasama dengan 
lembaga di dalam 
negeri. 

 

Belum ada atau 
tidak ada 
kerjasama. 
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Elemen Penilaian Deskriptor 

Harkat dan Peringkat 

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang 

4 3 2 1 0 

       
Tingkat kecukupan 
bergantung pada 
jumlah dosen tetap 
pada unit pengelola 
program studi 
doktor. 

 

 7.3.4  Monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan 
dan hasil kerja sama 
secara berkala. 

Dokumen 
rancangan, proses, 
dan hasil 
monitoring dan 
evaluasi kerja sama 
secara berkala 
selama kerja sama 
berlangsung, yang 
dapat diakses oleh 
semua pemangku 
kepentingan. 

Dokumen rancangan, 
proses, dan hasil 
monitoring dan 
evaluasi kerja sama 
secara berkala selama 
kerja sama 
berlangsung, yang 
hanya dapat diakses 
oleh pemangku 
kepentingan internal. 

Dokumen rancangan, 
proses, dan hasil 
monitoring dan 
evaluasi kerja sama 
secara berkala 
selama kerja sama 
berlangsung, yang 
hanya dapat diakses 
oleh pimpinan 
perguruan tinggi. 

Tidak ditemukan 
bukti tentang 
pelaksanaan dan 
hasil monitoring 
kerja sama 
perguruan tinggi 
dengan fihak lain. 

(Tidak ada skor nol) 

 7.3.5  Manfaat dan 
kepuasan mitra kerja 
sama. 

Manfaat dan 
kepuasan hasil kerja 
sama dirasakan 
sebagai bahan untuk 
meningkatkan mutu 
program, dan 
pengembangan 
lembaga, serta 
keberlanjutan kerja 
sama pada kedua 
mitra yang 
bersangkutan. 

Manfaat dan kepuasan 
hasil kerja sama 
dirasakan sebagai 
bahan untuk 
meningkatkan mutu 
program, dan 
pengembangan 
lembaga pada kedua 
mitra yang 
bersangkutan. 

Manfaat dan 
kepuasan hasil kerja 
sama dirasakan 
sebagai bahan untuk 
meningkatkan mutu 
program, pada alah 
satu mitra yang 
bersangkutan. 

Tidak ditemukan 
bukti tentang 
manfaat dan 
kepuasan mitra kerja 
sama. 

(Tidak ada skor nol) 
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PEMBOBOTAN NILAI HASIL AKREDITASI 

BOBOT PENILAIAN KOMPONEN-KOMPONEN AKREDITASI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI 

 

A. BOBOT PENILAIAN STANDAR BORANG AKREDITASI SECARA KUANTITATIF 

 

No. Standar Bobot (%) 

1 Standar 1.  Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian  2,63 

2 Standar 2.  Tata pamong,  kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu 
26,32 

3 Standar 3.   Mahasiswa dan lulusan  13,16 

4 Standar 4.   Sumber daya manusia  18,42 

5 Standar 5.   Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik 7,89 

6 Standar 6.   Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi 18,42 

7 Standar 7.   Penelitian,  pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama 13,16 

Total 100,00 
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FORMAT 1. PENILAIAN BORANG INSTITUSI PERGURUAN TINGGI 
 

 

No. 
No. Butir 
Penilaian 

Aspek Penilaian Informasi dari Borang PT Bobot Nilai* 

88 7.1.1 
Pemilikan pedoman pengelolaan penelitian yang lengkap, dan  
dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.  

 
0.94 

 

89 7.1.2 Jumlah penelitian dosen tetap selama tiga tahun terakhir.  0.94  

90 7.1.3 
Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap dalam tiga 
tahun terakhir.  

 
0.94 

 

91 7.1.4 Banyaknya artikel yang tercatat dalam lembaga sitasi.  0.94  

92 7.1.5 
Karya dosen dan atau mahasiswa yang berupa paten/hak atas 
kekayaan intelektual (HaKI)/karya yang mendapatkan 
penghargaan tingkat nasional/internasional. 

 
0.94 

 

93 7.1.6 
Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin 
keberlanjutan penelitian. 

 
0.94 

 

94 7.2.1 
Pemilikan pedoman pengelolaan pelayanan/pengabdian kepada 
masyarakat yang lengkap, dan  dikembangkan serta 
dipublikasikan oleh institusi.   

 
0.94 

 

95 7.2.2 Jumlah kegiatan PkM dosen tetap selama tiga tahun terakhir.  0.94  

96 7.2.3 
Kebijakan dan upaya perguruan tinggi dalam menjamin 
keberlanjutan kegiatan PkM. 

 
0.94 

 

97 7.3.1 

Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh perguruan tinggi dalam 
kegiatan kerjasama untuk menjamin aspek: mutu kegiatan 
kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan 
kerjasama, keberlanjutan kegiatan kerjasama. 

 

0.94 
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No. 
No. Butir 
Penilaian 

Aspek Penilaian Informasi dari Borang PT Bobot Nilai* 

98 7.3.2 
Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga 
tahun terakhir. 

 
0.94 

 

99 7.3.3 
Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga 
tahun terakhir. 

 
0.94 

 

100 7.3.4 
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerja sama secara 
berkala. 

 
0.94 

 

101 7.3.5 Manfaat dan kepuasan mitra kerja sama.  0.94  

Jumlah 100.00  
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STANDAR 7.  PENELITIAN,  PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA  MASYARAKAT, DAN 
KERJASAMA 

 

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan/atau pengabdian 
kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan 
pengembangan mutu perguruan tinggi. Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan 
tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, 
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan 
masyarakat.  

 

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi 
kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau 
memprakarsai  peningkatan mutu kehidupan bangsa.  

 

Perguruan tinggi yang baik memiliki sistem pengelolaan kerja sama dengan pemangku 
kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara 
berkelanjutan program-program akademik.  Hasil kerja sama dikelola dengan baik untuk 
kepentingan akademik dan sebagai perwujudan akuntabilitas perguruan tinggi sebagai 
lembaga nirlaba.  Perguruan tinggi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan 
program-program kerja sama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dan 
memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran dan mutu sumber daya perguruan tinggi.  

7.1   Penelitian. 

 

7.1.1 Jelaskan kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian (lembaga/unit  yang menangani 
masalah penelitian, pengarahan fokus dan agenda penelitian, pedoman penyusunan 
usul dan pelaksanaan penelitian, pendanaan, dan jaminan atas HaKI). 

 
 
 
 
 

 7.1.2   Tuliskan jumlah judul penelitian* yang dilakukan oleh dosen tetap selama tiga tahun 
terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. 

 

No. 
Sumber 

Pembiayaan 

Jumlah Judul Penelitian 
Total 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Pembiayaan sendiri oleh peneliti    N1= 

2 PT/yayasan yang bersangkutan    N2= 

3 Kemdiknas/Kementerian lain    N3= 
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No. 
Sumber 

Pembiayaan 

Jumlah Judul Penelitian 
Total 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

terkait 

4 
Institusi dalam negeri di luar 
Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

   N4= 

5 Institusi luar negeri    N5= 

Total     

Catatan: * Sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan 

7.1.3  Tuliskan judul artikel ilmiah/karya ilmiah/karya seni/buku yang dihasilkan selama 
tiga tahun terakhir oleh dosen tetap dengan mengikuti format tabel berikut. 

No. Jenis Karya  
Jumlah Judul  

Total 
TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Jurnal ilmiah terakreditasi DIKTI    A1= 

2 Jurnal ilmiah internasional    A2= 

3 Buku tingkat nasional    B1= 

4 Buku tingkat internasional    B2= 

5 Karya seni tingkat nasional    C1= 

6 Karya seni tingkat internasional    C2= 

7 Karya sastra tingkat nasional    D1= 

8 Karya sastra tingkat internasional    D2= 

Total     

Catatan: * Sediakan data pendukung pada saat asesmen lapangan 

7.1.4   Jumlah artikel ilmiah yang tercatat dalam indeks sitasi internasional selama 3 tahun 
terakhir: ... artikel.   

 Catatan: Untuk institusi bidang seni atau sastra, tuliskan bentuk penghargaan yang 
setara dengan sitasi. 

7.1.5  Sebutkan karya dosen dan atau mahasiswa Institusi perguruan tinggi yang telah 
memperoleh Paten/Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)/Karya yang mendapatkan 
penghargaan tingkat nasional/internasional selama tiga tahun terakhir. 

No. Nama Karya Bentuk Penghargaan* 
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Paten HaKI 
Nasional/  

Internasional 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1     

2     

3     

Dst.     

*   Beri tanda √ pada kolom yang sesuai. Lampirkan surat Paten/HaKI atau 
keterangan sejenis. Hibah penelitian atau hibah kompetesi tidak termasuk bentuk 
penghargaan. 

7.1.6   Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh institusi dalam menjamin 
keberlanjutan penelitian, yang  mencakup informasi tentang agenda penelitian, 
dukungan SDM, prasarana dan sarana, jejaring penelitian, dan pencarian berbagai 
sumber dana penelitian. 

 

 

 

 

 

7.2   Kegiatan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 

7.2.1  Jelaskan kebijakan dan sistem pengelolaan kegiatan PkM  (lembaga/unit  yang 
menangani masalah, agenda, pedoman penyusunan usul dan pelaksanaan, serta  
pendanaan PkM).  

        
 
 
 
 

 7.2.2 Tuliskan jumlah kegiatan PkM* berdasarkan sumber pembiayaan selama tiga tahun 
terakhir yang dilakukan oleh institusi dengan mengikuti format tabel berikut. 

No. 
Sumber Pembiayaan  

Kegiatan PkM 

Jumlah Kegiatan PkM 
Jumlah 

TS-2 TS-1 TS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Pembiayaan sendiri oleh dosen    N1= 

2 PT yang bersangkutan    N2= 

3 Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

   N3= 
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4 Institusi dalam negeri di luar 
Kemdiknas/Kementerian lain 
terkait 

   N4= 

5 Institusi luar negeri    N5= 

Total     
Catatan: *  Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan bidang ilmu 

untuk menyelesaikan masalah di masyarakat (termasuk masyarakat 
industri, swasta, dan pemerintah) 

 
7.2.3   Jelaskan kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh institusi dalam menjamin 

keberlanjutan dan mutu kegiatan PkM, , yang  mencakup informasi tentang agenda 
PkM, dukungan SDM, prasarana dan sarana, jejaring PkM, dan pencarian berbagai 
sumber dana PkM. 

 

 

 

 

 

7.3   Kerjasama  

7.3.1  Jelaskan kebijakan dan upaya (pengelolaan serta sistem monitoring dan evaluasi)  
kerjasama, dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai 
tujuan dan sasaran institusi.   

 
 
 
 
 

 7.3.2  Tuliskan instansi dalam negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan institusi 
perguruan tinggi dalam tiga tahun terakhir. 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerjasama 
Manfaat yang Telah 

Diperoleh  

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      

dst.      

Catatan : * Kerjasama di luar kegiatan magang, dokumen pendukung disediakan pada saat 
asesmen lapangan 
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7.3.3  Tuliskan instansi luar negeri yang menjalin kerjasama* yang terkait dengan institusi 
perguruan tinggi/jurusan dalam tiga tahun terakhir. 

No. Nama Instansi 
Jenis 

Kegiatan 

Kurun Waktu  

Kerjasama 
Manfaat yang Telah 

Diperoleh  

Mulai Berakhir 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1      

2      

3      

dst.      

Catatan : * Kerjasama di luar kegiatan magang, dokumen pendukung disediakan pada saat 
asesmen lapangan 

7.3.4  Jelaskan  proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil kerjasama serta waktu 
pelaksanaannya. 

 
 
 
 
 

7.3.5  Jelaskan  manfaat dan kepuasan mitra kerja sama. Jelaskan pula cara memperoleh 
informasi tersebut. 
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