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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Pengertian Penelitian 
 

Penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian orisinil atau 

setidaknya baru secara ilmiah. Sebagai salah satu dharma perguruan tinggi, penelitian 

merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan/atau 

menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya (IPTEKS) 

ataupun persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Penelitian juga merupakan 

kegiatan dalam upya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep , metode, model, atau 

informasi baru yang memperkaya IPTEKS. 

 

Kegiatan penelitian merupakan urat nadi kehidupan dan menjadi salah satu misi utama 

perguruan tinggi yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyiapkan 

sumberdaya peneliti untuk pengembangan pengetahuan di masa depan. Bagi perguruan 

tinggi, kegiatan penelitian merupakan interaksi akademik yang sekaligus juga menanamkan 

nilai dan norma akademik yang harus dimiliki oleh akademisi. Sementara itu dari ranah 

pemecahan masalah kemasyarakatan, kegiatan potensial untuk terbangunnya tanggung jawab 

dan kepeduian sosial komunitas akademik terhadap peri kehidupan masyarakat 

 
 

 

1.2 Penelitian, Tridharma PT dan Visi-Misi IIB Darmajaya 
 

Penelitian merupakan bagian integral dari Tridharma Perguruan Tinggi (PT) yang harus 

dilaksanakan bersama-sama dengan dharma pengabdian dan dharma pengajaran. Dalam 

Tridharma PT itu, penelitian menduduki posisi penting dimana merupakan sarana 

penghasilan penelitian strategis untuk mengembangkan kegiatan yang unggul dalam bidang 

pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan penelitian, perguruan tinggi 

mengemban misi untuk menghasilkan Ipteks dan pemikiran baru, memutakhirkan 

pengetahuan dan kemampuan agar fungsi perguruan tinggi dalam menghimpun, mengalihkan, 

mendiseminasikan, dan menerapkan Ipteks bagi kemajuan masyarakat lebih berdaya guna. 

Perguruan tinggi juga mempunyai tugas mendiseminasikan hasil penelitian dasar dan terapan, 

kaji tindak teknologi tepat guna, untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif dan 

peningkatan mutu kehidupan masyarakat. 

 

Sebagai perguruan tinggi, Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya sudah barang tentu 

juga memiliki kewajiban dan komitmen untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara serius 
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dan berkelanjutan. Kegiatan penelitian yang sistematis, terstruktur dan bermutu (sejak tahap 

perencanaan hingga tahap tindak lanjut atas hasil-hasilnya) perlu diusahakan terus menerus 

oleh seluruh sivitas akademik IIB Darmajaya, sehingga kegiatan tersebut memiliki manfaat 

yang besar, baik untuk pengembangan ilmu maupun untuk kebutuhan praktis pengembangan 

masyarakat. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan penelitian di IIB Darmajaya harus selaras 

dengan visi-misi yang telah di susun oleh institusi, yakni: “Menjadi Perguruan Tinggi 

pembelajaran unggul berbasis riset dan teknologi”. Kegiatan pewujudan visi tersebut 

tertuang didalam Misi IIB Darmajaya sebagai berikut: 

 

1 Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan adaptif terhadap kemajuan 

teknologi informasi berdasarkan pendekatan riset dan nilai-nilai kejujuran 
 
2 Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan inovatif 

serta relevan dengan kebutuhan stakeholder 
 
3 Mengembangkan budaya professionalisme dalam tatakelola perguruan tinggi berbasis 

teknologi informasi 
 
4 Mengembangkan lingkungan kampus yang kondusif 
 
 
 

 

Sesuai dengan visi-misi IIB Darmajaya, kegiatan penelitian, bersama-sama dengan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat dan pengajaran, diarahkan untuk menciptakan komunitas 

akademik yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pengetahuan, 

mampu bekerjasama lintas ilmu dan mengedepankan kualitas dalam usaha menggali 

kebenaran dan hasil akhirnya adalah untuk menghadirkan pencerahan yang mencerdaskan 

bagi masyarakat. 

 

Kegiatan penelitian, seperti halnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengajaran, 

harus terus dipacu produktivitas, kualitas dan relevansinya, sehingga memiliki daya saing 

yang tinggi, sekaligus tetap berpijak kuat pada upaya peningkatan martabat manusia. Agenda 

ini mensyaratkan pemikiran bersama dan langkah-langkah kerjasama dengan berbagai pihak 
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BAB II. ARAH FOKUS DAN TUJUAN PENELITIAN 
 

 

2.1 Arah Penelitian 
 

Sesuai dengan bidang-bidang keilmuah yang dikembangkan, Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya mengupayakan secara sungguh-sungguh: 

 

1. Kegiatan penelitian yang bertolak dari usaha untuk terlibat aktif menyelesaikan persoalan-

persoalan aktual yang dihadapi masyarakat, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, 

ataupun global. 
 
2. Kegiatan penelitian dasar dan terapan yang diarahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan 

dan/atau perolehan hak paten, publikasi ilmiah, dan teknologi tepat guna yang bermanfaat 

bagi masyarakat luas. 
 
3. Kegiatan penelitian dengan pendekatan multidisipliner untuk mengembangkan kelompok 

bidang ilmu. 
 
4. Kegiatan penelitian yang mencakup pula tugas akhir mahasiswa yang diarahkan untuk 

mendukung kerangka besar penelitian perguruan tinggi supaya tercapai efisiensi dan 

sinergi dengan dharma pendidikan, atau dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran. 
 
5. Kegiatan penelitian yang mengindahkan aspek kolaborasi, baik secara internal untuk 

mengoptimalkan sumberdaya IIB Darmajaya, maupun secara eksternal (lingkup nasional 

dan internasional) untuk meningkatkan relevansi penelitian dengan kebutuhan industri 

dan masyarakat. 
 
6. Kegiatan penelitian yang tidak hanya mengandalkan pada sumber dana internal, tetapi 

juga sumber-sumber dana eksternal, terutama untuk mengembangkan kegiatan penelitian 

terpadu dan kompetitif di tingkat nasional dan internasional. 

 

Arah penelitian sebagaimana dimaksud diatas, bersama-sama dengan bidang pengajaran dan 

pengabdian kepada masyarakat, diharapkan mampu mendukung tercapainya Visi dan Misi 

IIB Darmajaya 

 

2.2 Tujuan Penelitian 
 

 

Dalam melaksanakan kegiatan penelitian di IIB Darmajaya LP4M sebagai lembaga pengelola 

kegiatan penelitian menentukan tujuan dan inisiatif pencapaian tujuan kegiatan penelitian 

yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 2.1Tujuan Strategis dan Inisiatif Strategis Kegiatan Penelitian IIB Darmajaya 
 

 

PENELITIAN 
 

  
    

 TUJUAN STRATEGIS INISIATIF STRATEGIS 
  

1. Peningkatan kerjasama dan jenjaring dengan 1. Melakukan join riset 
 pemerintah daerah, dan perusahaan –perusahaan 2. Melakukan Sosialisasi Kegiatan Penelitian 

 swasta di propinsi lampung dalam pelaksanaan Darmajaya 

 penelitian 3. Pembuatan Prosedur Kerjasama antara IIB 

  Darmajaya dengan berbagai stakeholder 

2. Meningkatkan kuntitas dan kualitas kegiatan 1. Melakukan pemetaan kompetensi dosen IIB 
 penelitian Darmajaya dalam kegiatan penelitian. 

  2. Perancangan kegiatan HIBAH penelitian 

  3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi HIBAH 

  Penelitian untuk meningkatkan partisipasi 

  dalam pengajuan proposal penelitian 

  4. Mengadakan workshop dan klinikel 

  penulisan proposal penelitian 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi 1. Mengadakan seminar penulisan artikel ilmiah 
 ilmiah bidang penelitian 2. Mengadakan sosialisasi jurnal-jurnal 

  3. Menerbitkan jurnal bidang penelitian 

  4. Mengikuti seminar nasional 

  5. Mengikuti seminar Internasional 

  6. Publikasi eksternal jurnal nasional ISSN 

  7. Publikasi Eksternal Jurnal terakreditasi 

  8. Publikasi eksternal jurnal internasional 

  9. Menyelenggarakan seminar hasil 

  10. Menyelenggarakan seminar nasional 

  11. Menyelenggarakan seminar internasional 

4. Peningkatan relevansi hasil penelitian 1. Pengajuan proposal sesuai dengan renstra 

  penelitian 

  2. Pemanfaatan penelitian oleh stakeholder 

  3. Memberikan konstribusi dalam 

  menyelesaikan permasalahan masyarakat 

5. Meningkatkan jumlah HKI Jumlah dosen yang mengurus HKI 
  

6.  Meningkatkan jumlah mahasiswa yang terlibat 1. Sosialisasi ke mahasiswaan yang berminat 
 dengan penelitian dosen dan memiliki pengetahuan & kemampuan 

  dengan topic penelitian 

  2. Melibatkan mahasiswa secara langsung pada 

  penelitian dosen  
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2.3 Fokus Penelitian  
Unggulan Penelitian Fakultas Ilmu Komputer, yaitu : 
 

1. Internet of Things 

2. Artificial Intellegent 

3. Business Intellegence 

4. Biometrics dan Moving Object Recognition 
 

Tabel 2.2 Bidang/rumpun ilmu serta topik Unggulan Perguruan Tinggi Institut Informatika dan Bisnis (IIB) 

Darmajaya Bidang ilmu : Teknik Informatika 

 

 No   Topik Riset yang Diperlukan   Isu-isu Strategis   Konsep Pemikiran   Pemecahan Masalah  
               

   1. 3D Game Mobile Application     Perlunya penerapan  
Pengembangan multimedia    

2. Visualisasi 3D Multimedia dalam  pengembangan Aplikasi  

1 
   

berbasis 3D dan Computer  3. Image Processing Pendidikan  multimedia berbasis 3D dan  
   

Vision    4. Recognition System     
computer vision) 

 
          
   

5. Moving object recognition 
       

            
             

      Aplikasi Cerdas Terapan       

2 

 1. Artificial Intellegent untuk menciptakan sistem  Perlunya adanya aplikasi Cerdas  Aplikasi Berbasis Cerdas 

 2. Bioinformatika kerja yang efisien, responsif  Terapan  Terapan 
   3. Knowlegde Management dan efektif       
            

            

   1. Arsitektur Enterprise Tingginya kegagalan  
Perlunya penerapan arsitektur dan 

 
Penerapan Arsitektur dan Tata 

3 

 2. Audit Teknologi Informasi penerapan TI dalam   
  

tata kelola TI 
 

Kelola TI  3. Desain Infrastruktur TI organisasi   
         

   4. Cloud Computing          
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Bidang Ilmu : Sistem Informasi 

 

No   Topik Penelitian yang diperlukan  Isu Strategis  Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

               
  

Pengembangan aplikasi open source untuk e- 
 Internet of Things.   

Peningkatan pengembangan    
Open Source, System 

 
Perlu pengembangan aplikasi 

1 
 

busines, e-tourism, 
      

aplikasi berbasis teknologi       
dan Wireless network 

 
system informasi   

e-government, e-cultural, dan e-learning. 
  

open source    
sensors 

  

              

          

  1. Arsitektur enterprise untuk Organisasi.      

  2. Desain insfraktuktur TI provinsi      

   Lampung        

Tingginya kegagalan 

   

  3. Perencanaan strategis TI untuk    
Perlunya penerapan arsitektur Penerapan arsitektur dan tata 

2 
  

rebranding city 
     

penerapan TI dalam 
 

        
dan tata kelola TI kelola TI   

4. Modul administrasi dosen dan mahasiswa 
 
organisasi 

 
      

  5. Sistem informasi untuk labolatorium      

  6. System informasi untuk Tugas Akhir      

         
  1. Pemetaan  potensi  dan  peluang  usaha      

   inovatif berbasis teknologi informasi     
Mendorong penggunaan    (mobile technology)         

        

Perkembangan 
  

teknologi informasi untuk   2. Pemetaan dampak sosial ekonomi usaha    

   inovatif berbasis teknologi informasi  teknologi informasi  Permasalahan sosial dan mendorong keterbukaan data 

   (mobile technology)      yang cepat memiliki  ekonomi menjadi semakin dari pemerintah dan swasta 

  3. Studi   hak   kepemilikan   atas   inovasi  potensi untuk  kompleks sehingga untuk menciptakan solusi 

3   berbasis teknologi informasi (mobile  memfasilitasi  membutuhkan solusi ekonomi inovatif , kreatif dan 

   technology)      pembentukan  berlandaskan pada intelegensi berkesinambungan 
  4. Eksplorasi revolusi usaha inovatif  intelegensi kolektif  kolektif serta keterbukaan berlandaskan keterbaruan dan 
   

berbasis teknologi informasi (mobile 
  

    serta menunjang  informasi. keterbukaan tata kelola yang    

technology) 
      

        keterbukaan informasi.   difasilitasi oleh keterbukaan   
5. Pemetaan 

 
ketersediaan data   public 

   

       
data dan teknologi informasi    penunjang usaha inovatif berbasis     

        

   teknologi informasi (mobile technology)      

  6. Studi kesiapan keterbukaan data      

          2     



 
7. Studi perlindungan terhadap data dan 

informasi privat versus public  
8. Standarisasi format data berbasis 

teknologi semantic web  
9. Standarisasi instrument model usaha 

inovatif berbasis mobile technology  
10. Desain template mobile technology 

model usaha inovatif  
11. Pengujian dan validasi model federated 

database untuk open data penunjang 
usaha inovatif berbasis teknologi 
informasi (mobile technology)  

12. Pengujian dan validasi ontology dan 
taxonomy data  

13. Pengujian dan validasi template mobile 
technology model usaha inovatif  

14. Uji model bisnis dan manajemen usaha 
inovatif berbasis teknologi informasi 
(mobile technology)  

15. Pendampingan dan pelatihan model 
usaha inovatif berbasis teknologi 
informasi (mobile technology)  

16. Analisis Pasar model usaha inovatif 
berbasis teknologi informasi (mobile 
technology)  

17. Inisiasi dan implementasi model usaha 
inovatif berbasis teknologi informasi 
(mobile technology)  

1. Opinion mining. 
 Meledaknya volume data di  
 

Big data dan data mining web 
 

2. System peringkasan teks pada perangkat Pencarian informasi  

membutuhkan pencarian Big data dan data mining 
4 mobile. yang cepat dan akurat 

informasi yang cepat dan 
 

3. Deteksi trend Data analisis untuk sistem   
 

akurat 
 

 informasi akademik.   
     

  3   



 1.  Pengembangan sistem TIK untuk     

  Pengembangan sistem TIK smart village- 
Pengembangan Perlunya pengembangan TIK 

 

5 
 smart city dan global village Pengembangan sistem TIK  

Software TIK untuk pembangunan 
 

2.  Pengembangan system e-literacy, sesuai   
     

  dengan budaya, kemampuan, dan     

  kebutuhan lokal     

   
Sistem pendukung 

Perlu adanya aplikasi  
Pengambilan keputusan yang    

Pengambilan keputusan yang    
keputusan untuk kompleks pada berbagai bidang  

1. Aplikasi sistem pendukung keputusan kompleks pada berbagai  

6 menciptakan sistem 
 

membutuhkan aplikasi 
2. Implementasi dan pengembangan bidang membutuhkan aplikasi  

kerja yang efisien, pendukung (Sistem Pendukung   Knowlegde Management pendukung (Sistem efektif 
 

  

responsive dan Efektif 
 

Keputusan - SPK) 
    

   
Pendukung Keputusan - SPK)      

      

 Teknologi dan konten untuk data Tersedia  
Perlunya ketersediaan basis 

  

7 basis data terkini informasi geospasial dan Sistem basis data 
 

Tersedia basis data terkini 
Sistem basis data data 

 

 
indera jarak jauh 

   

     

      

    1. Lemahnya kebaharuan dan  

    Kebijakan dan tata kelola TIK 
Perlunya penerapan e-     

belum terintegrasinya data 2. 
 

     
government untuk pelayanan     

Lemahnya teknologi TIK 
 

   

Kebijakan dan tata 
 

public TIK untuk kesejahteraan 
8 E-Government dalam layanan public dalam layanan publik 3. 

kelola TIK masyarakat (e- community, e-    
Wilayah belum berbasis TIK 

 

     
bussiness,     

4. Belum digunakannya TIK 
 

     
e-government)     

untuk pengembangan daerah 
 

      

    5. Birokrat less skill   
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Bidang Ilmu : Ilmu Elektronika dan Informatika (Sistem Komputer) 

 

No 
Topik Riset Yang Isu – Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

Diperlukan 
   

    

     

 

Sistem Otomasi 
Kebutuhan sistem otomasi berbasis Perlu adanya sistem otomasi berbasis Penggunaan sistem otomasi 

1 sistem cerdas di masyarakat dan sistem cerdas di masyarakat dan Berbasis Sistem Cerdas di 
(Automation System)  

industri industri. masyarakat dan industri   

     

  Kebutuhan Keamanan data, Kualitas Tersedianya infrastruktur yang Penerapan Manajemen 

2 
(Jaringan computer) layanan Jaringan, Infrastruktur mendukung kerja jaringan dan jaringan Komputer yang 

Computer Network jaringan. kualita layanan jaringan. menjamin keamanan dan  

    layanan. 
     

  Kebutuhan pengendalian dan Perlu adanya pengendalian dan Penerapan sistem pengendali 

3 Internet of things pengawasan perangakat secara jarak pengawasan perangkat secara jarak dan pengawasan perangkat 

  jauh dan realtime jauh dan realtime. secara jarak jauh dan realtime 
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FOKUS PENELITIAN BIDANG FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN 

BISNIS Unggulan Penelitian Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis : 
 

1. Managerial Leadership 

2. Digital Marketing 

3. Tourism Marketing 

4. Behavioral Accounting 

5. Financial Behavior 

6. Intelectual Human Capital 

7. Consumer Behaviour 

8. Total Quality Management 
 

Bidang ilmu : Akuntansi 

 

 Topik     

No Penelitian yang  Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 

 diperlukan     
      

  1. Lemahnya Good Corporate Governance Perlu tata kelola perusahaan Implementasi Good Corporate 

   menjadi penyebab krisis finansial yang baik Governance yang konsisten di 

  2. Perkembangan industri  pasar modal membuka  sektor komersial dan sektor 

1 
Good Corporate  peluang terjadinya overstate, disclosure, dan  publik 

Governance  ketidakjujuran dalam finansial   
    

  3. Pasar audit yang semakin berkembang   

  4. Standar Akuntansi yang semakin berkembang   

  5. Perkembangan korporasi yang terkait yang   

   meningkatkan tuntutan check and balances   

  1. Kasus kecurangan audit (Fraud audit) Defisiensi audit dan Implementasi etika audit dan 

  2. Kegagalan penerapan skeptisisme professional kegagalan audit standar audit 

2 Kualitas audit 
3. Terbatasnya akuntan dalam menghadapi   

 globalisasi   
     

  4. Meningkatnya kompleksitas pelaporan   

   keuangan   

  5. etika auditor   

   6    



  6. Forensic audit   

  7. Compliance audit   

  8. Judgement auditor   

  9. Komersialisasi audit   

 Perpajakan 1. kapasitas pengumpulan pajak yang belum Perlu adanya peran dari Sosialisasi kepada wajib pajak 

   memadai baik dari sisi fleksibiltas kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan masyarakat terhadap 

   maupun dari sisi kelembagaan perpajakan secara maksimal untuk pentingnya peran pajak untuk 

  2. Sempitnya basis pajak meningkatkan penerimaan pembangunan negara 
  3. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pajak  

3 
 

4. Masih terdapat peraturan-peraturan yang 
 

   

   multitafsir dan kontraproduktif dengan   

   peningkatan penerimaan pajak   

  5. Kurang efektifnya pengawasan wajib pajak dan   

   penegakan hokum   

  6. Kurang peran aktif masyarakat dalam   

   mendukung pelaksanaan tugas DJP   

  1. Peran struktur dan rancangan laporan akuntansi   

4 
Sistem Informasi  dalam pemahaman ketepatan pengguna atas Inefisiensi  dalam akuntansi Implementasi Technology 

Akuntansi  informasi tradisional Acceptance Model (TAM)   

  2. Peran sistem informasi akuntansi dalam   

   pengembangan struktur organisasi   

  1. belum terciptanya harmonisasi dan sinergitas   

   pengembangan dan pengawasan Perbankan dan   

   Keuangan Syariah Perlunya sistem keuangan  

5 
Akuntansi 2. Perkembangan Waqaf di Indonesia berbasis Syariah dan Terciptanya lingkungan syariah 

Syariah 3. Belum selarasnya visi dan koordinasi antar Pengawasan serta audit dalam akad perbankan  

   pemerintah dan otoritas dalam pengembangan berbasis syariah  
   

perbankan Syariah 
 

     

  4. pengaturan dan pengawasan yang belum   

   optimal oleh OJK   

  Lingkungan dan ketidakpastian mempengaruhi Perlunya proses Proses penyusunan anggaran 

6 
Akuntansi praktek-praktek akuntansi manajemen dan penyusunan anggaran yang yang lebih efektif dan efisien 

Manajemen menyebabkan tekanan Perubahan dari proses lebih inovatif melalui tanpa adanya kecenderungan  

  penyusunan anggaran, proses penentuan biaya, keterlibatan beberapa pihak psikologis 
    sehingga meminimalkan  
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  evaluasi kinerja, dan proses evaluasi dalam budgetary slack dan strect   

  pengambilan keputusan. budgetary.   
     

  Sebagian perusahaan yang berorientasi pada Perlunya sistem penentuan Penentuan biaya yang lebih 

  kompetisi harga dan kualitas merencanakan akan biaya berbasis tepat dalam organisasi yang 

  menggeser beberapa praktek akuntansi manajemen kontemporer. meliliki kemajemukan produk. 
  tradisional dan hal ini ditunjukkan dengan     
      

  tingginya perhatian terhadap praktek ABC, cost of Perlunya keselarasan 1. Terciptanya keselarasan 
  

quality, target costing, evaluasi kinerja berbasis non   ukuran kinerja berbasis  ukuran kinerja. 

  finansial yang berhubungan dengan proses dan finansial dan non-finansial 2. Keputusan yang mampu 

  inovasi, analisis posisi persaingan dan analisis dalam organisasi  menyelaraskan tujuan 
  

pesaing. 
 

organisasi.      

       

      Implementasi aspek 

  1. Peran Akuntansi dalam menyusun anggaran 1. Pengendalian keperilakuan dalam akuntansi 

7 
Behavioral 2. Pemprosesan Informasi oleh pengguna dan  Manajerial manajemn maupun bidang 

Accounting  pengaruh manusia terhadap akuntansi 2. Pemrosesan Informasi akuntansi keuangan, akuntansi   

  3. Internal Audit dan eksternal audit  Akuntansi manajemen maupun bidang 
  4.  Praktik Akuntansi di dalam organisasi 3. Pengauditan akuntansi terkait 
    

4. Sosiologi       

 

 

Bidang Ilmu : Manajemen 
 

No 
Topik Penelitian yang 

Isu Strategis Konsep Pemikiran Pemecahan Masalah 
diperlukan     

     

 

Pengembangan UMKM Pertumbuhanan UKM dan 
Konstribusi dalam pemecahan Penelitian terapan UKM dan kewirausahaan 

 

produk lokal  permasalahan dan 
1 dan kewirausahaan kewriausahan produk  

pengambangan UKM dan 
 

 produk lokal lokal Penelitian Strategi pengembangan UKM dan  

kewirausahaan produk lokal    Kewirausahaan Produk Lokal     

     

2 
Implementasi TQM dan Peningkatan daya saing Pengembangan UMKM dan Pengembangan dan Penerapan TQM dan GKM di 

GKM UMKM keberlangsungan bisnis UMKM  
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    Peningkatan kinerja organisasi dan pengembangan 

    produk UMKM 
     

3 Strategi Bersaing 
Pertumbuhanan ekonomi Kontribusi dalam Strategi bersaing bisnis UKM, wirausaha produk 

kreatif dan MEA keberlangsungan bisnis lokal, dan ekonomi kreatif   

     

    Digital Maketing Komunikasi 
   

Kontribusi dalam 
 

4 Marketing komunikasi Perkembangan teknologi Strategi media 
keberlangsungan bisnis     

     

    Pemetaan karakter konsumen 
     

  

Penguatan citra dan Kontribusi dalam 
Penelitian analisis, implementasi, evaluasi dan 

5 Sumber Daya Manusia 
pemodelan Good Corporate Governance (GCG) 

dayasaing perusahaan keberlangsungan bisnis  
   

    Strategi pengembangan karir 
     

  

Perubahan perilaku Kontribusi dalam 
Penelitian analisis, implementasi, evaluasi dan 

6 Perilaku Konsumen pemodelan perilaku konsumen dalam 
konsumen keberlangsungan bisnis   

mewujudkan loyalitas     

     

   

Kontribusi dalam 
Kinerja pemasaran, SDM dan Keuangan pada 

7 Kinerja Perubahan perilaku UKM, kewirausahaan produk lokal dan 
keberlangsungan bisnis    

perusahaan     

     

8 Perilaku Keuangan Pertumbuhan investor 
Kontribusi dalam Penelitian analisis, implementasi, evaluasi dan 

keberlangsungan bisnis permodelan perilaku keuangan investor    

     

  

Pertumbuhan produk- Kontribusi dalam 
Penelitian analisis, implementasi, evaluasi dan 

8 Reaksi Pasar permodelan dampak reaksi pasar bagi 
produk keuangan keberlangsungan bisnis   

keberlangsungan perusahaan dan bagi investor     

     

  
Kurangnya kepercayaan Kontribusi dalam memberikan 

Penelitian analisis, implementasi, evaluasi dan 
  

permodelan tentang kepercayaan masyarakat dan 
9 Finance Behavior investor terhadap produk- edukasi terkait analisis 

investor terhadap produk-produk keuangan di   
produk keuangan teknikal dan fundamental   

pasar modal     
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  Pentingnya merek dalam Kontribusi Pengembangan Penelitian dasar, terapan dan pengembangan 

10 Brand Management dunia bisnis dan ilmu dan penerapan strategi tentang Customer Based Brand Equity & Brand 

  kewirausahaan merek Management 
     

  Perkembangan dan Kontribusi pengembangan Penelitian dasar, terapan dan pengembangan 

11 Tourism Marketing pertumbuhan industri ilmu dan penerapan strategi strategi pemasaran dalam bidang turisme dan 

  turisme di Indonesia pemasaran turisme hospitality 
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BAB III. JENIS DAN SKEMA PENELITIAN 
 

 

3.1 Jenis Penelitian  
Dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, jenis penelitian yang 

dikembangkan oleh sivitas akademik Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya antara lain 

meliputi: 

 

3.1.1 Penelitian Dasar 
 

Penelitian dasar adalah penelitian yang berfokus pada pengembangan ilmu 

pengetahuan dengan arah untuk mengembangkan teori yang sudah ada atau untuk 

menemukan teori baru. Penelitian ini bertujuan mengetahui, memprediksi, dan 

menjelaskan fenomena sosial dan fenomena alam, serta tidak bermaksud untuk 

memecahkan masalah praktis yang berdampak langsung pada pengembangan 

teknologi, melainkan menghasilkan prinsip, konsep, kaidah, atau teori (model ilmiah) 

yang dapat digunakan sebagai dasar (landasan) untuk memecahkan masalah-masalah 

praktis (penelitian terapan). Jadi, penelitian ini diarahkan untuk kepeloporan dalam 

penemuan dan pengembangan IPTEKS yang mengandung unsur kebaruan. 
 
3.1.2 Penelitian Terapan 
 

Penelitian terapan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas 

permasalahan tertentu secara praktis. Berkebalikan dengan penelitian dasar, penelitian ini 

tidak berfokus pada pengembangan sebuah teori atau gagasan, tetapi pada penerapan 

IPTEKS dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat merangsang inovasi-inovasi di 

bidang sains dan teknologi . Ciri utama dari jenis penelitian ini adalah tingkat manfaat 

atau dampaknya dapat dirasakan secara langsung berkat kemampuannya sebagai sarana 

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. 

3.1.3 Penelitian Pengembangan 
 

Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk kepentingan pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat, sehingga tingkat persinggungannya dengan dharma 

pengabdian cukup tinggi. Hasil atau luaran dari penelitian jenis ini bisa berupa peralatan 

kerja/usaha, prototipe suatu alat, software, panduan, modul pelatihan, sistem, ataupun 

sarana dan prasarana pengembangan masyarakat lainnya. Bagi IIB Darmajaya, penelitian 

jenis ini tidak kalah penting dibandingkan dengan dua jenis penelitian yang telah disebut 

terdahulu. Salah satu alasan yang bisa dikemukakan adalah bahwa IIB 
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Darmajaya memiliki komitmen tinggi untuk mendampingi masyarakat dalam proses 

pemberdayaan/pengembangan diri mereka. 

 

Semua jenis penelitian tersebut di atas perlu dikembangkan secara proporsional dan 

berkelanjutan, karena masing-masing jenis memiliki manfaat strategis. Optimalisasi 

pengembangan Ipteks bergantung pada produktivitas dan kualitas penelitian dasar 

(fundamental). Selanjutnya, Ipteks tidak akan banyak bermanfaat apabila tidak dikembangkan 

proses aplikasinya melalui serangkaian penelitian terapan. Demikian pula, ketika komunitas 

akademik hendak mengaktualisasikan kepedulian sosialnya kepada masyarakat, khususnya 

kepada mereka yang miskin dan tertinggal yang amat membutuhkan pertolongan, maka 

penelitian yang secara khusus dirancang untuk kepentingan pengembangan masyarakat 

memperoleh titik pijaknya yang kuat. 

 
 

 

3.2 Skema Penelitian 
 

3.2.1 Skema Penelitian Hibah Internal Institusi 

 

Kegiatan penelitian hibah internal institusi dilaksanakan sebagai salah satu model penelitian 

kelompok faculty member yang diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan 

keilmuan (penelitian dasar maupun terapan). Penelitian ini terutama diperuntukkan bagi 

faculty member yang belum terlibat dalam penelitian eksternal. 

 

Tujuan dari kegiatan Penelitian Hibah Internal: 

 

1. Memberikan kesempatan melakukan penelitian bagi faculty member yang belum terlibat 

dalam penelitian eksternal 
 
2. Menghasilkan inovasi dan pengembangan keilmuan (Penelitian Dasar dan Terapan) yang 

dapat dimanfaatkan oleh IIB Darmajaya, industri maupun masyarakat 
 
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas di lingkungan IIB Darmajaya 
 
4. Mendorong munculnya hasil-hasil riset unggulan IIB Darmajaya yang dapat 

dikontribusikan kepada pemecahan masalah nasional 
 
5. Melaksanakan dharma penelitian dari tridharma perguruan tinggi di lingkungan IIB 

Darmajaya 

 

Sasaran Penelitian: 

 

1. Karya ilmiah yang terdiseminasi secara nasional atau internasional 



 
2. Kekayaan intelektual yang berkontribusi terhadap pemecahan masalah di tingkat 

domestik, nasional ataupun global 
 
3. Materi yang dapat diekstrak untuk memperkaya bahan ajar 

 

Persyaratan Mengikuti Hibah Penelitian Internal: 

 

1. Ketua Peneliti adalah faculty member 
 
2. Jenjang Akademik yang dapat mengikuti adalah yang telah memiliki NIDN dan 

berjenjang akademik setinggi-tingginya Asisten Ahli. 
 
3. Anggota peneliti sebanyak 2 (dua) orang adalah faculty member IIB Darmajaya 
 
4. Seorang peneliti hanya diperbolehkan terlibat dalam 1 judul penelitian baik penelitian 

internal 
 
5. Topik penelitian dibuat sesuai dengan program penelitian yang sudah ditetapkan dalam 

rencana strategis penelitian IIB Darmajaya 
 
6. Proposal dibuat sesuai dengan panduan yang telah ditentukan 
 
7. Penelitian yang telah mendapatkan dana eksternal, tidak dapat diusulkan kembali untuk 

penelitian hibah internal. 

 

Luaran Wajib Penelitian Hibah internal ini, yaitu: 

 

1. Produk iptek (Metode, teknologi tepat guna, blueprint, prototipe, sistem, kebijakan, 

model, rekayasa sosial) 
 
2. Publikasi 
 
3. Materi pengayaan mata kuliah 
 

 

3.2.2 Skema Penelitian Eksternal 
 

1. Penelitian eksternal adalah segala bentuk penelitian yang ditawarkan dan didanai oleh 

institusi lembaga di luar IIB Darmajaya (Pemerintah atau swasta; lokal, nasional ataupun 

internasional). 
 
2. Salah satu penelitian yang selama ini diikuti oleh sejumlah dosen tetap IIB Darmajaya 

adalah penelitian yang ditawarkan dan didanai secara kompetitif oleh Direktorat Riset dan 

Pengabdian Pada Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti dalam program Penelitian 

Desentralisasi dan Penelitian Kompetitif Nasional. Masing-masing program terdiri dari 

sejumlah skema penelitian mono dan multi tahun yang dapat diikuti oleh dosen tetap IIB 

Darmajaya sesuai dengan pedoman yang berlaku 



 
3. Semua dosen tetap IIB Darmajaya yang memenuhi syarat sebagai mana ditentukan oleh 

institusi penawar program dan penyandang dana memiliki hak (dan dianjurkan) untuk 

mengikuti kompetisi di bawah koordinasi LP4M IIB Darmajaya 
 
4. IIB Darmajaya sangat mengharapkan agar para dosennya tidak berhenti pada pelaksanaan 

penelitian-penelitian internal, tetapi dengan berbekal pada pengalaman yang telah 

diperoleh mampu meraih hibah-hibah penelitian dari institusi di luar IIB Darmajaya, baik 

yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional. Keberhasilan dosen dalam 

melaksanakan penelitian eksternal merupakan salah satu indikator penting bagi dosen 

yang bersangkutan dalam mengembangkan kemampuannya melakukan penelitian. 



BAB IV. PERSYARATAN PENELITIAN 
 
 
 

Setiap dosen tetap IIB Darmajaya memiliki hak sekaligus kewajiban untuk melaksanakan 

kegiatan penelitian, baik secara individual maupun kelompok, sesuai kompetensi keilmuan 

masing-masing. Meskipun demikian, setiap dosen IIB Darmajaya yang hendak melakukan 

penelitian harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 

 

4.1 Penelitian Individual  
1. Penelitian individual pada penelitian dengan dana internal IIB Darmajaya 

dilaksanakan oleh dosen berjabatan tenaga pengajar dan setinggi-tinggi asisten ahli 
 

2. Bagi peneliti yang baru memiliki jabatan tenaga pengajar dan asisten ahli apabila 

diperlukan akan disediakan pembimbing penelitian yang memiliki jenjang akademik 

diatas asisten ahli 
 

3. Syarat untuk kegiatan penelitian dengan dana eksternal mengikuti aturan yang 

ditetapkan oleh lembaga penyandang dana 

 

4.2 Penelitian Kelompok  
1. Penelitian kelompok pada penelitian dengan dana internal IIB Darmajaya dilakukan 

oleh sebanyak-banyaknya tiga orang peneliti 
 

2. Syarat untuk skema penelitian dengan dana eksternal mengikuti aturan yang 

ditetapkan oleh lembaga penyandang dana 

 

4.3 Jumlah Penelitian  
1. Demi menjaga kelancaran dan mutu penelitian dalam waktu bersamaan, seorang 

peneliti hanya diperbolehkan melakukan kegiatan penelitian maksimal dalam dua 

judul pada skema yang berbeda 
 

2. Bila seorang peneliti dalam waktu bersamaan melakuan dua penelitian seperti yang 

dimaksudkan pada butir 1, maka ia hanya boleh menjadi ketua peneliti pada salah satu 

penelitian 

 

4.4 Usulan Penelitian  
1. Setiap peneliti yang hendak melakukan penelitian wajib menyusun proposal sesuai 

pedoman dan ketentuan yang berlaku 
 

2. Topik penelitian yang diusulkan harus mendukung fokus penelitian IIB Darmajaya 

yakni berkaitan dengan salah satu dari tema unggulan institusi dan mengandung aspek 

orisinalitas 



 
3. Jika peneliti bekerjasama dengan insitusi di luar IIB Darmajaya, maka usulan penelitian 

perlu dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung seperti profil mitra, contact 

person, perjanjian kerjasama dan data-data lain yang terkait dengan institusi mitra 

4. Pengajuan proposal tidak otomatis diterima, tetapi dinilai secara selektif oleh tim 

reviewer kompeten yang ditunjuk oleh LP4M IIB Darmajaya. Proposal bisa diterima 

tanpa perbaikan, diterima dengan perbaikan atau ditolak 
 

5. Proposal yang diterima dengan perbaikan harus direvisi terlebih dahulu oleh 

pengusulnya sesuai dengan masukan dari tim reviewer, sementara itu, proposal yang 

ditolak tidak boleh diajukan lagi. 

 

4.5 Pelaksanaan Penelitian  
1. Sebelum kegiatan peneltiian dilakukan, peneliti wajib menandatangi surat perjanjian 

penelitian 
 

2. Peneliti wajib melaksanakan kegiatan penelitian sesuai desain dan rencana yang telah 

dituangkan dalam usulan penelitian, serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang 

tercantum dalam surat perjanjian penelitian 
 

3. Penelitian wajib mematuhi etika penelitian yang ditetapkan oleh LP4M IIB 

Darmajaya. Pelanggaran etika penelitian akan menggugurkan penelitian dan menuntut 

peneliti untuk mengambalikan semua dana penelitian yang telah diterima oleh para 

dosen pengusul 
 

4. Pada tengah program, peneliti wajib menyerahkan laporan kemajuan penelitian dan 

siap mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh LP4M IIB Darmajaya 

dan atau institusi penyandang dana di luar IIB Darmajaya 
 

5. Pada akhir program, peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian, laporan 

penggunaan dana penelitian dan luaran (output) sebagai tindak lanjut dari hasil 

penelitian seperti yang dijanjikan dalam usulan penelitian 
 

6. Bila laporan akhir penelitian oleh tim reviewer LP4M IIB Darmajaya dan atau 

institusi penyandang dana di luar IIB Darmajaya, dianggap belum memenuhi syarat, 

maka peneliti harus memperbaikinya sesuai masukan dari tim reviewer tersebut. 

 

4.6 Presentasi dan Publikasi  
1. Peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitiannya pada suatu seminar 

ilmiah/konferensi sedapat mungkin pada tingkat nasional dan atau internasional 
 

2. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku dan atau 

artikel jurnal (prioritas jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional) 



4.7 Format dan Sistematika  
1. Format dan sistematika penulisan proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan 

laporan keuangan untuk penelitian internal mengikuti ketentuan yang ditetapkan 

oleh LP4M IIB Darmajaya 
 

2. Format dan sistematika penulisan proposal, laporan kemajuan, laporan akhir dan 

laporan keuangan untuk penelitian eksternal mengikuti ketentuan yang ditetapkan 

oleh lembaga penyandang dana 



BAB V. MEKANISME SELEKSI PROPOSAL 
 

 

5.1 Penelitian Dana Internal  
Seleksi proposal penelitian dengan dana internal IIB Darmajaya dilakukan/dikoordinasikan 

oleh LP4M IIB Darmajaya dengan melihat kelengkapan proposal, kesesuaian format 

proposal, kelayakan dan ketajaman proposal (isi, jadwal, dan biaya) 

 

Mekanisme seleksi proposal peneltiian dana internal IIB Darmajaya adalah sebagai berikut: 

 

1. LP4M mengumumkan secara terbuka kepada segenap dosen tetap IIB Darmajaya 

perihal pengajuan proposal penelitian 
 

2. Peneliti mengajukan proposal penelitian rangkap tiga dengan persetujuan dekan 

fakultas. 
 

3. LP4M menetapkan tim penilai (reviewer) yang terdiri dari dua orang dosen IIB 

Darmajaya dan/atau dosen dari luar IIB Darmajaya yang kompetensi keilmuannya 

sesuai dengan topik penelitian yang diajukan dan memenuhi persyaratan sebagai 

reviewer penelitian 
 

4. LP4M mengirimkan berkas proposal kepada tim penilai proposal disertai dengan 

lembar penilaian yang sudah dibuat secara baku oleh LP4M 
 

5. Tim penilai proposal melakukan penilaian substantif proposal penelitian melalui desk 

evaluation dan diperkuat dengan penilaian atas presentasi proposal (bila diperlukan) 
 

6. LP4M menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi proposal penelitian dengan 

mempertimbangkan berdasarkan pada hasil penilaian dari tim penilai proposal 

 

 

5.2 Penelitian Dana Eksternal Program Desentrasilisasi  
Mekanisme seleksi proposal penelitian program penelitian desentralisasi dilakukan 

sebagai berikut: 

 

1. LP4M mengumumkan secara terbuka kepada segenap dosen tetap IIB Darmajaya 

perihal pengajuan proposal penelitian proposal desentralisasi dari DRPM 

Kemenristekdikti 
 

2. Peneliti yang memenuhi syarat mengajukan proposal penelitian hardcopy rangkap 

tiga dengan persetujuan dekan fakultas terkait dan ketua LP4M 
 

3. LP4M mengusahakan password simlitabmas bagi peneliti ke DRPM 

Kemenristekdikti agar peneliti bisa mengunggah proposalnya ke SIMLITABMAS 



4. Peneliti menggunggah proposal penelitian yang diajukan ke SIMLITABMAS 
 

5. LP4M menetapkan tim penilai proposal (reviewer internal) yang terdiri dari dua orang 

dosen IIB Darmajaya dan/atau dari luar IIB Darmajaya yang kompetensi keilmuannya 

sesuai dengan topik penelitian yang diajukan dan telah didaftarkan di 

SIMLITABMAS DRPM Kemenristekdikti sebagai reviewer internal 
 

6. LP4M mengusakan password bagi tim reviewer internal ke SIMLITABMAS DRPM 

Kmeenristekdikti agar yang bersangkutan bisa menilai proposal penelitian secara 

online 
 

7. Tim reviewer memilai proposal penelitian secara online sesuai ketentuan yang 

ditetapkan oleh SIMLITABMAS DRPM Kemenristekdikti 
 

8. LP4M Menetapakna berdasarkan hasil penilaian dari tim reviewer apakah suatu 

proposal penelitian pada tahap desk evaluation mampu mencapai batas minimal nilai 

lolos seleksi atau tidak 
 

9. Peneliti yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi tahap desk evaluation harus 

mempresentasikan proposal penelitiannya dihadapan tim reviewer 
 

10. Tim Reviewer menggungah nilai hasil presentasi proposal penelitian ke 

SIMLTABMAS DRPM Kemenristekdikti 
 

11. LP4M IIB Darmajaya merekap nilai hasil rpesentasi proposal sesuai dengan skema 

penelitian masing-masing dan mengunggahnya ke SIMLITABMAS DRPM 

Kemenristekdikti 
 

12. LP4M mengumumnkan hasil seleksi proposal penelitian desentralisasi setelah 

mendapatkan surat keputusan menganai hal itu dari SIMLITABMAS DRPM 

Kemenristekdikti. 

 

 

5.3 Penelitian Dana Eksternal: Non- Desentralisasi  
Untuk penelitian dengan dana eksternal non desentralisasi, LP4M menfasilitasi 

pemeriksaan proposal secara administratif dan menyiapkan tim penilai proposal yang 

kompeten untuk memberi masukan guna penyempurnaan proposal sebelum dikirim ke 

pihak pemberi dana 



BAB VI. MONITORING DAN EVALUASI 
 
 
 

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan penelitian yang bermutu, baik pada aspek proses 

maupun hasilnya, maka dibutuhkan monitoring dan evaluasi. Langkah-langkah kegiatan yang 

bersifat memantau dan menilai kinerja penelitian ini dapat diterangkan sebagai berikut: 

 

6.1 Waktu  
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setelah peneliti menyerahkan laporan 

kemajuan dan/atau draft laporan akhir sesuai jadwal yang ditentukan 

 

6.2 Pelaksana  
1. Pelaksana monitoring dan evaluasi adalah tim reviewer yang terdiri dari dua orang 

ahli yang ditunjuk oleh LP4M untuk memberikan masukan dan penilaian secara 

profesional terhadap proses dan hasil penelitian 
 

2. Reviewer sebagaimana dimaksud pada ketentuan diatas bisa berasal dari internal IIB 

Darmajaya ataupun dari eksternal IIB Darmajaya yang memiliki kompetensi keilmuan 

dan rekam jejak penelitian yang relevan dengan topik penelitian 

 

6.3 Metode  
1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim reviewer dengan memeriksa laporan 

kemajuan dan/atau draft laporan akhir 
 

2. Bila diperlukan klarifikasi-klarifikasi tertentu dan/atau demi tercapainya hasil 

pantauan yang maksimal. LP4M akan mengundang peneliti untuk memaparkan proses 

dan hasil penelitiannya secara terbuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi 
 

3. Tim reviewer mencatat hasil penilaian dan masukan-masukan pada blangko penilaian 

yang telah disediakan dan menyerahkannya kepada LP4M 
 

4. LP4M menyerahkan hasil penilaian dan masukan-masukan dari tim reviewer kepada 

peneliti untuk diakomodasi sebagai bahan perbaikan laporan 

 

6.4 Catatan  
1. Ketentuan-ketentuan diatas adalah ketentuan-ketentuan untuk monitoring dan evaluasi 

kegiatan penelitian internal 
 

2. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dengan dana eksternal mengikuti 

ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga penyandang dana. 



BAB VII. PELAPORAN HASIL PENELITIAN 
 
 
 

Setiap kegaitan penelitian wajib dilaporkan secara tertulis. Ketentuan-ketentuan berkenaan 

dengan pelaporan hasil penelitian di lingkungan IIB Darmajaya dapat diterangkan sebagai 

berikut: 

 

7.1 Pasca kegiatan monitoring dan evaluasi, peneliti harus memperbaiki naskah laporan kahir 

penelitiannnya sesuai dengan saran/masukan dari tim reviewer 

 

 

7.2 Peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian hasil perbaikan kepada LP4M 

dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

1. Penyerahan laporan paling lambat satu bulan setelah mendapat saran/masukan dari 

tim reviewer 
 

2. Laporan disusun dalam format dan sistematika yang telah ditentukan oleh LP4M 
 

3. Laporan diserahkan dalam bentuk hardcopy terjilid sebanyak 3 eksemplar dan 

softcopy dalam bentuk CD satu buah dengan format pdf 
 

4. Penyerahan laporan akhir penelitian harus dilampiri dengan: Draft karya publikasi 

(Buku/artikel jurnal/makalah seminar) hasil peneltian sesuai standar tata tulis yang 

ditentukan oleh penerbit/jurnal/seminar (konferensi) serta laporan keuangan 

 
 

7.3 IIB Darmajaya melalui LP4M IIB Darmajaya bekerjasama dengan unit kerja yang lain 

berhak untuk mempublikasikan laporan penelitian dalam bentuk elektronik maupun 

hardcopy. 



BAB VIII. ALUR KEGIATAN PENELITIAN 
 

 

8.1 Manajemen Penelitian IIB Darmajaya  
Proses Kegiatan Manajemen Penelitian yang berlaku di Institut Informatika dan Bisnis (IIB) 

Darmajaya, dari saat sosialisasi hingga penyerahan laporan akhir penelitian dapat diterangkan 

sebagai berikut: 

 

A. Sosialisasi Kegiatan Penelitian 
 

1. Sosialisasi kegiatan penelitian berisi informasi tentang skema-skema penelitian 

dengan dana internal ataupun eksternal yang bisa diikuti oleh segenap dosen 
 

2. Sosialisasi kegiatan penelitian dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh 

LP4M 
 

3. Sosialisasi kegiatan penelitian dimaksudkan agar para dosen, setelah menerima 

bersedia untuk mengajukan usulan penelitian 

 
 
B. Pengajuan Proposal Penelitian 
 

1. Pengajuan proposal ditujukan kepada LP4M (untuk penelitian internal) atau kepada 

lembaga penyedia hibah penelitian melalui LP4M (untuk penelitian eksternal) sesuai 

jadwal yang telah ditetapkan 
 

2. Meskipun untuk penelitian internal, pengajuan proposal tidak bisa dilakukan 

sembarang waktu 

 
 
C. Seleksi Proposal 
 

1. Seleksi proposal dilakukan serentak dan terjadwal, meliputi pemeriksanaan 

kelengkapan administratif oleh Staf LP4M dan seleksi substansif oleh tim penilai 

proposal yang ditunjuk LP4M 
 

2. Penilaian substantif dilakukan melalui desk evaluation dan presentasi (terutama untuk 

penelitian eksternal) 

 
 
D. Pengumuman Hasil Seleksi Proposal 
 

1. Pengumuman hasil seleksi proposal penelitian dilakukan serentak 
 

2. Untuk penelitian internal, proposal yang telah diseleksi bisa diterima tanpa perbaikan, 

diterima dengan perbaikan atau ditolak 



E. Penyerahan Proposal Hasil Revisi 
 

1. Langkah ini berlaku bagi peneliti yang dalam tahap seleksi proposalnya diterima 

dengan perbaikan 
 

2. Agar usulan bisa didanai, peneliti harus terlebih dahulu memperbaiki proposalnya 

sesuai masukan dari tim penilai proposal dan menyerahkan proposal hasil revisi 

kepada LP4M IIB Darmajaya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan 

 
 
F. Penandatanganan Surat Perjanjian 
 

1. Setelah proposal penelitian disetujui untuk dilaksanakan dan didanai, peneliti 

(penerima tugas) wajib menandatangani surat perjanjian penelitian bersama-sama 

dengan ketua LP4M (Pemberi tugas) 
 

2. Tujuan dari penandatanganan surat perjanjian ini adalah agar peneliti dan LP4M 

mengetahui hak dan kewajiban masing-masing serta mematuhinya, sehingga 

penelitian bisa terlaksana dengan baik 

 
 
G. Pencairan Dana Tahap Pertama 
 

1. Pencairan dana penelitian tahap pertama sebesar 70% dilakukan bersamaan atau 

segera setelah penandatanganan surat perjanjian penelitian 
 

2. Bersamaan dengan ini LP4M juga menerbitkan surat tugas dan surat ijin penelitian 

bagi peneliti untuk keperluan pelaksanaan penelitian di lapangan 

 
 
H. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 
 

1. Setelah menandatangani surat perjanjian penelitian dan menerima dana penelitian 

tahap pertama beserta surat tugas dan surat ijin penelitian, peneliti harus segera 

melakukan kegiatan penelitian 
 

2. Peneliti bertanggung jawab untuk melakukan penelitian sesuai dengan proposal dan 

wajib mengikuti aturan-aturan yang ada dalam surat perjanjian penelitian 

 
 
I. Penyerahan Laporan Kemajuan 
 

1. Pada tengah program peneliti wajib menyerahkan laporan kemajuan penelitian kepada 

LP4M, agar LP4M mengetahui tingkat keterlaksanaan penelitian 
 

2. Bila diperlukan, LP4M melalui tim monitoring dan evaluasi bisa memanggil peneliti 

untuk klarifikasi dan memberikan masukan-masukan 



J. Monitoring dan Evaluasi 
 

1. Setalah laporan kemajuan diserahkan akan diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi 
 

2. Tim Evaluator akan melakukan penilaian dan memberikan masukan-masukan yang 

diperlukan untuk perbaikan laporan yang wajib diindahkan oleh peneliti 

 
 
K. Pencairan Dana Penelitian Tahap Kedua 
 

1. Pencairan Dana Penelitian Tahap Kedua sebesar 30% dilakukan setelah peneliti 

menyerahkan laporan kemajuan penelitian. 
 

2. Pencairan Tahap kedua bisa saja ditunda atau dibatalkan apabila ditemui kejanggalan-

kejanggalan atau ketidaksuaian pelaksanaan penelitian. 

 
 
L. Penyerahan Laporan Akhir 
 

1. Penyerahan laporan akhir penelitian dilakukan sesuai jadwal dan setelah peneliti 

memperbaiki draft laporan sesuai masukan tim evaluator/reviewer 
 

2. Bersamaan dengan laporan akhir, peneliti wajib menyerahkan pula draft karya 

publikasi dan laporan keuangan. 

 

8.2 Skema Pelaksanaan Manajemen Penelitian IIB Darmajaya  



BAB IX. TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN 
 
 
 

Dalam konteks penelitian, laporan penelitian merupakan syarat keharusan tetapi bukan syarat 

kecukupan. Selain membuat laporan penelitian beserta laporan keuangan, eneliti perlu 

menindaklanjuti hasil penelitiannya. Tindak lanjut hasil penelitian ini merupakan bagian dari 

pertanggungjawaban peneliti dan sekaligus berfungsi sebagai sarana/cara agar hasil penelitian 

sungguh-sungguh bermanfaat baik bagi komunitas akademik maupun bagi masyarakat luas. 

Tidak lanjut hasil penelitian bagi para peneliti IIB Darmajaya antara lain dalam bentuk 

sebagai berikut: 

 

9.1 Presentasi Hasil Penelitian  
1. Untuk mempertanggungjawabkan dan mendeseminasikan hasil penelitiannya peneliti 

harus mempresentasikan dalam suatu pertemuan ilmiah seperti pada forum seminar 

dan konferensi. 
 

2. Presentasi hasil penelitian bisa dilakukan pada forum seminar/konferensi tingkat 

lokal, nasional, atau internasional. 
 

3. Sejauh belum dianggarkan pada anggaran penelitian atau pada anggaran lain 

(anggaran program studi/fakultas), LP4M bisa membantu sebagian dari dana yang 

dibutuhkan untuk presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah nasional dan 

internasional sesuai kemampuan LP4M. 
 

4. Dana insentif atau stimulan sebagai bentuk apresiasi IIB Darmajaya bisa diperoleh 

peneliti dengan cara mengajukan usulan ke LP4M 
 

5. Untuk presentasi hasil penelitian pada forum konferensi di luar negeri, mengingat 

biaya yang dibutuhkan cukup besar, peneliti diharapkan mencari institusi luar IIB 

Darmajaya yang memiliki skema pembiayaan untuk keperluan itu 
 

6. Berkenaan pada poin 5, selama ini setiap tahun DRPM Kemenristekdikti 

menawarkan kesemapatan kepada para dosen negeri dan swasta untuk mengajukan 

usulan pembiayaan mengikuti seminar konferensi di luar negeri. 

 

9.2 Publikasi Hasil Penelitian di Jurnal  
1. Peneliti yang memperoleh dana penelitian internal IIB Darmajaya wajib 

mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah 
 

2. Jurnalisasi hasil penelitian sedapat mungkin merupakan kelanjutan dari proses 

presentasi pada forum ilmiah, artinya hasil penelitian yang telah diseminarkan 



 
diredaksi ulang dalam bentuk artikel ilmiah dan dikirim ke jurnal sesuai dengan 

sistematika yang dituntut oleh jurnal tersebut 
 

3. LP4M menyediakan skema fasilitasi/insentif khusus bagi peneliti yang berhasil 

mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal 

internasional. 
 

4. Peneliti yang dalam rangka publikasi hasil penelitian belum mampu menembus jurnal 

nasional terakreditasi dan jurnal internasional diharapkan memanfaatkan jurnal yang 

ada di lingkungan internal IIB Darmajaya, baik itu jurnal fakultas/jurusan/rumpun 

program studi ataupun jurnal penelitian yang dikelola oleh LP4M. 

 

9.3 Publikasi Hasil Penelitian di Jurnal  
1. Selain melalui jurnal, publikasi hasil penelitian bisa ditempuh melalui jalur 

penerbitan buku, baik dalam bentuk buku ajar ataupun buku ilmiah umum, bisa 

berupa olahan dari satu atau beberapa hasil penelitian. Melalui jalur penerbitan buku, 

persambungan antara dharma penelitian dan dharma pengajaran dapat terwujud 
 

2. Untuk mendukung publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku, IIB Darmajaya telah 

memberi fasilitas yang memadai, yakni berupa pusat penerbitan DJ-Press. 
 

3. Seperti pada publikasi di jurnal, LP4M juga memberikan dana hibah bagi sivitas 

akademika yang mampu menulis buku baik secara individual maupun kolektif, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

 

9.4 Hasil Penelitian Pengembangan Masyarakat 
 

1. Bila dharma penelitian bisa disambungkan dengan dharma pengajaran, maka peneliti 

IIB Darmajaya diharapkan juga bisa dan bersedia menyambungkannya dengan 

dharma pengabdian. 
 

2. Sehubungan dengan maksud di atas, LP4M telah menetapkan penelitian 

pengembangan masyarat sebagai salah satu jenis penelitian internal IIB Darmajaya 

agar kiprah keilmuan sivitas akademika IIB Darmajaya bisa dipadukan dengan kiprah 

sosialnya untuk turut serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 
 

3. Dengan perspektif pengembangan masyarakat, hasil penelitian bisa diolah menjadi 

modul pelatihan, prosedur praktis melakukan suatu tindakan, produk industry atau 

teknologi tepat guna, standar operasi pelayanan jasa, dll 
 

4. LP4M akan menfasilitasi peneliti IIB Darmajaya yang hendak menindaklanjuti hasil 

penelitiannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai bentuk 



 
salah satunya adalah menyelenggarakan hibah pengabdian kepada masyarakat 

insititusi. 

 

9.5 Mengusahakan HAKI 
 

Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) merupakan hak yang timbul dari 

hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi 

manusia. Kecerdasan berinovasi, yakni menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi 

kemajuan dan keadaban manusia berkat daya pikir, merupakanharta yang tak ternilai 

harganya, dan oleh karena itu: 

 

1. LP4M akan memberikan daya dukung yang kuat bagi para peneliti IIB Darmajaya 

untuk merancang dan melaksanakan penelitian kreatif dan inovatif yang berpotensi 

untuk memperoleh HAKI 
 

2. LP4M akan menfasilitas para peneliti IIB Darmajaya dalam mengurus sertifikat 

HAKI ke Departemen Hukum dan HAM, sehingga hasil-hasil penelitian yang inovatif 

dan berdampak luas terlindungi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 

A. Sistematika Proposal Penelitian 
 

Proposal Penelitian hibah Institusi maksimum berjumlah 20 halaman (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan 

Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan 

ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1) 

 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2) 

 

DAFTAR ISI 

 

RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

 

Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang 

akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan 

secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan. 

 

BAB 1. PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Sistematika Penelitian menguraikan secara 

rinci bagan alir pencapaian tujuan akhir penelitian dan ruang lingkup komponen penelitian 

yang dilakukan. Baga alir sistematika penelitian dapat disusun dalam bentuk diagram. 
 
Tabel 14.1 Rencana Target Capaian  

No  Jenis Indikator Capaian 
1 Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN)1)  

2 Pemakalah dalam Nasional  

 temu ilmiah2) Lokal   
3 Bahan ajar3) 
4 Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, 

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa  
1) Isi dengan5Tingkattidaada,Kesiapandraf, submittedTeknologi,(TKT)reviewed5), accepted, atau published

  

2) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
 

 

3) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit
 

 

4) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan
 

 

5) Isi dengan skala 1-9
 

 
 

Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) 
 

TKT DEFINISI  DESKRIPSI KESIAPAN 

   

 Prinsip dasar dari 1.  Telah  ditentukan  asumsi  dan  hukum  dasar  yang  akan  digunakan pada 
  

teknologi yang akan dikembangkan.  
suatu teknologi  

 

2.  Telah  dilakukan studi literature,  baik teori  atau  empiris  dari penelitian 
1 telah diteliti  terdahulu, tentang prinsip dasar teknologi yang akan dikembangkan.   

  3.  Jika ada, hipotesis penelitian telah diformulasikan. 
   

  1.  Telah teridentifikasi peralatan dan sistem yang akan digunakan. 
 

Konsep teknologi 
2.  Telah teridentifikasi dari studi literatur (teoritis/empiris) bahwa teknologi 

  
yang akan dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan.  

dan aplikasi telah 
 

 3.  Telah teridentifikasi desain secara teoritis dan empiris.  

di formulasikan  4. Telah   diketahui   elemen-elemen   dasar   dari   teknologi   yang   akan 
  



2   dikembangkan. 
  5. Telah dikuasai dan dipahami karakterisasi komponen teknologi yang akan 



 
 
 
 
 

 

  6. Telah diprediksi kinerja dari masing-masing elemen penyusun teknologi 

   yang akan dikembangkan.    

  7. Telah  dilakukan  analisis  awal  menunjukkan bahwa  fungsi  utama  yang 

   dibutuhkan dapat bekerja dengan baik.    

  8. Telah dibuat model dan dilakukan simulasi untuk menguji kebenaran prinsip 

   dasar.      

  9. Telah  dilakukan  penelitian  analitik  untuk  menguji  kebenaran  prinsip 

   dasarnya.     

  10. Telah dilakukan  pengujian bahwa  komponen-komponen teknologi yang 

   akan dikembangkan, secara terpisah dapat bekerja dengan baik.  

  11. Telah dilakukan pengujian bahwa peralatan yang digunakan sudah valid dan 

   reliabel.     
  12. Telah diketahui tahapan eksperimen yang akan dilakukan.   

  1. Telah dilakukan studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen-elemen 

   Teknologi.     

  2. Telah diidentifikasi dan diprediksi karakteri/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem 

   dasar.      

  3. Telah dilakukan percobaan   laboratorium untuk menguji kelayakan 

   penerapan teknologi tersebut.    

 
Konsep dan 

4. Telah dilakukan pemodelan dan simulasi mendukung prediksi kemampuan 
  

elemen-elemen Teknologi. 
   

 karakteristik     
 

5. Telah dilakukan pengembangan  teknologi tersebut dengan  langkah  awal  penting dari suatu   
menggunakan model matematik sangat dimungkinkan dan dapat disimulasikan.  teknologi telah  

 
6. Telah dilakukan penelitian laboratorium untuk memprediksi kinerja tiap elemen  dibuktikan secara 

3 
 

Teknologi. 
    

analitis dan      
 

7. Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui komponen2 sistem  eksperimental   
teknologi tsb dpt bekerja dgn baik. 

   

      

  8. Telah dilakukan penelitian di laboratorium dengan menggunakan data dummy. 

  9. Telah diperoleh hasil bahwa teknologi layak secara ilmiah (studi analitik, model 

   / simulasi, eksperimen).    

    
  1. Telah dilakukan test laboratorium komponen-komponen secara terpisah. 
  2. Persyaratan  sistem  untuk  aplikasi  menurut  pengguna  telah  diketahui 

   (keinginan adopter).    

  3. Hasil percobaan laboratorium terhadap setiap komponen   menunjukkan 

 Komponen  bahwa setiap komponen dapat beroperasi.    

 teknologi telah 4. Telah dilakukan percobaan fungsi utama teknologi dalam lingkungan yang 

 divalidasi dalam  relevan.     

4 lingkungan 5. Purwarupa teknologi skala laboratorium telah dibuat   

 laboratorium 6. Penelitian integrasi komponen telah dimulai.    

  7. Proses  ‘kunci’  untuk  manufakturnya  telah  diidentifikasi  dan  dikaji  di 

   laboratorium.     

  8. Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala laboratorium telah 
   selesai (low fidelity).    

  1. Persiapan produksi perangkat keras telah dilakukan.   

  2. Telah  dilakukan  penelitian  pasar  (marketing  research)  dan  penelitian 

 
Komponen 

 laboratorium utk memilih proses fabrikasi.    
 3. Purwarupa telah dibuat.    
 

teknologi telah 
   

 4. Peralatan dan mesin pendukung telah diujicoba dalam laboratorium.  
 

divalidasi dalam 
 

 

5. Integrasi sistem telah selesai dengan tingkat akurasi tinggi (high fidelity), siap 
5 lingkungan yang  diuji pada lingkungan nyata/simulasi.    

 relevan 6. Telah dilakukan peningkatan akurasi (fidelity) sistem purwarupa.  
   

  7. Telah dilakukan modifikasi kondisi laboratorium sehingga mirip dengan 

   lingkungan yang sesungguhnya.    
  8. Proses produksi telah dinilai (review) oleh bagian manufaktur.  



  1.  Kondisi lingkungan operasi sesungguhnya telah diketahui.  

  2.  Kebutuhan investasi untuk peralatan   dan proses pabrikasi telah 

 
Model atau 

 teridentifikasi.       
 3.  Machinary and  System  (M  &  S) untuk kinerja  sistem teknologi pada 
 

Purwarupa telah   lingkungan operasi.       
 

diuji dalam 
       

 

4.  Bagian manufaktur/ pabrikasi menyetujui dan menerima hasil pengujian 
6 lingkungan yang  laboratorium.       

 relevan 5. Purwarupa telah teruji dengan akurasi/ fidelitas laboratorium yg tinggi  pd 
  

   simulasi lingkungan operasional (lingkungan sebenarnya).  

  6. Hasil Uji membuktikan layak secara teknis 
   (engineering feasibility).      

  1.  Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah diidentifikasi.  

  2.  Proses dan prosedur fabrikasi peralatan mulai diujicobakan.  

  3.  Perlengkapan  proses dan  peralatan  test/inspeksi  diujicobakan  di dalam 

   lingkungan produksi.       

  4.  Draf gambar desain telah lengkap.     

 
Purwarupa telah 

5.  Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah dikembangkan dan mulai 
  diujicobakan.       
 

diuji dalam 
       

 6.  Perhitungan perkiraan biaya telah divalidasi (design to cost).  

7 lingkungan 
 

7.  Proses fabrikasi secara umum telah dipahami dengan baik.  
 

sebenarnya 
 

 8.  Hampir semua fungsi dapat berjalan dalam lingkungan/kondisi operasi.   

  9.  Purwarupa lengkap telah  didemonstrasikan  pada  simulasi  lingkungan 

   operasional.        

  10. Purwarupa sistem telah teruji pada ujicoba lapangan.   
  11. Siap untuk produksi awal (Low Rate Initial Production- LRIP).  

  1.  Bentuk, kesesuaian dan fungsi komponen kompatibel dengan sistem operasi. 
  2.  Mesin dan peralatan telah diuji dalam lingkungan produksi.  

  3.  Diagram akhir selesai dibuat.      

 
Sistem Teknologi 

4.  Proses fabrikasi diujicobakan pada skala percontohan (pilot-line atau LRIP). 
 5.  Uji proses fabrikasi menunjukkan hasil dan tingkat produktifitas yang dapat  

telah lengkap dan   diterima.        

8 memenuhi  syarat 
        

6.  Uji seluruh fungsi dilakukan dalam simulasi lingkungan operasi.  
 

(qualified) 
 

 7.  Semua  bahan/  material  dan peralatan tersedia untuk digunakan dalam   

   produksi.        

  8.  Sistem memenuhi kualifikasi melalui test dan evaluasi.   
  9.  Siap untuk produksi skala penuh (kapasitas penuh).   

 
Teknologi benar- 

1.  Konsep operasional telah benar-benar dapat diterapkan.   
 2.  Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat.    
 

benar teruji/ 
   

 3.  Tidak ada perubahan desain yang signifikan.    
 

terbukti melalui 
   

 4.  Teknologi telah teruji pada kondisi sebenarnya.    

9 keberhasilan 
   

5. Produktivitas telah stabil.      
 

pengoperasian 
     

 6.  Semua dokumentasi telah lengkap.     
      

  7.  Telah dilakukan estimasi harga produksi dibandingkan competitor.  
  8.  Teknologi kompetitor telah diketahui.      

 
 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan 

yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang 

diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang 

digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan 

artikel pada jurnal ilmiah yang relevan. 



BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi 

penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta 

teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif 

perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta 

penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian. 

 

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

 

4.1 Anggaran Biaya 
 

Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format sebagaimana 

pada Lampiran 3. Sedangkan ringkasan anggaran biaya disusun sesuai dengan format 

Tabel 4.1 dengan komponen sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian Hibah Institusi yang Diajukan 
 

No Jenis Biaya yang 

 Pengeluaran Diusulkan (Rp) 
   

 Honorarium untuk pelaksana, pengumpul data, pengolah  

1 Data honor pembuat sistem (maksimum 30% )  
   

 Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, Penjilidan laporan,  

2 publikasi (maksimum 50%)  
   

3 Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/workshop,  

 transport (maksimum 30%)  

 Jumlah  
   

4.2 Jadwal Penelitian 

 

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 tahun a ta u m i 

nim al 6 bula n dalam bentuk diagram batang (bar chart) seperti dalam Lampiran 4 . 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang 

berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor 

penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi 

dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran 3). 

Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas (Lampiran 5). 

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran 6). 

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran 7). 

 

B. Seleksi Proposal 
 

Penelitian ini bersifat kompetitif, dan seleksi proposal penelitian dilakukan oleh tim ad 
 

hoc Lembaga Penelitian menggunakan kriteria yang tertera dalam lembar evaluasi proposal 
 

penelitian ini. Komponen penilaian Evaluasi Dokumen proposal menggunakan Borang. 
 

Adapun kegiatan sosialisasi sampai dengan penandatanganan kontrak penelitian dapat 
 

dirinci sebagai berikut :   

No. Tahap-tahap  Waktu 
    

1 Pengajuan Tor ke Institusi Penelitian 20 Maret 2017 
   

2 Pemberitahuan  Penerimaan  Proposal  Penelitian  Hibah 3 April 2017 

 Institusi   
   

3 Cek administrasi proposal penelitian hibah institusi 4 – 21 April 2017 
   

4 Revisi proposal 5 – 21 April 2017 
    

5 Pemberitahuan Presentasi proposal penelitian 25 April 2017 
    

6 Presentasi dan Perbaikan Proposal Penelitian 28 April 2017 
    

7 Proposal disahkan oleh Wakil Rektor I 2 Mei 2017 
    

8 Pengumuman hasil seleksi dan Penyerahan surat tugas 2 Mei 2017 

 pelaksanaan penelitian   
    

9 Penandatanganan kontrak dan pencairan dana 70 % 9 Mei 2017 
   

10 Pelaksanaan Penelitian 2 Mei – 9 November 2017 
   

11 Penyerahan laporan akhir penelitian dan bukti publikasi 10 November 2017 
   

12 Pengecekan format laporan akhir 13 – 17 November 2017 
   

13 Pencairan dana 30 % 24 November 2017 
   

14 Seminar Hasil Penelitian setiap akhir periode 11 Desember 2017 
     

 

 

C. Pelaksanaan Pelaporan 
 

Pelaksanaan Penelitian Hibah Institusi dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. Hasil 

pemantauan dan evaluasi internal dilaporkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Penilaian 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menggunakan Borang sebagaimana pada 



 
Lampiran 8. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil 

penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. 

 

Setiap peneliti diwajibkan menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai 

internal. Hasil pemantauan dan evaluasi internal atas laporan kemajuan ini dilaporkan oleh 

perguruan tinggi masing-masing. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti 

melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. 

 

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut: 
 

a. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi oleh penilai internal dan eksternal 

dengan mengunggah laporan kemajuan yang telah disahkan oleh lembaga penelitian 

dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB melalui Simlitabmas 

mengikuti format pada Lampiran H; 
 

b. Mengumpulkan Laporan Akhir yang telah disahkan oleh lembaga penelitian dalam 

bentuk hardcopy sebanyak 2 rangkap dan 1 CD file dengan format pdf dan doc. 
 

c. Pada Laporan akhir penelitian melampirkan termasuk bukti luaran penelitian yang 

dihasilkan 
 

d. Wajib mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai 

perencanaan. Penilaian presentasi seminar hasil penelitian dapat dilihat pada La 

mpiran 



D. Evaluasi Proposal 
 

Evaluasi proposal meliputi aspek dan bobot setiap aspek yang secara lengkap tercantum 
 

dalam tabel berikut : 
 

 

FORM EVALUASI  
PROPOSAL PENELITIAN HIBAH INSTITUSI 

 

Judul Penelitian : ………..............……………………………………………... 

Nama Ketua  : ..……………………..........…………………………………... 
        

No 

   

Kriteria Bobot Skor *) 

Bobot x Skor = 

   Nilai 
      

1 Pendahuluan     

 (a) Pentingnya penelitian 
25 

  
 

(b) Ketajaman Rumusan Masalah 
  

    

 (c) Manfaat hasil penelitian    

2 Kajian Pustaka     

  (a) Kekomprehensifan 15   
  (b) Kemutakhiran    

3 Metode Penelitian     

  (a) Ketepatan Metode 20   
  (b) Kejelasan dan kerincian    

4 Penggunaan Bahasa    

  (a) Kebakuan 10   
  (b) Kejelesan    

5 Kelayakan     

  (a) Personil dan Biodata 
10 

  
  (b) Jadwal    

  (c) Biaya     

  (d) Kelangkapan Administrasi    

6 Luaran / Output     

  (a) Pengembanggan IPTEKS 
20 

  
  

(b) Menunjang pembangunan 
  

     

  (c) Pengembangan institusi    

 Total Nilai  10   
       

         

 

*) Diisi oleh Riviewer dengan Skor : 1 s.d 5 : 
 

skor 1 : sangat kurang skor 4 : baik 

skor 2 : kurang skor 5 : sangat baik 

skor 3 : cukup baik   

 

Saran/catatan 
 

:…………………………………………………………………………………………………………… 
 

…...............................................................……………………………………… 
 

Nama Reviewer 
 
: ……………………………………………… 

 

Tanda tangan 
 

: ……………………………………………… 

 
Tanggal 

 

: ……………………………………………… 



 

 

REKAPITULASI PENILAIAN REVIEWER  
PRESENTASI PROPOSAL PENELITIAN 

 

 

Judul Penelitian : ………………………………………………………... 
 

Nama Ketua : ..………………………………………………………... 

     
No  Nama Reviewer Nilai Tanda Tangan 

     
1     

     
2     

     
3     

    
 Nilai Total   

    
 Nilai Rata-Rata   

     
 

 

Kesimpulan : 

 

• Diterima** 
 

• Ditolak* 
 

Alasan ………………………………………………………………….... 
 
 
 

 

Mengetahui Bandar Lampung, ..…..…………20.…. 
 
Wakil Rektor 1 Bidang akademik dan Riset Kepala LP4M 
 
 
 
 

 

Dr. R.Z. Abdul Aziz, M.T   Dr. Anuar Sanusi, SE, M.Si 

NIK. 01050904  NIK. 30010203 

Nilai Presentasi Proposal Penelitian 
     

 Range Nilai  Keterangan  
     

 85-100  Prioritas I   
     

 80-84  Prioritas II   
     

 75-79  Prioritas III   
     

 <_74  Tidak diterima   
       

 

* Coret yang tidak perlu 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.  Tim Reviewer 
 

Syarat-syarat tim reviewer: 
 

1. Minimal S2 dan Lektor 
 

2. Bersedia tidak mengajukan proposal hibah penelitian institusi 
 

3. Dapat menyelesaikan tugas sebagai tim reviewer proposal dan laporan kegiatan 

penelitian dalam waktu yang ditentukan 

 
 

Nama-nama Tim Reviewer Ilmu Ekonomi: 
 

1. Dr. Andi Desfiandi, S.E., MA 
 

2. Dr. Anuar Sanusi, S.E., M.Si 
 

3. Dr. Ambya, S.E., M.Si 
 

4. Herlina, S.E., M.M 
 

5. Delli Maria, S.E., M.M 
 

 

Nama-nama Tim Reviewer Ilmu Komputer: 
 

1. Dr. R.Z. Abdul Aziz, M.T 
 

2. Dr. Suhendro Yusuf Irianto, M.Kom 
 

3. Dr. Ing. Ardian Ulvan 
 

4. Fitri S.Kom., M.T. 
 

5. Nisar, S.Kom., M.T 
 

6. Yulmaini, S.Kom., M.Cs 
 

7. Isnandar Agus, S.Kom., M.Kom 



 
Lampiran 1 : Format Sampul Proposal Warna Kuning (FEB) dan Biru (FIK)  
 
 
 
 
 
 

PROPOSAL PENELITIAN 

 

HIBAH INSTITUSI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 

OLEH : 

NAMA TIM 

NIK/NIDN : ………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAMA FAKULTAS 

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN, PENELITIAN DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA 

TAHUN 2017 



Lampiran 2 : Lembar Pengesahan Proposal 
 
 
 
 

HALAM PENGESAHAN PROPOSAL 
 
 
 
 

1. Judul Penelitian :……………………………………….. 

2. Ketua Peneliti : ……………………………………….. 

 a. Nama Lengkap : ……………………………………….. 

 b. Jenis Kelamin : L/P 

 c. NIK/NIDN : ……………………………………….. 

 d. Jabatan Struktural : ……………………………………….. 

 e. Jabatan Funsional : ……………………………………….. 

 f. Fakultas/Jurusan : ……………………………………….. 

 g. Alamat : ……………………………………….. 

 h. Telepon/Faks : ……………………………………….. 

 i. Alamat Rumah : ……………………………………….. 

 j. Telepon/Faks/Email : ……………………………………….. 

3. Jangka Waktu Penelitian : ….  Bulan 

4. Biaya yang diajukan : Rp……………………………… 

  Kota, Tanggal-Bulan-Tahun 

 Mengetahu, Ketua Peneliti, 

Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Riset 
 
 
 
 

 

Tanda tangan dan cap 

Nama Jelas 

NIK. 

 
 
 
 
 

 

Nama Jelas 

NIK. 
 

 

Mengetahui,  
Kepala LP4M IIB Darmajaya, 

 
 
 
 

Nama Jelas 

NIK 



Lampiran 3. Format Justifikasi Anggaran  

 

1. Honorarium  
Honor  Honor/Jam Waktu Minggu Total Honor (Rp) 

  (Rp) (jam/minggu)   
      

Pelaksana 1      
      

Pelaksana 2      
      

Pelaksana n      
      

 Subtotal (Rp)    
    

2.  Pembelian Bahan Habis Pakai    
      

Material  Justifikasi Kuantitas Harga Satuan Total Bahan 

  Pembelian  (Rp) Habis Pakai 
      

Bahan habis pakai 1      
      

Bahan habis pakai 2      
      

Bahan habis pakai n      
      

 Subtotal (Rp)    
      

3.  Perjalanan      
      

Material  Justifikasi Kuantitas Harga Satuan Total 
  Perjalanan  (Rp) Perjalanan 
      

Perjalanan 1      
      

Perjalanan 2      
      

Perjalanan n      
      

 Subtotal (Rp)    
  

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN (Rp)  
      



Lampiran 4. Format Jadwal Kegiatan 

 

No Jenis Kegiatan  Bulan ke- 

  1 2 3 … … 8 
        

1 Kegiatan 1       

2 Kegiatan 2       

3 …………       

4 …………       

5 …………       

6 Kegiatan ke-n       



 
Lampiran 5. Format Jadwal Kegiatan Susunan Organisasi Tim Pengusul dan 

Pembagian Tugas 

 

    Alokasi Waktu  

No Nama / NIDN Instansi Asal Bidang Ilmu (jam/minggu) Uraian Tugas 
      

1      
      

2      
      

3      
      



Lampiran 6. Format Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul 

 

A.  Identitas Diri  

 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  
   

2 Jenis Kelamin L/P   

3 Jabatan Fungsional 
 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 
 

5 NIDN 
 

6 Tempat dan Tanggal Lahir 
 

7 E-mail   

9 Nomor Telepon/HP  
   

10 Alamat Kantor  
   

11 Nomor Telepon/Faks  
  

12 Lulusan yang Telah Dihasilkan  S-1 = … orang; S-2 = … orang;  S-3 = … orang 
   

  1 
   

13. Mata Kuliah yg Diampu 
2 

 

3   
   

  Dst.  
 

B. Riwayat Pendidikan  
S-1 S-2 S-3 

 

Nama Perguruan Tinggi 
 

Bidang Ilmu   
Tahun Masuk-Lulus   
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi   
Nama Pembimbing/Promotor  

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)  

No.Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber*   Jml (Juta Rp)   

1   
   

2   
   

3    
 

Dst.  
 

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DRPM maupun dari 
sumber lainnya. 



D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp)    

1     
     

2     
     

3     
     

Dst.     
      

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DRPM 

maupun dari sumber lainnya. 
 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahu    
    

1    
    

2    
    

3    
    

Dst.    
    

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

No 
Nama Temu ilmiah 

Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 

/ Seminar Tempat   
    

1    
    

2    
    

3    
    

Dst    
    

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul  buku Tahun 
Jumlah 

Penerbit 
Halaman     

     

1     
     

2     
     

3     
     

Dst.     
     

 

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir  

No. Judul/Tema  HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
     

1     
     

2     
     

3     
     

Dst.     
     



I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 

Tahun Terakhir  

No. 
Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial 

Tahun 
Tempat Respon 

Lainnya yang Telah Penerapa Masyaraka   
     

1     
     

2     
     

3     
     

Dst.     
     

 

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau 

institusi lainnya)  

No. Jenis Penghargaan 
Institusi 

Tahun 
Pemberi    

1    
    

2    
    

3    
    

Dst.    
    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai 

ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian Hibah Institusi 
 
 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun  
Ketua/Anggota 

 

Pengusul*, Tanda tangan 

 

(Nama Lengkap) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Disesuaikan dengan jabatan dalam tim pelaksana 



Lampiran 7. Format Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
 
 

KOP PERGURUAN TINGGI  

 

SURAT PERNYATAAN KETUA  
PENGUSUL 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama : ………………………….. 

NIDN : ………………………….. 

Pangkat/Golongan : ………………………….. 

Jabatan Fungsional : ………………………….. 
 

 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:  
..................................................................................................................................................  
......  
..................................................................................................................................................  
...... yang diusulkan dalam skema penelitian hibah institusi untuk tahun anggaran .........  
bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain. 

 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya 

bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 

seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Institusi. 

 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 
 
 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Mengetahui 
 

Yang menyatakan, 
 

Kepala LP4M IIB Darmajaya, 

 

Meterai Rp6000 
 

Cap dan tanda tangan 
 
Tanda tangan 

 
 

 

(Nama Lengkap) 

 
 

 

(Nama Lengkap) 
 

NIP/NIK 
 

NIP/NIK 



 

Lampiran 8. Borang Monitoring dan Evaluasi Penelitian Hibah Institusi 

 

MONITORING DAN EVALUASI 

LAPANGAN PENELITIAN HIBAH INSTITUSI  
 

 

Judul Penelitian : ……………………………………………................………… 

Peneliti Utama : ……………………………………………................………… 

NIDN   : ……………………………………………................………… 

Perguruan Tinggi : …………………………………………....................………… 

Tahun Pelaksanaan Penelitian : .....................................  
        

Biaya yang diusulkan ke DRPM : Rp…………………….      

Biaya yang disetujui DRPM : Rp ……………...........     
           

 Komponen    Keterangan Bobot Skor Nilai 

No Penilaian        (%)   
            

1 Publikasi ilmiah /  tidak ada draf submitted  accepted published 50   
 jurnal           
           

            
 Sebagai pemakalah  tidak ada draf terdaftar  sudah dilaksanakan    

2 dalam temu ilmiah        20   

 lokal / nasional           
            

     diproses       

3 Bahan ajar  tidak ada draf penerbit  sudah terbit 20   

     (editing)       
           

           
 TTG,  tidak ada draf produk  penerapan    

4 produk/model/purwaru        10   
 pa /desain/ karya seni/           

 rekayasa sosial           
           

     Jumlah 100   
            

 

Komentar Penilai: 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

 
Kota, tanggal-bulan-tahun 

 
Penilai, 

 

 

Tanda tangan 
 

(Nama Lengkap) 



Keterangan: 
 

 

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik). 
 

Pemberian  skor penilaian disesuaikan  dengan melihat  target  yang direncanakan  dengan capaian 

pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian luaran. Sebagai acuan 
 

pemberian skor dapat menggunakan ketentuan berikut. 
 

1. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = submitted, 3 = 

draf, 2 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap published/accepted). 

 
2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional:  Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 

 
5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu 

ilmiah internasional). 
 

3. Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada (jika target yang 

direncanakan sampai pada tahap sudah terbit). 

 
4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = penerapan, 6 = produk, 

5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap penerapan). 



Lampiran 9. Borang Penilaian Seminar Hasil Penelitian Hibah Institusi 
 
 
 

PENILAIAN SEMINAR HASIL 

PENELITIAN HIBAH INSTITUSI  
 
 

Judul Penelitian : ……………………………………………….....................….. 
 

Ketua Peneliti : ……………………………………………....….............…….. 
 

NIDN : ………………………………………………….............…….. 
 

Perguruan Tinggi Pengusul : …………………………………………………............…….. 
 

Jangka Waktu Penelitian : mulai tahun ..…..  sampai dengan tahun ….. 
 

Biaya Keseluruhan Dari DRPM  : Rp ………………….  
 

 

No Kriteria Penilaian Bobot (%) Skor Nilai 

 

1 Luaran: 50  
a.  prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, 

regional maupun nasional 

b. pengayaan bahan ajar  
2 Tingkat pemanfaatan hasil penelitian 35 

 
3 Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil 15  

Jumlah 100 
 

Keterangan:  
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)  
Nilai = bobot × skor 

 

Komentar Penilai: 
 

................................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................... 
 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Penilai, 
 

 

Tanda tangan 
 

(Nama Lengkap) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

49 


