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Abstrak
Pada perguruan tinggi khususnya STIKOM Bali, semua proses penelitian dikelola oleh
bagian P2M (Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). P2M memfasilitasi dan membantu proses
administrasi penelitian dosen, baik itu penelitian internal STIKOM Bali, penelitian eksternal
maupun penelitian lintas sektoral. Penelitian yang secara keseluruhan dikelola oleh P2M adalah
penelitian internal Dosen. Semua proses dimulai dari pengajuan proposal sampai pengumpulan
laporan dan presentasi dikelola oleh P2M. Proses administrasi penelitian pada P2M masih
dibantu dengan aplikasi Microsoft office seperti word dan excel. Setiap periode penelitian bagian
penelitian akan melakukan editorial mengikuti dokumen pada penelitian tahap sebelumnya seperti
pembuatan tanda terima proposal dan laporan, surat kontrak, surat pengajuan dana proposal dan
laporan, surat pengumuman, kwitansi, dan form laporan kemajuan. Hal ini tidak cukup efisien
dikarenakan banyaknya jumlah penelitian. Untuk mempermudah administrasi penelitian
dibutuhkan suatu sistem informasi yang mengelola proses tersebut sehingga dapat lebih cepat
dalam penyelesaian pekerjaan. Penelitian ini akan melanjutkan penelitian terdahulu yaitu
membuat sistem informasi administrasi penelitian STIKOM Bali berbasis web. Pada aplikasi akan
memanfaatkan salah satu framework yaitu framework CodeIgniter untuk pembuatan sistem
informasi ini. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu dan memudahkan pekerjaan
bagian P2M dalam mengelola proses administrasi penelitian internal dan eksternal. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendefinisian masalah, pengumpulan data,
analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem dan penarikan
kesimpulan. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi sistem informasi penelitian internal berbasis
web.
Kata kunci—penelitian internal, website, administrasi
Abstract
In higher education, especially STIKOM Bali, all of the research process is managed by
the P2M (Research and Community Service). P2M facilitate and assist in the administration of
research, both internal research STIKOM Bali, external research and cross-sectional studies.
Research on the whole managed by P2M is internal research. All processes starting from the
submission of proposals to the collection of reports and presentations managed by P2M. The
process of research administration at P2M is still supported by Microsoft Office applications such
as Word and Excel. Each of the research study period will follow the editorial research document
on the previous stage as the receipting proposals and reports, a contract, a letter of submission of
funding proposals and reports, the notice, receipts, and a form of progress reports. It is not
efficient enough given the large amount of research. To ease the administration of the research
needed an information system that manages the process so that it can more quickly in the
completion of the work. This study will continue with previous studies that make system
administration information STIKOM Bali web-based research. In applications will utilize one of
the CodeIgniter framework is a framework for making this information system. With this system is
expected to assist and facilitate the work P2M part in managing the administrative processes of
internal and external research. The method used in this research is the problem definition, data
collection, system analysis, system design, system implementation, system testing and conclusion.
The results of this study in the form of internal information system application web-based research
Keywords— internal research, website administration
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PENDAHULUAN
STIKOM Bali merupakan perguruan tinggi yang memiliki unit khusus untuk melakukan
pengelolaan terhadap penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Dosen. Unit yang
menangani penelitian dan pengabdian masyarakat adalah unit P2M (Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat). P2M adalah bagian yang memfasilitasi dan membantu proses administrasi penelitian
dosen, baik itu penelitian internal STIKOM Bali, penelitian eksternal maupun penelitian lintas
sektoral. Penelitian yang secara keseluruhan dikelola oleh P2M adalah penelitian internal Dosen.
Semua proses dimulai dari pengajuan proposal sampai pengumpulan laporan dan presentasi
dikelola oleh P2M. Sedangkan untuk penelitian eksternal, P2M hanya memfasilitasi pada saat
pendaftaran dan pengumpulan hardcdopy proposal maupun laporan. Sementara untuk penelitian
lintas sektoral, P2M hanya melakukan pencatatan untuk pendataan terkait dengan manajemen mutu
P2M. Saat ini P2M telah memiliki sistem yang menangani proses pengajuan proposal sampai
laporan penelitian internal berbasis web, tetapi belum terdapat sistem yang menangani proses
administrasi penelitian baik internal dan eksternal.
Proses administrasi penelitian di STIKOM Bali masih dibantu dengan aplikasi Microsoft
office seperti word dan excel. Setiap periode penelitian bagian penelitian akan melakukan editorial
mengikuti dokumen pada penelitian tahap sebelumnya seperti pembuatan tanda terima proposal
dan laporan, surat kontrak, surat pengajuan dana proposal dan laporan, surat pengumuman,
kwitansi, dan form laporan kemajuan. Hal ini tidak cukup efisien dikarenakan banyaknya jumlah
penelitian pada STIKOM Bali sehingga dokumen yang diperlukan cukup banyak.
Banyaknya pemanfaatan teknologi informasi dalam segala bidang membuat pekerjaan
menjadi lebih efisien. Pada STIKOM Bali telah banyak proses baik dalam bidang akademis
maupun non akademis yang memanfaatkan teknologi informasi. Untuk mempermudah unit P2M
mengelola administrasi penelitian maka perlu dibuatkan suatu sistem informasi yang akan
mengelola proses pembuatan tanda terima, surat pengajuan, surat pengumuman penerima dana,
surat kontrak dan kwitansi. Penelitian yang dilakukan oleh [1] adalah melakukan perancangan
sistem informasi penelitian. Dalam penelitian tersebut telah menghasilkan rancangan sistem
informasi berupa rancangan alur sistem dan database. Pada penelitian akan dilakukan
pembangunan sistem administrasi penelitian (SIAP) berbasis web. Pada aplikasi akan
memanfaatkan salah satu framework yaitu framework CodeIgniter untuk pembuatan sistem
informasi ini. Dengan adanya sistem informasi administrasi penelitian ini diharapkan dapat
membantu dan memudahkan pekerjaan unit P2M STIKOM Bali khususnya sub bagian penelitian
dalam mengelola proses administrasi penelitian internal dan eksternal. Selain itu SIAP ini akan
menjadi tambahan aplikasi sistem informasi yang digunakan pada STIKOM Bali.
Beberapa referensi dan teori yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada beberapa
teori berikut :
1. Pengertian Penelitian
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 kesimpulanilmiah bagi keperluan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi [2].
2. Website
Website adalah sekumpulan informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses
oleh seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan sebuah
komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara animasi sehingga menjadi media informasi yang
menarik untuk dikunjungi oleh banyak orang [3].
3. PHP
Bahasa pemrograman PHP adalah bahasa pemrograman yang bekerja dalam sebuah webserver.
Script-script PHP dibuat harus tersimpan dalam sebuah server dan dieksekusi atau diproses dalam
server tersebut. Dengan menggunakan program PHP, sebuah website akan lebih interaktif dan
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dinamis [4]. PHP merupakan singkatan dari hypertext preprocessor. PHP merupakan bahasa
berbentuk script yang ditempatkan dalam server dan diproses di server. Hasilnya kemudian
dikirimkan ke klien, tempat pemakai menggunakan browser [5].
Secara khusus, PHP membentuk web dinamis. Artinya dia dapat membentuk suatu tampilan
berdasarkan permintaan terkini. Misalnya, anda dapat menampilkan isi database kedalam web.
Perlu diketahui bahwa PHP sebenarnya dapat dipakai secara command lin. Artinya script PHP
dapat dijalankan tanpa melibatkan web server maupun browser [6].
METODE PENELITIAN
Bagian ini akan menjelaskan mengenai tahapan dalam penelitian. Alur penelitian yang dilakukan
adalah sebagai berikut :
1. Pendefinisian masalah
Pendefinisian permasalahan dari sistem yang ingin dirancang untuk menambah pemahaman
mengenai hal tersebut.
2. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan
pembangunan sistem informasi administrasi penelitian. Metode pengumpulan data terdiri dari
beberapa tahap yaitu :
a) Metode Observasi
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek
penelitian secara langsung dan kemudian menarik kesimpulan dari seluruh kegiatan pada
objek tersebut. Observasi dilakukan pada sub bagian penelitian bagian P2M STIKOM Bali.
b) Metode Wawancara
Merupakan metode pengumpulan data melalui tatap muka secara langsung dengan pihakpihak tertentu, dalam hal ini adalah staf bagian penelitian P2M.
c) Metode Studi Pustaka
Pengumpulan data dengan cara membaca dan mamahami terhadap literatur, buku, artikel
maupun bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.
3. Analisis Sistem
Analisis sistem merupakan pemahaman akan proses-proses yang terjadi sehingga dapat
dilakukan suatu pemodelan sistem. Analisis sistem dilakukan dengan mengidentifikasi
permasalahan yang terjadi dalam proses administrasi penelitian. Hasil dari analisis
permasalahan akan digunakan dalam perancangan sistem yang diperlukan.
4. Perancangan Sistem
Perancangan sistem dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis. Perancangan sistem
merupakan perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan Entity
Relationship Diagram (ERD). Pada tahap ini juga dilakukan perancangan basis data sistem.
5. Implementasi Sistem
Implementasi sistem merupakan tahapan dalam pembuatan program aplikasi berdasarkan hasil
perancangan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, framework CodeIgniter dan
database MySQL.
6. Pengujian Sistem
7. Pengujian sistem merupakan tahapan untuk melakukan pemeriksaan terhadap aplikasi yang
telah dibangun. Pengujian sistem pada aplikasi ini menggunakan metode Black Box.
8. Pengambilan kesimpulan
Tahap ini menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan.
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Berikut ini adalah diagram alur penelitian yang dilakukan.

Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Alur Penelitian Internal
Proses administrasi penelitian internal STIKOM Bali dilakukan oleh bagian P2M. Pada
penelitian ini akan dilakukan perancangan sistem administrasi penelitian internal STIKOM Bali
khususnya proses yang dikerjakan oleh P2M. Adapun alur administrasi yang ditangani oleh P2M
dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Alur Administrasi Penelitian Internal

Alur sistem administrasi penelitian internal didapatkan berdasarkan observasi pada bagian P2M.
Data yang digunakan sebagai input dalam pembuatan semua dokumen kelengkapan administrasi
penelitian adalah data penelitian internal periode tersebut. Dokumen yang akan dibuat berdasarkan
data penelitian adalah sebagai berikut :
1. Tanda terima proposal penelitian
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Jumlah tanda terima proposal disesuaikan dengan jumlah proposal yang diajukan
Surat pengajuan dana awal penelitian
Surat pengumuman penerima peneliti
Surat kontrak penelitian internal
Jumlah surat kontrak disesuaikan dengan jumlah peneliti yang diterima proposalnya. Surat
kontrak untuk masing-masing peneliti dibuat rangkap 2.
5. Surat pengajuan sisa dana penelitian
6. Kwitansi dana 70%
7. Form evaluasi penelitian internal
Form evaluasi disesuaikan dengan jumlah peneliti yang diterima proposalnya
8. Tanda terima laporan penelitian
9. Kwitansi dana 30%
Proses administrasi penelitian internal maupun eksternal pada P2M STIKOM Bali saat ini masih
dilakukan dengan bantuan fasilitas Microsoft office dikarenakan belum adanya sistem yang
menangani proses administrasi ini. Berdasarkan hasil observasi maka dapat dijelaskan bahwa alur
proses administrasi penelitian internal adalah sebagai berikut :
1. Data input yang digunakan dalam melakukan proses administrasi adalah data proposal baru
untuk satu periode penelitian. Data proposal baru tersebut terdiri dari nama ketua maupun
anggota peneliti, judul penelitian, tahun penelitian, program studi, biaya penelitian. Data
proposal ini didapatkan dari sistem E-research STIKOM Bali karena proposal baru yang
masuk diinputkan ke dalam E-research.
2. Data proposal baru akan dibuatkan tanda terima pengumpulan proposal dengan menggunakan
fasilitas Mail Merge pada Microsoft Excel. Data input pada tahapan ini adalah data proposal
baru. Dokumen administrasi yang dihasilkan pada proses ini adalah tanda terima proposal
penelitian.
3. Tahapan berikutnya adalah membuat pengumuman penerima dana penelitian internal pada
periode tersebut berdasarkan hasil review dan keputusan dari reviewer. Data input pada
tahapan ini adalah data penerima penelitian. Data penerima penelitian internal didapatkan dari
E-research. Setelah itu akan dibuatkan surat pengumuman, surat pengajuan dana awal dan
kwitansi dana awal berdasarkan data tersebut. Dokumen administrasi yang dihasilkan pada
proses ini adalah surat pengumuman penerima, surat pengajuan dana awal dan kwitansi dana
awal penelitian internal untuk periode tersebut.
4. Tahapan berikutnya adalah pembuatan surat kontrak penelitian. surat kontrak penelitian dibuat
dengan menggunakan fasilitas Mail Merge pada Microsoft Excel. Data input untuk pembuatan
surat kontrak ini adalah data penerima proposal penelitian. Dokumen administrasi yang
dihasilkan pada tahapan ini adalah surat kontrak penelitian internal.
5. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan form evaluasi. Form evaluasi penelitian dibuat dengan
menggunakan fasilitas Mail Merge pada Microsoft Excel. Data input untuk pembuatan form
evaluasi penelitian ini adalah data penerima proposal penelitian. Dokumen administrasi yang
dihasilkan pada tahapan ini adalah form evaluasi penelitian.
6. Tahapan berikutnya adalah pembuatan surat pengajuan sisa dana dan kwitansi sisa dana. Data
input pada tahapan ini adalah dana penerima penelitian internal. Dokumen administrasi yang
dihasilkan pada proses ini adalah surat pengajuan sisa dana dan kwitansi sisa dana penelitian
internal untuk periode tersebut.
7. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan tanda terima pengumpulan laporan dengan
menggunakan fasilitas Mail Merge pada Microsoft Excel. Data input pada tahapan ini adalah
data penerima penelitian. Dokumen administrasi yang dihasilkan pada proses ini adalah tanda
terima laporan penelitian.
2.
3.
4.

Perancangan Sistem
Perancangan sistem menggunakan data flow diagram untuk menggambarkan proses dan aliran
data yang terjadi pada sistem. Perancangan sistem pada penelitian ini menggunakan Data Flow
Diagram.
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Diagram Konteks
Diagram Konteks pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3. Pada diagram konteks
dapat dijelaskan bahwa entitas dari entitas admin. Admin dapat mengelola data administrasi
penelitian baik itu input data, ubah data maupun delete data dan menerima output berupa dokumen.
DFD Level 0
Pada DFD Level 0 terdapat 3 buah proses yang sesuai dengan penjabaran dari diagram
konteks. Pada DFD Level 0 ini tergambar secara jelas proses apa saja yang dilakukan oleh entitas
admin. Pada Gambar 4 dijelaskan bahwa terdapat tiga proses dalam DFD level 0 yaitu proses login,
maintenance data utama dan administrasi penelitian.
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Hapus Data Penelitian
Edit Data Penelitian
Tambah Data Penelitian
Edit Data Reviewer
Hapus Data Reviewer
Tambah Data Reviewer
Tambah Data Pejabat
Edit Data Pejabat
Hapus Data Pejabat
Admin

Edit Data Prodi
Hapus Data Prodi
Tambah Data Prodi

Login

Edit Data Setting

0

Tanda Terima Proposal

Tanda Terima Laporan
Pengumuman
Sistem Informasi Penelitian
Surat Kontrak

Pengajuan Dana Awal

Pengajuan Dana Sisa

Kwitansi Proposal

+

Gambar 3. Diagram Konteks
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Edit Data Reviewer
Edit Data Pejabat
Edit Data Prodi
1

data detail penelitian

Tambah Data Penelitian
1

Prodi
data prodi
2

Pejabat

Tambah Data Reviewer
Hapus Data Reviewer

data pejabat

Tambah Data Pejabat
Maintenance Data Utama
3

Reviewer

data reviewe

Hapus Data Prodi
Hapus Data Pejabat

5

Setting

+

data setting
data header penelitian
4

Edit Data Setting

Admin

Tambah Data Prodi
Edit Data Penelitian
hapus data penelitian

header_Penel
itian

3
Login

Tanda Terima Proposal
Login
6

User
data user

Pengumuman
Tanda Terima Laporan
Surat Kontrak

2

data header penelitian
Pengajuan Dana Sisa
data detail penelitian
Pengajuan Dana Awal
data setting

Administrasi Penelitian
Kwitansi Proposal

data pejabat
data prodi

Gambar 4. DFD Level 0
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ERD
Pada perancangan sistem terdapat empat entitas yang berelasi yaitu penelitian, prodi, setting dan
header penelitian. Masing-masing entitas memiliki relasi one to many.

header_penelitian
id_header
tahun_penelitian
periode
id_s etting

mem iliki

s etting
id_s etting
id_ka_p2m
id_ka_pus litbang

mem iliki

penelitian
id_data_penelitian
ketua_peneliti
anggota_peneliti
judul
dana
id_prodi
id_header

mem iliki

Prodi
id_prodi
prod i

Gambar 5. ERD

Implementasi Sistem
Pada sistem informasi administrasi penelitian beberapa fasilitas yaitu master data, tanda terima,
pengumuman, surat kontrak, pengajuan dana, kwitansi dan setting. Pada setiap periode penelitian
terlebih dahulu melakukan input data master seperti data prodi, pejabat, penelitian dan reviewer
penelitian. Input master data ini akan menjadi input data dalam semua proses administrasi
penelitian. Input data penelitian pada sistem ini adalah dengan melakukan import data excel
penelitian yang didapat dari sistem eresearch. Input data penelitian dapat dilihat pada Gambar 6
dan list data penelitian yang telah diimport dapat dilihat pada Gambar 7.
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Gambar 6. Import data penelitian

Gambar 7. List data penelitian yang telah diimport

Setelah melakukan import dan input master data, user atau admin dapat melakukan generate semua
dokumen terkait administrasi penelitian secara otomatis seperti surat kontrak, kwitansi, tanda
terima, surat pengajuan dan surat pengumuman. Form isian surat kontrak dapat dilihat pada
Gambar 8 dan hasil generate surat kontrak sesuai dengan jumlah data penelitian terdapat pada list
penelitian dapat dilihat pada Gambar 9.
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Gambar 8. Tampilan isian surat kontrak

Gambar 9. Hasil generate surat kontrak penelitian

Selain generate surat kontrak, aplikasi ini dapat melakukan generate secara otomatis tanda terima
sesuai dengan jumlah list penelitian yang ada. Proses generate tanda terima proposal dapat dilihat
pada Gambar 10 dan Gambar 11.

46. InfoSys Journal, Vol 4 No 1 Februari 2016, hlm 35-47

ISSN : 2087-3085

Gambar 10. proses generate tanda terima

Gambar 11. hasil generate tanda terima

KESIMPULAN
Beberapa hal yang berhasil disimpulkan berdasarkan pelaksanaan penelitian yang dilakukan di
STIKOM Bali hingga analisa hasil yang dilakukan, adalah sebagai berikut:
1. Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi sistem informasi administrasi penelitian STIKOM
Bali. Dengan adanya sistem ini, maka akan memudahkan bagian P2M penelitian dalam
mengelola seluruh proses administrasi terkait penelitian.
2. Aplikasi SIAP yang dibangun berbasis web dengan memanfaatkan framework Codeigniter.
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SARAN
Dalam pelaksanaan proses penelitian, maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan untuk
peningkatan mutu pelaksanaan penelitian yang sama berikutnya:
1. Penelitian ini membangun sistem informasi administrasi penelitian. Penelitian selanjutnya
dapat mengintegrasikan sistem ini dengan eresearch (sistem pengajuan proposal penelitian)
sehingga input data penelitian dapat dilakukan secara otomatis dari output eresearch STIKOM
Bali.
2. Penelitian selanjutnya juga dapat mengintegrasikan sistem ini dengan help desk (sistem surat
menyurat internal) sehubungan dengan surat pengajuan dana sehingga surat pengajuan dana
dapat diterima langsung oleh bagian yang bersangkutan.
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