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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

LPPM atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah 

payung institusi bagi Pusat Penelitian dan Pusat Pengabdian kepada 

Masyarakat. LPPM mengemban tugas mengkoordinasi serta 

mengorganisasi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi di Universitas, 

khususnya darma penelitian dan darma pengabdian masyarakat. LPPM 

yang berfungsi mengelola semua kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dalam kaitan dengan 

peningkatan kualitas dosen tersebut. Kegiatan ini mendukung dalam suatu 

perguruan tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan tinggi (Pengajaran, 

Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Disamping itu LPPM 

juga bergerak dalam lingkup pengembangan manajemen data dan 

informasi. LPPM mempunyai tugas melakukan koordinasi dan 

pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta 

ikut mengusahakan pengendalian administrasi sumber daya yang 

diperlukan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk mendukung Tri 

darma Perguruan Tinggi Universitas seperti pengajuan proposal, pengajuan 

laporan akhir hingga evaluasi pendanaan yang dilakukan oleh LPPM UISI 

untuk pemenang program hibah internal UISI. LPPM juga bertugas 

mengelola anggaran pendanaan pengabdian masyarakat antara lain dana 

hibah internal, dana eksternal atau pengabdian masyarakat yang didanai 

oleh instansi lain, dan dana mandiri atau pengabdian masyarakat yang 

didanai oleh pribadi (pelaksana atau pengusul). 

Selama ini kegiatan yang ada di LPPM seperti data-data penelitian 

maupun pengabdian masyarakat belum semuanya melalui sistem atau 

masih dikelola secara manual. Pencatatan data dilakukan pada banyak file 

yang berbeda dan disimpan pada tempat yang berbeda. Hal ini 

mengakibatkan membutuhkan waktu lebih lama pada saat menyusun 
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laporan. Disamping itu pengelolaan data penelitian dan pengabdian 

masyarakat menjadi tidak terjamin serta keterlambatan akan informasi, 

sehingga menyebabkan permasalahan waktu dan tingkat validasi data 

penelitian dan pengabdian masyarakat UISI. 

Berdasarkan wacana diatas tentang permasalahan sistem LPPM, maka 

penulis membuat penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Informasi 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM UISI Berbasis Website” 

untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web yang dapat 

mempermudah dalam mengelola kegiatan di LPPM. Dimulai dari 

memudahkan menyusun laporan, monitoring progres hingga upload jurnal, 

hibah internal, serta pengelohan data-data lainnya dalam penelitian dan 

pengabdian masyarakat.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat di selesaikan dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana membuat sistem informasi LPPM yang dapat mempermudah 

kinerja dosen dan LPPM UISI? 

1.3 Tujuan & Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini yaitu membangun sebuah sistem informasi 

berbasis web untuk mengelola data penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah kinerja LPPM. 

2. Membantu proses pengelolaan data-data penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat batasan – batasan masalah yang berkaitan 

dengan pembuatan sistem informasi LPPM yang akan diimplementasikan. 

Batasan-batasan masalah tersebut antara lain: 

1. Sistem informasi LPPM yang dibuat hanya mencakup data operasional: 
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pencarian data dan info, menyusun laporan, mengelola data penelitian dan 

pengabdian masyarakat, dan hibah internal. 

2. Sistem informasi LPPM yang dibangun berbasis web. 

3. Sistem Informasi LPPM dapat digunakan oleh dosen, admin, evaluator, kepala 

departemen, dan kepala LPPM yang memiliki akun. 

4. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, PHP, 

SQL, Javascript dan Sublime Text sebagai perangkat lunak untuk penulisan 

script. 
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