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PANDUAN PENELITIAN STMIK ROYAL 

 

A. Pendahuluan 

 

Penelitian Dosen dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka 

membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan program ini meliputi bidang 

ilmu: (1) Teknologi Informasi, (2) Ekonomi, (3) Kewirausahaan, Koperasi dan UMKM, 

(4) Sosial dan Humaniora, (5) Hukum, (6) Pendidikan. Penelitian ini diperuntukkan bagi 

dosen tetap STMIK Royal Kisaran (Yayasan dan DPK) Penelitian ini harus terarah dan 

bersifat top-down atau bottom-up dengan dukungan dana, sarana dan prasarana 

penelitian dari STMIk Royal Kisaran. 

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ristekdikti, penelitian 

Dosen merupakan salah satu skema penelitian yang pengelolaannya dilakukan oleh 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) STMIK Royal Kisaran. 

Program ini dimaksudkan untuk mengarahkan dan membimbing dosen-dosen sebagai 

peneliti STMIK Royal Kisaran agar kompetensi dan kepekaan menelitinya meningkat 

sehingga menjadi peneliti mandiri dan produktif. Selain itu, hasil  penelitian  ini 

diharapkan  dapat memberikan  sumbangan  langsung terhadap peningkatan kualitas 

perkuliahan berupa teori baru, aplikasi teori, buku ajar, model pembelajaran, 

peningkatan kompetensi dosen, peningkatan publikasi ilmiah, peningkatan perolehan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menyusun model pemberdayaan masyarakat serta 

meningkatkan suasana ilmiah di perguruan tinggi. Setelah penelitian selesai, para 

peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, 

dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih 

tinggi yang berskala nasional. 

Pelibatan mahasiswa merupakan aspek penting yang dipersyaratkan bagi 

program penelitian pemula ini.  Pada tingkat Nasional jumlah keterlibatan mahasiswa 

dalam penelitian dosen merupakan salah satu tolok ukur kinerja lembaga dalam bidang 

penelitian.  Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pendidikan dalam 

mendidik mahasiswa menjadi sarjana peneliti yang handal. Diharapkan dosen peneliti 

melibatkan mahasiswa dalam penelitian ini, minimal mahasiswa bimbingan skripsi atau 
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bimbingan ke penasehatan akademis.  Melalui pelibatan mahasiswa tersebut diharapkan 

akan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman meneliti antara dosen dengan 

mahasiswa secara intens, sehingga mahasiswa akan memiliki kemampuan meneliti 

untuk penulisan skripsi, dan berkonstribusi terhadap percepatan penyelesaian studi 

mahasiswa, termasuk juga kemampuan mahasiswa dalam meraih hibah-hibah 

kompetitif  Program Kreatif Mahasiswa di tingkat nasional. 

 

B. Tujuan 

 

Tujuan Penelitian Dosen STMIK Royal Kisaran adalah:  

1. Menyelaraskan penelitian di perguruan tinggi (PT) dengan kebijakan dan program 

pembangunan lokal/nasional melalui pemanfaatan kepakaran Perguruan Tinggi, 

sarana, dan prasarana penelitian dan atau sumber daya setempat.  

2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan 

komparatif. 

3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi 

masyarakat Indonesia. 

4. Meningkatkan mutu dan kompetensi para dosen serta budaya ilmiah di STMIK 

Royal Kisaran  

5. Meningkatkan mutu penelitian dan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional, 

jurnal terakreditasi maupun jurnal internasional.   

 

C. Pembiayaan 

 

1. Besarnya dana untuk penelitian adalah Rp 1.500.000,- s/d. Rp 3.000.000,-, per judul 

penelitian.  

2. Besarnya dana untuk  penelitian di masing-masing jurusan disesuaikan dengan 

alokasi dana yang tersedia dan diperoleh melalui kompetisi. 

3. Kategori penelitian pada Point E dana penelitian bisa bersumber dari DIPA Yayasan 

Pendidikan Royal Teladan Asahan dan juga Dana Mandiri Pengusul. 

4. Untuk Dana Mandiri Pengusul Penelitian wajib mengikuti SOP penelitian yang 

berlaku pada LPPM STMIK Royal Kisaran. 
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D. Persyaratan 

 

1. Persyaratan Administrasi Peneliti 

a) Tim peneliti terdiri atas ketua dan anggota, maksimum 3 orang (Dosen 

Pemula). 

b) Jabatan fungsional untuk ketua minimal Asisten Ahli (Dosen Pemula). 

c) Dana setiap judul penelitian minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus 

ribu rupiah). 

d) Pada tahun yang sama peneliti hanya boleh sekali menjadi ketua dan hanya 

boleh sekali menjadi anggota. 

e) Semua Tim peneliti harus menandatangani biodata yang dilampirkan. 

f) Penulisan laporan penelitian menggunakan kertas A4, margin : TOP : 4, 

Left: 4, Right: 3, dan Bottom : 3 

g) Font : Times New Roman, Size : 12 

h) Laporan diketik dengan jarak baris 1,5 spasi, kecuali ringkasan dan daftar 

pustaka, yaitu dengan jarak baris 1 spasi. 

i) Setiap judul BAB ditulis dengan huruf Kapital dan Bold 

j) Setiap sub bab, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan semua 

tulisan bold. 

k) Menyerahkan laporan sebanyak 1 eksemplar ke LPPM STMIK Royal 

l) Warna cover laporan berwarna Biru Tua dan kertas senyawa. 

2. Kewajiban Peneliti 

a) Dosen yang menerima dana penelitian harus melakukan pencatatan semua 

penggunaan dana penelitian dalam satu buku penggunaan dana, disertai 

dengan bukti-bukti yang sah. 

b) Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi 

dalam bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasilnya. 

c) Penerima hibah dana wajib menyampaikan laporan kemajuan dan laporan 

akhir kepada LPPM STMIK Royal. (Monev) 

d) Kelalaian yang menyebabkan tidak terselesaikannya penelitian sehingga 

luaran yang dijanjikan tidak terpenuhi oleh setiap peneliti menjadi 

tanggungjawab peneliti sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

e) Setiap peneliti yang melakukan tindakan penyalahgunaan/penyimpangan 

pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan akan ditindak/diberikan 

sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

f) Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan menyajikan hasil 

penelitiannya dalam forum dan mempublikasikannya dalam jurnal. 
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E. Kategori 

 

Dosen Magister/Master (Pemula) 

1. Pengusul telah mendapat gelar Magister/Master 

2. Pengusul terdiri atas Ketua dan Anggota (Maksimal 3 orang dalam satu pengusul) 

Dosen Doktor  

1. Pengusul telah mendapat gelar Doktor 

2. Proposal Penelitian Dosen diajukan secara Individu.  

Guru Besar  

1. Pengusul telah menempati jabatan fungsional Guru Besar 

2. Proposal Penelitian Dosen diajukan secara Individu.  

Kolaboratif  

1. Pengusul telah mendapat gelar Master/Doktor atau telah menempati jabatan 

fungsional Lektor.  

2. Proposal Penelitian Dosen diajukan secara Kelompok dari Departemen berbeda 
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A. FORMAT PROPOSAL PENELITIAN STMIK ROYAL 

 

1. Format Cover Proposal Penelitian 

USULAN PENELITIAN 

 DOSEN TETAP STMIK ROYAL 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

      

 

 TIM PENELITI : 

 

1. SAFRIAN ASWATI, S.KOM, M.KOM (Ketua) 

NIDN. 0129098501 

2. .........................................................  (Anggota) 

NIDN. ..................... 

 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER 

(STMIK)  ROYALKISARAN 

MARET 2017 
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2. Format Halaman Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITIAN DOSEN TETAP STMIK ROYAL 
 

Judul Penelitian :  

Nama Rumpun Ilmu : Sistem Informasi 

   

Ketua Peneliti       

a.  Nama Lengkap/Gelar :  

b. NIDN :  

c. Jabatan Fungsional :  

d. Program Studi :  

e. No HP :  

f. Alamat Surel (e-mail) :  

Anggota Peneliti (1)   

   a. Nama Lengkap :  

   b. NIDN :  

   c. Perguruan Tinggi : STMIK Royal Kisaran 

Mahasiswa yang ikut terlibat   

   a. Nama Lengkap   

   b. NIM   

   c. Perguruan Tinggi   

Lama Penelitian Keseluruhan :  

Penelitian Tahun Ke :  

Biaya Penelitian Keseluruhan :  

Biaya Tahun Berjalan  : - Diusulkan ke Dipa Yayasan 

- Dana Internal PT (STMIK Royal) 

  Rp.,- 

  

Mengetahui,  

Ketua STMIK Royal Kisaran 

 

 

(Nama Lengkap dengan Gelar) 

NIP.  

Kisaran,      September 2015 

Ketua Peneliti, 

 

 

 

(Nama Lengkap dengan Gelar) 

NIDN.  

Menyetujui, 

Ketua LPPM STMIK Royal Kisaran 

 

 

(Safrian Aswati, S.Kom, M.Kom, MTA) 

                                NIDN. 0129098501 
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3. Format Ringkasan  

 

RINGKASAN 

 

 

Ringkasan merupakan rakuman dari isi laporan penelitian. Ringkasan ditulis maksimal 

dalam 250 kata dengan jarak baris 1 spasi yang didalamnya sudah meliputi, dasar 

kenapa penelitian dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan 

dalam menyelesaikan masalah, dan hasil yang diharapkan setelah penelitian selesai 

dilakukan. 

  

Kata Kunci :  
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4. Format Kata Pengantar 

 

KATA PENGANTAR 

 

Pada halaman kata pengantar, inti pokoknya puji-pujian terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa atas selesainya penelitian dan laporan penelitian, dan ucapan terima kasih terhadap 

siapa saja yang terlibat dalam penelitian dan peneyelesaian laporan penelitian. Pada 

akhir halaman kata pengantar ditulis tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Ditulis nama dan 

ditandatangani. 
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5. Format Daftar Isi 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN PENGESAHAN  .............................................................................  

RINGKASAN .......................................................................................................   

DAFTAR ISI ........................................................................................................    

DAFTAR GAMBAR  ...........................................................................................   

DAFTAR TABEL  ...............................................................................................   

BAB 1. PENDAHULUAN ...................................................................................   

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................................   

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN ..............................................................   

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN .................................................   

LAMPIRAN 1. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN .............................  

LAMPIRAN 2. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN 

TUGAS .......................................................................................   

LAMPIRAN 3. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA .....................................   

LAMPIRAN 4. SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI ..........................   

LAMPIRAN 5. PENGAJUAN INSENTIF PROPOSAL PENELITIAN ............  

LAMPIRAN 6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .........................................  

LAMPIRAN 7. SURAT TUGAS .........................................................................  
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

  Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, Koperasi Kantor Bupati 

Asahan sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi tersebut dengan 

menggunakan komputer dalam setiap aktifitas kerjanya seperti dalam hal pengolahan 

data. Penggunaan komputer ini sangatlah tepat sekali, guna menghindari hal-hal yang 

tidak diinginkan terjadi, seperti kehilangan data yang akan diolah serta keterlambatan 

pada saat melakukan pekerjaan. 

Ketika dilakukan penelitian pada Koperasi Kantor Bupati Asahan khususnya 

dalam persediaan barang, terlihat belum adanya sistem yang maksimal serta belum 

didukung dengan analisis yang baik dalam hal memanajemen persediaan barang. 

Analisis persediaan barang merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui 

seberapa banyak total persediaan barang yang akan datang ketika persediaan awal 

mendekati habis, mengetahui berapa biaya maksimum yang dikeluarkan untuk memesan 

persediaan barang yang akan datang serta mengetahui berapa kali frekuensi pemesanan 

selama kegiatan persediaan barang berlangsung. Persediaan merupakan salah satu unsur 

yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara berkelanjutan diperoleh, diubah 

kemudian dijual kembali (Fredy Rangkuti, 2002). Melihat akan hal ini maka diupayakan 

untuk membuat usulan sistem terkait dengan analisis persediaan barang pada Koperasi 

Kantor Bupati Asahan dengan Model Economic Order Quantity untuk menjawab hal 

tersebut diatas. Analisis ini nantinya juga akan didukung dengan sistem komputerisasi 

berupa sebuah program aplikasi yang mudah untuk dipahami dan sesuai dengan konsep 

Model Economic Order Quantity. Sesuai dengan latar belakang masalah di atas maka 

dijabarkan beberapa rumusan masalah yaitu apakah sudah ada analisis yang tepat dalam 

manejemen persediaan barang pada Koperasi Kantor Bupati Asahan ? Bagaimana 

membuat analisis persediaan yang baik dalam manajemen persediaan  barang pada 

Koperasi Kantor Bupati Asahan ?. Bagaimana merancang sebuah sistem dengan 

komputerisasi guna mendukung analisis persediaan barang ? 
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Ruang lingkup pembahasan yang ada dalam penelitian ini adalah mengangkat 

pembahasan mengenai konsep persediaan serta analisis persediaan dengan model 

Economic Order Quantity, hasil dari analisis berupa quantity persediaan akan datang, 

biaya minimum, frekuensi pemesanan kembali pesediaan serta yang terkait dengan 

model Economic Order Quantity serta analisis pesediaan ini juga didukung dengan 

program aplikasi.  

            Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai antara lain (1) 

Merancang sebuah sistem yang dapat melakukan analisis dan pengolahan data terkait 

dengan persediaan barang pada Koperasi Kantor Bupati Asahan. (2) Menganalisis lebih 

rinci lagi untuk model persediaan barang dengan economic order quantity, dimana hasil 

dari analisis ini nantinya akan menentukan quantitas persediaan barang. (3) Merancang 

sistem dan perangkat lunak yang dapat menghasilkan ouput terkait dengan persediaan 

barang pada Koperasi Kantor Bupati Asahan dalam bentuk laporan-laporan yang 

terperinci yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Serta memudahan 

dalam mencari informasi apabila ada pengkoreksian terhadap data tertentu. (4) 

Membandingkan sejauh mana efesiensi dan efektifitas sistem informasi yang dirancang 

dengan sistem yang sedang berjalan. 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat (1) Memberikan alternatif sistem usulan 

kepada Koperasi Kantor Bupati Asahan yang nantinya dapat digunakan untuk 

memudahkan pekerjaan dalam sistem persediaan barang. (2) Dari alternatif sistem yang 

ada akan dapat membantu Koperasi Kantor Bupati Asahan dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan sistem persediaan barang. Penelitian ini nantinya akan 

dipublikasikan ke dalam jurnal nasional atau juga disampaikan secara oral dalam 

seminar nasional. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Pada bagian ini berisi pustaka dari penelitian yang sebelumnya yang sudah 

dipublikasi terkait dengan judul/topik yang diangkat dengan mencantumkan nama 

peneliti, judul dan nama jurnal serta kesimpulan dari penelitian tersebut. 

2. Sistem 

 Supaya dapat memahami atau dapat mendefinisikan sebuah sistem terdapat dua 

pendekatan yang dapat digunakan untuk menerangkannya, yaitu: 

1. Pendekatan yang menekankan pada prosedur 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan 

kegiatan yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu (Jogiyanto, 2005:5). Menurut Richard F. Neuschel Prosedur adalah 

rangkaian operasi klerikal (tulis menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam 

satu atau lebih departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang 

seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi (Jogiyanto. 2005:1). 

2. Pendekatan yang menekankan pada komponen/elemen 

Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa sub-sub sistem, dan sub-sub sistem 

tersebut dapat pula terdiri dari beberapa sub-sub sistem yang lebih kecil. 

 

2.    Informasi 

Informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung 

kelansungan perkembanganya. Akibat bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu 

tertentu perusahaan akan mengalami ketidak mampuan mengontrol sumber daya, yang 

pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan 

pesaingnya. 

Robert N. Anthony dan John Dearden menyebut keadaan sistem dalam 

hubungannya dengan keberakhiranya dalam istilah entropy. Inforasi yang berguna bagi 
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siste aka meghindari proses entropy yang disebut dengan negative entropy atau 

negentropy (Jogiyanto, 2005:7). 

Adapun defenisi dari informasi adalah: 

Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan  lebih berarti bagi yang 

menerimanya. 

3.    Sistem Informasi 

Menurut Robert A. Leitch dan K. Rosoe Davis Sistem Informasi didefenisikan 

sebagai berikut : 

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat 

manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar 

tertentu dengan laporan-laporan yag diperlukan (Jogiyanto, 2005:5). 

4.    Komponen Sistem Informasi 

  Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah 

blok bangunan (building block), dimana masing-masing blok ini saling berinteraksi satu 

sama lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuannya. (Jogiyanto, 2005). 

Adapun blok-blok tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Blok  Masukan (Input Block) 

Meliputi, metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan 

dimasukkan, dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

2. Blok Model (Model Block) 

Terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang berfungsi 

memanipulasi data untuk keluaran tertentu. 

3. Blok Keluaran (Output Block) 

Berupa keluaran dokumen dan informasi yang berkualitas.  

4. Blok Teknologi (Technology Block) 

Untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, 

menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta membantu pengendalian dari 

sistem secara keseluruhan. 
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5. Blok Basis Data (Database Block) 

Merupakan kumpulan data yang berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di 

perangkat keras komputer dan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 

6. Blok Kendali (Controls Block) 

Meliput masalah pengendalian yang berfungsi mencegah dan menangani 

kesalahan/kegagalan sistem. 

 

5.    Tinjauan Umum Pengembangan Sistem 

 Pengembangan sistem berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk 

menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah 

ada (Jogiyanto, 2005).  

Sistem yang lama perlu diperbaiki/diganti  karena beberapa hal, diantaranya: 

1. Timbulnya permasalahan-permasalahan (problems) 

Permasalahan tersebut dapat berupa: 

a. Ketidakberesan dalam sistem yang lama, sehingga sistem tidak dapat bekerja 

sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya: adanya kecurangan dalam kegiatan 

perusahaan, kegiatan yang tidak efisien, dan lain-lain.  

b. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. 

Contohnya: kebutuhan  informasi yang semakin luas, volume pengolahan data 

semakin meningkat, dan lain-lain. 

2. Untuk meraih kesempatan-kesempatan (opportunities) 

Dalam keadaan pasar bersaing, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun 

untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada. Untuk mendapatkan informasi 

tersebut, perlu adanya tekhnologi informasi yang lebih canggih, bila tidak dapat 

memanfaatkan tekhnologi informasi dengan baik maka kesempatan-kesempatan ini 

akan jatuh ketangan pesaing. 

3. Adanya instruksi-instruksi (directives) 

Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi dari atasan 

atau pihak luar perusahaan seperti peraturan pemerintah. 



15 
 

6.    Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

Proses pengembangan sistem mempunyai beberapa tahapan mulai dari sistem itu 

direncanakan sampai dengan sistem tersebut diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara. 

Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

Untuk lebih jelasnya, adapun tahap-tahap yang harus dilaksanakan secara 

sistematis dalam pengembangan sistem informasi adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakkan dan perencanaan sistem (System planning). 

a. Permintaan untuk studi suatu sistem (request for a system studi). 

b. Pengamatan/investigasi awal (initial investigation). 

c. Studi kelayakan (feasibility study). 

Kebijakan dan perencanaan 

sistem 

Analisa sistem 

Desain sistem secara umum 

Desain sistem terinci 

Seleksi  sistem 

Implementasi sistem 

Perawatan sistem 

Awal proyek sistem 

Pengembangan  

sistem 

Manajemen sistem 
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2. Analisa sistem (System analysis) 

a. Mendefenisikan kembali masalah (redefine the problem). 

b. Memahami sistem yang ada (understand the existing system). 

c. Menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai dan hambatan-hambatan 

pada suatu sistem baru (determine user requirements and constraints on 

a new system). 

d. Model logika dari pemecahan yang direkomendasi (logical model of the 

recommended solution). 

3. Desain sistem (System design) 

a. Desain ouput (output design). 

b. Desain Input (input design). 

c. Desain file (file design). 

4. Implementasi sistem (System implementation) 

a. Pembangunan sistem (system building). 

b. Pengetesan (Testing). 

c. Instalasi/konversi (installation/conversion). 

d. Operasi (operation). 

e. Kaji ulang setelah implementasi (post-implementation review). 

5. Perawatan (Maintenance) 

a. Menggunakan sistem 

b. Audit Sistem 

c. Memelihara Sistem 

d. Perawatan dan peningkatan-peningkatan 

 

7.    Konsep Dasar Persediaan 

Persediaan adalah sejumlah bahan-bahan, bagian-bagian yang disediakan dan 

bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta 

barang-barang jadi/produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen 

setiap waktu (Freddy Rangkuti, 2002:1). 
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Persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi 

perusahaan yang secara berkelanjutan diperoleh, diubah kemudian dijual kembali. 

Manfaat adanya persediaan antara lain: 

1. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang 

2. Menghilangkan resiko barang yang rusak 

3. Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan 

4. Mencapai penggunaan mesin yang optimal 

5. Memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen 

 

8.    Jenis-Jenis Persediaan 

Jenis-jenis persediaan dapat ditinjau dari dua segi yaitu (Freddy Rangkuti, 

2000:7): 

1. Jenis persediaan menurut fungsinya, terdiri atas: 

a. Batch Stock/Lot Size Inventory 

Yaitu persediaan yang diadakan karena pembelian atau pembuatan barang-

barang dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat 

itu. 

b. Fluctuation Stock 

Yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan 

konsumen yang tidak dapat diramalkan. 

c. Anticipation Stock 

Yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang 

dapat diramalkan dan untuk menghadapi penjualan atau permintaan yang 

meningkat. 

2. Jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang, terdiri atas: 

a. Persediaan bahan baku 

b. Persediaan bagian produk/komponen yang dibeli 

c. Persediaan bahan-bahan pembantu 

d. Persediaan barang-barang setengah jadi/barang dalam proses 

e. Persediaan barang jadi 
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9. Fungsi Persediaan 

1. Fungsi Decoupling 

Adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi 

permintaan langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan yang diadakan 

agar perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam 

hal kuantitas dan waktu pengiriman. 

2. Fungsi Economic Lot Sizing 

Adalah persediaan yang diadakan untuk mempertimbangkan penghematan-

penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan perunit menjadi 

lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan 

pembelian dalam kuantitas yang lebih besar. 

3. Fungsi Antisipasi 

Adalah persediaan diadakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 

yang akan terjadi seperti untuk menghadapi ketidakpastian jangka waktu 

pengiriman dan permintaan akan barang-barang selama periode tertentu (Freddy 

Rangkuti, 2002:1). 

 

10. Biaya-Biaya Persediaan 

Untuk pengambilan keputusan penentuan besarnya jumlah persediaan,  maka 

harus mempertimbangkan biaya-biaya variabel berikut ini (Assauri Sofjan (1999:172). 

Biaya penyimpanan (Holding cost atau Carrying cost) 

Biaya penyimpanan perperiode akan lebih besar apabila kuantitas barang yang 

dipesan semakin banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi.  

Biaya penyimpanan persediaan biasanya berkisar antara 12 sampai 40 persen dari 

harga barang. Untuk perusahaan manufacturing biasanya rata-rata secara konsisten 

sekitar 25 persen. 

1. Biaya pemesanan atau pembelian (Ordering cost atau Procurement cost) 

Pada umumnya biaya per pesan tidak naik bila kuantitas pesanan bertambah besar. 

Tetapi bila semakin banyak komponen yang dipesan setiap kali pesan, jumlah 

pesanan per periode turun, maka biaya pemesanan total akan turun. 

2. Biaya penyiapan (Manufacturing atau Set-up cost) 
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Biaya yang dikeluarakan perusahaan untuk menghadapi biaya penyiapan (set-up 

cost) untuk memproduksi komponen tertentu. 

3. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan (Shortage cost) 

Biaya yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. 

 

11.  EOQ (Economic Order Quantity) 

Merupakan salah satu metode perhitungan dalam manajemen persediaan yang 

bertujuan untuk menetukan jumlah pesanan yang ekonomis dengan memperkecil biaya 

pemesanan barang (Ordering Cost) dan biaya penyimpanan barang (Carrying Cost) 

(Krista, 2006:291). 

Jumlah pesanan ekonomis (EOQ) terjadi pada kondisi Ordering Cost sama 

dengan Carrying Cost atau jumlah Ordering Cost dan Carrying Cost yang minimal 

selama satu tahun. Untuk menghitung EOQ dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

1. Menggunakan tabel (Tabular) 

Menentukan jumlah pesanan ekonomis dengan cara menyusun suatu daftar 

(tabel) jumlah pesanan dan jumlah biaya per tahun. Dimana EOQ dapat 

ditentukan pada saat Carrying Cost bernilai sama dengan Ordering Cost. 

2. Menggunakan grafik (Graphical) 

Menetukan jumlah pesanan ekonomis dengan cara menggambarkan grafik 

Carrying Cost, grafik Ordering Cost dan Grafik Total Cost. Ketiga grafik 

tersebut dibuat dalam satu gambar dimana sumbu vertikal menunjukkan besarnya 

biaya-biaya dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah pesanan selama satu 

tahun. 

3. Menggunakan rumus (Formula) 

Menentukan jumlah pesanan ekonomis dengan cara memasukkan kedalam rumus 

matematik yang telah ditentukan. 

Simbol-simbol yang digunakan pada rumus tersebut adalah: 

D = Jumlah kebutuhan (dalam unit) pertahun 

Cs = Biaya pemesanan setiap kali pesan (Ordering Cost) 

Cc = Biaya penyimpanan setiap unit pertahun (Carrying Cost) 

Q = Jumlah optimum pemesananan per order (dalam unit) 

F = Jumlah optimum order pertahun 
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V = Waktu optimum interval pemesanan 

1. Formula/rumus untuk menentukan jumlah optimum unit per order (Q) 

Terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan 

2

.. QCc

Q

DCs
  Jadi 

Cc

DCs
Q

.2
  

2. Formula/rumus untuk menentukan jumlah optimum order per tahun (F) 

Q

R
F   atau 

Cs

CcD
F

2

.
  

3. Formula/rumus untuk menentukan waktu optimum interval pemesanan (V) 

F
V

1
  atau 

D

Q
V   atau 

CcD

Cs
V

.

2
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BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

1. Kerangka Kerja Penelitian (Frame Work) 

(Ada Narasi) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Kerja 

 

2. Uraian Kerangka Kerja 

 Berdasarkan kerangka kerja pada gambar 3.1 maka dapat diuraikan langkah 

kerja sebagai berikut :  

 

1.         Pengumpulan Data  

A. Metode Kepustakaan 

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini yang bersifat teoritis dengan cara membaca buku, majalah-majalah dan 

tulisan yang berkaitan erat dengan penelitian. Studi ini juga bertujuan untuk 

menguatkan dasar-dasar pengerjaan penelitian  ini sehingga tidak terlepas dari ketentuan 

yang berlaku. 

Analisa   

Pengumpulan Data 

Implementasi  

Perancangan 
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2.         Analisa 

Analisis/analisa sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 

kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-

hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat 

diusulkan perbaikan-perbaikan. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan-

kebutuhan serta analisis kelayakan untuk mendukung pengembangan sistem informasi 

persediaan barang pada Koperasi Kantor Bupati Asahan. 

 

3.         Perancangan 

Desain didalam suatu sistem adalah suatu kegiatan atau kerja untuk membuat 

desain atau gambaran tentang sistem yang akan diimplementasikan. Tahap desain 

dilakukan dengan merancang dengan notasi diagram terkait dengan pengembangan 

sistem informasi persediaan barang pada Koperasi Kantor Bupati Asahan. 

 

4.         Implementasi Sistem 

 Implementasi sistem merupakan prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan 

desain sistem yang ada dalam dokumen desain yang disetujui, menguji sistem, 

menginstal, dan memulai sistem yang baru yang telah diperbaiki.  
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

  

1. Anggaran Biaya 

Untuk melancarkan pelaksanaan penelitian ini ada dua skema pembiayaan yang 

dilakukan yaitu usulan biaya ke DIKTI dan pembiayaan mandiri dengan total biaya 

sebesar Rp. 14.795.000,-. Secara rinci anggaran biaya terbagi dalam dua bagian, yaitu 

bagian pertama dalam bentuk justifikasi anggaran dan bagian kedua rekapitulasi 

anggaran penelitian. 

a. Justifikasi Anggaran Biaya Penelitian 

Justifikasi anggaran meliputi biaya honor, peralatan penunjang, pembelian bahan 

habis pakai, biaya perjalanan lokal dan antara kota/kabupaten serta biaya publikasi. 

Secara lebih rinci besaran anggaran yang dibutuhkan terlihat pada lampiran 1. 

b. Rekapitulasi Anggaran Biaya Penelitian 

Rekapitulasi anggaran biaya penelitian seperti terlihat dibawah ini. 

Biaya yang Diusulkan (Rp) 

1. Gaji dan upah (16.5%)      Rp. 2.400.000,- 

2. Peralatan Penunjang (0.03%)     Rp. 420.000,- 

3. Bahan habis pakai dan peralatan (59.1%)    Rp. 8.735.000,- 

4. Perjalanan (10.1%)      Rp. 1.440.000,- 

5. Lain-lain (publikasi, seminar, laporan final) (12.1%)  Rp. 1800.000,- 

Jumlah                   Rp. 14.795.000,- 

 

2.  Jadwal Pelaksanaan penelitian 

Rencana waktu penelitian mulai dari tanggal 13 April  2015 sampai dengan 

tanggal 13 Desember  2015. Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi: 

a. pelaksanaan persiapan penelitian. 

b. pelaksanaan pra penelitian. 

c. sosialisasi dan penetapan lokasi penelitian. 
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d. pengadaan alat dan bahan penelitian. 

e. pelaksanaan studi perpustakaan. 

f. pengambilan data di lapangan. 

g. analisis data. 

h. penyusunan laporan penelitian. 

i.  pengiriman laporan penelitian. 

j. publikasi hasil penelitian. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 

1. Honorarium 

Nama Honor/Jam 

(Rp) 

Waktu 

(Jam/Minggu) 

Minggu Honor Per 

Tahun (Rp) 

Dewi Anggraeni, 

S.Kom., M.Kom  

    

Rizaldi, S.Kom., M.Kom     

Sub Total 2.000.000 

 

2. Bahan Habis Pakai dan Peralatan 

Material Pemakaian Kuan

titas 

Satuan Harga 

Satuan 

(Rp.) 

Jumlah 

Harga 

(Rp.) 

Buku xxxxxx 5 Buku 75.000 375.000 

Map Operasional 15 Lebar 2.000 30.000 

xxxxxxxx xxxxxxxx    75.000 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx    45.000 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx    50.000 

xxxxxxxx xxxxxxxx    210.000 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx    200.000 

xxxxxx xxxxxx    775.000 

xxxxxx xxxxxx    1.000.000 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx    240.000 

Sub Total 3.000.000 

 

3. Perjalanan 

Material Pemakaian Kuantitas Satuan Harga 

Satuan 

(Rp.) 

Jumlah 

Harga 

(Rp.) 

     300.000 

     200.000 

Sub Total 500.000 

 

 

4. Pengeluaran Lainnya 

Material Pemakaian Kuantitas Harga Satuan 

(Rp.) 

Jumlah Harga 

(Rp.) 

Pembuatan Laporan    300.000 

Publikasi    300.000 

Seminar    200.000 
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Biaya tak terduga    230.000 

Sub Total 1.030.000 

 

Total Keseluruhan : 6.530.000 

Terbilang : Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah 
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Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 

No Nama/NIDN 
Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(Jam/Minggu) 

Uraian Tugas 

1      

1      
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Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota 

 

Biodata Ketua 

 

A. Identitas Diri Ketua 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  

2 Jenis Kelamin  

3 Jabatan Fungsional  

4 NIP/NIK/Identitas Lainnya  

5 NIDN  

6 Tempat Dan Tanggal Lahir  

7 E-Mail  

8 No. Telepon/HP  

9 Alamat Kantor  

10 No. Telepon/Faks  

11 Matakuliah yang diampu 1.  

12 Lulusan yang telah dihasilkan  

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Gunadarma Universitas Putra 

Indonesia “YPTK” 

Padang 

- 

Bidang Ilmu   - 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

  - 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

  - 

 

C. Pengamalam Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 
Dana 

Sumber Jml (Juta Rp) 

     

 

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Dana 

Sumber Jml (Ribu Rp) 

1     

2     

3     
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E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1    

    

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terkahir 

No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 

Ilmiah 
Waktu dan Tempat 

1    

2    

 

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

     

 

H. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 

Tahun Terakhir 

No 

Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya Yang Telah 

Diterapkan 

Tahun 
Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

 

J. Penghargaan 10 Tahun Terakhir (Dari Pemerintah, Asosirsi der Intitusi Lainnya) 

No Judul Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

    

 

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

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 

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

persyaratan dalam pengajuan Penelitian Dosen Pemula. 

 

Kisaran, 30 Oktober 2017 

Ketua Peneliti Peneliti, 

 

 

 

(Nama Lengkap Beserta Gelar) 

NIDN: ........... 
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Biodata Anggota 

 

A. Identitas Diri Ketua 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  

2 Jenis Kelamin  

3 Jabatan Fungsional  

4 NIP/NIK/Identitas Lainnya  

5 NIDN  

6 Tempat Dan Tanggal Lahir  

7 E-Mail  

8 No. Telepon/HP  

9 Alamat Kantor  

10 No. Telepon/Faks  

11 Matakuliah yang diampu 1.  

12 Lulusan yang telah dihasilkan  

 

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

STMIK Indonesia Padang Universitas Putra 

Indonesia “YPTK” 

Padang 

- 

Bidang Ilmu   - 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

  - 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

  - 

 

C. Pengamalam Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 
Dana 

Sumber Jml (Juta Rp) 

     

D. Pengalaman Pengabdian Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Dana 

Sumber Jml (Ribu Rp) 

1     

2     

3     
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E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1    

2    

3    

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terkahir 

No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 

Ilmiah 
Waktu dan Tempat 

1    

2    

 

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

     

 

H. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

     

 

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 

Tahun Terakhir 

No 

Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya Yang Telah 

Diterapkan 

Tahun 
Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

 

 

J. Penghargaan 10 Tahun Terakhir (Dari Pemerintah, Asosirsi der Intitusi Lainnya) 

No Judul Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

    

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

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian 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 Penelitian Dosen Pemula. 
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Kisaran, 30 Oktober 2017 

Anggota Peneliti, 

 

 

 

(Nama Lengkap Beserta Gelar) 

NIDN: ............. 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 

 

 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL 

  

  

  

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

  

Nama   : (Nama Lengkap Beserta Gelar) 

NIDN   : .............. 

Pangkat / Golongan : ............... 

Jabatan Fungsional : ................ 

  

  

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:  

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” yang  diusulkan  dalam  skema penelitian 

dosen tetap untuk tahun anggaran 2017 bersifat original (bebas dari plagiat). Adapun 

kalimat yang dikutip dan referensi kasus yang penulis gunakan, disebutkan nama dan 

ditulis dalam daftar pustaka. Proposal penelitian ini 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. 

 

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

  

   

  Kisaran, 30 Oktober 2017 

Mengetahui, 

Ketua Lembaga Penelitian dan  

Pengabdian Masyarakat 

 

 

 

 

(... Nama Lengkap berserta gelar...) 

NIDN : ................. 

  

Ketua Peneliti, 

 

 

 

 

 

(... Nama Lengkap berserta gelar...) 

NIDN : ................. 
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Lampiran 5. Pengajuan Insentif Proposal Penelitian 

   FORMULIR 
No F-1 

Berlaku Juni 2017 

PENGAJUAN PENELITIAN Revisi 

 Unit LPPM 

 

1. Data Dosen/ Pengusul (Ketua)  

 - Nama  

 - NIDN  

 - Jabatan Fungsional/Golongan  

 - No HP/Email  

2. Data Dosen/ Pengusul (Anggota)  

 - Nama  

 - NIDN  

 - Jabatan Fungsional/Golongan  

 - No HP/Email  

3. Bidang Keahlian  

4. 

Program Studi 

 

 

5. Judul Penelitian  

6 Jangka Waktu Penelitian   

7. Jenis Penelitian 1. Kualitatif 

2. Kuantitatif 

3. Survey 

4. Hubungan/Korelasional (minimal 2 

variabel penelitian) 

5. Komparasi atau Perbedaan 

8. Tahun Penelitian  

9. Jumlah Usulan Dana Penelitian  

10. Sumber Dana DIPA Yayasan 

                                                                              

                                                                    Kisaran,....................... 

Ketua Peneliti                                             Mengetahui 

                                                                    Ketua LPPM 

 

 

 

...............................................                     Safrian Aswati, S.Kom, M.Kom, MTA 

NIDN.                                                         NIDN. 0129098501 
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Lampiran 6. Pernyataan Bebas Plagiat 

 FORMULIR No F-3 

Berlaku 

JUNI 

2017 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT Revisi  

Unit LPPM 

Dalam rangka permohonan insentif proposal penelitian/abdimas yang diajukan ke LPPM, 

saya yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

 

1. Judul :  

2. Penelitian atau kegiatan Pengabdian Masyarakat  tersebut diatas bebas dari 

plagiarism. 

3. Penelitian atau kegiatan Pengabdian Masyarakat  tersebut tersebut diatas 

belum pernah mendapat insentif sebelumnya. 

4. Apabila terbukti bahwa informasi yang saya sampaikan tersebut diatas tidak 

sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka saya akan bertanggung-jawab 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

Kisaran,tanggal.............. 

                                                                                    Dosen, 

 

 

 

........................................ 
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Lampiran 7. Surat Tugas 

 

SURAT TUGAS 

Nomor :         

 

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) STMIK Royal Kisaran menugaskan kepada : 

 

Nama   :  

NIDN   :  

Jabatan Fungsional : 

Golongan  : 

Program Studi  :  

Judul Penelitian / : 

Abdimas   

 

Untuk melaksanakan penelitian/Abdimas dalam rangka memenuhi salah satu tugas Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dengan judul ........................, dan akan memberikan laporan 

akhir penelitian (hardcopy dan softcopy) ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) STMIK Royal Kisaran. 

 

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

                                                                      Kisaran,....................... 

                                                                      Mengetahui 

                                                                      Ketua LPPM 

 

 

 

                                                                     Safrian Aswati, S.Kom, M.Kom, MTA 

                                                                     NIDN. 0129098501 
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B. FORMAT LAPORAN PENELITIAN STMIK ROYAL 

 

1. Format Cover Laporan Penelitian 

LAPORAN PENELITIAN 

 DOSEN TETAP STMIK ROYAL 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

      

 

 TIM PENELITI : 

 

1. SAFRIAN ASWATI, S.KOM, M.KOM (Ketua) 

NIDN. 0129098501 

2. .........................................................  (Anggota) 

NIDN. ..................... 

 

SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)  

ROYALKISARAN 

MARET 2017 
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2. Format Halaman Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITIAN DOSEN TETAP STMIK ROYAL 
 

Judul Penelitian :  

Nama Rumpun Ilmu : Sistem Informasi 

   

Ketua Peneliti       

a.  Nama Lengkap/Gelar :  

g. NIDN :  

h. Jabatan Fungsional :  

i. Program Studi :  

j. No HP :  

k. Alamat Surel (e-mail) :  

Anggota Peneliti (1)   

   a. Nama Lengkap :  

   b. NIDN :  

   c. Perguruan Tinggi : STMIK Royal Kisaran 

Mahasiswa yang ikut terlibat   

   a. Nama Lengkap   

   b. NIM   

   c. Perguruan Tinggi   

Lama Penelitian Keseluruhan :  

Penelitian Tahun Ke :  

Biaya Penelitian Keseluruhan :  

Biaya Tahun Berjalan  : - Diusulkan ke Dipa Yayasan 

- Dana Internal PT (STMIK Royal) 

  Rp.,- 

  

Mengetahui,  

Ketua STMIK Royal Kisaran 

 

 

(Nama Lengkap dengan Gelar) 

NIP.  

Kisaran,      September 2015 

Ketua Peneliti, 

 

 

 

(Nama Lengkap dengan Gelar) 

NIDN.  

Menyetujui, 

Ketua LPPM STMIK Royal Kisaran 

 

 

 

(Safrian Aswati, S.Kom, M.Kom, MTA) 

                                NIDN. 0129098501 



 

41 
 

 

3. Format Ringkasan  

 

RINGKASAN 

 

 

Ringkasan merupakan rakuman dari isi laporan penelitian. Ringkasan ditulis maksimal 

dalam 250 kata dengan jarak baris 1 spasi yang didalamnya sudah meliputi, dasar kenapa 

penelitian dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah, dan hasil yang diharapkan setelah penelitian selesai dilakukan. 

  

Kata Kunci :  
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4. Format Kata Pengantar 

 

KATA PENGANTAR 

 

Pada halaman kata pengantar, inti pokoknya puji-pujian terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

atas selesainya penelitian dan laporan penelitian, dan ucapan terima kasih terhadap siapa 

saja yang terlibat dalam penelitian dan peneyelesaian laporan penelitian. Pada akhir 

halaman kata pengantar ditulis tempat, tanggal, bulan, dan tahun. Ditulis nama dan 

ditandatangani. 
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5. Format Daftar Isi 

 

DAFTAR ISI 

HALAMAN PENGESAHAN  ......................................................................   

RINGKASAN ................................................................................................   

DAFTAR ISI .................................................................................................   

DAFTAR GAMBAR  ....................................................................................  

DAFTAR TABEL  ........................................................................................   

BAB 1. PENDAHULUAN ............................................................................   

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................   

1. Sub Bab  ............................................................................................   

2. Sub Bab .............................................................................................   

3. Sub Bab..............................................................................................   

BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN  ...................................   

BAB 4. METODOLOGI PENELITIAN .......................................................   

BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................   

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN  .......................................................   

DAFTAR PUSTAKA  ...................................................................................   

LAMPIRAN 1. JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN ......................  

LAMPIRAN 2. SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN  

PEMBAGIAN TUGAS .................................................................................   

LAMPIRAN 3. BIODATA KETUA DAN ANGGOTA ..............................   

LAMPIRAN 4. SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI ...................   

LAMPIRAN 5. PENGAJUAN INSENTIF PROPOSAL PENELITIAN .....  

LAMPIRAN 6. PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..................................  

LAMPIRAN 7. SURAT TUGAS ..................................................................  
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

SMP Swasta Taman Siswa Kisaran merupakan salah satu sekolah lanjutan tingkat 

pertama yang ada di kota kisaran. ........ .......... .. ........ ......... ..... ... ............. ........ ......... .... 

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

................ ..... .................... ........ ..... ......... ........ ........... ............ ....... ......... Ada beberapa 

variabel yang menjadi dasar penilaian untuk menentukan layak diterimanya calon siswa 

baru, yaitu ........ .......... .. ........ ......... ..... ... ............. ........ ......... .... ...... ..... ... ........ ..... ...... 

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

..... ......... ........ ........... ............ ....... .......... Varibel lainnya adalah nilai Tes Akademik, dan 

Nilai Tes Pendidikan Agama. 

Untuk sistem penghitungan beberapa variabel di atas, SMP Swasta Taman Siswa 

masih menggunakan ........ .......... .. ........ ......... ..... ... ............. ........ ......... .... ...... ..... ... 

........ ..... ...... ................ Penggunaan sistem yang ada pada saat ini belum memberikan 

hasil maksimal, baik dari sisi perhitungan maupun dari sisi kinerja sistem. ........ .......... .. 

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

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

........... ............ ....... .......... Penggunaan sistem saat ini, rentan dengan redudansi data, 

ambigous, sehingga berakibat pada keakuratan informasi. Jika data yang diinformasikan 

adalah data yang tidak atau kurang akurat, maka sulit untuk membuat keputusan. 

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membuatkan sistem penunjang 

keputusan terkait pemilihan ........ .......... .. ........ ......... ..... ... ............. ........ ......... .... ...... 

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

..... .................... ........ ..... ......... ........ ........... ............ ....... .........metode Basisdata Fuzzy 

Model Tahani dalam menganalisis nilai dari beberapa variabel penilaian yang sudah 

ditentukan manajemen, yaitu ........ .......... .. ........ ......... ..... ... ............. ........ ......... .... ...... 

..... ... ........ ..... ...... ............... ... .......... Untuk sistem pendukung keputusan sejenis ini 

sudah pernah dilakukan oleh anggota peneliti ini, Rizaldi (2016) dengan judul “Sistem 

Penunjang Keputusan Penerimaan ........ .......... .. ........ ......... ..... ... ............. ........ ......... .... 

...... ..... ... ........ ..... ...... ............... ... .......... ............. ... .... .. .........., namun perbedaan dari 

penelitian sebelumnya adalah bagian variabelnya. Pada Penelitian sebelumnya, variabel 

yang digunakan adalah ........ .......... .. ........ ......... ..... ... ............. ........ ......... .... ...... ..... ... 

........ ..... ......  
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Untuk menentukan pilihan terhadap sesuatu yang dianggap susah, metode ........ 

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

.......... Salah satu peneliti yang mengangkat metode ini adalah Rusdi Efendi (2014) dengan 

judul “........ .......... .. ........ ......... ..... ... ............. ........ ......... .... ...... ..... ... ........ ..... ......”. 

Pada penelitian tersebut metode Basisdata Fuzzy Model Tahani digunakan untuk 

memberikan informasi lima nilai terbaik hasil rekomendasi rumah dan diurutkan 

berdasarkan nilai tertinggi sampai dengan terendah. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

3. Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Pada bagian ini berisi pustaka dari penelitian yang sebelumnya yang sudah dipublikasi 

terkait dengan judul/topik yang diangkat dengan mencantumkan nama peneliti, judul dan 

nama jurnal serta kesimpulan dari penelitian tersebut. 

4. Sistem 

 Supaya dapat memahami atau dapat mendefinisikan sebuah sistem terdapat dua 

pendekatan yang dapat digunakan untuk menerangkannya, yaitu: 

3. Pendekatan yang menekankan pada prosedur 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berupa urutan kegiatan 

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu 

(Jogiyanto, 2005:5). Menurut Richard F. Neuschel Prosedur adalah rangkaian operasi 

klerikal (tulis menulis), yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih 

departemen yang digunakan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-

transaksi bisnis yang terjadi (Jogiyanto. 2005:1). 

4. Pendekatan yang menekankan pada komponen/elemen 

Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa sub-sub sistem, dan sub-sub sistem tersebut 

dapat pula terdiri dari beberapa sub-sub sistem yang lebih kecil. 

 

2.    Informasi 

Informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung 

kelansungan perkembanganya. Akibat bila kurang mendapatkan informasi, dalam waktu 

tertentu perusahaan akan mengalami ketidak mampuan mengontrol sumber daya, yang 

pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. 

Robert N. Anthony dan John Dearden menyebut keadaan sistem dalam hubungannya 

dengan keberakhiranya dalam istilah entropy. Inforasi yang berguna bagi siste aka 

meghindari proses entropy yang disebut dengan negative entropy atau negentropy 

(Jogiyanto, 2005:7). 
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Adapun defenisi dari informasi adalah: 

Data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan  lebih berarti bagi yang 

menerimanya. 

3.    Sistem Informasi 

Menurut Robert A. Leitch dan K. Rosoe Davis Sistem Informasi didefenisikan 

sebagai berikut : 

Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan 

kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan 

laporan-laporan yag diperlukan (Jogiyanto, 2005:5). 

4.    Komponen Sistem Informasi 

  Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok 

bangunan (building block), dimana masing-masing blok ini saling berinteraksi satu sama 

lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuannya. (Jogiyanto, 2005). Adapun 

blok-blok tersebut adalah sebagai berikut: 

7. Blok  Masukan (Input Block) 

Meliputi, metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, 

dapat berupa dokumen-dokumen dasar. 

8. Blok Model (Model Block) 

Terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik yang berfungsi 

memanipulasi data untuk keluaran tertentu. 

9. Blok Keluaran (Output Block) 

Berupa keluaran dokumen dan informasi yang berkualitas.  

10. Blok Teknologi (Technology Block) 

Untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, 

menghasilkan dan mengirimkan keluaran serta membantu pengendalian dari sistem 

secara keseluruhan. 

11. Blok Basis Data (Database Block) 

Merupakan kumpulan data yang berhubungan satu dengan lainnya, tersimpan di 

perangkat keras komputer dan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 
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12. Blok Kendali (Controls Block) 

Meliput masalah pengendalian yang berfungsi mencegah dan menangani 

kesalahan/kegagalan sistem. 

 

5.    Tinjauan Umum Pengembangan Sistem 

 Pengembangan sistem berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk 

menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah 

ada (Jogiyanto, 2005).  

Sistem yang lama perlu diperbaiki/diganti  karena beberapa hal, diantaranya: 

4. Timbulnya permasalahan-permasalahan (problems) 

Permasalahan tersebut dapat berupa: 

c. Ketidakberesan dalam sistem yang lama, sehingga sistem tidak dapat bekerja sesuai 

dengan yang diharapkan. Contohnya: adanya kecurangan dalam kegiatan 

perusahaan, kegiatan yang tidak efisien, dan lain-lain.  

d. Pertumbuhan organisasi yang menyebabkan harus disusunnya sistem yang baru. 

Contohnya: kebutuhan  informasi yang semakin luas, volume pengolahan data 

semakin meningkat, dan lain-lain. 

5. Untuk meraih kesempatan-kesempatan (opportunities) 

Dalam keadaan pasar bersaing, kecepatan informasi atau efisiensi waktu sangat 

menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun 

untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada. Untuk mendapatkan informasi 

tersebut, perlu adanya tekhnologi informasi yang lebih canggih, bila tidak dapat 

memanfaatkan tekhnologi informasi dengan baik maka kesempatan-kesempatan ini 

akan jatuh ketangan pesaing. 

6. Adanya instruksi-instruksi (directives) 

Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi dari atasan 

atau pihak luar perusahaan seperti peraturan pemerintah. 

6.    Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

Proses pengembangan sistem mempunyai beberapa tahapan mulai dari sistem itu 

direncanakan sampai dengan sistem tersebut diterapkan, dioperasikan, dan dipelihara. 

Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 
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Gambar 2.1  Siklus Hidup Pengembangan Sistem 

Untuk lebih jelasnya, adapun tahap-tahap yang harus dilaksanakan secara sistematis 

dalam pengembangan sistem informasi adalah sebagai berikut : 

6. Kebijakkan dan perencanaan sistem (System planning). 

a. Permintaan untuk studi suatu sistem (request for a system studi). 

b. Pengamatan/investigasi awal (initial investigation). 

c. Studi kelayakan (feasibility study). 

7. Analisa sistem (System analysis) 

a. Mendefenisikan kembali masalah (redefine the problem). 

b. Memahami sistem yang ada (understand the existing system). 

c. Menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai dan hambatan-hambatan pada 

suatu sistem baru (determine user requirements and constraints on a new 

system). 

Kebijakan dan perencanaan 

sistem 

Analisa sistem 

Desain sistem secara umum 

Desain sistem terinci 

Seleksi  sistem 

Implementasi sistem 

Perawatan sistem 

Awal proyek sistem 

Pengembangan  

sistem 

Manajemen sistem 
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d. Model logika dari pemecahan yang direkomendasi (logical model of the 

recommended solution). 

8. Desain sistem (System design) 

a. Desain ouput (output design). 

b. Desain Input (input design). 

c. Desain file (file design). 

9. Implementasi sistem (System implementation) 

a. Pembangunan sistem (system building). 

b. Pengetesan (Testing). 

c. Instalasi/konversi (installation/conversion). 

d. Operasi (operation). 

e. Kaji ulang setelah implementasi (post-implementation review). 

10. Perawatan (Maintenance) 

a. Menggunakan sistem 

b. Audit Sistem 

c. Memelihara Sistem 

d. Perawatan dan peningkatan-peningkatan 

 

7.    Konsep Dasar Persediaan 

Persediaan adalah sejumlah bahan-bahan, bagian-bagian yang disediakan dan 

bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta 

barang-barang jadi/produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen 

setiap waktu (Freddy Rangkuti, 2002:1). 

Persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan 

yang secara berkelanjutan diperoleh, diubah kemudian dijual kembali. Manfaat adanya 

persediaan antara lain: 

6. Menghilangkan resiko keterlambatan datangnya barang 

7. Menghilangkan resiko barang yang rusak 

8. Mempertahankan stabilitas operasi perusahaan 

9. Mencapai penggunaan mesin yang optimal 

10. Memberi pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen 
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8.    Jenis-Jenis Persediaan 

Jenis-jenis persediaan dapat ditinjau dari dua segi yaitu (Freddy Rangkuti, 2000:7): 

3. Jenis persediaan menurut fungsinya, terdiri atas: 

a. Batch Stock/Lot Size Inventory 

Yaitu persediaan yang diadakan karena pembelian atau pembuatan barang-barang 

dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. 

b. Fluctuation Stock 

Yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen 

yang tidak dapat diramalkan. 

c. Anticipation Stock 

Yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat 

diramalkan dan untuk menghadapi penjualan atau permintaan yang meningkat. 

4. Jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang, terdiri atas: 

a. Persediaan bahan baku 

b. Persediaan bagian produk/komponen yang dibeli 

c. Persediaan bahan-bahan pembantu 

d. Persediaan barang-barang setengah jadi/barang dalam proses 

e. Persediaan barang jadi 

 

 

11. Fungsi Persediaan 

4. Fungsi Decoupling 

Adalah persediaan yang memungkinkan perusahaan dapat memenuhi permintaan 

langganan tanpa tergantung pada supplier. Persediaan yang diadakan agar 

perusahaan tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal 

kuantitas dan waktu pengiriman. 

5. Fungsi Economic Lot Sizing 

Adalah persediaan yang diadakan untuk mempertimbangkan penghematan-

penghematan atau potongan pembelian, biaya pengangkutan perunit menjadi lebih 

murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena perusahaan melakukan 

pembelian dalam kuantitas yang lebih besar. 

6. Fungsi Antisipasi 
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Adalah persediaan diadakan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 

yang akan terjadi seperti untuk menghadapi ketidakpastian jangka waktu 

pengiriman dan permintaan akan barang-barang selama periode tertentu (Freddy 

Rangkuti, 2002:1). 

 

12. Biaya-Biaya Persediaan 

Untuk pengambilan keputusan penentuan besarnya jumlah persediaan,  maka harus 

mempertimbangkan biaya-biaya variabel berikut ini (Assauri Sofjan (1999:172). Biaya 

penyimpanan (Holding cost atau Carrying cost) 

Biaya penyimpanan perperiode akan lebih besar apabila kuantitas barang yang dipesan 

semakin banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi.  

Biaya penyimpanan persediaan biasanya berkisar antara 12 sampai 40 persen dari 

harga barang. Untuk perusahaan manufacturing biasanya rata-rata secara konsisten 

sekitar 25 persen. 

4. Biaya pemesanan atau pembelian (Ordering cost atau Procurement cost) 

Pada umumnya biaya per pesan tidak naik bila kuantitas pesanan bertambah besar. 

Tetapi bila semakin banyak komponen yang dipesan setiap kali pesan, jumlah pesanan 

per periode turun, maka biaya pemesanan total akan turun. 

5. Biaya penyiapan (Manufacturing atau Set-up cost) 

Biaya yang dikeluarakan perusahaan untuk menghadapi biaya penyiapan (set-up cost) 

untuk memproduksi komponen tertentu. 

6. Biaya kehabisan atau kekurangan bahan (Shortage cost) 

Biaya yang timbul apabila persediaan tidak mencukupi adanya permintaan bahan. 

 

11.  EOQ (Economic Order Quantity) 

Merupakan salah satu metode perhitungan dalam manajemen persediaan yang 

bertujuan untuk menetukan jumlah pesanan yang ekonomis dengan memperkecil biaya 

pemesanan barang (Ordering Cost) dan biaya penyimpanan barang (Carrying Cost) 

(Krista, 2006:291). 

Jumlah pesanan ekonomis (EOQ) terjadi pada kondisi Ordering Cost sama dengan 

Carrying Cost atau jumlah Ordering Cost dan Carrying Cost yang minimal selama satu 

tahun. Untuk menghitung EOQ dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

4. Menggunakan tabel (Tabular) 
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Menentukan jumlah pesanan ekonomis dengan cara menyusun suatu daftar (tabel) 

jumlah pesanan dan jumlah biaya per tahun. Dimana EOQ dapat ditentukan pada 

saat Carrying Cost bernilai sama dengan Ordering Cost. 

5. Menggunakan grafik (Graphical) 

Menetukan jumlah pesanan ekonomis dengan cara menggambarkan grafik Carrying 

Cost, grafik Ordering Cost dan Grafik Total Cost. Ketiga grafik tersebut dibuat 

dalam satu gambar dimana sumbu vertikal menunjukkan besarnya biaya-biaya dan 

sumbu horizontal menunjukkan jumlah pesanan selama satu tahun. 

6. Menggunakan rumus (Formula) 

Menentukan jumlah pesanan ekonomis dengan cara memasukkan kedalam rumus 

matematik yang telah ditentukan. 

Simbol-simbol yang digunakan pada rumus tersebut adalah: 

D = Jumlah kebutuhan (dalam unit) pertahun 

Cs = Biaya pemesanan setiap kali pesan (Ordering Cost) 

Cc = Biaya penyimpanan setiap unit pertahun (Carrying Cost) 

Q = Jumlah optimum pemesananan per order (dalam unit) 

F = Jumlah optimum order pertahun 

V = Waktu optimum interval pemesanan 

4. Formula/rumus untuk menentukan jumlah optimum unit per order (Q) 

Terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan 

2

.. QCc

Q

DCs
  Jadi 

Cc

DCs
Q

.2
  

5. Formula/rumus untuk menentukan jumlah optimum order per tahun (F) 

Q

R
F   atau 

Cs

CcD
F

2

.
  

6. Formula/rumus untuk menentukan waktu optimum interval pemesanan (V) 

F
V

1
  atau 

D

Q
V   atau 

CcD

Cs
V

.

2
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan, yaitu: 

1. Menerapkan metode Basisdata Fuzzy Model Tahani dalam menganalisa data dari 

beberapa variabel penilaian calon siswa baru, yaitu ........ .......... .. ........ ......... ..... 

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

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

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

2. Membangun sistem penunjuang keputusan ........ .......... .. ........ ......... ..... ... 

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

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

..... ...... ............... ... .......... ............. ... .... .. .........menggunakan Basisdata Fuzzy 

Model Tahani. 

3. Menguji kelayakan hubungan antara sistem penunjang keputusan dengan metode 

Basisdata Fuzzy Model Tahani dalam menganalisa variabel penilaian calon siswa 

baru. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penenlitian ini adalah: 

1. Dapat membantu ........ .......... .. ........ ......... ..... ... ............. ........ ......... .... ...... ..... 

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

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

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

2. Kinerja sistem lebih efektif dan ........ .......... .. ........ ......... ..... ... ............. ........ 

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

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

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

3. Dapat dijadikan pengayaan materi untuk matakuliah ........ .......... .. ........ ......... ..... 

... ............. ........ ......... .... ...... ..... ... ........ ..... ...... ............... ... ..........  
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BAB 4. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

1. Kerangka Kerja Penelitian (Frame Work) 

(Ada Narasi) 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Kerja 

2. Uraian Kerangka Kerja 

 Berdasarkan kerangka kerja pada gambar 3.1 maka dapat diuraikan langkah kerja 

sebagai berikut :  

1.         Pengumpulan Data  

A. Metode Kepustakaan 

Studi ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini yang bersifat teoritis dengan cara membaca buku, majalah-majalah dan 

tulisan yang berkaitan erat dengan penelitian. Studi ini juga bertujuan untuk menguatkan 

dasar-dasar pengerjaan penelitian  ini sehingga tidak terlepas dari ketentuan yang berlaku. 

2.         Analisa 

Analisis/analisa sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 

kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan 

yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

Analisa   

Pengumpulan Data 

Implementasi  

Perancangan 
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perbaikan-perbaikan. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan-kebutuhan serta 

analisis kelayakan untuk mendukung pengembangan sistem informasi persediaan barang 

pada Koperasi Kantor Bupati Asahan. 

3.         Perancangan 

Desain didalam suatu sistem adalah suatu kegiatan atau kerja untuk membuat 

desain atau gambaran tentang sistem yang akan diimplementasikan. Tahap desain 

dilakukan dengan merancang dengan notasi diagram terkait dengan pengembangan sistem 

informasi persediaan barang pada Koperasi Kantor Bupati Asahan. 

4.         Implementasi Sistem 

 Implementasi sistem merupakan prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan 

desain sistem yang ada dalam dokumen desain yang disetujui, menguji sistem, menginstal, 

dan memulai sistem yang baru yang telah diperbaiki.  
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BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil 

 

Memperlihatkan / menyajikan (hasil / produk penelitian) berupa gambar, grafik, 

tabel, dan sebagainya. 

 

2. Pembahasan 

Memberi penjelesan dengan detail tentang hasil / produk pelitian yang sudah 

disajikan pada sub bab sebeumnya. 
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BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

 

Dalam kesimpulan ini lebih menerangkan jawaban dari masalah yang ditemukan. 

 

2. Saran 

Saran untuk penegmbangan produk, penggunaan produk, SDM pengelola produk, 

dan lain-lain yang dianggap penting. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian 

5. Honorarium 

Nama Honor/Jam 

(Rp) 

Waktu 

(Jam/Minggu) 

Minggu Honor Per 

Tahun (Rp) 

Dewi Anggraeni, 

S.Kom., M.Kom  

    

Rizaldi, S.Kom., M.Kom     

Sub Total 2.000.000 

 

6. Bahan Habis Pakai dan Peralatan 

Material Pemakaian Kuan

titas 

Satuan Harga 

Satuan 

(Rp.) 

Jumlah 

Harga 

(Rp.) 

Buku xxxxxx 5 Buku 75.000 375.000 

Map Operasional 15 Lebar 2.000 30.000 

xxxxxxxx xxxxxxxx    75.000 

xxxxxxxxx xxxxxxxxx    45.000 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx    50.000 

xxxxxxxx xxxxxxxx    210.000 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx    200.000 

xxxxxx xxxxxx    775.000 

xxxxxx xxxxxx    1.000.000 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx    240.000 

Sub Total 3.000.000 

 

7. Perjalanan 

Material Pemakaian Kuantitas Satuan Harga 

Satuan 

(Rp.) 

Jumlah 

Harga 

(Rp.) 

     300.000 

     200.000 

Sub Total 500.000 

 

 

8. Pengeluaran Lainnya 

Material Pemakaian Kuantitas Harga Satuan 

(Rp.) 

Jumlah Harga 

(Rp.) 

Pembuatan Laporan    300.000 

Publikasi    300.000 

Seminar    200.000 
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Biaya tak terduga    230.000 

Sub Total 1.030.000 

 

Total Keseluruhan : 6.530.000 

Terbilang : Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah 
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Lampiran 2. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 

No Nama/NIDN 
Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(Jam/Minggu) 

Uraian Tugas 

1      

1      

 

 

  



 

63 
 

Lampiran 3. Biodata Ketua dan Anggota 

 

Biodata Ketua 

 

K. Identitas Diri Ketua 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  

2 Jenis Kelamin  

3 Jabatan Fungsional  

4 NIP/NIK/Identitas Lainnya  

5 NIDN  

6 Tempat Dan Tanggal Lahir  

7 E-Mail  

8 No. Telepon/HP  

9 Alamat Kantor  

10 No. Telepon/Faks  

11 Matakuliah yang diampu 2.  

12 Lulusan yang telah dihasilkan  

 

L. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Gunadarma Universitas Putra 

Indonesia “YPTK” 

Padang 

- 

Bidang Ilmu   - 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

  - 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

  - 

 

M. Pengamalam Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 
Dana 

Sumber Jml (Juta Rp) 

     

 

N. Pengalaman Pengabdian Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Dana 

Sumber Jml (Ribu Rp) 

1     

2     

3     
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O. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1    

    

 

P. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terkahir 

No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 

Ilmiah 
Waktu dan Tempat 

1    

2    

 

Q. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

     

 

R. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

     

 

S. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 

Tahun Terakhir 

No 

Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya Yang Telah 

Diterapkan 

Tahun 
Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

 

T. Penghargaan 10 Tahun Terakhir (Dari Pemerintah, Asosirsi der Intitusi Lainnya) 

No Judul Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

    

 

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

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian 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 Penelitian Dosen Pemula. 
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Kisaran, 30 Oktober 2017 

Ketua Peneliti Peneliti, 

 

 

 

(Nama Lengkap Beserta Gelar) 

NIDN: ........... 
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Biodata Anggota 

 

K. Identitas Diri Ketua 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  

2 Jenis Kelamin  

3 Jabatan Fungsional  

4 NIP/NIK/Identitas Lainnya  

5 NIDN  

6 Tempat Dan Tanggal Lahir  

7 E-Mail  

8 No. Telepon/HP  

9 Alamat Kantor  

10 No. Telepon/Faks  

11 Matakuliah yang diampu 2.  

12 Lulusan yang telah dihasilkan  

 

L. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan 

Tinggi 

STMIK Indonesia Padang Universitas Putra 

Indonesia “YPTK” 

Padang 

- 

Bidang Ilmu   - 

Judul 

Skripsi/Tesis/Disertasi 

  - 

Nama 

Pembimbing/Promotor 

  - 

 

M. Pengamalam Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 
Dana 

Sumber Jml (Juta Rp) 

     

N. Pengalaman Pengabdian Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Dana 

Sumber Jml (Ribu Rp) 

1     

2     

3     

 

 

O. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir 
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No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1    

2    

3    

 

P. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) Dalam 5 Tahun Terkahir 

No Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 

Ilmiah 
Waktu dan Tempat 

1    

2    

 

Q. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir 

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 

     

 

R. Perolehan HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir 

No Judul/Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 

     

 

S. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 

Tahun Terakhir 

No 

Judul/Tema/Jenis Rekayasa 

Sosial Lainnya Yang Telah 

Diterapkan 

Tahun 
Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

     

 

 

T. Penghargaan 10 Tahun Terakhir (Dari Pemerintah, Asosirsi der Intitusi Lainnya) 

No Judul Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 

    

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

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian 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 Penelitian Dosen Pemula. 

 



 

68 
 

Kisaran, 30 Oktober 2017 

Anggota Peneliti, 

 

 

 

(Nama Lengkap Beserta Gelar) 

NIDN: ............. 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 

 

 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENGUSUL 

  

  

  

Yang bertanda tangan di bawah ini:  

  

Nama   : (Nama Lengkap Beserta Gelar) 

NIDN   : .............. 

Pangkat / Golongan : ............... 

Jabatan Fungsional : ................ 

  

  

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:  

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” yang  diusulkan  dalam  skema penelitian 

dosen tetap untuk tahun anggaran 2017 bersifat original (bebas dari plagiat). Adapun 

kalimat yang dikutip dan referensi kasus yang penulis gunakan, disebutkan nama dan 

ditulis dalam daftar pustaka. Proposal penelitian ini 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. 

 

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

  

   

  Kisaran, 30 Oktober 2017 

Mengetahui, 

Ketua Lembaga Penelitian dan  

Pengabdian Masyarakat 

 

 

 

 

(... Nama Lengkap berserta gelar...) 

NIDN : ................. 

  

Ketua Peneliti, 

 

 

 

 

 

(... Nama Lengkap berserta gelar...) 

NIDN : ................. 
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Lampiran 5. Pengajuan Insentif Proposal Penelitian 

   FORMULIR 
No F-1 

Berlaku Juni 2017 

PENGAJUAN PENELITIAN Revisi 

 Unit LPPM 

 

1. Data Dosen/ Pengusul (Ketua)  

 - Nama  

 - NIDN  

 - Jabatan Fungsional/Golongan  

 - No HP/Email  

2. Data Dosen/ Pengusul (Anggota)  

 - Nama  

 - NIDN  

 - Jabatan Fungsional/Golongan  

 - No HP/Email  

3. Bidang Keahlian  

4. 

Program Studi 

 

 

5. Judul Penelitian  

6 Jangka Waktu Penelitian   

7. Jenis Penelitian 6. Kualitatif 

7. Kuantitatif 

8. Survey 

9. Hubungan/Korelasional (minimal 2 

variabel penelitian) 

10. Komparasi atau Perbedaan 

8. Tahun Penelitian  

9. Jumlah Usulan Dana Penelitian  

10. Sumber Dana DIPA Yayasan 

                                                                              

                                                                    Kisaran,....................... 

Ketua Peneliti                                             Mengetahui 

                                                                    Ketua LPPM 

 

 

 

...............................................                     Safrian Aswati, S.Kom, M.Kom, MTA 

NIDN.                                                         NIDN. 0129098501 
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Lampiran 6. Pernyataan Bebas Plagiat 

 FORMULIR No F-3 

Berlaku 

JUNI 

2017 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT Revisi  

Unit LPPM 

Dalam rangka permohonan insentif proposal penelitian/abdimas yang diajukan ke LPPM, 

saya yang bertanda-tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa : 

 

1. Judul :  

2. Penelitian atau kegiatan Pengabdian Masyarakat  tersebut diatas bebas dari 

plagiarism. 

3. Penelitian atau kegiatan Pengabdian Masyarakat  tersebut tersebut diatas 

belum pernah mendapat insentif sebelumnya. 

4. Apabila terbukti bahwa informasi yang saya sampaikan tersebut diatas tidak 

sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka saya akan bertanggung-jawab 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

Kisaran,tanggal.............. 

                                                                                    Dosen, 

 

 

 

........................................ 
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Lampiran 7. Surat Tugas 

 

SURAT TUGAS 

Nomor :         

 

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) STMIK Royal Kisaran menugaskan kepada : 

 

Nama   :  

NIDN   :  

Jabatan Fungsional : 

Golongan  : 

Program Studi  :  

Judul Penelitian / : 

Abdimas   

 

Untuk melaksanakan penelitian/Abdimas dalam rangka memenuhi salah satu tugas Tri 

Dharma Perguruan Tinggi dengan judul ........................, dan akan memberikan laporan 

akhir penelitian (hardcopy dan softcopy) ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat (LPPM) STMIK Royal Kisaran. 

 

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

                                                                      Kisaran,....................... 

                                                                      Mengetahui 

                                                                      Ketua LPPM 

 

 

 

                                                                     Safrian Aswati, S.Kom, M.Kom, MTA 

                                                                     NIDN. 0129098501 
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PEDOMAN PENULISAN 
JURTEKSI ROYAL 

 

 

Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi 

(Jurteksi)  Royal merupakan media untuk 

publikasi tulisan asli yang berkaitan dengan 

teknologi informasi, sistem informasi dan 

sistem komputer dalam Bahasa Indonesia 

maupun Bahasa Inggris. 

Naskah dapat berupa hasil-hasil 

penelitian mutakhir (paling lama 5 tahun 

yang lalu), ulasan (review) singkat,  analisis 

catatan penelitian singkat (research note) 

mengenai teknik percobaan, alat, pengamatan 

dan hasil awal percobaan (preliminary 

result). 

Naskah yang diterima adalah naskah 

yang belum pernah dimuat atau tidak sedang 

dalam proses publikasi dalam jurnal ilmiah 

nasional maupun internasional lainnya. 

  

FORMAT  

 Agar naskah dapat dipublikasikan, 

penulis diharapkan untuk mengikuti format 

yang telah ditentukan. Naskah termasuk 

Abstrak diketik dua spasi pada kertas ukuran 

A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan margin top : 3 

cm, left : 3 cm, right : 3 cm dan bottom : 2 

cm, huruf Times New Roman berukuran 10 

pt. Naskah diketik dengan program Microsoft 

Word (doc.). Setiap halaman diberi nomor 

secara berurutan, maksimum 16 halaman 

termasuk tabel dan gambar. Naskah sebanyak 

3 eksemplar dan file dikirimkan ke alamat di 

bawah ini. Naskah berupa softfile juga dapat 

dikirimkan melalui email : 

 

Jurteksi Royal 

 Jl. Prof. M. Yamin No. 173 Kisaran, 

Sumatera Utara 21222. E-mail : 

lppmroyal@yahoo.co.id 

 

 

 

 

SUSUSAN  NASKAH 

Bagian pertama dari naskah terdiri atas : 

 Judul 

 Nama lengkap penulis (beri tanda * 

pada penulis untuk korespondensi). 

 Alamat penulis (termasuk nomor 

telepon, nomor faksimile dan alamat e-

mail penulis untuk korespondensi) 

Bagian ke-2 terdiri atas : 

 Abstrak 

 Kata kunci 

 

Halaman selanjutnya terdiri atas : 

1.Pendahuluan (latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian) 

2. Tinjauan Teori 

3. Metode Penelitian 

4. Analisis dan Hasil 

5. Kesimpulan dan Saran 

6. Daftar Pustaka 

 

  Naskah berupa ulasan, analisis  

kebijakan dan catatan penelitian tidak harus 

ditulis menurut susunan naskah hasil 

penelitian. Ketentuan untuk naskah berupa 

catatan penelitian adalah maksimum 5 

halaman termasuk tabel dan gambar. 

Pendahuluan dan metode ditulis dengan 

huruf kapital singkat dan tanpa abstrak. 

 

DESKRIPSI TIAP BAGIAN NASKAH 

 

Halaman Judul 

  Judul dicetak tebal (bold) dengan 

huruf kapital, kecuali kata sambung, antara 

lain dan, yang, untuk, di, ke, dari, terhadap, 

sebagai, tetapi, berdasarkan, dalam, antara, 

melalui, secara. 

 Judul maksimum terdiri atas 12 kata (tidak 

termasuk kata sambung), font Times New 

Roman size 14 Bold. Judul harus 

mencerminkan hasil penelitian (diusahakan 

tidak diawali oleh kata pengaruh, kajian, 

studi, analisa, evaluasi), Dibawah judul, 

ditulis nama lengkap (tidak disingkat) semua 

mailto:lppmroyal@yahoo.co.id
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penulis beserta  nama dan alamat lembaga 

afiliasi penulis. Nama penulis untuk 

korespondensi diberi tanda *. Alamat untuk 

korespondensi dilengkapi dengan kode pos, 

nomor telepon  dan HP, nomor faksmile dan 

e-mail.  

 Contoh penulisan judul, nama penulis dan 

alamat penulis : 

 

 SISTEM INFORMASI INVENTORY 

BARANG PADA PT. XYZ 
 [Font : Times New Roman size 14 Bold, maksimal 12 

kata dalam Bahasa Indonesia dan maksimal  10 kata 
dalam Bahasa Inggris] 

 

Penulis 1
1*,

 Penulis 2
2
, Penulis 3

3
 

[Times New Roman  11 Bold] 
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1 Jumlah rumah 18 58 51 47 27 

2 
Jumlah Service 

rutin setahun 
58 

13
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Laporan Service 
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dalam penelitian : 

1. Observasi 
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2. Analisis 
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