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BAB I 

  PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG 

 Sejak tahun 1989, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) telah 

menghibahkan dana penelitian melalui berbagai program yang bersifat kompetitif. 

Pogram hibah penelitian telah mengalami reformulasi sebagai tanggapan atas 

keinginan para peneliti dan stakeholders serta sekaligus tanggapan atas kemajuan 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.  

 Kegiatan penelitian Hibah Unggulan Kompetitif dilaksanakan sebagai salah satu 

skimpenelitian kompetitif yang mengarahkan para peneliti UMP untuk 

mengembangkan penelitian secara konsisten dan profesional. 

 Salah satu kewajiban peneliti ialah mendiseminasikan hasil penelitiannya 

melalui berkala ilmiah dan temu ilmiah. Jati diri peneliti akan meningkat apabila hasil 

penelitiannya disampaikan pada forum ilmiah internasional yang bergengsi, yaitu 

melalui seminar ilmiah dan publikasi pada jurnal ilmiah yang bereputasi 

internasional. 

 LPPM UMP (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto) adalah suatu lembaga yang menangani kegiatan bidang 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan wadah bagi para 

dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto untuk mengekplorasi dan 

mengembangkan  pengetahuan yang dimiliki sesuai disiplin ilmu masing-masing 

melalui bidang penelitian. Penelitian yang ada di LPPM ada tiga jenis yaitu hibah 

kompetitif, hibah program studi dan program studi Pengabdian pada masyarakat.  
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 Dalam menyampaikan presentasinya di forum internasional bergengsi, para 

dosen/peneliti pada umumnya terkendala karena mahalnya biaya perjalanan, biaya 

penginapan, dan biaya akomodasi. Untuk itu, pemerintah perlu memberi kemudahan 

berupa pemberian bantuan seminar agar peneliti/dosen perguruan tinggi dapat 

tampil di forum temu ilmiah tingkat internasional.   

 Sistem ini diharapkan bisa memberikan standart yang sama antar pengelolaan 

manajemen dan pengabdian pada masyarakat yang telah di tentukan. 

 Dari latar belakang diatas, maka perlu adanya suatu sistem yang dapat 

mengatasi permasalahan yang ada. Dari itu peneliti mengambil judul “Sistem 

Pengelolaan Manajemen Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Di LPPM 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto Berbasis Web”. 
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B. PERUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil 

rumusan masalah bagaimana membangun sebuah Sistem Pengelolaan Manajemen 

Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Di LPPM Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto Berbasis Web yang dapat membantu LPPM Universitas Muhammadiyah 

Purwokerto untuk memberikan keputusan secara tepat, cepat dan akurat. 

C. BATASAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu 

adanya batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya membahas penginputan data berdasarkan hibah 

proposal yang di input menggunakan sistem berbasis web pada LPPM 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Sistem ini hanya membahas pengajuan proposal, hibah kompetitif, hibah 

program studi dan ipteks bagi masyarakat program studi. 
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