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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

1. Proposal Penelitian 

Proposal penelitian merupakan suatu rencana atau rancangan sebuah 

kegiatan yang berupa keilmuan yang bermanfaat bagi pengembangan sosial 

ekonomi masyarakat. Jenis-jenis penelitian yang diadakan pada LPPM Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto adalah : 

A. Penelitian Hibah Unggulan Kompetitif 

Penelitian Hibah Kompetitif dilaksanakan sebagai salah satu skim 

penelitian kompetitif yang mengarahkan para peneliti UMP untuk 

mengembangkan peneliti secara konsisten dan profesional. Kegiatan ini 

diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan bagi para dosen untuk 

membudayakan tradisi meneliti yang objekti dan menghargai nilai originalitas 

sehingga memunculkan semangat, kemampuan, konsistensi dan daya saing 

dalam menciptakan modal ilmiah.           

Hibah Kompetitif dimanfaatkan sebagai sasaran antara bagi para dosen 

dalam mencapai track record penelitian yang lebih baik hingga mampu 

bersaing dengan peneliti dari institusi lain guna memperoleh dana dari 

berbagai lembaga donor. 

Penelitian Hibah Kompetitif diperuntukan untuk dosen minimal S2 dan 

berpangkat minimal Asiten Ahli dengan jangka waktu maksimum 8 (delapan) 

bulan. Dalam tahun yang sama setiap dosen hanya berhak mengikuti kegiatan 

Sistem Pengelolaan Manajemen..., Hendrik Andika Septiantoro, Fakultas Teknik UMP, 2013



 
 

5 
 

penelitian berjalan  sebanyak 2 (dua), dengan rincian 1 (satu) sebagai ketua 

dan 1 (satu) sebagai anggota atau dua - duanya sebagai anggota. 

 Bidang penelitian yang ditawarkan meliputi : MIPA, Farmasi, Kesehatan, 

Pertanian, Teknik, Pendidikan, Sosial, Hukum, Ekonomi, Agama, Psikologi, dan 

Sastra (LPPM UMP, 2012). 

B. Penelitian Hibah Program Studi 

 Penelitian ini dimaksudkan sebagai kegiatan pembinaan penelitian yang 

mengarahkan dan membimbing dosen-dosen baik pemula dan lainnya untuk 

mendapatkan kemampuan meneliti dan memeiliki track record penelitian 

yang berkesinambungan di masing-masing program studi. 

Cakupan program ini adalah penelitian-penelitian yang sesuai dengan 

kompetensi masing-masing Program Studi dengan topik penelitian mengacu 

pada Rencana Induk Penelitian (RIP) universitas(LPPM UMP, 2012). 

C. Penelitian Ipteks Bagi Masyarakat (Ibm) Program Studi 

Program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) merupakan salah satu program 

pengabdian kepada masyarakat umum maupun masyarakat pendidikan. 

Program ini mencakup kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari masing-

masing Program Studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

Hal ini dilakukan agar kegiatan pengabdian pada masyarakat di masing-masing 

Program Studi dapat di tindaklanjuti dan mengacu pada program-progam 

Pengabdian pada Masyarakat DIKTI maupun instansi lainnya yang selama ini 

kegiatannya menuntut berbasis hasil penelitian.  

Tujuan program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat umum 

dan guru, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap 
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dari kelompok masyarakat sasaran, serta perbaikan pengajaran di dunia 

kependidikan. 

Program IbM diperuntukkan bagi semua dosen Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto. Rangkaian proses pengusulan, pelaksanaan, dan 

pelaporan Program IbM dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan format yang 

telah ditentukan oleh LPPM sebagai berikut: Usul Program Ipteks bagi 

Masyarakat (IbM), Evaluasi Usul, Pemantauan, dan Laporan Akhir (LPPM UMP, 

2012). 

D. Sistem 

Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan yang 

bertanggung jawab memproses masukan (input) sehingga menghasilkan 

keluaran (output). Dalam pengertian lain, “Sistem” juga bisa diartikan sebagai 

“cara”. Seperti misalnya kita sering mendengar kata-kata seperti sistem 

pengamatan, sistem penilaian, sistem pengajaran, dan lain sebagainya. 

Definisi sistem bertujuan mendeskripsikan batasan dan ruang lingkup aplikasi 

basis data serta sudut pandang user yang utama (Indrajani, 2009). 

E. Sistem Pengelolaan Manajemen dan Pengabdian pada masyarakat 

Sistem tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga pengelolaan 

manajemen dan pengabdian pada masyarakat bisa menentukan aspek 

pengelolaan dan pengabdian penilaian sendiri secara dinamis sehingga sistem 

tersebut bisa dipakai lebih luas. 

1. Penilaian format penulisan dan administratif, yaitu penilaian yang 

didasarkan atas kepatuhan peneliti dalam memenuhi tertib format penulisan 

dan administrasi yang telah ditentukan oleh LPPM. 
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2. Mengelola penelitian dosen Muda dilakukan dengan menilai proposal dari 

aspek isi, biaya, dan rencana output publikasinya dan tanpa melalui forum 

seminar.  

3. Memberdayakan masyarakat umum dan guru, meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan perubahan sikap dari kelompok masyarakat sasaran, serta 

perbaikan pengajaran di dunia kependidikan. 

4. Penilaian pada masyarakat dalam pengabdian data pengelolaan, yaitu 

penilaian kelayakan pengabdianbersama antara tim reviewer yang hadir 

terhadap pengolahan yang disampaikan oleh pengusul.  

5. Penelitian program Dasar, Terapan, dan Institusi yang sudah di olah dan 

memenuhi syaratdari reviewer, maka di rekomendasikan untuk didanai sesuai 

dengan ketentuan LPPM. 

6.  Pengelolaan, pengabdian dan penilaian reviewer bersifat final dan tidak 

dapat diganggu gugat (LPPM UMP, 2012). 

F. Website 

Menurut Purwanti (2008), website atau situs dapat diartikan sebagai 

kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam 

atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik 

bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-

jaringan halaman (hyperlink). Website bersifat statis apabila isi informasi 

website tetap, jarang berubah dan isi informasinya searah hanya dari pemilik 

website. Website juga bersifat dinamis apabila isi informasinya selalu berubah-
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ubah dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta 

pengguna website. 

G. PHP 

PHP (Hyper Text Preprocessor) merupakan bahasa yang berjalan di 

server dan hasilnya dapat ditampilkan pada client. Interprenter PHP pada sisi 

server disebut server-side, sedangkan tanpa adanya interprenter PHP semua 

skrip dan aplikasi PHP tidak bisa dijalankan (Nugroho, 2008). 

PHP (Hyper Text Preprocessor) merupakan bahasa yang standar yang 

digunakan dalam dunia website, PHP adalah bahasa pemrogaman berbentuk 

skrip yang diletakan pada server web. PHP ditemukan oleh Rasmus Lerdof 

yang awalnya menulis PHP untuk mencatat pengunjung situs yang membuka 

halaman resumenya. Skrip tersebut digunakan sebagai sebagai website pribadi 

dan kemudian dikembangkan lagi menjadi bahasa yang disebut Personal 

Home Page (Nugroho, 2008). 

H. Java  

Java adalah salah satu bahasa pemrograman dan merupakan 

develovment tools yang fleksibel dan powerful. Salah satu keunggulan java 

adalah dapat digunakan/dijalankan pada semua jenis computer. Untuk 

menjalankan program java, computer membutuhkan sebuah interpreter untuk 

java bytecode. Interpreter berfungsi untuk mensimulasikan JVM (Jaya Virtual 

Machine) sama seperti virtual computer mensimulasikan PC (Cahyono, 2004). 

JSP (Java Server Pages) merupakan teknologi yang didasarkan pada bahasa 

java, yaitu dapat digunakan untuk membentuk halaman-halaman web yang 

bersifat dianamis. Teknologi ini di kembangkan oleh sun Microsistems (Kadir, 
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2004). JSP merupakan dokumen berbasis teks yang berisi dua buah tipe teks, 

yaitu static template data serta elemen-elemen JSP. Teknologi ini 

memungkinkan untuk menyederhanakan program servlet menjadi sebuah 

document berbasis teks (Prasetyo, 2004). 

I. Database 

Database terdiri dari data yang akan digunakan atau diperuntukan 

terhadap banyak ‘user’ dimana masing – masing ‘user’ (baik menggunakan 

teknik pemrosesan yang bersifat batch atau on-line) akan menggunakan data 

tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan ‘user’  lain dapat juga 

menggunakan data tersebut dalam waktu yang bersamaan (Al-Bahra, 2004). 

J. MYSQL Server 

Wirawan (2009) menyatakan bahwa MYSQL merupakan database multi 

user yang menggunakan bahasa Structure Query Language (SQL). MYSQL 

dalam operasi client-server, melibatkan server-daemon MSQL di sisi server dan 

berbagai macam program, serta library yang berjalan di sisi client. MYSQL 

mampu menangani data yang cukup besar. SQL adalah bahasa standar yang 

digunakan untuk mengakses server database. Bahasa ini awalnya 

dikembangkan IBM, tetapi telah diadopsi dan digunakan sebagai standar 

industri. 

K. Penelitian Sejenis 

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian sejenis sebagai berikut : 

1. Kholidun (2012) dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web 

Untuk Menentukan Kelayakan Proposal Penelitian Pada Lembaga Penelitian 

dan Pengabdian Pada Masyarakat UMP. Pada aplikasi ini dibuat menggunakan 
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bahasa pemrograman JSP (Java Server Page), dan database menggunakan 

MySQL server 5.1. 

2. Saputra (2009) dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan 

Pemberian Kredit Nasabah Dengan Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 

di PT BPRS Bumi Rinajni Batu”. Aplikasi ini dibuat menggunakan sistem operasi 

Microsoft windows xp professional version 2002 service pack 2, bahasa 

pemrograman Delphi 7.0, an database menggunakan interbase 6.5. 
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