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KATA PENGANTAR

Sebagai upaya meningkatkan kualitas hasil pengejawantahan salah-satu bentuk Tri
Dharma Perguruan Tinggi berupa yang bernilai efektif dan efisien maka di perguruan
tinggi harus memiliki kedekatan dengan dunia industri, pemerintahan serta mempunyai
kontribusi yang nyata untuk menyelesaikan masalah di masyarakat dan negara.
Untuk itu STIE Eka Prasetya menyusun dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP) yang
dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan sesuai visi dan misi STIE Eka Prasetya,
yaitu

“Menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul Di Bidang Kewirausahaan

Bestandar Nasional Tahun 2026”
Rencana Induk Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai pengarah pengembangan
keunggulan akademik STIE Eka Prasetya melalui . Rencana Induk Penelitian STIE Eka
Prasetya untuk Periode Tahun 2016 - 2025 mempunyai tema pokok: “ Menjadikan
Lembaga Yang Unggul, Dan Mandiri Di Bidang Khususnya Pada Pengembangan
Kewirausahaan Tahun 2026”.
Semoga Rencana Induk Penelitian Tahun 2016-2025 ini bermanfaat bagi LPPM
STIE Eka Prasetya, dan bagi institusi STIE Eka Prasetya.
Ketua LPPM

Dra. Pesta Gultom, MM

BAB I
PENDAHULUAN

Tujuan Rencana Induk Penelitian (RIP)
Tujuan Rencana

Induk

Penelitian

(RIP) STIE Eka Prasetya disusun

dengan

maksud menentukan dan merencanakan terlebih dahulu kegiatan penelitian yang
akan dilakukan STIE Eka Prasetya pada waktu yang akan datang. RIP merupakan
arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian STIE
Eka Prasetya dalam jangka waktu 10 tahun. Arahan kebijakan dalam pengelolaan
penelitian ditetapkan oleh Senat STIE Eka Prasetya. Pengambilan keputusan dalam
pengelolaan penelitian dilakukan oleh Ketua STIE Eka Prasetya. Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah pelaksana Keputusan Ketua
STIE Eka Prasetya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jati diri
dari LPPM STIE Eka Prasetya tidak lepas dari visi, misi dan tujuan STIE Eka Prasetya,
tujuan utama yang ingin dicapai oleh STIE Eka Prasetya salah satunya adalah
Peningkatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dan berdaya
guna. Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) ini didasarkan pada Renstra STIE
Eka Prasetya 2016-2025, Kebijakan Mutu Akademik, Standar Mutu Akademik, dan
Peraturan Akademik, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat termasuk
didalamnya mengatur tentang penelitian, etika dan norma penelitian serta indikator
mutu penelitian yang digunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran
dan strategi kinerja penelitian
Dasar Pemikiran Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan
pengabdian kepada

masyarakat selain menyelenggarakan pendidikan

dan

pengajaran. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah bagian dari
Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan sebagai berikut “Perguruan
Tinggi

berkewajiban

menyelenggarakanpendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.” Sejalan dengan Tridharma Perguruan Tinggi tersebut, Pasal 45
ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan
“Penelitian

di

Perguruan

Tinggi

diarahkan

Tinggi menyebutkan

untuk mengembangkan Ilmu

pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga menyebutkan bahwa Standar Nasional
Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan,
Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar tujuan dan standar penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat tercapai, maka Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STIE Eka Prasetya menyusun
Rencana Induk Penelitian (RIP) tahun 2016-2025

Tujuan disusunnya RIP adalah sebagai berikut:
1. Memastikan arah penelitian di STIE Eka Prasetya sesuai dengan prioritas riset
nasional dan dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat.
2. Menjamin pengembangan riset unggulan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan
Rencana Strategis yang ada serta kepakaran dan fasilitas yang tersedia di STIE
Eka Prasetya.
3. Meningkatkan kuantitas, dan

kualitas penelitian dan publikasi, serta

meningkatkan kualitas pengelolaan penelitian sehingga sesuai dengan standar
mutu penelitian di STIE Eka Prasetya.

Landasan dan Pertimbangan Penetapan Fokus Penelitian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Eka Prasetya merupakan lembaga pendidikan
tinggi yang berdiri pada tanggal 23 Februari 1998 berdasarkan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan dengan nomor : 11/D/O/1998. Nama Eka Prasetya yang
membawa arti mahasiswa merupakan siswa yang harus besar dalam pemikiran, besar
dalam bermimpi, dan besar dalam bertindak. Dan dengan pemikiran kritis, progresif, dan
inovatif, mahasiswa dapat menciptakan suatu hasil nyata untuk ikut serta dalam
menciptakan kemajuan pendidikan bangsa. STIE Eka Prasetya dibangun dengan citacita untuk menghasilkan insan cerdas dan berdaya saing untuk kejayaan bangsa. STIE
Eka Prasetya bertanggungjawab untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, unggul,
produktif dan berjiwa entrepreneurship.

Tanggungjawab ini diemban oleh STIE Eka Prasetya dan dilakukan seiring dengan
peningkatan kemampuan sumberdaya yang dimiliki, baik sumber daya fisik, manusia,
finansial maupun sumber daya intelektual. Berbagai kontribusi telah diberikan oleh STIE
Eka Prasetya melalui penelitian dosen, prestasi mahasiswa, dan alumni di berbagai
bidang, baik yang bergerak di sektor swasta, pemerintah, maupun lembaga nasional.

Penetapan fokus penelitian didasarkan pada Renstra STIE Eka Prasetya 2016-2020
yang

menetapkan prioritas

pengembangan

di

bidang

penelitian

yaitu

untuk

meningkatkan keunggulan penelitian untuk kepentingan masyarakat dan dapat
dilaksanakan secara berkelanjutan, serta mendorong peningkatan kuantitas dan
kualitas dan angka partisipasi dosen dalam melakukan penelitian. Hal-hal yang menjadi
pertimbangan adalah sebagai berikut:
1. Dari sisi internal
a. Kekuatan atau keunggulan STIE Eka Prasetya
b. Kelemahan atau kekurangan STIE Eka Prasetya
2. Dari sisi eksternal
a. Agenda Riset Nasional, Kebijakan DIKTI di Bidang Penelitian, Masterplan
Perkembangan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
c. Masalah atau tantangan baik ditingkat lokal maupun nasional
d. Perkembangan ilmu pengetahuan kedepan
e. Perkembangan teknologi kedepan

Kriteria Fokus Penelitian
Yang dijadikan sebagai kriteria dalam penetapan penelitian unggulan di STIE Eka
Prasetya adalah:
1.Kekuatan yang sudah dimiliki, baik dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur
2.Kekuatan, teknologi dan issue masa depan
3.Teknologi

Informasi

dan

ilmu

pengetahuan

yang

dapat

membantu

menyelesaikan persamalahan masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga
swasta.

Standar Penelitian STIE Eka Prasetya
Kegiatan penelitian yang diselenggarakan LPPM STIE Eka Prasetya dilaksanakan
dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Direktorat Penelitian

dan Pengabdian kepada Masyarakat (Ditlitabmas). Standrad pengelolaan penelitian
yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Standar hasil, kegiatan penelitian diarahkan untuk pengembangan IPTEK dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Bentuk
Diseminasi (Luaran): Publikasi Ilmiah (Jurnal, Proseding). Produk yang langsung
dapat dimanfaatkan, Teknologi Tepat Guna (TTG), Rekayasa sosial,

model, dll.

Buku ajar, bahan ajar, Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
2. Standar Isi Penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian berfokus pada
penelitian dosen pemula

dan

penelitian

dasar. Materi pada penelitian dosen

pemula merupakan penerapan dari teori untuk sebuah permasalahan. Selain untuk
mengarahkan dan membina kemampuan meneliti, program ini juga diharapkan dapat
menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil
penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik lokal maupun nasional terakreditasi. Materi
pada peneliti dosen pemula, dan penelitian dasar mencakup materi kajian khusus
untuk kepentingan nasional. Penelitian Dasar berorientasi kepada penjelasan atau
penemuan (invensi) untuk mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model,
atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, dan lain-lain dalam
rangka mendukung penelitian terapan. Termasuk dalam penelitian dasar adalah
pencarian metode atau teori baru.
3. Standar Proses Penelitian. Standard ini merupakan standard untuk memastikan
bahwa kegiatan penelitian yang dilaksanakan LPPM STIE Eka Prasetya memenuhi
kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik
4. Standar Penilaian Penelitian. Standard ini merupakan standard untuk melakukan
penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi
dengan

prinsip

edukatif,

objektif,

akuntabel,

transparan

dan

juga

harus

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses
penelitian.
5. Standar Peneliti. Standarad ini merupakan standard untuk memastikan bahwa
peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai
dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat
kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi
akademik dan hasil penelitian.

6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. Standard ini merupakan standard untuk
memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas perguruan
tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu
program studi.

Fasilitas penelitian tersebut juga merupakan fasilitas perguruan

tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
7. Standar pengelolaan, kegiatan penelitian dikelola dengan baik oleh suatu lembaga penelitian
dengan kewajiban kelembagaan penelitian meliputi :
(1) Menyusun dan mengembangkan program penelitian sesuai Renstra Penelitian PT;
(2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI penelitian PT;
(3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
(4) Melaksanakan monev penelitian;
(5) Melakukan diseminasi hasil penelitian;
(6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti;
(7) Sistem penghargaan; dan
(8) Menyusun laporan kegiatan penelitian.
8.Standar pendanaan dan pembiayaan, kegiatan penelitian dilakukan dengan sumber dana
peneliti dari :
(1) Dana pemerintah;
(2) Dana internal perguruan tinggi ;
(3) Dana kerjasama dengan industri

Pembiayaan Penelitian
Program penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM untuk dosen/peneliti di STIE Eka
Prasetya meliputi kategori dan skema penelitian diperlihatkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. Skema Penelitian Internal STIE Eka Prasetya

Program
Penelitian Dosen Pemula
Penelitian Dasar

Dana
Maksimum
3 jt
5 jt

Gambaran Umum
Memotivasi dan pembinaan
peneliti Pemula
Pengembangan konsep/teori
baru

Tabel 2. Skema Pengabdian Internal STIE Eka Prasetya
Program

Dana

Gambaran Umum

Maksimum
1. Program Kemitraan Masyarakat

5 jt

Membentuk/mengembangkan
sekelompok masyarakat yang
mandiri secara ekonomi; membantu
menciptakan ketentraman, dan
kenyamanan dalam kehidupan
bermasyarakat & meningkatkan
keterampilan berpikir, membaca
dan menulis atau keterampilan lain
yang dibutuhkan masyarakat luas

10 jt

Menciptakan
wirausaha
baru
mandiri yang berbasis ipteks;
meningkatkan
keterampilan
manajemen usaha bagi masyarakat
industri;
menciptakan metode
pelatihan kewirausahaan yang
cocok bagi masyarakat yang sedang
merintis usaha.

(PkM)

2Program Pengembangan
Kewirausahaan (PPK)

Dalam mengembangkan skema penelitian yang dilaksanakan di STIE Eka Prasetya,
maka terdapat 2 sumber pendanaan penelitian, yaitu hibah internal yang berasal
dari Dana Internal STIE Eka Prasetya melalui kegiatan Program Hibah Kompetisi
Internal Kreativitas dan Inovasi Dosen STIE Eka Prasetya yang dialokasikan untuk 9
kegiatan yang bisa dilakukan oleh dosen STIE Eka Prasetya, yaitu melalui penelitian,
pengabdian kepada masyarakat, publikasi di jurnal nasional, nasional terakreditasi,
diseminasi hasil penelitian di seminar internal, dan nasional,serta publikasi di media
cetak dan penulisan buku ajar.

Tabel 3. Jumlah Alokasi Dana Internal untuk Kegiatan Penelitian,
Pengabdian dan Publikasi Ilmiah
No.

Jenis Kegiatan

Besaran Dana
Maksimum/Judul/Tahun
(Rp)
5.000.000

1

Penelitian

2

Pengabdian kepada Masyarakat

3

Seminar Internal

4

Makalah Seminar Nasional

5

Artikel Jurnal Nasional

250.000

6

Artikel Jurnal Nasional Terakreditasi

500.000

7

Artikel Jurnal Internasional

1.000.000

8

Penulisan Buku Ajar (USBN)

1.000.000

10.000.000
250.000
1.000.000

Penelitian Unggulan STIE Eka Prasetya.
Penelitian unggulan STIE Eka Prasetya di kelompokkan atas 2 bidang penelitian:
1. Akuntansi Sektor Private dan Publik
Pada topik unggulan ini dibagi menjadi 5 sub bidang penelitian yaitu:
a) Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal
b) Akuntansi Manajemen dan Keprilakuan
c) Sistem Informasi, Auditing,dan Etika Profesi
d) Perpajakan
e) Good Corporate Governance

2. Tata Kelola Manajemen dan Bisnis
Pada topik unggulan ini dibagi menjadi 3 sub bidang penelitian yaitu:
a) Perekayasaan manajemen SDM, pemasaran, produksi dan keuangan
b) Pengembangan pola manajerial sector koperasi dan UMKM
c) Meningkatkan daya saing UMKM

BAB II
LANDASAN PENGEMBANGAN RIP
Landasan Hukum Penyusunan RIP
STIE Eka Prasetya diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, peraturan perundang-udangan yang menjadi dasar hukum dalam penyususnan
RIP adalah sebagai berikut :
1. Pendidikan tinggi wajib menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi (Pasal1
angka 9, UU No 12, 2012);
2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan,

mengembangkan,

dan

menyebarluaskan

Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian
kepada Masyarakat (Pasal 1 angka 14, UU No 12, 2012);
3. Pendidikan tinggi bertujuan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan
teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan ilmu
Humaniora

agar

bermanfaat

bagi kemajuan

bangsa,

serta

kemajuan

peradaban dan kesejahteraan manusia, dan terwujudnya Pengabdian kepada
Masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal
5 angka c dan d, UU No 12, 2012);
4. Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya
sebagai pusat penyelenggara Tridharma Perguruan Tinggi (Pasal 22, Permen
No 4, 2014);
5. Perguruan tinggi melaksanakan otonomi di bidang akademik yang meliputi
penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma
Perguruan Tinggi (Pasal 22, Permen No. 4, 2014);
6. Perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan
bagian dari rencana strategis perguruan tinggi (Pasal 50 Ayat 2, Permen No 49,
2014);
7. Hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa (Pasal 43 Ayat 2, Permen No. 49, 2014).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139

Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi STIE
Eka Prasetya.
9. Renstra STIE Eka Prasetya 2016-2020
10. RIP STIE Eka Prasetya 2016-2020

Organisasi Pelaksanaan Penelitian
Unit kerja yang mengelola penelitian di STIE Eka Prasetya adalah Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). LPPM bertugas untuk mengembangkan
dan meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul
dalam upaya membentuk kompetensi inti di STIE Eka Prasetya. Hal-hal tersebut
dilaksanakan dengan merancang dan merencanakan, mengkoordinasikan, memantau
dan menilai pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan
oleh program studi, kelompok, atau perorangan sehingga lebih relevan dan berdaya
guna serta mengelola administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang
transparan dan akuntabilitas.

Struktur Organisasi LPPM STIE Eka Prasetya
Ketua
STIE Eka Prasetya

KETUA LPPM

SEKRETARIS

KOORDINATOR
Bidang Penelitian

KOORDINATOR
Bidang Pengabdian

KOORDINATOR
Bidang Publikasi

KOORDINATOR
Bidang Pengelola
Jurnal

ADMINISTRASI
Gambar 1. Struktur Organisasi LPPM STIE Eka Prasetya
LPPM adalah unit pelaksana akademi dibawah koordinasi Ketua, yang memiliki
tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai
dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan oleh sivitas
akademika STIE Eka Prasetya;
2. Mengelola dan menkoordinasikan publikasi/diseminasi hasil-hasil penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi;
3. Mengembangkan kapasitas dan potensi penelitian yang dimiliki STIE Eka
Prasetya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Motto
“UNGGUL DAN MANDIRI”

VISI
Visi LPPM STIE Eka Prasetya “ Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat yang Unggul, Mandiri, dan Berguna bagi Pengembangan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menuju Masyarakat Sejahtera dengan
Membangun Masyarakat Berjiwa Kewirausahaan

tahun 2026”

MISI
1. Meningkatkan budaya Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi para
sivitas akademika
2. Mengikutsertakan mahasiswa untuk penilitian, dan pengabdian kepada masyarakat
bagi para sivitas akademika
4. Memelihara relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan memiliki
kepekaan terhadap mutu pendidikan, kebutuhan dunia usaha dan industri serta
masyarakat pada umumnya.
6. Mengembangkan sistem manajemen mutu penelitian, pengabdian kepada
masyarakat dan publikasi ilmiah secara terstruktur dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan jalinan kerjasama internal dan eksternal guna upaya peningkatan
kualitas dan kuantitas penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Memfasilitasi diseminasi hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Potensi dalam Kegiatan Penelitian
STIE Eka Prasetya mempunyai Program Studi yang mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang berjenjang Sarjana atau berstrata S1
Tabel 3. Komposisi Program Studi
No.

Program Studi

Jenjang

Akreditasi

1.

Manajemen

S1

B

2.

Akuntansi

S1

C

Potensi sumber daya manusia (SDM) STIE Eka Prasetya terdiri dari 23 orang dosen
tetap. STIE Eka Prasetya berkomitmen dan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas

SDM yang dimiliki, dengan upaya yang dilakukan melalui:
1. Pemberian beasiswa untuk studi lanjut ke jenjang S3 baik dalam negeri maupun
luar negeri.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas dan kuantitas
SDM secara berkelanjutan.
Beberapa fasilitas yang dimiliki oleh STIE Eka Prasetya untuk menunjang penelitian
antara lain.
1. Gedung kampus yang di lengkapi Wi-fi yang memudahkan para peneliti untuk
mengakses informasi baik untuk keperluan penelitian, maupun keperluan lain
yang mendukung kinerja penelitian dosen.
2. Perpustakaan STIE Eka yang berada di dalam gedung kampus sehingga
memudahkan akses untuk kegiatan dan koordinasi pelaksanaan penelitian
3. Laboratorium Komputer yang terhubungan lansung dengan Internet;
4. Ruang Dosen yang dilengkapi AC sehingga membuat para peneliti merasa
nyaman.
5. Aplikasi e-Jurnal yang mendukung untuk publikasi hasil penelitian.

Pengembangan Kapasitas Penelitian
Pengembangan kapasitas penelitian terus secara berkelanjutan dilakukan, salah
satunya adalah dengan meningkatkan layanan manajemen penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat melalui aplikasi web yang menyediakan akses terhadap informasi
penelitian dan publikasi yang telah dilakukan oleh dosen tetap STIE Eka Prasetya
melalui http://www.lppm.eka-prasetya.ac.id/.

Sistem

informasi

tersebut

dapat

membantu peneliti dan pihak luar untuk mencari data-data terkait kegiatan
penelitian yang telah dilakukan di STIE Eka Prasetya. Selain itu, LPPM menyediakan
Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya (MBEP) yang terdaftar dan memiliki ISSN :
2477-6718 sebagai media untuk penelitian manajemen, dan Jurnal Akuntansi Bisnis Eka
Prasetya (ABEP) yang memiliki ISSN : 2477-6726 sebagai media untuk penelitian
akuntansi yang dikelola secara online dengan menggunakan Open Journal System
(OJS) dengan link jurnal.eka-prasetya.ac.id sebagai media bagi peneliti baik dalam STIE
Eka Prasetya maupun dari luar untuk mempublikasikan sebagian hasil penelitiannya di
bidang Manajemen dan Akuntansi.

BAB III
GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN
Sasaran Pelaksanaan Penelitian
Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan komponen dari
Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan

penelitian

harus

dilaksanakan

dengan baik supaya selaras dengan visi dan misi STIE STIE Eka Prasetya.
Berdasarkan

evaluasi diri dan

analisa SWOT

yang

sudah dilakukan,

penelitian di STIE Eka Prasetya ditargetkan untuk mencapai sasaran-sasaran
sebagai berikut:
1. Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan dosen dalam bidang
penelitian dan publikasi ilmiah.
2. Meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen.
3. Meningkatnya jumlah penelitian dan publikasi ilmiah baik nasional
maupun internasional.
4. Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi
dan internasional terindeks di database bereputasi.
5. Meningkatnya dana yang diperoleh baik dari internal maupun eksternal.
6. Tercapainya
berupa

peningkatan

hasil

penelitian

yang

berdaya guna

teknologi, model/desain/prototype.

7. Perolehan dan meningkatnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
8. Meningkatnya mitra penelitian dari industri dan lembaga.
9. Meningkatnya pemanfaatan fasilitas internet untuk mendapatkan literature
ilmiah.
10. Meningkatnya hasil penelitian yang bisa diterapkan dan dimanfaatkan di
masyarakat.
11. Meningkatnya kuantitas dan kualitas buku ajar berbasis penelitian.

12. Terlaksananya manajemen penelitian yang sistematis, transparan dan
akuntabilitas

sesuai standar ISO STIE

Eka Prasetya. Dalam

mewujudkan sasaran yang sudah ditetapkan tersebut, diperlukan
pengembangan
berupa

dan peningkatan seluruh aspek sarana dan prasarana

manajemen

penelitian, sumber daya,

sumber keuangan,

infrastruktur, sarana penunjang penelitian seperti akses jurnal online, dan
panduan penelitian. Strategi dan Kebijakan Hasil perumusan bidang
unggulan digunakan dalam menentukan topik penelitian yang akan
menjadi konsentrasi dan di danai secara Internaldan Eksternal dengan
dana dari internal STIE Eka Prasetya, dana DIKTI dan dana dari pihak
swasta/industri. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan
dapat diperoleh hasil penelitian yang komprehensif untuk bidang-bidang
penelitian unggulan tersebut yang meliputi;
1.Tata kelola Manajemen dan Bisnis
2.Akuntansi Sektor Private dan Publik
Sedangkan topik-topik riset yang tidak merupakan topik unggulan, juga akan
didukung dengan skema dana baik Internal maupun Eksternal. Dana Internal
sebagaimana

dimaksud adalah

merupakan

dana Internal dari institusi

sedangkan dana Eksternal adalah dana yang diperoleh dari dana DIKTI atau
dana hasil kerjasama baik dari pemerintah daerah maupun swasta. Bidang riset
non unggulan adalah tema-tema selain dari tema unggulan sebagaimana sudah
disebutkan diatas.Secara umum, strategi yang akan dikembangkan untuk
mencapai tujuan tersebut akan berpijak pada analisis kondisi yang sudah
dijelaskan sebelumnya.

Prinsip dasarnya adalah untuk mengoptimalkan

berbagai potensi yang dimiliki STIE Eka Prasetya. Sumber Daya Manusia (SDM)
dan fasilitas penelitan akan

dimanfaatkan

semaksimal

mungkin

untuk

memberikan luaran yang diharapkan, yaitu berupa publikasi ilmiah, dan
produk HKI. Pencapaian luaran ini bersifat mengikat dan tercantum sebagai
bagian dari tugas yang harus dipenuhi oleh penerima dana penelitian dalam
surat perjanjian pelaksanaan penelitian antara STIE Eka Prasetya dengan
dosen sebagai peneliti.

Dukungan Jejaring Penelitian Dosen
Jejaring Penelitian Dosen STIE Eka Prasetya meliputi perguruan tinggi negeri dan
perguruan tinggi swasta, serta pemerintah daerah dan dunia usaha/industri. Adapun
jejaring yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Saat ini STIE Eka Prasetya memiliki jejaring dengan beberapa perguruan tinggi yang
ada di lingkungan LLDIKTI Wil. I Sumatera Utara baik perguruan tinggi negeri, seperti
Universitas Sumatera Utara (USU), dan UNIMED, dan perguruan tinggi swasta
seperti, Univ. Panca Budi, Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Dimana jejaring
yang berlandaskan pada payung hukum MoU. Jejaring dengan perguruan tinggi
terbangun secara formal dan informal. Jejaring formal dilakukan melalui Institusi,
sedangkan jejaring informal dilakukan secara personal oleh dosen peneliti melalui
kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaannya difasilitasi
oleh LPPM.

2. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha/Industri
STIE Eka Prasetya memiliki kesepakatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat
dengan instansi dan dinas terkait, seperti instansi pemerintah daerah dan perusahaan
yang berlandaskan pada payung hukum MoU. Kerjasama beberapa lembaga yang
telah menjalin dengan STIE Eka Prasetya adalah PT. Toba Pulp Lestari, PT.
Dextonindo Persada, PT. Capella Dinamik Nusantara, PT. Surveyor Indonesia
Persero, dan Bisa Grub.. Berbagai bentuk kegiatan kemitraan dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan.

Kegiatan Penelitian Dosen
Salah satu unsur perguruan tinggi yang memiliki kewajiban dalam menghasilkan karya
ilmiah adalah dosen. Dosen diwajibkan untuk menulis karya ilmiah dengan berbagai
tujuan, antara lain untuk peningkatan kemampuan, akreditasi, bahan ajar, workshop,
dan pengajuan jabatan fungsional. Suatu karya ilmiah unggul tidak akan terwujud tanpa
adanya kemampuan menulis. Kemampuan menulis dosen yang tidak ditingkatkan dapat
berakibat pada kualitas karya ilmiah yang hanya berada pada batas kemampuan dosen
saja tanpa adanya peningkatan. Selain itu, dalam menghasilkan karya tulis ilmiah yang
unggul tidak serta merta langsung dapat dilakukan melainkan perlu adanya latihan dan
pembiasaan, mulai dari karya ilmiah dosen dalam lingkup kecil, seperti bahan ajar
maupun materi seminar hingga karya ilmiah yang dimuat di jurnal internasional.

Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen telah menjadi kewajiban. Pada
hampir seluruh skim penelitian, seorang dosen menelitii yang mengajukan usul kegiatan
dipersyaratkan untuk mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan tersebut. Pelibatan
mahasiswa dalam kegiatan dosen dimaksudkan sebagai bagian dari proses pendidikan
dan pembelajaran tanggungjawab serta mandiri dan menanamkan jiwa kewirausahaan
di kalangan mahasiswa, dan sekaligus pembelajaran mahasiswa yang terintegrasi dari
semua program studi di tengah masyarakat.
Untuk mendukung pelaksanaan penelitian oleh dosen dan menciptakan atmosfir meneliti
di kalangan dosen dan mahasiswa, terdapat tujuh agenda penelitian yang akan
dilaksanakan, dan terus dikembangkan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan.
2. Peningkatan jumlah penelitian dosen pemula, dan penelitian dasar.
3. Peningkatan mutu penelitian dosen, baik dosen pemula, dan penelitian dasar.
4. Meningkatkan mutu jurnal dari tingkat lokal ke nasional.
5. Penguatan Publikasi hasil penelitian baik penelitian dosen pemula, maupun penelitian
dasar
1. Peningkatan kerjasama dengan pihak industry, pemerintah daerah, dan perguruan
tinggi di luar STIE Eka Prasetya
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM dan Sarana Penunjang Penelitian
Dari ketujuh agenda di atas, diturunkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang
relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa program yang akan
dilaksanakan, dan akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Menaikkan status penelitian dari kluster binaan ke madya.
2. Pengelolaan dan penjaminan mutu kegiatan penelitian dosen dengan dana
Yayasan, dan Ristekdikti

3. Menerbitkan Jurnal Nasional, dengan menjalin kerjasama dengan dosen perguruan
tinggi lain untuk menulis di jurnal MBEP, dan ABEP.

4. Diseminasi hasil Penelitian melalui publikasi di jurnal nasional, jurnal terakreditasi
nasional, dan jurnal internasional.

5. Mengikutsertakan minimal 2 orang mahasiswa dalam setiap kegiatan Penelitian oleh
para dosen.

6. Kemitraan dengan instansi pemerintah dan dinas terkait termasuk dunia usaha dan
industri

Jumlah kegiatan Penelitian berdasarkan sumber pembiayaan selama tiga tahun terakhir
yang dilakukan oleh institusi ada pada tabel 2 berikut.

Tabel 5. Jumlah Judul Penelitian Dosen Tahun 2015-2017
No.

Sumber Pembiayaan
Kegiatan PKM

2015

2016

Jumlah
1
2

Pembiayaan Mandiri
dosen
Yayasan

3

Jumlah
Dana
(Juta)

Jumlah Kegiatan PKM Dan Biaya

Biaya
(juta)
28
14

2017

Jumlah Biaya
(juta)
28
14

Jumlah Biaya
(juta)
28
14

42

-

-

-

-

-

-

-

Kemristek Dikti

-

-

-

-

-

-

-

4

Pemerintah Daerah

-

-

-

-

-

-

-

5

Dunia Usaha/Industri

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 6. Rencana Jumlah Judul Penelitian Dosen Tahun 2019-2023
No.
1.

Sumber Pembiayaan
Kegiatan PKM

2016

Jumlah Judul Kegiatan PKM
2017
2018
2019
2020

Jumlah

-

-

-

-

-

-

28

28

28

28

28

140

2.

Pembiayaan Mandiri
Dosen
Yayasan

3.

Kemristek Dikti

2

2

2

3

4

13

4.

Pemerintah Daerah

2

2

2

3

4

13

5.

Dunia Usaha/Industri

2

2

2

4

4

14

34

34

34

34

34

280

Total

Kebijakan Dan Upaya Menjamin Keberlanjutan Kegiatan
Penelitian Dosen
Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh STIE Eka Prasetya dalam menjamin
keberlanjutan dan mutu kegiatan Penelitian Dosen mencakup informasi tentang agenda
Penelitian, dukungan SDM, prasarana dan sarana, jejaring Penelitian, pencarian
berbagai sumber dana Penelitian, dan pengadaan disimanasi. Civitas akademika STIE
Eka Prasetya disadarkan akan Tridharma Perguruan Tinggi terutama akan tanggung
jawab pendidikan dan pembinaan masyarakat. Untuk itu, kapasitas dosen selalu
ditingkatkan melalui penelitian yang selanjutnya didharmabaktikan kepada masyarakat.

STIE Eka Prasetya memiliki kebijakan untuk menjalankan program dan kegiatan
penelitian dosen secara berkelanjutan karena hal ini sesuai dengan tugas Tridharma
Perguruan Tinggi dan misi serta tujuan strategis STIE Eka Prasetya dalam mencapai
visi “Menjadi Perguruan Tinggi Yang Unggul Di Bidang Kewirausahaan Berstandar
Nasional Tahun 2016”. Untuk menjamin keberlanjutan program dan kegiatan penelitian,
pengelolaan bidang ini dilakukan oleh LPPM dan dana dari Yayasan, Kemristek Dikti
dan kerjasama dunia usaha/industri.
Penjaminan mutu dan keberlanjutan kegiatan penelitian, secara teknis dan
substansial dikawal melalui sistem penjaminan mutu oleh LPPM dan Program Studi.
Tahapan- tahapan penjaminan mutu kegiatan penelitian tersebut meliputi seleksi usul
pelaksanaan kegiatan, monev (monitoring dan evaluasi) kegiatan, pelaksanaan
seminar hasil kegiatan, pelaporan, dan pengawalan tindak lanjut hasil kegiatan.
Agenda penelitian jangka panjang merupakan bentuk penjaminan keberlanjutan dan
penjaminan mutu penelitian. Agenda penelitian tersebut bersifat fleksibel dan
senantiasa dievaluasi dan direvisi sesuai dengan tuntutan perkembangan internal
dan kebutuhan stakeholder/masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh oleh
stakeholder internal dan eksternal, baik di LPPM sendiri maupun di website LPPM.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen STIE Eka Prasetya setiap tahun
wajib diseminasikan. Diseminasi hasil penelitian akan dipublis melalui media Open
Jurnal Sistem, dengan ISSN cetak , dan ISSN elektronik, atau di Jurnal nasional
perguruan tinggi lainnya.
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BAB IV
SASARAN DAN PETA JALAN PENELITIAN

Program Studi Manajemen
Sasaran dan peta jalan penelitian pada Program Studi Manajemen dapat diuraikan
sebagai berikut:

2022-2024
Model
Pengembangan dan
Pemberdayaan UMKM
berbasiskan eksport

2020-2022

Model Pengelolaan
UMKM berbasis TIK

2018-2020
Desain awal
penerapan model
pemberdayaan UMKM

2016-2018
Identifikasi pola
manjerial UMKM di
Sektor Lokal dan
Nasional
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1. UMKM di Bidang
Kuliner
2. UMKM di Bidang
Fashion

Program Studi Akuntansi
Sasaran dan peta jalan penelitian pada Program Studi Akuntansi dapat diuraikan
sebagai berikut:

2022-2024
Model good corporate
governance yang siap di
implementasi pada
perusahaan

2020-2022
Mengembangkan model
good corporate
governance yang dapat
diimplementasikan pada
sektor private dan public

2018-2020
Merancang model good
corporate governance
pada sektor keuangan
untuk kebutuhan private
dan publik

2016-2018
Menguji konsep akuntansi
untuk dukungan private
dan public dalam
mencapai good corporate
governance

1. UMKM di
Bidang Kuliner
2. UMKM di
Bidang Fashion

BAB V
PENUTUP

Rencana

Induk

Penelitian

(RIP)

menjadi

hal

yang

sangat

penting

dalam

penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang penelitian.
Penyusunan RIP dilakukan dengan memperhatikan aspek internal dan eksternal
maupun analisis SWOT pada kondisi terkini. RIP menjadikan penelitian dosen di STIE
Eka Prasetya menjadi terarah sesuai dengan program studi. Selain itu dengan adanya
RIP produk hasil-hasil penelitian seharusnya tidak berhenti pada laporan penelitian saja,
tetapi menjadi rangkaian penelitian yang terarah yang pada akhirnya menghasilkan
produk yang berdaya guna dan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat, bangsa
dan negara. Pelaksanaan RIP memerlukan kerjasama yang baik antara ketua STIE Eka
Prasetya, Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat (LPPM), maupun para dosen sebagai peneliti. Penyediaan sarana
prasarana menjadi hal yang sangat penting sehingga target RIP dapat dicapai.
Pengelolaan penelitian memerlukan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan
proposal hingga pelaksanaan yang harus dilakukan sehingga diperoleh target yang
dikehendaki. Diharapkan peta jalan penelitian yang sudah digariskan dalam RIP dapat
dilaksanakan dengan baik, dan dapat dijadikan sebagai payung penelitian yang terarah
di STIE Eka Prasetya.

