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Abstract
Research and community service data management informa on system (P3M) in the P3M sec on (case study: STMIK Hang Tuah
Pekanbaru) s ll uses a manual system. Where lecturers who will carry out P3M ac vi es, must print P3M proposals, where the use of
proposals in the form of hardcopy is less eﬃcient to be applied amid the advances in computer technology today. and the process of
distribu ng proposals to prospec ve lecturers is considered less eﬃcient because they have to change hands for each ac vity so it takes a
long me. Head of P3M STMIK Hang Tuah needs a new system so that the old system can be repaired. The system approach taken by the
writer is object oriented approach with the method of system development using the waterfall method, as well as analysis and design
tools using Uniﬁed Modeling Language (UML). As for the implementa on, some so ware is used including the laravel framework, the
code editor using Atom, the PHP package using XAMPP version 3.2.4 (PHP 7.3.9, Apache 2.4.7 web server and MySQLi database version
5.0.12) and the the last web browser by using Google Chrome. So the applica on can facilitate lecturers with P3M units and reviewers
eﬀec vely and help P3M units in the management of research and community service ac vi es.
Keywords: Informa on System, Research and Community service data management, P3M, Laravel Framework.

Abstrak
Sistem informasi manajemen data peneli an dan pengabdian masyarakat (P3M) pada bagian P3M (studi kasus: STMIK Hang Tuah
Pekanbaru) masih menggunakan sistem manual. Dimana dosen yang akan melakukan kegiatan P3M, harus mencetak proposal P3M,
dimana penggunaan proposal dalam bentuk hardcopy ini kurang eﬁsien untuk diterapkan ditengah kemajuan teknologi komputer saat
ini. dan proses pendistribusian proposal calon penda ar dosen ini dirasa kurang eﬁsien dikarenakan harus berpindah tangan untuk per
ak vitas sehingga memakan waktu lama. Kepala P3M STMIK Hang Tuah membutuhkan suatu sistem yang baru agar sistem yang lama
dapat diperbaiki. Adapun pendekatan sistem yang dilakukan penulis adalah pendekatan object oriented dengan metode
pengembangan sistem menggunakan metode waterfall, serta alat bantu analisis dan perancangan dengan menggunakan Uniﬁed
Modelling Language (UML). Sedangkan untuk implementasinya digunakan beberapa perangkat lunak (so ware) diantaranya
menggunakan framework laravel, code editor menggunakan Atom, paket PHP menggunakan XAMPP version 3.2.4 (PHP 7.3.9, web
server Apache 2.4.7 serta database MySQLi versi 5.0.12) dan yang terakhir web browser dengan menggunakan Google Chrome. Sehingga
aplikasi dapat memfasilitasi dosen dengan unit P3M dan reviewer secara efek f dan membantu unit P3M dalam manajemen kegiatan
peneli an dan pengabdian masyarakat.
Keywords: Sistem Informasi, Peneli an dan Pengabdian Masyarakat, P3M, Framework Laravel.
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PENDAHULUAN
Pusat Peneli an dan Pengabdian Kepada Masyarakat
disingkat P3M merupakan unsur pelaksana akademik yang
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi STMIK Hang Tuah
Pekanbaru yang berada dibawah ketua STMIK Hang Tuah
Pekanbaru. P3M mempunyai tugas melaksanakan,
mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan
kegiatan peneli an dan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut
mengatur administrasi dan sumber daya yang diperlukan dalam
kegiatan peneli an dan pengabdian kepada masyarakat di
lingkungan STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
Dalam upaya memacu meningkatkan minat dosen STMIK
Hang Tuah Pekanbaru melakukan peneli an dan pengabdian
kepada masyarakat, memberikan anggaran pelaksanaan
kegiatan tersebut untuk 1 semester. Pengelolaan pelaksanaan
kegiatan Peneli an dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
yang didanai secara internal menjadi tanggung jawab unit P3M.
mulai dari pengumuman penerimaan proposal hingga laporan
pertanggungjawaban kegiatan kepada ketua STMIK Hang Tuah
Pekanbaru.
Adapun proses yang dilakukan selama ini dalam pengelolaan
kegiatan penelitan dan pengabdian kepada masyarakat yang
didanai secara internal sebagai berikut :
1. Unit P3M mengumumkan penerimaan proposal peneli an.
2. Penerimaan dra proposal berlangsung selama 7 hari kerja.
3. Unit P3M melakukan seleksi administrasi proposal maksimal
3 hari kerja.
4. Seleksi administrasi yang lolos akan masuk ketahap seleksi
selanjutnya, yang gagal dapat dikembalikan ke peneli disertai
dengan alasan penolakan.
5. Unit P3M memberikan dra proposal yang lolos administrasi
kepada reviewer untuk dinilai dalam seminar proposal
peneli an.
6. Seleksi proposal yang layak berdasarkan penilaian reviewer
internal akan diusulkan untuk didanai.
7. P3M bersama ketua Peneli melakukan penandatangan
kontrak peneli an.
Berdasarkan proses diatas ditemukan ada beberapa kendala
yang ditemui yakni, dosen peneli harus mencetak dra proposal
peneli an, yang nan nya dra ini menjadi bahan utama dalam
penentuan seleksi administrasi. Penggunaan dra ini dalam
proses penyeleksian administrasi kurang eﬁsien untuk
diterapkan ditengah kemajuan teknologi komputer saat ini.
Selanjutnya, proses distribusi proposal yang dilakukan
melalui P3M kepada reviewer belum efek f. Dikarenakan proses
ini akan memakan waktu, P3M harus menghubungi reviewer dan
memberikan secara langsung kepada reviewer proposal
peneli an tersebut.
Permasalahan yang ada dalam pelaksanaan manajemen yang
h p://jik.htp.ac.id

dilakukan oleh unit P3M dalam pembuatan berita acara dan
formulir penilaian dari reviewer masih dilakukan secara manual,
hal ini menimbulkan kesalahan dalam penge kan judul,
kesalahan hari yang dak cocok dengan tanggal sehingga data
menjadi dak valid dan ke ka data dibutuhkan untuk kegiatan
monitoring ataupun visitasi akreditasi, mengakibatkan
pembuatan ulang terhadap berita acara dan formulir penilaian
reviewer.
Pengolahan nilai, arsip dan dokumentasi nilai seminar
proposal/hasil disimpan dulu oleh P3M karena menunggu nilai
seminar hasil, hal ini beresiko terhadap kehilangan data nilai
seminar proposal peneli an dan PKM.
Adapun tujuan dari peneli an ini adalah membuat sistem
informasi manajemen yang terkomputerisasi dimana dosen yang
akan melakukan pengajuan proposal dan laporan dak perlu
mencetak atau print proposal dan laporan. Dosen cukup
menda ar di sistem dan meng-upload ﬁle proposal/hasil ke
sistem yang kemudian akan dikonﬁrmasi oleh P3M. kemudian
akan mengirimkan no ﬁkasi dan ﬁle proposal/hasil yang akan
direview oleh reviewer sehingga dapat meminimalkan dalam
pemberian penilaian pada saat seminar proposal/hasil
berlangsung. Karena reviewer telah membaca dan memahami
proposal/hasil dosen yang akan dinilai. System informasi
manajemen yang akan dibangun ini dapat mengop malkan
proses pengolahan hasil seminar, proses distribusi proposal/
hasil peneli an dan P3M dilingkungan STMIK Hang Tuah
Pekanbaru.
Tujuan dari peneli an ini adalah sebagai berikut:
1. Membangun sistem database digital.
2. Membangun sistem penda aran dan penilaian peneli an
pengabdian pada masyarakat yang terkomputerisasi.
3. Membuat proses pembuatan surat berita acara menjadi
terotoma sasi sehingga dak perlu dilakukan penge kan
manual lagi.
4. Mengop malkan pengolahan data seminar
1. Sistem Informasi Manajemen
Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari subsub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja
sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yaitu mengolah
data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam
proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya
(susanto, 2004).
2. Pengabdian Dosen
Menurut Hari Se aji dan Rahadian Kurniawan (2012),
Pengabdian adalah Pengamalan Ilmu Pengetahuan, Teknologi,
dan Seni (IPTEKS) yang dilakukan oleh perguruan nggi secara
melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat
yang membutuhkannya, dalam upaya mensukseskan
pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.
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3. Peneli an Dosen
Menurut Hari Se aji dan Rahadian Kurniawan (2012),
Peneli an adalah penyelidikan sistema s, terkontrol, empiris
dan kri s tentang fenomena – fenomena alami, dengan dipandu
oleh teori dan hipotesis-hipotesis tentang hubungan yang dikira
terdapat diantara fenomena-fenomena itu.
4. PHP
Menurut Hidayatullah dan Kawistara (2014:231), PHP
singkatan dari Perl Hypertext Preprocessor yaitu bahasa
pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP
merupakan script yang berintergrasi dengan HTML dan berada
pada server (server side HTML embedded scrip ng). PHP adalah
script yang digunakan untuk membuat halaman web dinamis.
Dinamis berar halaman yang akan ditampilkan dibuat saat
halaman itu diminta oleh client. Mekanisme ini menyebabkan
informasi yang diterima client selalu yang terbaru / up to date.
Semua script PHP dieksekusi pada server dimana script tersebut
dijalankan.
5. HTML
Menurut Eka Wida Fridayanthie dan Tias Mahdia (2016),
“Hyper Text Markup Language atau HTML adalah bahasa standar
yang digunakan untuk menampilkan halaman web. Yang bisa
dilakukan dengan HTML yaitu: mengatur tampilan dari halaman
web dan isinya, membuat table dalam halaman web,
mempublikasikan halaman web secara online, membuat form
yang bisa digunakan untuk menangani registrasi dan transaksi via
web, menambahkan objek-objek seper citra, audio, video,
animasi, java aplet dalam halaman web, serta menampilkan area
gambar (canvas) di browser.”
6. MYSQLi
MySQLi merupakan salah satu ekstensi PHP untuk mengakses
fungsional yang disediakan MySQL 4.1 ke atas. Ekstensi MySQL
lama akan berstatus deprecated pada rilis PHP 5.5 dan
selanjutnya akan dibuang, untuk itu disarankan menggunakan
Ekstensi MySQLi atau PDO MySQL untuk menulis kode-kode PHP
yang baru. Ekstensi MySQL hanya dapat digunakan untuk
pemeliharaan kode-kode lama yang telah dikembangkan, dari
Harison dan Syarif (2016).
7. JavaScript
Menurut Eka Wida Fridayanthie dan Tias Mahdia (2016),
”Javascript adalah bahasa script yang biasa diletakkan bersama
kode HTML untuk menentukan suatu aksi”. Javascript
dikembangkan oleh Netscape, sebagai bahasa pemrograman
”sederhana” karena dak dapat digunakan untuk membuat
aplikasi ataupun Applet. Namun dengan javascript kita dapat
membuat halaman web yang interak f dan mudah.
8. Framework Laravel
Menurut Rini dan Valen na (2018), Laravel adalah
“framework open source PHP berbasis web gra s yang dibuat
oleh Taylor Otwell dan ditujukan untuk mengembangan aplikasi
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web mengiku model-view-controller (MVC) atau pola arsitektur.
Beberapa ﬁtur dari Laravel adalah pengembangan sistem modulmodul yang dapat dimanajemen, mengenalkan cara yang
berbeda untuk mengakses database relasional, u litas yang
membantu dalam penyebaran aplikasi dan pemeliharaan yang
mudah.”
9. Model Air Terjun (Waterfall)
Adapun Metode Pengembangan Perangkat Lunak
menggunakan metode pengembangan waterfall model. Dalam
w a t e r fa l l t e r d a p a t b e b e ra p a t a h a p a n u t a m a y a n g
menggambarkan ak vitas pengembangan perangkat lunak.
Alasan menggunakan metode waterfall karena tahap – tahap
dalam pengembangan sistem pada model waterfall terstruktur
secara jelas.

Gambar 1.1 Model Air Terjun (waterfall)
(Sumber: Sarosa (2017)
1. Analisis Kebutuhan
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan kebutuhan secara
lengkap kemudian dianalisis dan dideﬁnisikan kebutuhan yang
harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Dalam
pengumpulan data kebutuhan dapat dilakukan dengan teknik
wawancara, teknik observasi, dan teknik kuisoner.
2. Desain Sistem
Proses desain adalah proses mul langkah yang berfokus pada
empat a but yaitu : struktur data, arsitektur perangkat lunak,
representasi interface, dan detail prosedural Desain dikerjakan
setelah kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap.
3. Implementasi
Pembuatan program atau hasil rancangan ke dalam bahasa
pemograman tertentu. Penuliasan kode program sesuai dengan
desain yang sudah ditentukan, sehingga menghasilkan aplikasi
yang bermanfaat.
4. Pengujian Sistem
Melakukan pengujian sistem dengan cara agar sistem valid dan
dapat digunakan dengan baik. Pengujian sistem menggunakan
metode Black Box.
5. Pemeliharaan
Mengaplikasikan sistem yang sudah terintegrasi dan melakukan
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perawatan atau perbaikan kalau ada kekeliruan.
10. Desain Sistem
Desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat
lunak merupakan upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem
yang memberikan kepuasan (mungkin informal) akan spesiﬁkasi
kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan
secara implisit atau eksplisit dari segi performansi maupun
penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses desain
dari segi biaya, waktu, dan perangkat. Kualitas perangkat lunak
biasanya dinilai dari segi kepuasan pengguna perangkat lunak
terhadap perangkat lunak yang digunakan (Agung, Inne, dkk,
2012:58).
11. Use Case Diagram
Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2016), Menyatakan
bahwa
“Use Case atau diagram Use Case merupakan
pemodelan untuk kelakukan (behavior) sistem informasi yang
akan dibuat”. Use Case mendeskripsikan sebuah interaksi antara
satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat.
Secara kasar, Use Case digunakan untuk mengetahui fungsi apa
saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja
yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu.”
12. Class Diagram
Menurut Munawar (2015), Menyatakan bahwa “Class
diagram merupakan himpunan dari objek-objek yang sejenis.
Sebuah objek memiliki keadaan sesaat (state) dan perilaku
(behavior). State sebuah objek adalah kondisi objek tersebut
yang dinyatakan dalam a ribute. Sedangkan perilaku suatu objek
mendeﬁnisikan bagaimana sebuah objek ber ndak dan
memberikan.”
13. Ac vity Diagram
Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2016), Menyatakan
bahwa “Diagram ak vitas atau ac vity diagram menggambarkan
workﬂow (aliran kerja) atau ak vitas dari sebuah sistem atau
proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak.

METODE PENELITIAN
Metode Peneli an
Dalam peneli an ini penulis menggunakan metode
pengembangan sistem ini adalah waterfall. Adapun Metode
Pengembangan Perangkat Lunak menggunakan metode
pengembangan waterfall model. Dalam waterfall terdapat
beberapa tahapan utama yang menggambarkan ak vitas
pengembangan perangkat lunak. Alasan menggunakan metode
waterfall karena tahap – tahap dalam pengembangan sistem
pada model waterfall terstruktur secara jelas. Tahapan-tahapan
metode waterfall yaitu:
1) Analisis Kebutuhan
Tahap pertama adalah analisa kebutuhan, yakni proses untuk
menguji sistem informasi yang ada berikut dengan
lingkungannya dengan tujuan untuk memperoleh petunjuk
h p://jik.htp.ac.id

mengenai berbagai kemungkinan perbaikan yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sistem itu sendiri.
Dari hasil pengamatan peneli , diketahui kebutuhan unit
P3M STMIK Hang Tuah Pekanbaru dalam pembuatan aplikasi ini
sebagai berikut :
1) Tersedianya sistem yang dapat memudahkan dosen
yang akan melakukan peneli an dan pengabdian pada
masyarakat
2) Tersedianya sistem yang dapat memudahkan dosen
dalam melakukan penda aran seminar proposal
penelitan dan pengabdian pada masyarakat.
3) Tersedianya sistem yang dapat memudahkan unit P3M
dalam melakukan pengolahan data seminar.
2) Desain Sistem
Tahap kedua ialah tahap perancangan perangkat lunak yang
merupakan proses mul langkah dan berfokus pada beberapa
a t r i b u t p e ra n g ka t l u n a k ya n g b e r b e d a . P ro s e s i n i
menterjemahkan kebutuhan ke dalam sebuah model perangkat
lunak yang dapat diperkirakan kualitasnya sebelum dimulainya
tahap implementasi. Pada tahap ini penulis melakukan
perancangan dari desain sistem sebelumnya ke dalam bentuk
desain yang akan di implimentasikan pada proses implementasi /
coding. Penulis menggunakan database Mysql,Menggunakan 1
database, Menggunakan bahasa pemrogaraman Framework
Laravel , perancangan antar muka perankat lunak (design
interface), menggunakan microso visio.
1. Implementasi
Tahap implementasi adalah tahap yang mengkonversi apa
yang telah dirancang sebelumnya kedalam sebuah bahasa yang
dimenger komputer. Kemudian komputer akan menjalankan
fungsi-fungsi yang telah dideﬁnisikan sehingga mampu
memberikan layanan-layanan kepada penggunanya. Pada tahap
ini penulis menterjemahkan desain yang sudah dibuat kedalam
bentuk perangkat lunak. Disini penulis merancang database,
membuat interface, dan menghubungkan database dan
interface melalui kode pemrograman. Penulis melakukan
implementasi langsung ke Unit P3M dengan menggan sistem
lama menjadi Sistem baru yang terkomputerisasi.
2. Pengujian
Tahap selanjutnya ialah tahap pengujian. Terdapat dua
metode pengujian perangkat lunak yang akan digunakan, yaitu
metode black-box dan white-box. Sebuah perangkat lunak yang
diuji dengan metode black-box dikatakan berhasil apabila fungsifungsi yang ada telah memenuhi spesiﬁkasi kebutuhan yang
telah dibuat sebelumnya. Sedangkan white-box, menguji
struktur internal perangkat lunak dengan melakukan pengujia
pada algoritma yang digunakan oleh perangkat lunak.
Dalam peneli an ini dicoba menerapkan pengujian dengan
menggunakan metode black-box tes ng. Metode Black Box
Tes ng merupakan pengujian program yang mengutamakan
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pengujian terhadap kebutuhan fungsi dari suatu program.
Tujuan dari metode Black Box Tes ng ini adalah untuk
menemukan kesalahan fungsi pada program.Pengujian dengan
metode Black Box Tes ng dilakukan dengan cara memberikan
sejumlah input pada program. Input tersebut kemudian diproses
sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya untuk melihat apakah
program aplikasi dapat menghasilkan output yang sesuai dengan
yang diinginkan dan sesuai pula dengan fungsi dasar dari
program tersebut. Apabila dari input yang diberikan proses dapat
menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan
fungsionalnya, maka program yang dibuat sudah benar, tetapi
apabila output yang dihasilkan dak sesuai dengan kebutuhan
fungsionalnya, maka masih terdapat kesalahan
pada program tersebut, dan selanjutnya dilakukan
penelusuran perbaikan untuk memperbaiki kesalahan yang
terjadi.
3. Pemeliharaan
Tahap akhir dari metode waterfall ialah tahap pemeliharaan.
Tahap ini dapat diar kan sebagai tahap penggunaan perangkat
lunak yang disertai dengan pemeliharaan dan perbaikan.
Pemeliharaan dan perbaikan suatu perangkat lunak diperlukan,
termasuk didalamnya adalah pengembangan, karena dalam
prakteknya, ke ka perangkat lunak tersebut digunakan
terkadang masih terdapat kekurangan ataupun penambahan
ﬁtur-ﬁtur baru yang dirasa perlu.
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini, penulis
menerapkan beberapa metode peneli an dalam pengumpulan
data yang dibutuhkan agar penyusunan skripsi ini dapat
diselesaikan dengan baik dan benar. Adapun metode peneli an
yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:
1. P e n g a m a t a n l a n g s u n g ( o b s e r v a s i ) , p e n u l i s
mengumpulkan data dengan cara melakukan
pengamatan langsung pada lokasi STMIK Hang Tuah
Pekanbaru.
2. Wawancara, yaitu penulis mengumpulkan data dengan
melakukan sesi wawancara terhadap narasumber yaitu
guru
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STMIK Hang Tuah Pekanbaru. Yang menjadi
Narasumber dalam sesi wawancara ini adalah Eka
Sabna M.pd, M.Kom .
3. Studi pustaka, yaitu penulis mengumpulkan
data melalui dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan STMIK Hang Tuah Pekanbaru.
3. Tempat dan Waktu Peneli an
Peneli an ini dilakukan pada Lokasi Tempat
Pelaksanaan Skripsi penulis adalah di STMIK Hang
Tuah Pekanbaru, Jalan Mustafa Sari No.5, Tangkerang
Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau,
28125. Peneli an Skripsi ini diharapkan dapat
diselesaikan dalam waktu 5 bulan yaitu dari 10
Februari 2020 sampai 29 Juni 2020.
4. Analisis PIECES
Hasil PIECES terhadap sistem yang sedang berjalan
adalah sebagai berikut:
5. Uniﬁed Modeling Language (UML)
Use Case Diagram
Dalam penggambaran use case diagram, aktor
yang terlibat didalamnya adalah ketua P3M, Dosen
Penda ar dan Reviewer.
Adapun diagram Use Case Diagram dapat dilihat
pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Use Case Diagram
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Class Diagram
Adapun gambaran Class Diagram dapat dilihat pada gambar
2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Class Diagram

Gambar 2.4 Ac vity Diagram membuat akun user baru
3. Ac vity Mengubah data user
Adapun gambaran Ac vity Diagram mengubah data user
dapat dilihat pada gambar 2.5 sebagai berikut:

Ac vity Diagram
Ac vity diagram merupakan merupakan rancangan aliran
ak vitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan
dijalankan. Pada peneli an ini, ac vity diagram terbagi atas
beberapa ac vity diagram sebagai berikut:
1. Adapun gambaran Ac vity Diagram Login dapat dilihat
pada gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.5 Ac vity Mengubah data user
4. Ac vity Diagram Menghapus Data User
Adapun gambaran Ac vity Diagram menghapus data user
dapat dilihat pada gambar 2.6 sebagai berikut:

Gambar 2.3 Ac vity Diagram Login
2. Ac vity Diagram membuat akun user baru
Adapun gambaran Ac vity Diagram membuat akun user baru
dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai berikut:

Gambar 2.6 Ac vity Diagram menghapus data user
5. A c v i t y D i a g ra m M e n a m p i l ka n D ata J a d wa l d a n
Pengumuman
Adapun gambaran Ac vity Diagram menampilkan data
jadwal dan pengumuman dapat dilihat pada gambar 2.7 sebagai
berikut:
h p://jik.htp.ac.id
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8. Ac vity Mengunduh Data Proposal
Adapun gambaran Ac vity Diagram mengunduh data
proposal dapat dilihat pada gambar 2.10 sebagai berikut:

Gambar 2.7 Ac vity Diagram menampilkan data jadwal dan
pengumuman
6. Ac vity Diagram Menambahkan data jadwal dan
pengumuman P3M
Adapun gambaran Ac vity Diagram atur jadwal P3M dapat
dilihat pada gambar 2.8 sebagai berikut:

Gambar 2.8 Ac vity Diagram Menambahkan Data Jadwal dan
Pengumuman P3M
7. Ac vity Diagram Menambahkan Data Proposal
Adapun gambaran Ac vity Diagram menambahkan data
proposal dapat dilihat pada gambar 2.9 sebagai berikut:

Gambar 2.10 Ac vity Diagram Mengunduh Data Proposal
9. Ac vity Diagram Menambahkan Reviewer
Adapun Ac vity Diagram menambahkan data reviewer dapat
dilihat pada gambar 2.11 sebagai berikut:

Gambar 4.11 Ac vity Diagram Menambahkan Data Reviewer
10. Ac vity Diagram Mengubah Data Reviewer
Adapun ac vity diagram mengubah data reviewer dapat
dilihat pada gambar 2.12 sebagai berikut:

Gambar 2.12 Ac vity Diagram Mengubah Data Reviewer
11. Ac vity Diagram Input Nilai
Adapun ac vity diagram input nilai dapat dilihat pada gambar
2.13 sebagai berikut:
Gambar 2.9 Ac vity Diagram menambahkan data proposal
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Gambar 4.13 Ac vity Diagram Input Nilai

HASIL & PEMBAHASAN

Gambar 3.3 Tampilan Beranda Admin P3M
Pada gambar 3.3 merupakan tampilan halaman yang dapat
diakses oleh admin P3M, dimana pada halaman ini terdapat 7
menu yaitu : mengelola data user, mengelola data dosen,
mengelola data reviewer, mengelola data proposal, mengelola
jadwal seminar, mengelola data penilaian dan mengelola
laporan.
4. Tampilan Beranda Reviewer

Hasil
Hasil perancangan Sistem Informasi Manajemen Data
Peneli an Dan Pengabdian Masyarakat Dosen Pada Bagian P3m
(Studi Kasus: Stmik Hang Tuah Pekanbaru) diimplementasikan
dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dengan
framework laravel adalah sebagai barikut :
1. Tampilan Halaman Login
Gambar 3.4 Tampilan Beranda Reviewer
Pada gambar 3.4 merupakan tampilan halaman yang dapat
diakses oleh reviewer, dimana pada halaman ini terdapat 2 menu
yaitu untuk melakukan penilaian proposal dan mencetak laporan
penilaian.
5. Tampilan Input Data Proposal Peneli an dan Pengabdian
Gambar 3.1 Tampilan Login
Gambar 3.1 merupakan tampilan untuk user dosen, admin
P3M , reviewer dalam melakukan login pada sistem, dimana pada
halaman ini dilakukan validasi dan pemberian hak akses terhadap
user yang berikutnya ditampilkan halaman utama tergantung hak
akses yang diterima.
2. Tampilan Beranda Dosen

Gambar 3.2 Tampilan Beranda Dosen
Pada gambar 3.2 merupakan tampilan halaman yang dapat
diakses oleh dosen, dimana pada halaman ini terdapat 2 menu
yaitu untuk mengajukan proposal dan mengecek jadwal seminar.
3. Tampilan Beranda Admin P3M

h p://jik.htp.ac.id

Gambar 3.5 Tampilan Input Data Proposal
Peneli an Dan Pengabdian
Pada gambar 3.5 merupakan tampilan halaman yang dapat
diakses oleh dosen, dimana pada halaman ini dosen menginput
kan judul dan ﬁle seminar proposal yang akan diajukan.
6. Tampilan Data Proposal

Gambar 3.6 Tampilan Data Proposal
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Pada gambar 3.6 merupakan tampilan data proposal, dimana
pada halaman ini menampilkan data – data proposal yang sudah
diajukan oleh dosen.
7. Tampilan Upload Laporan Akhir

Gambar 3.7 Tampilan Upload Laporan Akhir
Pada gambar 3.7 merupakan tampilan halaman yang dapat
diakses oleh Dosen, dimana pada halaman ini menggambarkan
tampilan dari Upload laporan akhir,disini dosen bisa mengupload
ﬁle laporan akhir.
8. Tampilan Kelola Data User

Gambar 3.8 Tampilan Kelola Data User
Pada gambar 3.8 merupakan tampilan halaman yang dapat
diakses oleh admin P3M, dimana pada halaman ini
menggambarkan tampilan dari data user yang telah diinput.
Admin juga dapat menambah, mengedit menghapus data user.
9. Tampilan Kelola Akun Dosen

Gambar 3.9 Tampilan Kelola Data Dosen
Pada gambar 3.9 merupakan tampilan halaman yang dapat
diakses oleh admin P3M, dimana pada halaman ini
menggambarkan tampilan dari data dosen yang telah diinput.
Admin juga dapat menambah, mengedit menghapus data dosen.
10. Tampilan Kelola Akun Reviewer
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Pada gambar 3.10 merupakan tampilan halaman yang dapat
diakses oleh admin P3M, dimana pada halaman ini
menggambarkan tampilan dari data reviewer yang telah diinput.
Admin juga dapat menambah, mengedit menghapus data
reviewer.
11. Tampilan Kelola Jadwal Peneli an dan Pengabdian

Gambar 3.11 Tampilan Kelola Jadwal
Peneli an dan Pengabdian
Pada gambar 3.11 merupakan tampilan halaman yang dapat
diakses oleh admin P3M, dimana pada halaman ini
menggambarkan tampilan dari jadwal seminar dan Admin dapat
mengatur jadwal seminar.
12. Tampilan Form Penilaian Reviewer

Gambar 3.12 Tampilan Form Penilaian Reviewer
Pada gambar 3.12 merupakan tampilan halaman yang dapat
diakses oleh Reviewer, dimana pada halaman ini reviewer
melakukan penilaian data proposal.
13. Tampilan Input Nilai Proposal dan Laporan Akhir

Gambar 3.13 Tampilan Input Data Penilaian Proposal
Pada gambar 3.13 merupakan tampilan halaman yang dapat
diakses oleh reviewer, dimana pada halaman ini reviewer
menginput kan nilai untuk proposal seminar proposal dan nilai
proposal akhir yang telah diajukan oleh dosen.
14. Tampilan Laporan Penda ar

Gambar 3.10 Tampilan Kelola Data Reviewer
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Gambar 3.14 Tampilan Laporan Penda ar
Pada gambar 3.14 terdapat halaman yang berisi laporan dari
data dosen yang menda ar berdasarkan periode. Yang
selanjutnya laporan ini akan dicetak sesuai dengan kebutuhan
Admin P3M.
15. Tampilan Laporan Nilai Reviewer

Gambar 3.15 Tampilan Laporan Nilai Reviewer
Pada gambar 3.15 terdapat halaman yang berisi laporan Nilai
dari reviewer. Yang selanjutnya laporan ini akan dicetak sesuai
dengan kebutuhan Admin P3M.
16. Tampilan Jadwal Seminar

Gambar 3.16 Tampilan Laporan Jadwal Seminar
Pada gambar 5.16 terdapat halaman yang berisi laporan
Jadwal seminar. Yang selanjutnya laporan ini akan dicetak sesuai
dengan kebutuhan Admin P3M.
2.Pengujian Blackbox
Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode black box
tes ng yang merupakan metode pengujian yang dilakukan hanya
mengama hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa
fungsional perangkat lunak. Dengan menggunakan metode
pengujian black box, prekayasa sistem dapat menemukan
kesalahaan yaitu:
1.Fungsi dak benar atau hilang
2.Kesalahan antarmuka
3.Kesalahan pada struktur data (pengaksesan database)
4.Kesalahan inisialisasi dan akhir program
5.Kesalahan kinerja
a).Pengujian Menu login
h p://jik.htp.ac.id

b) Pengujian Halaman Menu
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka
pada bab akhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan
diantaranya:
1. Sistem informasi manajemen data peneli an dan pengabdian
masyarakat dosen pada bagian P3M yang telah dirancang sudah
memiliki tempat penyimpanan berupa Database MySqli sebagai
tempat mengelola data P3M dan ﬁle-ﬁle proposal P3M.
2. Dengan adanya sistem informasi manajemen data peneli an
dan pengabdian masyarakat dosen pada bagian P3M, akan
sangat membantu proses pendistribusian proposal P3M kepada
reviewer. Sehingga baik itu ketua P3M maupun reviewer dapat
mengunduh ﬁle proposal P3M yang telah di upload oleh dosen.
3. Sistem informasi manajemen data peneli an dan pengabdian
masyarakat dosen pada bagian P3M yang telah dibangun sudah
terkomputerisasi sehingga memudahkan unit P3M dalam
mengop malkan pengolahan data seminar proposal, berita
acara, dan arsip nilai peneli an dan Pengabdian kepada
masyarakat pada unit P3M STMIK Hang Tuah Pekanbaru
SARAN
Untuk pengembangan lebih lanjut pada sistem ini perlu
dilakukan beberapa hal antara lain :
1. Pemeliharaan komputer perlu dilaksanakan secara ru n
untuk menjamin kons stensi data dan aplikasi terhadap
serangan-serangan virus.
2. Perancangan sistem ini juga diperlukan pengembangan
sesuai dengan kebutuhan dari pengguna sistem.
3. Sebaiknya para pengguna aplikasi terutama dosen yang akan
mengoperasikan aplikasi ini diharapkan sudah memahami dan
menger cara mengoperasikan atau menggunakan sistem
informasi manajemen data peneli an dan pengabdian
masyarakat dosen pada bagian P3M yang sudah
terkomputerisasi ini dengan memberikan pela han mengenai
sistem sehingga memperlancar dalam proses penggunaan
sistem ini.
TERIMA KASIH
Terimakasih kepada Ketua P3M STMIK Hangtuah Pekanbaru
yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan peneli an
ini. Berkat informasi yang diberikan kepada penulis mengenai
permasalahan yang berkaitan dengan peneli an yang penulis
angkat, Sehingga penulis dapat menyelesaikan permasalahan
pada peneli an ini.
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