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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirrabbil ‘alamin, atas rahmat, hidayah serta bimbingan Allah SWT Rencana 

Induk Penelitian (RIP) LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang telah selesai disusun dan diterbitkan. 

Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM STIE ‘YPPI’ didasarkan pada Visi-Misi, 

Tujuan dan Renstra STIE ‘YPPI’ Rembang. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM STIE ‘YPPI’ 

Rembang ini merupakan acuan dan arah pengembangan penelitian unggulan STIE ‘YPPI’ 

Rembang yang disusun berdasarkan hasil pemetaan penelitian dan kepakaran di lingkungan 

STIE ‘YPPI’ Rembang.  

Rencana Induk Penelitian LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang Tahun 2016-2020 berorientasi 

pada pengembangan penelitian dalam rangka peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui 

Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dengan Memanfaatkan Sistem Informasi. Adapun untuk 

fokus pengembangan penelitian unggulan terbagi dalam tiga bidang riset unggulan yaitu: 

1. Manajemen kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

2. Kebijakan publik untuk penguatan  Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

3. Sistem Informasi Terapan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Penelitian unggulan tersebut dijabarkan dalam topik riset bidang manajemen dan akuntansi 

yang disusun dengan mempertimbangkan potensi dan kompetensi keilmuan yang dimiliki STIE 

‘YPPI’ Rembang. Topik riset tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kapasitas Manajemen SDM, Pemasaran, Produksi, Keuangan sebagai sumber 

keunggulan UMKM. 

2. Penguatan kelembagaan dan koorporate melalui Pengembangan Manajerial UMKM 

3. Pengembangan pola manajerial klaster UMKM. 

4. Peningkatan Daya saing UMKM menghadapi persaingan global. 

5. Pengembangan Sistem Akuntansi dan Keuangan UMKM 

6. Pengembangan Sistem informasi bagi UMKM.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

STIE ‘YPPI’ Rembang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi di bawah naungan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementrian Riset DIKTI harus 

siap menyelenggarakan proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan berkelanjutan 

untuk mengembangkan potensi diri sehingga bisa menghasilkan lulusan yang unggul 

dalam mengaplikasikan IPTEKS, berjiwa entrepreneur, dan mandiri. 

STIE ‘YPPI’ Rembang merupakan perguruan tinggi yang mandiri dan dalam 

menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berpedoman pada Statuta STIE 

‘YPPI’, Renstra STIE ‘YPPI’ dan Kebijakan Akademik STIE ‘YPPI’ Rembang. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, STIE ‘YPPI’ Rembang didukung oleh 

sumber daya manusia yang profesional yang terdiri dari tenaga dosen dan tenaga 

kependidikan. STIE ‘YPPI’ Rembang sebagai sekolah tinggi di bidang ilmu ekonomi 

menyelenggarakan pendidikan dengan jenjang sarjana strata-1 yaitu: 

1. Program Studi Manajemen dengan akreditasi B  

2. Program Studi Akuntansi dengan akreditasi B 

Sampai saat ini, program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh STIE ‘YPPI’ 

Rembang sebagaimana diamanahkan dalam Renstra STIE ‘YPPI’ Rembang Tahun 

2011–2015. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara umum telah mencapai sasaran yang 

telah ditentukan jika dilihat dari indikator kinerjanya. Untuk peningkatan kinerja 

ditahun mendatang perlu dibuat perencanaan yang lebih baik. 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang 

(LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang) adalah sebuah unit kerja dilingkungan STIE ‘YPPI’ 

Rembang yang menjadi pusat pengelolaan serta pengembangan kegiatan Penelitan 

dan Pengabdian pada masyarakat, guna melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat diharapkan dapat memberikan 

solusi dan manfaat secara nyata terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat 

sesuai dengan kompetensi keilmuan yang meliputi:  

1. Manajemen 

2. Akuntansi 

3. Bisnis dan UMKM  
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Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang 

sebagai lembaga pengelola kegiatan penelitian di perguruan tinggi yang merupakan 

kegiatan ilmiah. Substansi keilmiahan juga dapat menjadi bagian dari siklus refleksi 

pengembangan dan penyempurnaan dari ilmu pengetahuan, sehingga kegiatan 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan dapat menjadi bagian 

dari proses pembelajaran dalam konsep long life educations (belajar sepanjang 

hayat). Pada gilirannya muatan ilmiah dari kegiatan penelitian dan pengembangan 

dapat menjadi bagian untuk mendorong pencapaian knowledge based society.  

Tradisi Ilmiah yang sarat akan nilai-nilai idealitas, integritas dan penuh 

keterbukaan juga dapat menjadi guidance dalam proses pengelolaan kegiatan 

penelitian dan pengembangan dari suatu riset. Baik dalam proses perencanaan, proses 

pelaksanaan, proses evaluasi maupun proses tindak lanjut dari kegiatan penelitian 

dan pengembangan riset itu sendiri. Penerapan tradisi ilmiah dalam proses 

pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan riset ini bisa menjadi jaminan 

mutu (quality assurance) dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan 

di STIE ‘YPPI’ Rembang.  

Kegiatan penelitian dan pengembangan riset yang merupakan tradisi ilmiah 

tersebut memerlukan suatu perencanaan yang terpadu, untuk mensinergikan dari 

segenap potensi sumberdaya yang ada terhadap realitas tantangan yang selalu 

dinamis dan semakin komplek. Oleh karenanya perlu disusun Rencana Induk 

Penelitian (RIP) untuk memberikan arah terhadap kegiatan penelitian dan 

pengembangan di lingkungan civitas akademika STIE ‘YPPI’ Rembang. 

Maka sudah seharusnya di dalam penyusunan RIP (Rencana Induk Penelitian) ini 

disinergikan dengan Rencana Strategis (Renstra) STIE ‘YPPI’ Rembang Tahun 

2016–2020 yang salah satu program strategisnya adalah Peningkatan Kualitas 

Penelitian, Pengabdian pada masyarakat, dan Publikasi Ilmiah. Selain itu RIP disusun 

dengan memperhatikan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional 

sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan 

Nasional tahun 2014–2019.  
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B. DEFINISI, MAKSUD DAN TUJUAN  

1. Definisi 

RIP adalah Rencana Induk Penelitian yang mengintegrasikan segenap potensi 

sumberdaya untuk dapat mengarahkan perencanaan penelitian secara 

berkesinambungan selama kurun waktu 5 tahun ke depan (2016–2020). Oleh 

karenanya RIP adalah Rencana Induk Penelitian yang dapat menjadi arah 

kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi 

dalam jangka waktu lima tahun. Hasil dari penelitian yang dikembangkan oleh 

para peneliti lebih lanjutnya dapat diimplementasikan dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat dalam bentuk kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat. Hal ini 

dilakukan guna mensinergikan antara Penelitian dengan Pengabdian pada 

masyarakat di STIE ‘YPPI’ Rembang. 

 

2. Maksud Dan Tujuan 

RIP STIE ‘YPPI’ Rembang Tahun 2016–2020 bertujuan untuk menetapkan 

sasaran jangka menengah dan jangka panjang STIE ‘YPPI’ Rembang yang 

disusun sedemikian rupa dengan tetap mengacu pada RIP Kementerian 

Pendidikan Nasional tahun 2014–2019 dan Renstra Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kemendiknas tahun 2014–2019, guna pencapaian visi, misi, 

dan tujuan STIE ‘YPPI’ Rembang. 

 

C. DASAR PENYUSUNAN RIP 

Dasar penyusunan Rencana Induk Penelitian yang disusun oleh LPPM STIE 

‘YPPI’ Rembang adalah berdasarkan Renstra dan Renop STIE ‘YPPI’ Rembang 

2016–2020 serta Kebijakan Akademik STIE ‘YPPI’ Rembang tahun 2016-2020. 
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BAB II 

VISI, MISI dan TUJUAN 

 

A. Visi Misi dan Tujuan STIE ‘YPPI’ Rembang 

1. Visi  

Menjadi perguruan tinggi terkemuka di Pantura Jawa Tengah bagian Timur 

paling lambat pada tahun 2025 yang menghasilkan lulusan unggul dalam 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa entrepreneur dan 

mandiri. 

2. Misi  

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan 

untuk mengembangkan potensi diri menjadi lulusan yang berdayaguna, 

berjiwa entrepreneur, dan mandiri. 

b. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas penelitian unggulan untuk 

meningkatkan kualitas SDM STIE ‘YPPI’ Rembang dan pengembangan 

ekonomi masyarakat. 

c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

mengimplementasikan IPTEK bagi pengembangan keilmuan dan ekonomi 

masyarakat. 

d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia STIE ‘YPPI’ Rembang yang 

memiliki keunggulan kompetitif. 

e. Menciptakan mahasiswa berjiwa entrepreneur yang mampu mengembangkan 

potensi dan berhasil mengukir prestasi melalui pengembangan IPTEK. 

f. Menciptakan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu 

menciptakan pekerjaan sendiri. 

3. Tujuan  

a. Terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk 

mengembangkan potensi diri menjadi lulusan yang berdaya guna, berjiwa 

entrepreneur, dan mandiri. 

b. Terlaksana dan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas penelitian unggulan 

untuk peningkatan kualitas SDM STIE ‘YPPI’ dan pengembangan ekonomi 

masyarakat. 
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c. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka 

mengimplementasikan IPTEK bagi pengembangan keilmuan dan ekonomi 

masyarakat. 

d. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia STIE ‘YPPI’ 

Rembang yang memiliki keunggulan kompetitif. 

e. Terciptanya mahasiswa yang berjiwa entrepreneur, mampu mengembangkan 

potensi dan berhasil mengukir prestasi melalui pengembangan IPTEK. 

f. Terciptanya lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu menciptakan 

pekerjaan sendiri. 

 

B. Visi Misi dan Tujuan LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang 

Visi, misi dan tujuan LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang mengacu pada visi misi 

STIE ‘YPPI’ Rembang, adapun visi misi dan tujuan LPPM STIE ‘YPPI’ sebagai 

berikut: 

1. Visi 

Menjadi lembaga penyelenggara penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

yang unggul dan inovatif yang berdasarkan norma dan plagiatisme. 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat baik 

secara internal dan eksternal yang berkualitas. 

b. Meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi secara langsung pada 

masyarakat sekitar dengan memberikan solusi terhadap persoalan yang 

dihadapi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

c. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan 

pihak luar (pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat). 

d. Meningkatkan publikasi ilmiah terkait dengan kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

e. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

f. Meningkatkan jumlah perolehan HKI dari hasil penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. 
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3. Tujuan 

a. Terwujudnya kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat secara 

internal dan eksternal yang berkualitas 

b. Meningkatnya kemampuan dalam berinteraksi secara langsung dengan 

masyarakat sekitar dengan memberikan solusi terhadap persoalan yang 

dihadapi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

c. Terwujudnya kerjasama penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan 

pihak luar. 

d. Meningkatnya jumlah publikasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

e. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

f. Peningkatan jumlah perolehan HKI dari hasil penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

4. Definisi Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan pencarian kebenaran sesuai dengan kaidah dan 

metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan 

keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau 

ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu 

pengetahan dan teknologi. 

5. Etika dan Norma Penelitian 

a. Pihak yang terlibat adalah semua dosen STIE ‘YPPI’ Rembang yang 

melakukan penelitian. 

b. Penelitian dapat dilakukan oleh dosen STIE ‘YPPI’ Rembang yang 

bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

c. Prosedur penelitian: 

1) Penelitian dilakukan atas persetujuan LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang 

dengan memperhatikan prosedur dalam buku pedoman penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat baik internal dan eksternal. 

2) Pengumpulan data yang dilakukan harus mendapat rekomendasi dari 

pihak yang kompeten/berwenang. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh tim, harus melibatkan secara aktif seluruh 
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anggota tim. 

d. Pelaksana Penelitian 

1) Pelaksana penelitian adalah dosen yang telah merencanakan dan 

melaksanakan proses penelitian. 

2) Melaksanakan penelitian secara konsisten dan sesuai dengan prosedur. 

3) Meminimalisasi kesalahan pada saat pelaksanaan penelitian. 

e. Persyaratan Proposal 

1) Tim peneliti sebaiknya melakukan koordinasi mengenai proposal yang 

diajukan dengan pihak terkait. 

2) Peneliti harus mengikuti pedoman penelitian yang diterbitkan oleh pihak 

pemberi dana. 

3) Peneliti harus hati-hati dan mempertimbangkan hak-hak pihak lain. 

f. Pendanaan 

1) Ketua peneliti berkewajiban melaporkan jumlah dana yang diperoleh dari 

proyek penelitian dan penggunaannya kepada anggota peneliti secara 

transparan dan kepada pemberi dana. 

2) Kelebihan dana penelitian harus dikembalikan kepada pihak penyandang 

dana. 

g. Penulisan Laporan 

1) Proses pelaporan dan penulisan hasil penelitian harus sesuai dengan 

prosedur yang ada pada buku pedoman penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat STIE ‘YPPI’ Rembang dan buku pedoman yang diberikan 

oleh pihak pemberi dana. 

2) Hasil penelitian dipublikasikan dalam artikel ilmiah baik dalam jurnal 

yang ber-ISSN maupun yang terakreditasi.  

h. Hak dan Kewajiban Peneliti 

1) Peneliti bertugas dan berkewajiban melakukan penelitian ilmiah dengan 

menerapkan metode ilmiah secara benar. 

2) Peneliti dalam melakukan tugas penelitiannya mendahulukan kepentingan 

ilmiah dari pada kepentingan pribadi dan golongan. 

3) Peneliti berkewajiban memelihara hubungan baik dengan peneliti lainnya 

dalam tim untuk melaksanakan penelitiannya. 

4) Peneliti harus memahami peraturan institusional dan kebijakan 
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pemerintah tempat penelitian yang dilakukan. 

5) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan dosen mempunyai hak dan 

kewajiban sesuai dengan kesepakatan tim peneliti. 

i. Penyelesaian Masalah 

1) Jika terjadi kesalahpahaman sesama anggota peneliti, harus diselesaikan 

dengan musyawarah. 

2) Jika dengan musyawarah tidak terdapat kesepakatan, maka jalur hukum 

merupakan langkah akhir penyelesaian. 

j. Jujur 

1) Jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan 

metode yang dilakukan. 

2) Peneliti bertanggungjawab atas kebenaran dan kesahihan data 

penelitiannya. 

3) Dalam merancang dan melakukan suatu penelitian, seorang peneliti harus 

jujur dan tidak melakukan plagiat. 

4) Menghargai rekan peneliti dan tidak mengklaim pekerjaan orang lain. 

k. Plagiarisme 

1) Peneliti bertanggung jawab terhadap orisinalitas penelitiannya. 

2) Peneliti tidak berperilaku plagiarisme. 

 

6. Indikator mutu penelitian 

a. Hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan IPTEKS, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

b. Penelitian yang dilakukan harus mengarah pada kompetensi keilmuan sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan di STIE ‘YPPI’ Rembang. 

c. Penelitian yang dihasilkan tidak bersifat rahasia sehingga wajib 

disebarluaskan melalui publikasi ilmiah, seminar dan workshop, sehingga 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 
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BAB III 

ORGANISASI LPPM  

 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE ’YPPI’ Rembang 

mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Pusat Penelitian, Pusat 

Pengabdian pada Masyarakat dan Pusat Kewirausahaan. Tugas dan wewenang masing-

masing sebagai berikut: 

 

A. Tugas dan Wewenang Ketua LPPM 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat oleh Ketua 

STIE ’YPPI’ dengan persetujuan Yayasan dan bertanggung jawab kepada Ketua 

STIE ’YPPI’. 

1. Tugas Ketua LPPM 

a. Bertanggung jawab penuh kepada Ketua STIE ‘YPPI’ Rembang mengenai 

pengelolaan dan pengembangan LPPM. 

b. Menyusun dan menjalankan Program Kerja LPPM. 

c. Menyusun, merencanakan, mengembangkan dan mengendalikan fasilitas dan 

seluruh sumber daya LPPM. 

d. Memimpin rapat-rapat rutin dengan para ketua pusat dan civitas akademika. 

e. Mengkoordinasikan kegiatan SIMLITABMAS pada seluruh pusat-pusat, 

prodi dan unit lain yang relevan. 

f. Mempublikasikan dan melakukan sosialisasi kepada civitas academica 

tentang program LPPM. 

g. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai pelaksanaan pekerjaan staff dan 

melaksanakan urusan administrasi umum serta perlengakapan berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanan tugas. 

h. Mengevaluasi kinerja tahunan LPPM secara makro berkenaan dengan output 

dan outcome LPPM. 

i. Merancang agenda sosialisasi program penelitian dan pengabdian dari dikti 

dan sumber lain ke masing – masing prodi serta unit lainyang dianggap perlu. 

j. Menilai usulan proposal dari aspek kelengkapan teknis administratif sebagai 

bahan pertimbangan bersama tim reviewer untuk didanai. 
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2. Wewenang Ketua LPPM 

a. Menandatangani kontrak kerjasama dengan instansi lain terkait penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat atas persetujuan ketua STIE ‘YPPI’ 

Rembang. 

b. Memberikan penilaian kinerja kerja ketua pusat. 

c. Mengusulkan penggantian pejabat di pusat-pusat. 

d. Menggunakan sarana dan prasarana kerja untuk kelancaran tugas-tugas. 

 

B. Tugas dan Wewenang Sekretaris LPPM 

1. Tugas Sekretaris LPPM 

a. Membantu mewakili ketua LPPM bila ketua berhalangan menjalankan 

tugasnya. 

b. Membantu ketua dalam menjalankan program kerja LPPM. 

c. Menyusun laporan tahunan kegiatan LPPM. 

d. Menata dan mengkoordinaskan manajemen teknis administrasi LPPM. 

e. Menampung semua surat-surat masuk dan surat keluar yang ditandatangani 

ketua LPPM. 

f. Mendampingi ketua LPPM dalam rapat-rapat rutin dengan jajaran para ketua 

pusat. 

g. Melaksanakan urusan kesekretariatan di lingkungan lembaga, berdasarkan 

ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

h. Menjaga dan merawat asset yang ada di LPPM serta menginventarisir 

keseluruhan sarana prasarana yang ada di LPPM. 

i. Menyusun dan mencatat semua usulan penelitian dan pengabdian dosen dan 

mahasiswa untuk ditindak lanjuti oleh para ketua pusat dan pimpinan LPPM. 

 

C. Tugas dan Wewenang Pusat Penelitian 

Pusat Penelitian adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi bidang penelitian, yang dipimpin oleh seorang Ketua yang 

bertanggung jawab langsung kepada Ketua LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang.  

1. Tugas Pusat Penelitian  

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau 
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dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan, dan ikut 

mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. 

2. Wewenang Pusat Penelitian 

a. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi; 

b. Melaksanakan penelitian untuk menunjang pembangunan; 

c. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan 

nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun 

dengan luar negeri. 

 

D. Tugas dan Wewenang Pusat Pengabdian 

1. Tugas Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 

Pusat pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang 

melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan 

pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan dan ikut mengusahakan serta 

mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. 

2. Wewenang Pusat Pengabdian pada masyarakat 

a. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan;  

b. Meningkatkan relevansi program studi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

c. Membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dengan 

pengembangan; 

d. Melaksanakan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, 

wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau 

badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar negeri. 

 

E. Tugas dan Wewenang Pusat Kewirausahaan 

Pusat Kewirausahaan adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan 

pembinaan dan pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa, serta 

membangun kerjasama dengan pihak luar kampus di dalam bidang kewirausahaan. 

Pusat Kewirausahaan merupakan badan normatif yang bertugas dalam perencanaan 

dan pelaksanaan pembinaan jiwa dan semangat entrepreneurship mahasiswa STIE 

’YPPI’ Rembang. 
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Berikut struktur organisasi LPPM STIE ’YPPI’ Rembang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.1. Struktur Organisasi LPPM 
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BAB IV 

SASARAN RENCANA INDUK PENELITIAN  

 

 

A. Landasan Perencanaan 

Jati diri Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

STIE ‘YPPI’ Rembang tidak lepas dari Visi-Misi dan Tujuan STIE ‘YPPI’ 

Rembang.  Dengan demikian penyusunan rencana induk penelitian didasarkan pada 

Visi-Misi, Tujuan dan Renstra STIE ‘YPPI’ Rembang, Visi-Misi LPPM yang di 

dalamnya mengatur tentang definisi penelitian, etika dan norma penelitian serta 

indikator mutu penelitian yang dipergunakan untuk memantau keberhasilan 

pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian.  

Hal lain yang menjadi landasan dalam penyusunan rencana induk penelitian 

LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang adalah Kebijakan Akademik bidang Penelitian yaitu: 

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian untuk mendukung pencapaian 

visi, misi dan tujuan STIE ‘YPPI’ Rembang.  

2. Meningkatkan relevansi penelitian untuk mendukung penyelenggaraan 

pendidikan dan pengajaran, untuk penyelenggaraan pengabdian kepada 

masyarakat, serta kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.  

3. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian kerjasama melalui peningkatan peran 

STIE ‘YPPI’ Rembang dalam peningkatan penerapan iptek di masyarakat.  

4. Mengembangkan manajemen penelitian yang efisien, transparan, accountable, 

dan berkualitas untuk mendorong penyelenggaraan penelitian-penelitian unggul 

dan berkualitas. 

Dengan adanya kebijakan dasar tersebut menjadi pedoman bagi LPPM STIE 

‘YPPI’ Rembang dalam menyusun perencanaan. Untuk dapat menyusun perencanaan 

yang baik maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kondisi internal dan 

eksternal. Berdasarkan kondisi yang ada pada lingkungan eksternal dan internal STIE 

‘YPPI’ Rembang maka dibuatlah analisis SWOT yang merupakan gambaran 

menyeluruh atas lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi arah 

penelitian STIE ‘YPPI’ Rembang. Faktor internal yang direpresentasikan oleh 

kekuatan dan kelemahan yang dimiliki STIE ‘YPPI’ Rembang mencakup: 
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1. Kekuatan 

a. STIE ‘YPPI’ Rembang memiliki SDM dari disiplin ilmu ekonomi. Hal ini 

menjadi modal bagi kontribusi penyelesaian masalah ekonomi dalam 

masyarakat melalui berbagai skim penelitian bidang ilmu ekonomi. 

b. Kualitas penelitian di STIE ‘YPPI’ Rembang dirancang berdasarkan renstra 

dan renop STIE ‘YPPI’ Rembang serta selalu dimonitoring dan dievaluasi 

oleh LPPM melalui reviewer yang ditunjuk. 

c.  Kualitas penelitian dibidang UMKM sangat baik.  

d. Telah memiliki insfrastruktur jaringan internet sehingga peneliti dapat dengan 

mudah mencari jurnal, ebook, dan referensi-referensi yang terbaru dalam 

bentuk data digital. 

2. Kelemahan 

a. Banyak dosen yang belum memiliki kepakaran di bidang UMKM dan 

rendahnya dosen yang mempunyai kepangkatan lektor. 

b. Sebagian besar dosen masih melakukan penelitian di skim dosen pemula. 

c. Kemampuan dosen untuk berkompetisi di hibah nasional masih rendah. 

d. Pemanfaatan IT untuk keperluan penelitian masih kurang maksimal. 

Beberapa faktor-faktor eksternal dapat menjadi hambatan sekaligus 

merupakan peluang yang dapat mempengaruhi penurunan atau peningkatan minat 

dalam penelitian di STIE ‘YPPI’ Rembang. Faktor eksternal yang dapat 

dikategorikan menjadi peluang penelitian adalah setiap tawaran yang dapat 

memberi nilai tambah untuk mengembangkan topik penelitian yang sedang 

berkembang di tengah masyarakat. Sebaliknya ancaman adalah setiap hambatan 

yang mungkin dapat mempengaruhi kelancaran jalannya penelitian yang di 

kembangkan di lingkungan STIE ‘YPPI’ Rembang. 

3. Peluang 

a. Meningkatnya perhatian pemerintah bagi sektor pendidikan, termasuk 

perguruan tinggi swasta khususnya bidang penelitian sehingga membuka 

ruang minat dan kompetisi bagi peneliti dan dosen dalam mengembangkan 

penelitian. 

b. Minat pihak eksternal baik industri, perguruan tinggi maupun pemerintah 

dalam dan luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi 

terkait dengan penelitian. 
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c. Media publikasi ilmiah semakin banyak baik di dalam maupun luar negeri 

yang memberikan kesempatan besar bagi Dosen atau peneliti untuk 

mempublikasikan hasil penelitiannya. 

d. Kenaikan kepangkatan atau jabatan fungsional serta sertifikasi dosen 

mempersyaratkan hasil penelitian dan publikasinya. Hal ini menuntut semua 

dosen dan peneliti meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian. 

e. Lingkungan kampus STIE ‘YPPI’ Rembang memberikan nuansa kondusif 

untuk aktivitas penelitian. 

f. Kompleksitas UMKM memberikan inspirasi untuk pelaksanaan penelitian. 

4. Hambatan 

a. Kapasitas dan kualitas perguruan tinggi dalam negeri semakin merata. Hal ini 

menyebabkan kompetisi mendapatkan hibah penelitian semakin ketat.  

b. Lamanya pengurusan HKI terutama Paten menyebabkan kurang semangatnya 

para peneliti untuk mengembangkan penelitiannya. 

c. Meskipun perhatian pemerintah besar pada pendidikan, namun kepastian 

pencairan dana tidak tepat waktu. Hal ini sedikit banyak mengganggu 

pelaksanaan arah pengembangan penelitian Perguruan Tinggi. 

d. Kerjasama penelitian internasional yang mensyaratkan kualifikasi 

internasional. 

 

B. Sasaran 

Untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan Tujuan LPPM STIE ‘YPPI’ 

Rembang, penelitian di STIE ‘YPPI’ Rembang ditargetkan untuk mencapai sasaran-

sasaran berikut ini, yaitu:  

1. Meningkatnya jumlah penelitian yang berkelanjutan pada teknologi tepat guna 

maupun rekayasa sosial yang berujung pada pengabdian pada masyarakat (50%) 

2. Meningkatnya jumlah kegiatan penelitian dan penelitian kerjasama (70%) 

3. Meningkatnya jumlah dan kualitas karya serta publikasi ilmiah, termasuk di 

antaranya artikel di jurnal ilmiah dan buku ajar (70%).  

4. Bertambahnya jumlah dosen STIE ‘YPPI’ Rembang yang mempresentasikan 

hasil penelitiannya pada forum ilmiah baik dalam tingkat lokal, regional, nasional 

maupun internasional (70%). 

5. Adanya perolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) (10%) 



Rencana Induk Penelitian 2016-2020, STIE ‘YPPI’ Rembang 
 
 
 

16 

6. Meningkatnya jumlah dana yang diserap untuk kegiatan penelitian, baik dari 

sumber dana internal maupun eksternal, baik di dalam negeri, maupun dari 

sumber dana di luar negeri (70%).  

7. Meningkatnya keterlibatan jumlah mahasiswa dalam kegiatan penelitian (10%). 

 

C. Perencanaan Strategis 

Perencanaan strategis penelitian LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang didasarkan 

pada kebutuhan untuk mencapai kondisi ideal yang ingin dicapai per tahun. Dengan 

demikian strategi pencapaian sasaran dilakukan dengan pentahapan. Pentahapan ini 

dilakukan dengan mempertimbangkan pada kemampuan, potensi dan sumber daya 

yang dimiliki oleh STIE ‘YPPI’ Rembang saat ini. Strategi tahapan pencapaian 

sasaran tertuang melalui tahapan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan 

sebagaimana Gambar IV.1 

 

 

 

 

 

Gambar IV.1: Strategi Tahapan Pencapaian Sasaran 

 

Tahapan strategi pencapaian sasaran sebagaimana gambar tersebut di atas, dapat 

dijelaskan seperti berikut ini: 

1. Konsulidasi Internal, yaitu kegiatan ke dalam dengan melakukan internal 

management, sebagai dasar kekuatan untuk mempercepat pertumbuhan kegiatan 

riset, meliputi pembuatan sistem dan prosedur, pemberian pelayanan dan evaluasi 

layanan, serta ketersediaan prasarana pendukung bagi peneliti. 

2. Membangun manajemen internal, merupakan tahapan dengan membangun 

kegiatan penelitian yang menitikberatkan pada kegiatan penelitian pengembangan 

dan pemberdayaan UMKM. 

3. Pengembangan Riset, merupakan tahapan dengan melakukan pengembangan 

kegiatan penelitian untuk penguatan kelembagaan dan daya saing UMKM. 

4. Keberlanjutan, merupakan tahapan kegiatan penelitian yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan daya saing pada UMKM. 
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Untuk mendukung tahapan pencapaian sasaran maka rencana strategis yang 

akan dijalankan adalah sebagai berikut:  

1. Reward System  

Reward system atau sistem pemberian penghargaan ini dijadikan strategi utama 

untuk menggairahkan dan membentuk budaya penelitian yang baik dan bermutu. 

Sistem ini diwujudkan dalam bentuk:  

a. Pengukuran dan pemberian stimulus dana berdasarkan Indeks Kinerja 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (IKP2M).  

b. Pemberian dana publikasi untuk karya-karya ilmiah yang dipublikasikan 

dalam jurnal internasional, nasional terakreditasi, buku teks/ajar serta artikel 

opini di media massa nasional.  

c. Pemilihan dan pemberian penghargaan untuk peneliti terbaik.  

2. Workshop dan Seminar  

Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan peneliti, strategi yang akan 

ditempuh antara lain adalah penyelenggaraan (dan atau mengirimkan peserta ke) 

berbagai lokakarya atau pelatihan, misalnya: lokakarya penulisan proposal 

penelitian, metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah untuk jurnal 

nasional/internasional, penulisan buku teks/ajar, reviewer proposal dan laporan 

penelitian, editor dan pengelola jurnal. Secara rutin, seminar-seminar ilmiah juga 

akan diselenggarakan sebagai sarana untuk berbagi informasi dan hasil penelitian, 

kiat-kiat dan peluang, latihan presentasi, sarana diskusi dan kolaborasi.  

3. Pusat Penelitian  

Pusat penelitian dijadikan ujung tombak untuk menjalankan roda penelitian 

unggulan di STIE ‘YPPI’ Rembang, tanpa mengesampingkan minat dan 

keunggulan lain yang dimiliki oleh para peneliti. Pusat penelitian di LPPM 

dimaksudkan untuk menjadi wadah peneliti yang berkolaborasi secara lintas ilmu 

(multi disiplin) dalam Rencana Induk Penelitian STIE ‘YPPI’ Rembang. LPPM 

STIE ‘YPPI’ Rembang memberikan dukungan dan fasilitas dalam bentuk: 

fasilitasi pembuatan Surat Keputusan dan pemberian penghargaan serta 

penyediaan sarana prasarana.  

4. Dukungan Dana, Fasilitas dan Administrasi  

Berbagai bentuk dukungan yang disiapkan antara lain:  

a. Subsidi dana untuk mengikuti konferensi guna mempresentasikan karya 
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ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri. 

b. Subsidi dana untuk mempublikasi karya ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah yang 

terakreditasi. 

c. Penyediaan fasilitas laboratorium dan perpustakaan. 

d. Dukungan administrasi penelitian. 

5. Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  

Dukungan dalam hal pengurusan HKI dari hasil penelitian dosen.  

6. Penjaminan Mutu Penelitian (PMP)  

PMP yang kredibel akan dibangun agar tata kelola penelitian yang baik dapat 

diwujudkan. Pelaksanaan penjaminan mutu penelitian ini antara lain dilakukan 

dalam bentuk:  

a. Pembuatan dan pemberlakukan Standard Operating Procedure (SOP).  

b. Penyiapan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan SOP 

tersebut, di antaranya pelatihan dan perekrutan reviewer proposal dan laporan 

hasil penelitian  

7. Data & Information Management  

Data-data dan hasil karya penelitian dikelola memanfaatkan teknologi informasi 

(information management) agar publik dapat mengakses dan memanfaatkannya. 

Media dan teknologi terkini akan dimanfaatkan untuk mengelola dan 

mempublikasikan data-data tersebut melalui jaringan internet, antara lain: 

scientific repository, e-portfolio, e-journal maupun media lainnya. 

 

D. Rencana Induk Penelitian LPPM STIE ‘YPPI’ 

Rencana Induk Penelitian LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang memiliki orientasi 

pada pengembangan penelitian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat 

melalui pemberdayaan usaha kecil menengah dengan memanfaatkan sistem 

informasi. Adapun fokus pengembangan penelitian unggulan untuk pemecahan 

berbagai masalah ekonomi tertuang dalam tiga bidang riset unggulan yaitu: 

1. Manajemen kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

2. Kebijakan publik untuk penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

3. Sistem Informasi Terapan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah. 

Topik riset bidang manajemen dan akuntansi dirumuskan berdasarkan 
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kompetensi keilmuan yang dimiliki STIE ‘YPPI’ Rembang, ketersediaan sumber 

daya manusia, kepemilikan sarana dan prasarana serta isu-isu strategis lokal dan 

nasional serta memperhatikan problem masyarakat yang relevan untuk diselesaikan 

melalui riset dan kajian bidang manajemen dan akuntansi. Strategi pemilihan topik 

riset ini sangat selaras dengan isu-isu riset unggulan strategis nasional sehingga 

keluarannya diharapkan mampu memberi kontribusi riil yang terkait dengan 

penyelesaian masalah nasional. Problem yang menyangkut kemiskinan, 

pengangguran, produktivitas, kemandirian tata kelola anggaran, pelayanan 

masyarakat merupakan dampak dari tata kelola manajerial yang tidak efektif, oleh 

karena itu topik riset ini diharapkan masih relevan untuk periode waktu lima tahun 

kedepan.  

Pemilihan topik riset yang dikembangkan oleh STIE ‘YPPI’ Rembang sudah 

mulai dirintis beberapa tahun yang lalu melalui, perolehan hibah peneliti dosen 

muda/pemula, penelitian hibah bersaing serta beberapa keterlibatan dosen dalam 

memberikan pelatihan kepada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Kabupaten Rembang.  

 

Tabel IV.1. Implementasi Penelitian 

No Judul Nama Peneliti Tahun 
1 Pengembangan Sistem Pengambilan Keputusan 

Yang Berkualitas Bagi UKM Melalui Penerapan 
Sistem Akuntansi Manajemen Berbasis TI 

Riskin Hidayat 
Siti Alliyah 

2013 

2 Upaya Peningkatan Kinerja Yang Berorientasi 
Kemitraan Lingkungan Pesisir di Kab. Rembang 
Guna Mendukung Pengembangan UMKM 
Pengolahan Ikan 

Anik Nurhidayati 
Maslichan 

2013 

3 Mengukur Probabilitas Industri Batik Tulis Lasem 
Berorientasi Ekspor 

Muhammad Tahwin 
A. Aviv mahmudi 

2013 

4 Peranan Implementasi TQM Dalam Peningkatan 
Kinerja Manajerial UMKM Melalui Metode 
Benchmarking 

Dian Ayu Liana 
Dewi 
Rikah 

2013 

5 Efektivitas Kemitraan Dengan Metode 
Eksperimen Pada Pengolahan Ikan Kering di Kab. 
Rembang 

Anik Nurhidayati 
Maslichan 

2014 

6 Peningkatan Kinerja UKM Dengan 
Mengimplementasikan Informasi Akuntansi 
Manajemen Yang Didukung Oleh Informasi Antar 
Unit 

Siti Alliyah  
Riskin Hidayat 
 

2014 

7 Pengaruh Peranan Business Development (BDS) 
Dalam Pengembangan UMKM 

Dian Ayu Liana D. 
Rikah 

2014 
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8 Strategi Pengembangan Usaha Batik Tulis Lasem 
Dengan Analisis SWOT 

Muhammad Tahwin 
A. Aviv mahmudi 

2014 

9 Pengaruh Intensitas Persaingan Pasar Terhadap 
Kinerja UMKM Melalui Informasi SAM 

Siti Alliyah  
 

2015 

10 Strategi Peningkatan Kinerja UKM Pembuatan 
Trasi Di Kabupaten Rembang 

Maslichan 2015 

11 Supply Chain Sebagai Model Pengembangan 
Usaha Kecil Menengah 

Muhammad Tahwin 2015 

12 Strategi Bentuk Kemitraan Antar UMKM 
Pengolahan Ikan Kering Di Kab. Rembang 

Anik Nurhidayati 
 

2015 

Sumber: Sekretariatan LPPM, 2016 

 

Berdasarkan implementasi penelitian yang telah dilaksanakan maka topik 

penelitan dalam rencana induk penelitian LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang merupakan 

penajaman atas hasil penelitian dan keterlibatan dosen pada bidang keilmuan 

manajemen dan akuntansi. Adapun topik riset dalam bidang ilmu manajemen dan 

akuntansi dapat dirinci dalam Tabel IV.2 dan fishbone penelitian unggulan dalam 

Gambar IV.1: 

1. Peningkatan kapasitas Manajemen SDM, Pemasaran, Produksi, Keuangan 

sebagai sumber keunggulan UMKM. 

2. Penguatan kelembagaan dan korporate melalui Pengembangan Manajerial 

UMKM. 

3. Pengembangan pola manajerial klaster UMKM. 

4. Peningkatan Daya saing UMKM menghadapi persaingan global. 

5. Pengembangan Sistem Akuntansi dan Keuangan UMKM. 

6. Pengembangan Sistem informasi bagi UMKM. 
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Tabel IV.2. 

 Isu Isu Strategis, Konsep Pemikiran, Pemecahan Masalah dan Topik Riset 

No  Isu isu 
Strategis  

Konsep 
Pemikiran  

Pemecahan 
Masalah  

Topik Riset 

1 a. Potensi 
UMKM 

b.Keanekaragam
an bisnis 
UMKM 

Kontribusi riil 
manajerial 
meningkatkan 
keunggulan 
UMKM 

Riset dasar 
manajerial 

Peningkatan kapasitas 
Manajemen SDM, 
Pemasaran, Produksi, 
Keuangan sebagai 
sumber keunggulan 

2 Lemahnya 
manajerial 
UMKM 

Tata kelola 
UMKM 

Riset terapan 
model manajerial 
UMKM 

Penguatan kelembagaan 
dan Korporate 
melalui model 
Pengembangan Manajerial 

3 Peran UMKM 
dalam 
perekonomian 
lokal dan 
regional 

Peningkatan 
kompetensi 
manajerial  
UMKM 

Riset terapan 
Penguatan pola 
manajerial klaster 
UMKM  

Pengembangan pola 
manajerial klaster UMKM  

 

4 Lemahnya 
daya saing 
UMKM 

Peningkatan 
kompetitif 
advantage  
UMKM 

Riset terapan 
model 
pemberdayaan 
UMKM 

Peningkatan Daya saing 
UMKM menghadapi 
persaingan global 

5 Pengambilan 
keputusan 
berdasar 
Informasi 
Akuntansi  

Peningkatan 
akses dan 
sumberdaya 
keuangan 

Riset terapan 
sistem 
akuntansi untuk 
pengelolaan 
keuangan 

Pengembangan model 
Sistem Akuntansi dan 
Keuangan UMKM 

6 Sistem 
informasi 
dalam 
mendukung 
keunggulan 
UMKM 

Peningkatan 
sistem informasi 
manajemen dan 
sistem informasi 
akuntasi 

Riset terapan 
sistem informasi 
untuk 
mendukung 
keunggulan 
UMKM 

Pengembangan Sistem 
informasi bagi UMKM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.2: Fishbone Riset Unggulan STIE ‘YPPI’ Rembang 
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Model 
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E. Indikator Kinerja Utama Penelitian 

Seluruh kegiatan penelitian di STIE ‘YPPI’ Rembang dalam jangka waktu 

lima tahun ke depan direncanakan akan mencapai indikator Kinerja Utama 

Penelitian sebagaimana Tabel IV.3. Base line pencapaian adalah apa yang telah 

diperoleh pada tahun 2015 

Tabel IV.3. Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

Base 
Line 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Publikasi Ilmiah 

Internasional 0  1  1 2 2  3  
Nasional 
Terakreditasi 

0  1  1 2 2  3  

Lokal 14  16 18  20  22  24  

2 
Sebagai pemakalah 
dalam pertemuan 
ilmiah 

Nasional 2  3  4 5  6  7  
Lokal 2 3  4   5 6  7  
Internasional 0  2  2 2 2  2  

3 

Sebagai pembicara 
utama (Keynote 
Speaker) dalam 
pertemuan ilmiah 

Nasional 0  1  1 2  2  2  

Lokal 
0  2 3  3  3  3  

4 Visiting Lecturer Internasional 0 0 0 1 1 1 

5 
Hak Atas 
Kekayaan 
Intelektual (HKI) 

Rahasia dagang            
Desain Produk 
Industri 

1  1  1  1  1  1 

6 Teknologi Tepat Guna 0  1  1  1 1   1 

7 Model/Prototype/Desain/Karya seni/ 
Rekayasa Sosial 

1  1  2  2  3  3 

8 Buku Ajar (ISBN) 0  1  2  3  4  5 
9 Buku Ajar 1 2 3 4 5 6 

10 Jumlah Penelitian 
Internal 8  10  10 11  12  13  
Eksternal 4  4 4  5  6  6  
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BAB V 

KEGIATAN PENELITIAN 

 

Dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan dan dikelola oleh LPPM STIE 

‘YPPI’ Rembang dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu: 

A. Penelitian berdasarkan Sifat-Tujuan 

Berdasarkan sifat-tujuan, penelitian di STIE ‘YPPI’ Rembang yang dananya 

bersumber dari internal maupun dari eksternal dapat digolongkan dalam: 

1. Penelitian Dasar yaitu penelitian yang difokuskan pada: 

a. Penelitian Fundamental (PF). 

b. Penelitian Kerja Sama Luar Negeri dan Publikasi Internasional (PKLN) 

c. Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK). 

2. Penelitian Terapan  

a. Penelitian Produk Terapan (PPT). 

b. Penelitian Strategis Nasional (STRANAS). 

c. Penelitian Sosial, Humaniora, dan Pendidikan (PSHP). 

d. Penelitian Penciptan dan Penyajian Seni (P3S). 

e. Penelitian Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI). 

f. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT). 

g. Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID). 

h. Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSNAS). 

3. Penelitian Peningkatan Kapasitas 

a. Penelitian Dosen Pemula (PDP). 

b. Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI). 

c. Penelitian Tim Pascasarjana (PPS). 

d. Penelitian Disertasi Doktor (PDD). 

e. Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul 

(PMDSU). 

f. Penelitian Pascadoktor (PPD). Penelitian Dosen Pemula (PDP). 

g. Penelitian Kerja Sama antar Perguruan Tinggi (PEKERTI). 

h. Penelitian Tim Pascasarjana (PPS). 

i. Penelitian Disertasi Doktor (PDD). 
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j. Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul 

(PMDSU). 

k. Penelitian Pascadoktor (PPD). 

4. Penelitian Unggulan yaitu penelitian yang difokuskan pada UMKM yang ada di 

wilayah Kab. Rembang. 

 

B. Penelitian Dilihat Dari Segi Bidang Ilmu 

Dilihat dari segi bidang ilmu penelitian dapat berupa: 

1. Penelitian Monodisiplin 

 Penelitian Monodisiplin adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan 

pada satu bidang ilmu, tanpa melibatkan bidang ilmu yang lain. 

2. Penelitian Multidisiplin 

 Penelitian Multidisiplin adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan pada lebih 

satu bidang ilmu.  

 

C. Penelitian Unggulan 

Seluruh penelitian unggulan STIE ‘YPPI’ Rembang adalah kajian 

multidisiplin yang berorientasi dan berkontribusi nyata dalam penyelesaian masalah 

lokal maupun nasional. Penelitian unggulan STIE ‘YPPI’ Rembang berorientasi 

pada Visi-Misi, Tujuan dan Renstra STIE ‘YPPI’ Rembang.   

Tujuan Penelitian unggulan adalah: 

1. Mengembangkan potensi akademik Dosen STIE ‘YPPI’ Rembang. 

2. Mengembangkan jaringan/lingkages STIE ‘YPPI’ Rembang dengan masyarakat. 

3. Memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi UMKM dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan masyarakat.  

4. Mendukung pengembangan capacity building Perguruan Tinggi dalam 

melaksanakan penelitian. 

5. Mendorong penelitian yang menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah dalam 

jurnal nasional terakreditasi dan Internasional. 

6. Menjalin kerjasama dengan pihak ke-3 melalui penelitian. 
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D. Penelitian Dilihat Dari Sumber Dana 

Berdasarkan sumber dana, penelitian di STIE ‘YPPI’ Rembang dibagi atas Penelitian 

Internal dan Penelitian Eksternal. 

1. Penelitian Internal 

Penelitian sumber dana internal adalah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen 

STIE ‘YPPI’ Rembang yang sumber dana kegiatan penelitian berasal dari STIE 

‘YPPI’ Rembang. Program penelitian ini bertujuan untuk membina dosen dalam 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan penelitian. 

Adapun penelitian internal STIE ‘YPPI’ Rembang dibagi dalam 2 kategori 

sebagai berikut: 

a. Penelitian Dosen Pemula STIE ‘YPPI’ Rembang: Penelitian Dosen Pemula 

dimaksudkan sebagai penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen yang 

belum mempunyai Jabatan Fungsional dalam rangka untuk meningkatkan 

iklim akademik dan meningkatkan pengalaman meneliti. 

b. Penelitian Terapan STIE ‘YPPI’ Rembang: Penelitian Terapan dimaksudkan 

sebagai penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas 

permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada 

pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada 

penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Penelitian Eksternal 

a. Sumber Dana Eksternal. 

Penelitian dengan dana eksternal adalah kegiatan yang dibiayai oleh pihak 

selain pribadi dan STIE ‘YPPI’ Rembang, antara lain: 

1) Instansi Pemerintah. Biaya kegiatan Penelitian berasal dari instansi   

pemerintah merupakan realisasi kerjasama antara STIE ‘YPPI’ Rembang 

dengan instansi tersebut. 

2) Pihak-pihak dalam masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan 

kegiatan penelitian, dan sumber-sumber lain dalam masyarakat.  

3) Termasuk dana eksternal adalah  dana yang bersumber dari DIKTI.   
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BAB VI 

KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 

A. Latar Belakang  

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat merupakan bagian dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika STIE 

‘YPPI’ Rembang. Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada masyarakat harus selaras 

dengan visi-misi dan tujuan STIE ‘YPPI’ Rembang dan visi LPPM. Selain harus 

selaras dengan visi-misi dan tujuan STIE YPPI’ Rembang dan visi LPPM, kegiatan 

pengabdian pada masyarakat juga harus mengacu pada Misi LPPM STIE ‘YPPI’ 

Rembang.  

Dalam mengaplikasikan kegiatan Pengabdian pada masyarakat harus berdasar 

pada kompentensi keilmuan yang memiliki keunggulan kompetitif, sehingga visi, 

misi dan tujuan LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang dapat tercapai. Salah satu upaya untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan kegiatan Pengabdian pada 

masyarakat. Kegiatan Pengabdian pada masyarakat harus didukung oleh semua 

sivitas akademika STIE ‘YPPI’ Rembang melalui Lembaga Pengabdian pada 

masyarakat dan Pengabdian pada masyarakat (LPPM) yang memberi kesempatan 

kepada dosen-dosen STIE ‘YPPI’ untuk meningkatkan kegiatan Pengabdian pada 

masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian. 

Sehubungan dengan pemikiran di atas, STIE ‘YPPI’ Rembang melalui 

Lembaga Pengabdian pada masyarakat dan Pengabdian pada masyarakat (LPPM) 

menyelenggarakan Kegiatan Pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh 

Dosen STIE ‘YPPI’ Rembang secara internal. Melalui program ini diharapkan dapat 

mendorong dan meningkatkan kegiatan Pengabdian pada masyarakat, sehingga 

keberadaan STIE ‘YPPI’ Rembang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat 

sekitar. 

 

B. Maksud dan Tujuan  

Maksud diselenggarakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat adalah 

melaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dengan mengangkat masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kondisi masyarakat. Adapun tujuannya dari kegiatan Pengabdian pada Masyarakat 
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adalah memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan kegiatan Pengabdian 

pada masyarakat sesuai dengan kompetensi keilmuan yang berdasar pada Visi, Misi 

dan Tujuan LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang.  
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BAB VII 

 PENUTUP  

 

 

Rencana Induk Penelitian STIE ‘YPPI’ Rembang Tahun 2016-2020, diharapkan 

dapat dijadikan pedoman, acuan dan panduan di LPPM STIE ‘YPPI’ Rembang untuk 

merencanakan dan menjalankan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat disetiap unit kerja yang ada dilingkungan STIE ‘YPPI’ Rembang.  

Tim penyusun menyadari, bahwa Rencana Induk Penelitian STIE ‘YPPI’ 

Rembang Tahun 2016-2020 masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dari isi 

maupun penulisan. Oleh karena itu karena itu tidak menutup kemungkinan dalam 

perjalanan selama 5 tahun ke depan, tahun 2016-2020 RIP STIE ‘YPPI’ Rembang akan 

mengalami penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan STIE ‘YPPI’, 

stakeholder, serta masyarakat luas, yang sesuai dengan program yang terdapat dalam RIP 

ini. 

Semoga dengan telah disusunnya RIP tahun 2016-2020 STIE ‘YPPI’ Rembang 

ini dapat memberikan kontribusi yang baik, benar dan memberi maslahat untuk 

memajukan dan meningkatkan kualitas STIE ‘YPPI’ dimasa yang akan datang sesuai 

dengan visi, misi dan tujuan STIE ‘YPPI’ Rembang. 

 

 

 


