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I. Pendahuluan 

Sistem Penyeleksian Kelayakan Proposal Penelitian Dosen merupakan pengembangan dari SPK 

penyeleksian kelayakan proposal penelitian dosen, dimana aplikasi yang dibangun berbasis website 

yang digunakan untuk menyeleksi sejumlah proposal penelitian yang masuk pada Lembaga 

Pengembangan Penelitian pada Perguruan Tinggi. Sistem ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak 

pengelola dan para reviewer dalam melakukan penyeleksian proposal penelitian yang masuk, 

sehingga dapat membantu pengelola untuk mengolah data administrasi penelitian, review proposal 

penelitian, merangking proposal yang terbaik, hingga kebutuhan laporan dan penjadwalan review 

proposal penelitian. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengelola dan reviewer. Pada aplikasi ini 

reviewer dapat melakukan proses review proposal penelitian, melihat jadwal review serta mencetak 

dan mengedit hasil review proposal. Pengelola dapat melakukan entri data administrasi, mencetak 

hasil seleksi administrasi, menginputkan jadwal, mencetak hasil review, menginputkan data 

pengguna, serta melakukan edit terhadap data – data pengguna.  

II. Cara Penggunaan Sistem 

Operasional sistem pendukung keputusan penyeleksian kelayakan proposal penelitian dosen ini 

melibatkan Admin dan Reviewer. 

1. Buka aplikasi melalui browser, ketika halaman login muncul seperti ditunjukkan Gambar 1, input 

Ussername dan Password kemudian klik tombol Login. 

 

Gambar 1. Halaman Login Sistem 
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2. Jika proses login berhasil, akan tampil halaman selamat datang seperti tampak pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Halaman Selamat Datang  

3. Pada menu data penelitian terdapat tiga sub menu yaitu, data administrasi, data proposal 

penelitian, dan hasil seleksi administrasi. Pada masing – masing sub menu memiliki fungsi yang 

berbeda – beda.  

4. Pada sub menu data administrasi digunakan untuk menambahkan data – data yang terkait dengan 

persyaratan administrasi penelitian yang diajukan dosen peneliti. Untuk mengakses sub menu ini 

admin dapat mengklik data penelitian dan pilih data administrasi. Adapun tampilan sub menu data 

administrasi dapat dilihat dalam Gambar 3 di bawah ini. 
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Gambar 3.  Tampilan Sub Menu Data Administrasi 

 

5. Pengguna dapat mengisi data – data yang ada sesuai dengan kelengkapan dari administrasi 

yang di ajukan oleh para peneliti, jika lengkap maka pilih “Ya” namun jika tidak lengkap 

maka pilih “Tidak”. Pada Jenis luaran di isi sesuai dengan luaran yang diajukan oleh peneliti 

dan itu boleh lebih dari satu luaran”.  

 

 
Gambar 4. Halaman Seleksi Administrasi  

 

6. Pada sub menu data Proposal penelitian, memuat data-data penelitian yang sudah di inputkan 

melalui form seleksi administrasi. Pada form ini, Admin dapat melakukan proses Edit terhadap 

data – data proposal penelitian yang sudah di inputkan. Adapun tampilan dari Data Proposal 

Penelitian ditunjukkan oleh gambar 5 di bawah ini. 
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Gambar 5.  Tampilan Sub Menu Data Proposal Penelitian 

 

7. Pada Menu Hasil seleksi administrasi memuat data – data administrasi proposal yang masuk 

yang siap untuk di cetak. Pada form ini, pengelola dapat mengklik Cetak untuk melakukan 

proses cetak data – data administrasi para dosen peneliti. 

 

Gambar 6.  Tampilan Sub Menu Hasil Seleksi Administrasi 
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Gambar 7.  Tampilan Hasil Cetak Menu Seleksi Administrasi 

 

8. Pada menu Data Review terdapat dua sub menu yaitu, penilaian Review dan kelola review. Pada 

masing – masing sub menu memiliki fungsi yang berbeda – beda. 

9. Pada sub menu penilaian review, digunakan untuk melakukan penilaian terhadap masing – 

masing proposal penelitian yang dipersentasikan oleh para dosen peneliti. Adapun halaman 

penilaian review di tunjukkan pada gambar 8.  

10. Pada halaman sub menu penilaian, reviewer dapat mengklik pilih periode untuk menentukan 

periode penelitian yang akan di review, kemudian pilih penelitian untuk menentukan penelitian 

yang akan di review. Pad halaman ini juga terdapat form input nilai kriteria penelitian dimana 

pada halaman ini terdapat 5 kriteria penilaian dan 6 pilihan penilaian yang di lakukan oleh 

reviewer yaitu (Buruk, Sangat Kurang, Kurang, Cukup, Baik dan Sangat Baik). 

11. Jika sudah selesai maka reviewer dapat mengklik tombol “Hitung” untuk melakukan 

penghitungan terhadap hasil penilaian yang dilakukan, “Hitung Ulang” jika akan melakukan 

penghitungan kembali terhadap data penelitian yang salah input, “Cek Data Peneliti” jika ingin 

melihat apakah judul penelitian yang di ajukan sudah di review atau tidak. 

12. Pad halaman ini hasil dari perhitungan penilaian yang di lakukan akan di tampilkan langsung, 

kemudian akan di bandingkan menggunakan metode – metode yang di gunakan. Adapun tampilan 

dari halaman “Data Review” di tunjukkan pada gambar 8 di bawah ini. 
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Gambar 8.  Tampilan Sub Menu Penilaian Review 

 

13. Setalah melakukan review terhadap seluruh proposal penelitian yang di persentasikan, 

reviewer dapat menekan tombol simpan hasil untuk menyimpan data kedalam database. 

 

14. Sub Menu kelola review digunakan oleh pengelola untuk mengelola kriteria penilaian, pada 

halaman ini terdapat dua menu yaitu “Kriteria” yang digunakan untuk menentukan kriteria 

dari penilaian apakah penilaian yang dilakukan termasuk cost atau benefit, serta isian Bobot 

dari kriteria yang akan di nilai. 

 

Gambar  9. Tampilan halaman Kriteria 

15. Pada halaman Nilai kriteria digunakan untuk menambahkan Nilai dari perkalian bobot yang 

akan di lakukan, (1 = Buruk, 2 = Sangat Kurang, 3 = Kurang, 5 = Cukup, 6 = Baik, 7 = 

Sangat Baik). Jumlah nilai yang di inputkan sesuai dengan jumlah kriteria yang di masukkan 

pada menu “Kriteria”.  

16. Jika ingin menyimpan nilai kriteria maka klik simpan atau jika ingin membatalkan klik 

cancle.  
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Gambar  10. Tampilan halaman Nilai Kriteria 

 

17. Menu jadwal seminar digunakan oleh admin untuk menambahkan jadwal review proposal 

penelitian dan reviewer dapat melihat jadwal review tersebut. Tampilan halaman jadwal 

penelitian dapat dilihat pada gambar 11 di bawah ini.  
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Gambar 11. Tampilan Menu Jadwal Seminar 

18. Untuk menambahkan jadwal klik “Tambah Jadwal” maka pengguna akan di arahkan menuju 

halaman tambah jadwal seminar. Pada halaman tambah jadwal seminar terdapat beberapa 

form yang harus di isi yaitu ( judul penelitian, Tanggal akan dilakukan review, Ruang, 

Penguji) 

19. Jika sudah pengguna dapat mengklik “Simpan” untuk menyimpan data jadwal yang sudah di 

inputkan. Adapun tampilan halaman jadwal seminar di tunjukkan oleh gambar 12 di bawah 

ini. 
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Gambar 12. Tampilan Halaman Tambah Jadwal Seminar 

20. Pada Menu profil pengguna digunakan oleh masing – masing pengguna sistem untuk 

melakukan proses update data profil ataupun untuk mengganti password login kedalam 

sistem. 

21. Untuk melakukan proses update, pengguna dapat mengklik tombol “Ubah” untuk mengganti 

profil atau dapat mengklik tombol “Ganti” jika ingin mengganti password ketika login. 

Tampilan halaman profil pengguna ditunjukkan oleh gambar 13 di bawah ini. 
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Gambar 13. Tampilan Halaman Profil Pengguna 

22. Kelola User digunakan admin untuk mengelola pengguna beserta hak aksesnya. Tampilan 

kelola user dapat ditunjukkan pada gambar 14 di bawah ini. 

 

 

Gambar 14. Tampilan Halaman Data User 

23. Pengelola dapat menekan tombol tambah user untuk menambahkan pengguna dan kemudian 

mengisikan semua data – data yang dibutuhkan untuk mengisi kelengkapan admin baru. 

24. Klik Simpan untuk menyimpan data 
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Gambar 15. Tampilan Halaman Tambah User 

 

25. Pada menu logout, pengguna dapat langsung mengklik menu tersebut untuk keluar dari 

sistem. 
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