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SAMBUTAN                                                                                                                                                                        

LPPM STIE PERTIWI 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan 

Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Penelitian 

(RIP) STIE Pertiwi.  Rencana Induk Penelitian ini menindaklanjuti kebijakan Dikti 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mewajibkan Perguruan Tinggi (PT) 

menyusun RIP guna mendorong hasil penelitian berkualitas dan memiliki nilai 

strategis, serta berdaya guna bagi masyarakat secara luas. 

Rencana Induk Penelitian ini mengacu pada Visi Pembangunan Nasional 

sebagaimana tertuang dalam  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  

(RPJMN)  2014 – 2019, serta Roadmap Perekonomian  dengan konsep strategi " 

Penciptaan Tiga Juta Lapangan Kerja Berkualitas per Tahun, Kontribusi APINDO 

bagi Kepemimpinan Nasional 2014-2019 yang salah satu pelaksanaannya dijabarkan 

dalam  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 

(MP3EI) 2014 – 2025 bertujuan  "Menuju sektor manufaktur yang berdaya saing 

global, bernilai tambah, dan menyerap pekerjaan berkualitas. Mendorong 

terjadinya pendalaman finansial (financial deepening) dan terciptanya inklusi 

finansial dalam memudahkan akses keuangan bagi seluruh masyarakat dan sektor 

usaha di Indonesia. Untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju,  

Adil dan Makmur”. Serta persamaan   

Konsep pada RPJMN 2014 – 2019,  pertumbuhan ekonomi Indonesia terus 

meningkat secara cukup stabil berkisar antara 5,0-6,6 persen selama 15 (lima belas) 

tahun terakhir. Demikian pula, pertumbuhan di daerahdaerah juga terus meningkat. 

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut tidak selalu 

berbanding lurus dengan kondisi lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi 

Indonesia masih bertumpu pada sumbangan sumberdaya alam, yakni sebesar kurang 

lebih 25% Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya minyak, sumberdaya mineral, 

dan hutan. Hal ini menyebabkan deplesi sumberdaya alam dan degradasi 

lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan pada kualitas air, udara 

dan lahan juga masih rendah. Sebagai cerminan, indeks kualitas lingkungan hidup 
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(IKLH) yang dipergunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup masih 

menunjukkan nilai sebesar 64,21 pada tahun 2012. 

Maka Target MP3I, tahun 2025 dalam capaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) 

dan Indeks Pembangunan Gender (IPG),  melalui Visi Pembangunan Sektor 

Manufaktur  : yakni Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita 

berkisar 14.250 USD -15.000 USD,  kisaran PDP 4,0 – 4,5 triliun USD. 

Pertumbuhan ekonomi akan terus didorong pada kisaran 6,5 sampai dengan 9,0%, 

sementara inflasi akan ditekan dari angka 6,5% sampai pada titik  3,0%.  Ibarat atlet 

marathon, konsep MP3EI mengajak Indonesia lari lebih kencang guna mengejar 

ketertinggalan dan meraih target  prestasi .  Oleh karena itu, pemerintah mengajak 

tiga pilar pelakunya, yaitu pemerintah pusat dan  daerah,  pelaku bisnis, dan 

akademisi untuk bekerja, menghasilkan gagasan dan inovasi guna memberi 

dukungan  arah pencapaian MP3I. 

STIE Pertiwi sebagai pihak akademisi  berusaha semaksimal mungkin 

menciptakan inovasi-inovasi melalui penelitian IPTEKS, khususnya "Bidang 

Ekonomi Kreatif",  sesuai kemampuan yang dimiliki.  Rencana Induk Penelitian 

2015-2020 ini disusun untuk memberikan arahan bagi pusat studi dan kajian, para 

peneliti serta seluruh sivitas akademika dalam melakukan penelitian sehingga 

hasilnya  dapat permanfaat bagi kemajuan masyarakat, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, serta pengembangan industri.  Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat STIE Pertiwi  selalu mendorong agar hasil penelitian dapat 

diimplementasikan sebagai wujud Tri Dharma perguruan tinggi.  

Kami menyadari, RIP ini masih jauh dari sempurna, sehingga perlu masukan 

dari berbagai pihak  demi perbaikan yang berkelanjutan.  Kami mengucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim yang telah membantu 

tersusunnya   RIP ini.  
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Kepada Pimpinan Yayasan, STIE, maupun Jurusan serta dosen dan staf kami 

ucapkan terima kasih atas support yang diberikan. Semoga RIP ini bermanfaat bagi 

sivitas akademika, masyarakat luas, serta memberi sumbangsih bagi negeri tercinta, 

Indonesia. 

 

Bekasi,  September 2016 

LPPM STIE Pertiwi 
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SAMBUTAN                                                                                                                                                                        

KETUA STIE PERTIWI 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya 

team STIE Pertiwi dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Induk Penelitian 

(RIP) 2015-2020.  Rencana Induk Penelitian (RIP) STIE Pertiwi merupakan acuan 

dan arah pengembangan penelitian  yang disusun berdasarkan hasil pemetaan 

penelitian, studi maupun kajian di lingkungan kampus. 

Penyusunan RIP ini didasarkan pada Visi dan Misi Perguruana Tinggi, Renstra atau 

Rencana Induk Pengembangan STIE Pertiwi,  Kebijakan  Penjaminan Mutu, dan 

Peraturan Akademik serta didorong oleh keinginan luhur ingin berusaha turut 

mengembangkan pendidikan dibidang ekonomi khususnya bidang Akuntansi dan 

Manajemen.  Dengan bidikan utama pada "Bidang Ekonomi Kreatif"  sebagai 

ujung tombak perekonomian masyarakat Bekasi dan Jawa Barat pada umumnya. Hal 

ini  merupakan  wujud nyata partisipasi keluarga besar STIE Pertiwi atas tanggung 

jawab ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Pendidikan Tinggi. 

Rencana Induk Penelitian ini juga mengacu pada Visi Pembangunan Nasional 

yang mana perguruan tinggi menjadi salah satu pilar pelakunya.  Akademisi 

diharapkan menghasilkan karya ilmiah inovatif guna mendorong percepatan  

Pembangunan dan Pemerataan Perekonomian Indonesia, yang akan 

terimplementasikan pada IPM (Indek Pembangunan Manusia) dan Indeks 

Pembangunan Gender (IPG). 

Pada kesempatan ini kami memberikan apresiasi kepada tim penyusun RIP, para 

peneliti, para staf pendukung dan semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu 

persatu yang telah memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga dalam proses 

penyusunan RIP.  Selamat berkarya untuk Bangsa dan Negara lewat Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 

Bekasi, September 2017 

Ketua STIE Pertiwi 

 

Fakhrurazi, SE.,MM. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bahwa trend Pembangunan Manusia merupakan salah indek bagi seluruh 

Bangsa dan Negara di muka bumi ini, perspektif pembangunan akan dilihat secara 

nyata dari beragam kemajuan bidang pembangunan ekonomi dan manusia seutuhnya 

di Indonesia dalam rangka mendorong kemajuan di bidang lain. Indonesia yang dulu 

perekonomiannya berbasis kegiatan pertanian tradisional, saat ini  telah menjelma 

menjadi negara dengan proporsi industri manufaktur dan jasa yang lebih besar. 

Kemajuan ekonomi juga telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

yang tercermin tidak saja dalam peningkatan pendapatan per kapita, namun juga 

dalam perbaikan berbagai indikator sosial dan ekonomi lainnya termasuk Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). Dalam periode 1980 dan 2010, Indeks Pembangunan 

Manusia meningkat dari 0,39 ke 0,60. Indonesia juga memainkan peran yang makin 

besar di perekonomian global. Saat ini Indonesia menempati posisi ekonomi 17 

besar dunia. Keterlibatan Indonesia pun sangat diharapkan dalam berbagai forum 

global dan regional seperti ASEAN, APEC, G-20, OKI, MEA, dan berbagai 

kerjasama bilateral lainnya. Keberhasilan Indonesia melewati krisis ekonomi global 

tahun 2008, mendapatkan apresiasi positif dari berbagai lembaga internasional.  

Di sisi lain, tantangan ke depan pembangunan ekonomi Indonesia tidaklah 

mudah untuk diselesaikan. Dinamika ekonomi domestik dan global mengharuskan 

Indonesia senantiasa siap terhadap perubahan.  Keberadaan Indonesia di pusat baru 

gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, 

mengharuskan untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat 

terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang 

dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Melalui percepatan dan 

perluasan pembangunan ekonomi, perwujudan kualitas Pembangunan Manusia 

Indonesia sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan dan 

daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan dan kualitas 

hidup seluruh bangsa. 
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1.1. Pengertian 

Salah satu rencana strategis dalam kerangka pengembangan pendidikan tinggi 

adalah Rencana Induk Penelitian (RIP) Institusi. RIP memiliki makna 

perencanaan strategis dalam suatu organisasi pendidikan tinggi, mencakup 

bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada berdasarkan pertimbangan 

analisis efisiensi dan SWOT (strengthen, weakness, opportunity dan threat). 

Dipandang merupakan suatu proses, RIP sebagai alat yang digunakan untuk 

menentukan keberadaan suatu organisasi pendidikan tinggi selama beberapa 

tahun mendatang.  

RIP dapat juga dikatakan sebagai arah kebijakan dan sarana pengambilan 

keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi dalam jangka waktu tertentu 

(biasanya sekitar 5 tahun). Penentuan jarak waktu yang digunakan, umumnya 

didasarkan kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relatif 

dinamis. Pelaksanaan penyusunan RIP di STIE Pertiwi didasarkan kepada 

berbagai kebijakan tentang penelitian di tingkat nasional, regional dan tingkat 

Perguruan Tinggi/Universitas, antara lain : 

1. Agenda Riset Nasional (2014 - 2019) Keputusan Menteri Riset dan 

Teknologi No. 193/M/Kp/IV/2010 tanggal 30 April 2010 

2. Komite Inovasi Nasional (Peraturan Presiden No. 32 tahun 2010) 

 

STIE Pertiwi  menuju perguruan tinggi bertaraf Nasional - internasional 

dilandasi kepakaran di bidang ekonomi kreatif, sumber daya manusia berdaya 

saing global, keragaman hayati, lingkungan hidup, dan budaya berbasis 

kearifan lokal. Oleh arenanya, RIP STIE Pertiwi diharapkan akan mampu 

menjawab berbagai tantangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional 2024 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, 

adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan 

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan 

keunggulan kompetitif sesuai dengan sambutan Ketua STIE Pertiwi dan Ketua 

Yayasan STIE Pertiwi.  
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Berdasarkan berbagai kerangka landasan hukum, pemikiran dan tantangan, 

fenomena yang akan dihadapi di masa mendatang, serta visi Nasional - 

internasionalisasi STIE Pertiwi yang mengangkat tema Local Knowledge of 

Biodiversity and Culture, maka riset unggulan STIE Pertiwi untuk periode 

2016 – 2020 pada konsep yang berhaluan sosial budaya pada kemajuan 

ekonomi dan ekonomi kreatif berdasarkan kerakyatan. 

 

1.2. Riset Unggulan Institusi dan Road Map Penelitian 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi sesuai dengan gagasan dan visi-misinya 

utnuk mendorong lulusan unggul dan menempatkan diri pada daya saing 

unggul pula maka Riset Unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi 

adalah bidang-bidang penelitian yang menjadi focus/perhatian utama Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi. Riset unggulan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Pertiwi dipilih berdasarkan SWOT (strength, weakness, opportunity and 

treath) analysis, yang meliputi antara lain evaluasi diri/internal dan 

pemindaian lingkungan (environtmental scanning). Maka Riset Unggulan 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi  adalah: 

 

1. Bidang Ekonomi Kreatif Kemasyaraakatan. 

2. Bidang Managemen Publik dan Sosial Budaya Kemasyarakatan. 

3. Bidang Pemberdayaan (Ekonomi Kreatif) Wanita. 

4. Bidang Bisnis, Enterpreneur dan Technopreneur. 

5. Bidang Akuntansi, Perpajakan dan Auditing. 

 

Yang akan mengakses isu terbaru pada kegiatan pemerintah sehingga dapat 

bermanfaat secara nasional dimana Visi Indonesia 2014 – 2019 target 2025  

diwujudkan melalui 3  misi yang menjadi fokus utamanya, yaitu:  

1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta 

distribusi dari pengelolaan aset dan akses (potensi) SDA, geografis wilayah, 

dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan 
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sinergis di dalam maupun antar-kawasan pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi.  

2. Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran 

serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya 

tahan perekonomian nasional.  

3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, 

maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, 

menuju innovation-driven economy.  

4. Dan pemberdayaan perempuan pada Indek Pembagunan Gender 

berwawasan program kesetaraan gender (Human Development Report). 

 

Percepatan pembangunan ekonomi Indonesia  sangat membutuhkan dukungan 

semua pihak. 

Oleh karenanya penelitian akademis diarahkan untuk memberi kontribusi 

positif terhadap percepatan pencapaian tersebut. Dengan demikian penelitian 

ilmiah dan berbagai kegiatan yang mendukung penelitian mengacu pada kajian 

- kajian dalam Visi Indonesia 2025 dan MP3EI. Bahkan kearifan lokal yang 

menjadi kekayaan alam semakin diberdayakan untuk dapat mempercepat 

pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Upaya untuk bersinergi dengan 

perguruan tinggi lain juga sedang dilaksanakan dalam rangka menularkan 

basis kajian ekologis dan koridor dalam MP3EI.  

 

Road map riset STIE Pertiwi  telah ditetapkan dengan penetapan capaian 

tujuan jangka panjang yaitu penelitian yang berdampak Nasional/internasional. 

Pencapaian tujuan jangka panjang melalui tonggak-tonggak capaian 

(milestone) Capaian periode pertama adalah penelitian yang terutama 

berdampak nasional pada 2016 – 2020. Capaian berikutnya adalah penelitian 

yang berdampak regional, yaitu kawasan Asia dan Tropika pada 2020 – 2025. 

Dengan haluan pada kegiatan – kegiatan yang telah di amanahkan dan telah 

tercantum dalam buku panduan STIE Pertiwi sebagai acuan kegiatan – 

kegiatan yang bersifat akademis. 
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Contoh Roadmap STIE Pertiwi 

 

2016-2018  2017-2020  2020-2025  

Penguatan Kelembagaan 

Internal UMKM  

Penataan Kelembagaan 

Cluster yang mendukung 

Kompetisi Sehat dan Kerja-

sama antar UMKM 

 

Penataan Standar Akuntansi 

UMKM 

Inovasi Produk UMKM 

Pengembangan SDM UMKM 

Penguatan Jejaring dengan 

Lembaga-lembaga terkait 

Pengembangan Kerjasama 

Skala Nasional/Pemerintah 

 Pengembangan Kerjasama 

Antar PT 

Perluasan Pasar Produk 

UMKM  

Pencapaian Standar 

Nasional/Internasional 

Pengembangan Pasar  

Penguatan Aspek-aspek Sosial dan Budaya dalam Pengembangan Cluster UMKM 

Kegiatan Pendukung dalam Pengembangan Cluster UMKM 

Publikasi Jurnal Ilmiah 
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1.3. Dasar penyusunan RIP 

Bagi STIE Pertiwi yang mengemban Tri Dharma (Pendidikan, Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat), penyiapan SDM yang memiliki kemampuan 

dan kesiapan sesuai dengan tuntutan pembangunan, merupakan salah satu 

tantangan dan sekaligus peluang. Keterkaitan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

secara integral memiliki makna yang dalam, khususnya dalam kaitan dengan 

tantangan pembangunan nasional. 

 

Visi STIE Pertiwi adalah Menjadi perguruan tinggi yang mempunyai 

keunggulan dalam penerangan ilmu pengetahuan ekonomi yang berjiwa 

kewirausahaan atas dasar iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Sedangkan misinya yaitu: 

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia 

yang tangguh dan berjiwa kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 

2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ekonomi kreatif yang sesuai 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebutuhan 

masyarakat. 

3. Menyelenggarakan pengabdian dalam upaya memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

Dengan visi dan misi diatas,  akan berusaha semaksimal mungkin ikut 

menyumbangkan kemampuan dan menjadi bagian dalam Pembangunan 

Nasional. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

STIE Pertiwi adalah tempat menumbuh-kembangkan budaya penelitian di 

perguruan tinggi dan mendorong pendayagunaan hasilnya guna mendukung 

misi pendidikan tinggi dan pembangunan nasional secara berkelanjutan; 

tempat pengamalan IPTEKS berdasarkan kebutuhan masyarakat, melembaga, 

profesional melalui metode ilmiah. 
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BAB II 

LANDASAN PENGEMBANGAN 

2.1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi 

Menjadi Sekolah Tinggi hasil lulusan unggul yang berstandar 

Nasional/internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 

melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Visi itu dijabarkan dalam kerangka waktu pencapaian/periode pencapaian, 

sebagai berikut : 

1. Menjadi Sekolah Tinggi unggul di tingkat nasional dan mampu berperan 

aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Menjadi Sekolah Tinggi unggul di tingkat regional/kawasan Asia dan 

Tropika dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui 

proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Menjadi Sekolah Tinggi unggul di tingkat Internasional dan mampu 

berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

2.2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiwi 

1) Menyelenggarakan proses belajar & mengajar yang berkualitas unggul. 

2) Melaksanakan dan meningkatkan penelitian, pengabdian masyarakat di 

bidang keahlian manajemen dan akuntansi dalam penyiapan lulusan yang 

memiliki kemampuan bersaing dalam dunia kerja. 

3) Meningkatkan kemampuan pendidik dan kependidikan melalui 

pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 

4) Menyelenggarakan pendidikan dan keahlian pada bidang manajemen dan 

akuntanis yang berbasis kompetansi, profesional, berkarakter, dan 

berahklak budi mulia. 

5) Menjalin hubungan kerjasama yang strategis dengan dunia usaha/industy, 

lembaga pendidikan dan kelembagaan. 
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6) Peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadi  dan 

berbasi ICT. 

7) Meningkatkan kualitas layanan sistem administrasi dan informasi 

perguruan tinggi berbasis ICT. 

 

2.3.  Kebijakan Umum  

1) Penyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat ditujukan untuk membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran 

tentang keberadaan penciptaan alam oleh Tuhan YME dan sadar bahwa 

setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai. 

2) Proses pendidikan diarahkan agar peserta didik menjadi manusia yang 

berkemampuan akademik dan/atau professional yang berkualitas serta 

berjiwa entrepreneur. 

3) Pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, 

humaniora dan seni diupayakan untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

 

2.3. Analisis Kondisi 

2.3.1. Riwayat perkembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat  

Sejak awal berdirinya, STIE Pertiwi telah memberikan perhatian yang sangat 

besar untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Kegiatan-kegiatan itu semula dilaksanakan secara intensif dan baik oleh 

setiap Jurusan/Departemen. Kegiatan penelitian dan pengabdian yang 

dilaksanakan oleh Jurusan/ Departemen adalah kegiatan monodisiplin. 

Kegiatan yang melibatkan dua disiplin ilmu atau lebih dalam payung satu 

konsorsium keilmuan dikordinasi oleh jurusan.  

 

2.2.3.   Peran Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

Dalam rangka mendorong situasi profesionalisme pengajaran dan 

pendalaman dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi maka Pusat Penelitian 
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dan Pengabdian Masyarakat STIE Pertiwi berkeinginan menata secara penuh 

dalam capaian hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Di titik awal ini 

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE Pertiwi akan 

memfasilitasi pada dosen dan jajaran, serta mahasiswa untuk melakukan 

penelitian secara benar dan baik sehingga dapat didorong ke arah keperluan 

yang di inginkan. 

Penerbitan jurnal, dan sertifikasi dosen adalah hal yang mendesak untuk 

segera ditindak lanjuti oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

STIE Pertiwi. Kemudian dalam roadmap Pusat Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat STIE Pertiwi untuk lebih mengedepankan profesionalisme 

tridharma perguruan tinggi ke hibah – hibah yang disediakan oleh 

pemerintah maupun lembaga yang menyediakan. 

 

2.2.4 Potensi Yang Dimiliki 

a. Menentukan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat.  

c.  Mengkoordinasikan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.  

d.  Mengkoordinasikan penelitian untuk mengembangkan konsepsi 

pembangunan nasional, wilayah dan atau daerah melalui kerjasama antar 

perguruan tinggi dan atau badan lain, baik di dalam dan di luar negeri.  

e.  Melakukan kegiatan penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi 

ilmiah.  

f.  Mengkoordinasikan penerapan hasil-hasil penelitian ilmu pengetahuan, 

teknologi dan atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan.  

g.  Mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk 

me-ngembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan atau 

daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan atau badan lain, baik 

di dalam dan di luar negeri.  
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h. Melaksanakan inventarisasi dan pendataan semua aktifitas pelaksanaan 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Pertiwi.  

i.  Mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan 

pengkajian dan pengembangan penelitian yang diselenggarakan oleh 

pusat-pusat di bawah koordinasinya.  

j.  Menghimpun para peneliti di STIE Pertiwi dalam klaster lintas disiplin 

ilmu.  

k.  Melakukan koordinasi dengan fakultas dan atau jurusan guna menjamin 

relevansi antara kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

dengan kegiatan pendidikan.  

l.  Mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.  

m.  Melakukan koordinasi aktif dengan Inkubator Bisnis.  

 

2.2.4.1  Bidang Riset/Peneltian Unggulan LPPM PERTIWI  

a) Bidang Ekonomi Kreatif Kemasyaraakatan. 

b) Bidang Managemen Publik dan Sosial Budaya Kemasyarakatan. 

c) Bidang Pemberdayaan (Ekonomi Kreatif) Wanita. 

d) Bidang Bisnis, Enterpreneur dan Technopreneur. 

e) Bidang Akuntansi, Perpajakan dan Auditing. 

 

2.2.4.2 Bidang  SDM 

a). Pelatihan Penelitian Dosen 

b). Pelatihan Penyusunan Skripsi Unggulan Mahasiswa 

c). Pengembangan Profesonalisme Dosen 

d). Trend dalam Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa 

e). Pelatihan Reviewer dalam rangka sidang skripsi mahasiswa 

 

2.2.4.3 Bidang Sarana dan Prasarana 

1. Tempat/kantor LPPM yang lebih representatif 

2. Komputer dan Printer yang memadai 

3. Dan laboratorium serta internet 
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2.2.5. SWOT Analisis 

Evaluasi diri dianalisis dengan analisis SWOT dengan prinsip analisis 

apakah kekuatan (Strengths) sebagai faktor internal yang dimiliki LPPM 

telah dipergunakan untuk menangkap peluang (opportunities) dan 

mengantisipasi ancaman/tantangan (Threats) sebagai faktor eksternal, dan 

apakah kelemahan (Weaknessess) sebagai faktor internal yang dimiliki dapat 

dipergunakan untuk memanfaatkan peluang eksternal dan meng-hindari 

ancaman eksternal.  

Variabel yang dianalisis meliputi : sumberdaya manusia, sarana prasarana, 

organisasi dan manajemen, jalinan kerjasama, sumber pendanaan dan tata 

kelola dan dijabarkan sebagai berikut : 

 

Sebagai berikut 

: Variabel 
Strenght Weakness Opportunity Threat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Daya 

Manusia  

 

akademik dan kinerja 

yang tinggi  

Dimilikinya Guru 

besar/Lektor Kepala, 

Doctor, serta S2 

sebagai daya saing  

bertaraf  pengalaman 

nasional cukup 

banyak (hasil 

penelitian kerjasama, 

seminar, publikasi 

internasional)  

 Struktur usia 

peneliti proportional  

pengoperasian 

beerbagai instrmen hi-

tech cukup memadai.  

 

 

DPP/SPP utk 

membangun 

kerjasama belum 

optimal.  

unggulan belum 

optimal  

pendampingan dana 

kurang  

enghiliran 

kurang  

dalam 

enterpreunership.  

administrative 

cukup tinggi 

sehingga 

memperlemah 

kapasitas akademik  

jumlah dan optimasi 

SDM jaringan 

system informasi 

yang kompeten 

untuk updating data 

data riset dan data  

 

 

pelatihan lintas 

batas Negara utk 

berinteraksi dan 

bersinergi  

dengan berbagai 

stakeholders dengan 

bagus  

penilai luar 

(Webomat dll)  

informasi sudah 

terbangun cukup 

bagus  

 

 

tan 

jumlah dan kualitas 

dari kompetitor 

dalam/ luar negeri 

dengan kualifikasi 

kompetitif  

merupakan 

tantangan bagi 

SDM STIE Pertiwi 

untuk makin 

tangguh  
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Variabel Strenght Weakness Opportunity Threat 

Potensi alam Indonesia  

Synergism dari SDM riset belum terbangun optimal  

ui system informasi 

 

 

 

Sarana-

Prasarana  

 

peralatan standar 

konvensional upaya 

disediakan 

keragaman 

laboratorium 

upayakan memadai 

laboratorium belum 

efektif untuk 

mengembang kan 

kapasitas periset se 

optimal mungkin  

 

 

tidak beroperasi 

optimal  

system pendukung 

kurang  

kurang didukung 

SDM memadai 

sehingga kekinian 

dan kelengkapan 

data kurang 

memadai  

dana penelitian baik 

dari Kementerian 

Negara maupun dari 

kerjasama 

daerah/institusi tidak 

dapat digunakan utk 

mengembangkan 

sarana prasarana  

riset berupa dana 

pembelian peralatan 

laboratorium kurang 

memadai  

repair dan 

maintenance 

instrumentasi kurang 

memadai  

 

inovasi yang 

memungkinkan 

mengatasi hambatan 

kekurangsesuaian 

sarana prasarana.  

Resource sharing 

cukup berkembang  

 

 

pengetahuan dan 

teknologi di 

Negara/PTS lain 

tidak akan dapat 

diimbangi dengan 

peralatan 

konvensional 

standar  

guna tidak lagi 

dapat diandalkan 

dalam 

meningkatkan daya 

saing bangsa 

melalui kegiatan 

riset jurusan 

 

 

 

Organisasi dan 

manajemen  

 

yang sederhana dan 

terdesentralisasi 

Perwujudan 

organisasi dan 

manajemen yang 

sterbuka 

  

 

 

personalia dalam 

struktur beberapa 

organisasi kurang 

penuh waktu  

Tidak 

menerimanya 

keterbukaan 

 

 

toleransi atas 

struktur dan fungsi 

organisasi 

memungkinkan 

minimalisasi konflik  

 

 

sertifikasi untuk 

sistem manajemen  
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Variabel Strenght Weakness Opportunity Threat 

  

Adanya pusat-pusat 

penelitian dan 

penjaminan mutu  

mengkoordinasi kan 

kegiatan Penelitian dan 

Pengabdian 

masyarakat  

laboratorium di dalam 

struktur organisasi 

jurusan  

 

 

karena masih 

dibebani banyak 

beban rutin  

dana operasional 

untuk melaksanakan 

pekerjaan 

administrasi 

sehingga pekerjaan 

terpaksa dirangkap 

tenaga akademik  

perlu ditingkatkan 

dalam perencanaan 

program dan 

pelaksanaannya  

 

 

Cukup lengkap dan 

sederhananya 

struktur organisasi 

memungkinkan 

pengembangan 

kapasitas dan 

fungsinya lebih 

jauh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalinan 

kerjasama  

 

yang sudah lama 

dengan berbagai 

instansi dalam / luar 

negeri  

manca Negara dengan 

berbagai prestasinya  

pelajar/dosen berjalan 

bagus  

penelitian unggulan 

yang kompetitif  

 

 

kurang optimal, 

sustainability 

rendah  

kurang sistemik  

kemampuan 

komunikasi masih 

lemah  

Legal aspect 

masih lemah  

memanfaatkan 

maksimal sumber 

sumber dana yg ada  

 

 

kesempatan 

kerjasama cukup 

banyak  

 

 

lembaga-lembaga 

semacam dari 

negara-negara Eropa 

dan Asia lain.  

dan kemajuan 

perguruan tinggi 

lain  

 

 

 

Letak dan tata 

kelola  

 

dari berbagai daerah  

 

 

laboratorium 

terpisah/tidak di 

dalam kota  

 

 

ungkitan mobilitas  

 

 

para pemodal  

 

 

 

 

 

Sumberdaya 

finansial 

penelitian dan 

pengabdian 

kepada 

masyarakat  

 

banyak dana  

 

 

sesuai keputusan 

Dikti  

 

 

ungkinkan 

seleksi secara adil 

kompetitif  

 

 

ilmu-ilmu sosial  
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BAB  III 

GARIS BESAR RENCANA INDUK PENELITIAN STIE PERTIWI 

 

Sebagai bahan pertimbangan pada rencana induk maka alat yang paling strategis 

dalam implementasi kerja dan sekaligus sebagai garis besar sebuah rencana dengan 

alat analisis SWOT. Analisis SWOT menunjukkan bahwa LPPM memiliki kondisi 

yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya dan dipergunakan untuk 

memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal dan menghindari 

ancaman eksternal maka strategi yang digunakan adalah :  

1.  Peningkatan terus-menerus kuantitas, kualitas dan loyalitas sumber daya 

manusia termasuk alokasi waktu untuk penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

2.  Pengembangan sarana prasarana mengikuti bahkan bila mungkin mendahului 

kebutuhan.  

3.  Organisasi desentralistis untuk pusat-pusat kajian dengan tetap mengedepankan 

akuntabilitas dan transparansi serta koordinasinya dengan LPPM.  

4.  Perluasan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga di pusat kekuasaan, 

bisnis dan pusat sumber daya, misalnya lembaga-lembaga nasional dan 

internasional.  

5.  Membuka perwakilan LPPM di tempat-tempat strategis, misalnya di daerah 

terbelakang/periferal, daerah pusat kekuasaan, bisnis dan sumber daya.  

6.  Meningkatkan ekspose media massa setiap hasil penelitian dan pengabdian 

masyarakat di LPPM.  

7.  Alokasi sumber daya untuk LPPM yang lebih besar dengan berpegang pada 

azas good governance.  

8.  Meningkatkan pembentukan kelompok kelompok peneliti (Research group).  

 

Sejalan dengan strategi yang dilakukan maka program ditujukan untuk meng-

akselerasi kinerja penelitian dalam upaya meningkatkan kualitas penelitian, yang 

mendukung proses pengembangan STIE Pertiwi menjadi “World Class 

Entrepreneurial Community” 
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3.1.  Sasaran Kebijakan Penelitian  

1. Pemberdayaan Lektor Kepala dan Lektor/Dosen senior bergelar doktor 

sebagai pegembang kelompok peneliti.  

2. Mengembangkan pusat pusat penelitian bertaraf internasional berbasis 

kearifan lokal baik di tingkat jurusan.  

3.  Meningkatkan jumlah perolehan HKI.  

4.  Meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga nasional dan 

internasional.  

5.  Meningkatkan publikasi internasional.  

6. Mengembangkan jurnal elektronik internasional dalam website 

internasional dan website STIE Pertiwi.  

7.  Meningkatkan budaya meneliti dan penulisan jurnal malalui hibah 

kompetisi.  

8.  Meningkatkan relevansi penelitian dengan kualitas pembelajaran dan 

kebutuhan masyarakat.  

9.  Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dengan pusat-pusat penelitian khususnya tingkat  jurusan.  

10.  Meningkatkan kapasitas dosen dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah 

internasional.  

11.  Mengembangkan “Interdiciplinary Research”.  

 

3.2.  Sasaran Kebijakan Pengabdian Masyarakat 

1. Pemberdayaan Lektor Kepala dan Lektor/Dosen sebagai pengembang 

kelompok pengabdian kepada masyarakat.  

2.  Mengembangkan pusat-pusat pelayanan pengembangan bertaraf inter-

nasional berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan memberikan 

solusi masalah yang dibutuhkan masyarakat baik di tingkat Universitas 

maupun Fakultas.  

3.  Meningkatkan jumlah perolehan HKI.  

4.  Meningkatkan kerja sama dengan lembaga mitra baik nasional dan 

internasional.  
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5.  Meningkatkan publikasi internasional.  

6.  Mengembangkan jurnal elektronik internasional dalam website 

internasional dan website STIE Pertiwi.  

7.  Meningkatkan budaya kompetensi pengabdian berdasarkan hasil penelitian 

dan penulisan jurnal ilmiah.  

8.  Meningkatkan relevansi pengabdian dengan kualitas pembelajaran dan 

kebutuhan masyarakat.  

9.  Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat dengan pusat-pusat pengabdian khususnya tingkat jurusan.  

10.  Meningkatkan kapasitas dosen dalam kegiatan pengabdian dan penulisan 

karya ilmiah internasional  

11. Mengembangkan terciptanya inovasi teknologi untuk mendorong pem-

bangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat di semua strata dan di 

berbagai sektor.  

 

3.3.  Program Unggulan 2016-2021 

1. Bidang Ekonomi Kreatif Kemasyaraakatan. 

2. Bidang Managemen Publik dan Sosial Budaya Kemasyarakatan. 

3. Bidang Pemberdayaan (Ekonomi Kreatif) Wanita. 

4. Bidang Bisnis, Enterpreneur dan Technopreneur. 

5. Bidang Akuntansi, Perpajakan dan Auditing. 

 

3.3.1. Bidang  Ekonomi Kreatif Kemasyarakatan 

a. Melaksanakan penelitian  terhadap pemberdayaan ekonomi kreatif 

masyarakat  perkotaan dan pedesaan yang padat penduduk pola Industri 

Perumahan (Home Industry). 

b. Melakukan kajian  potensi sumber daya alam suatu daerah serta mencari 

solusi pemanfaatan paling maksimal. 

c. Melakukan penelitian dan ikut menggalakkan satu desa  satu produk 

unggulan (one village one product). 
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d. Menggali potensi wisata unik di daerah agar dapat dikembangkan 

menjadi wisata andalan guna menambah PAD dan mengurangi 

pengangguran masyarakat sekitarnya. 

 

3.3.2 Bidang Manajemen Publik 

a. Melaksanakan penelitian dan berperan aktif dalam mendorong 

pelaksanaan Good Governance, maksimalisasi penerimaan pendapatan 

negara, serta keterbukaan & efisiensi penggunaan anggaran pemerintah 

pusat maupun daerah. 

b. Melaksanakan penelitian serta mendorong terlaksananya efisiensi dan 

efektifitas pemanfaat sumber daya (SDM/SDA) dalam rangka pelayanan 

public yang bersih. 

 

3.3.2. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Wanita 

a. Melaksanakan penelitian dan berperan aktif dalam pemberdayaan wanita 

mendorong terciptanya rumah tangga yang sehat dan sejahtera secara 

ekonomi. 

b. Melaksanakan penelitian dan berperan aktif di masyarakat terhadap 

perlindungan wanita pekerja  serta mengembangkan pendidikan dan 

keahlian. 

c. Memberikan kajian-kajian serta mendorong tumbuh dan berkembangnya 

wanita mandiri/wanita pengusaha.  

 

3.3.4. Bidang Bisnis, Entrepreneur dan Technopreneur 

a. Melaksanakan penelitian tentang  saham, obligasi dan pasar keuangan 

lainnya. 

b. Melakukan kajian-kajian dan memberikan dorongan pengembangan 

potensi kewirausahaan di Indonesia.  

c. Melaksanakan penelitian,  kajian serta mendorong pelaksanaan bisnis 

berbasis internet  yang aman dan berjaringan luas. 
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d. Membuat kajian serta mendorong  munculnya technopreneur dari 

Indonesia di kancah nasional maupun internasional. 

 

3.3.5. Bidang Akuntansi dan Perpajakan 

a. Melaksanakan penelitian dan kajian bidang akuntansi nasional maupun 

internasional, serta penerapannya di sektor-sektor industri. 

b. Melaksanakan penelitian dan kajian bidang perpajakan  penerapannya di 

sektor-sektor pariwisata kontibusi maksimal Pendapan Asli Daerah 

(PAD). 

c. Melaksanakan penelitian dan kajian bidang perpajakan di Indonesia, 

kepatuhan wajib pajak, serta mendorong terciptanya pelayanan pajak 

yang“customer oriented”. 

d. Melaksanakan penelitian dan kajian pajak global sebagai antisipasi 

transaksi perdagangan global, pasar bebas dan persaingan  daya tarik 

investasi antar negara.   

 

Bidang Penelitian Unggulan dan Tema Riset Prioritas 2016-2021 

NO Bidang Penelitian Tim/Lintas Jurusan Tema Penelitian/Riset Prioritas 

1 Ekonomi Kreatif 

Kemasyarakatan 

Managemen Pemberdayaan Ekonomi Kreatif 

Home Industri Perkotaan dan 

Pedesaan, Pengembangan Potensi 

Wilayah sesuai SDA, Unggulan One 

Village One Product  (OVOP), 

Pengembangan Potensi Wisata 

Penunjang PAD. 

2 Managemen Publik Managemen & Akuntansi Anggaran Pemerintah Pusat/Daerah                                 

Good Corporate Governance, Efisien 

& Efektifitas SDM  pada Pelayanan 

Publik                                   

3 Pemberdayaan 

Ekonomi Kreatif 

Managemen & Akuntansi Managemen Keuangan Rumah Tangga,                                             

Peningkatan Kualitas SDM Tenaga 
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Wanita  Kerja Wanita, Pemberdayaan Ibu RT 

Mandiri Enterpreneur 

4 Bisnis, 

Enterpreneur dan 

Technopreneur  

Managemen & Akuntansi Penelitian Prospek Perbankan Umum 

maupun Syariah, Kewirausahaan,                              

Pemanfaatan TI untuk Pengembangan  

Bisnis Global, Riset Positioning 

Product  Pengembangan SDM 

perusahaan. 

5 Akuntansi dan 

Perpajakan  

Akuntansi & Perpajakan Penerapan Akuntansi di perusahaan, 

Pelayanan Sektor Perpajakan, Auditing 

Sektor Comersial Internasional 

Financial Reporting Standard, 

Perbandingan Pajak Global 
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Bidang Penelitian Unggulan dan Tema Riset Prioritas 2016-2021 

No 
Bidang 

Penelitian 
Tim/Lintas 
Jurusan 

Tema 

Jk. 
Pendek 
2016 - 
2017 

Jk 
Menengah 

2020 
TARGET Objek Sementara  

1 

Manajemen 

Publik 

(Kepemerintahan) 

Manajemen/ 

Akuntansi 

1. Bidang Manajemen 

Kepegawaian 

P.Mas 

Penlt 

Jurnal 

2017-2019 

1. Pembinaan SDM dalam rangka pengembangan kompetensi people skil di 

bidangnya 

2. Pengelolaan budaya organisasi untuk hubungan interpersonal dalam rangka 

memotivasi berprestasi 

3. Teknik efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan aparatur negara 

Tingkat : 

1. Desa/Kelurahan 

2. Kecamatan 

3. Kab/Kota 

4. Departemen 

2. Bidang Manajemen 

Pendidikan 

P.Mas 

Penlt 

Jurnal 

2017-2019 

1) Manajemen Ujian Nasional Berbasis Komputer (info 2016 baru 

terselenggaran 20%, masuk 2017 direncanakan 75%) pada Propinsi kriteria 

kurang perbandingan dengan Propinsi Baik) 

2) Analisa perbandingan dan sistem manajemen Tes anak-anak usia 15 tahun 

pada program Internasional Tes PISA dan TIMSS 

3) Manajemen sekolah ditingkat satuan pendidikan pada Program Indonesian 

Nasional Assesment Programe (INAP) pada pendidikan Dasar 

Kemendikbud, Balitbang 

3. Bidang Pengelolaan 

Keuangan/ 

Akuntansi APBN 

P.Mas 

Penlt 

Jurnal 

2017-2019 1.   

   4. Bidang Kesehatan  

P.Mas 

Penlt 

Jurnal 

2017-2019 

1. Manajemen kesehatan masyarakat, kemampuan Rumah Sakit Sentra Medika 

Cikarang sebagai penyelenggara kesehatan dipemukiman perkampungan 

industri nasional sekaligus pemberdayaan SDM yang sehat. 

2. Tata kelola SDM Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang menjadikan rumah 

sakit yang mempunyai daya saing Nasional dan Internasional di lingkungan 

Kab. Bekasi  

Tingkat : 

1. Kecamatan 

2. Kabupaten 

3. RS Sentra Medika 

 

2 Ekonomi Kreatif 

Kemasyarakatan 

Managemen 1. Pemberdayaan Ekonomi 

Kreatif Home Industri 

Perkotaan dan Pedesaan,  

PMa

s 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Hub. Pembinaan Manajemen Home Industri terhadap peningkatan kualitas 

Produksi/ Pelayanan. 

2. Pengaruh Pelatihan Manajemen terhadap Pelayanan 

3. Analisis Hasil Pembinaan Tata Kelola Produksi Home Industri terhadap 

Permintaan Pasar. 

4. Dampak Pelatihan Manajeman terhadap kecerdasan berfikir wirausaha 

maju (entrepreneurship) 

1. Kec. Setu (estimasi 11 Desa) 

2. Kec. Cibitung (estimasi 8 Desa) 

3. Desa Mangunjaya 

 

2. Pengembangan Potensi 

Wilayah sesuai SDA 

(Sumber Daya Alam) 

PMa

s 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Pengaruh hasil bumi terhadap peningkatan penghasilan asli daerah OLAHAN BATA MERAH 

3. Unggulan One Village One 

Product  (OVOP),  

PMa

s 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Analisis manfaat dari konsentrasi mengelola satu produk pada industry 

rumahan 

2. Pengaruh keutungan dari mengelola hasil industry rumahan pada satu 

jenis produk 

3. Pengaruh Pemasaran satu produk terhadap permintaan pasar atas produk 

unggulan 

4. Capaian sasaran membina system manajemen dalam produksi satu produk 

menjadi produk unggulan pasar 

 

Daerah Binaan (Pa Ade Sofyan) 
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No 
Bidang 

Penelitian 

Tim/Lintas 

Jurusan 

Tema 
Jk. 

Pendek 

2016 - 

2017 

Jk 

Menengah 

2020 

TARGET Objek Sementara 

   4. Pengembangan Potensi 

Wisata Penunjang PAD. 

PMas 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan : 

2. Pengaruh Promosi : 

   Objek Wisata Pesisir laut Muara Gembong Bekasi 

3.  Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan : 

4. Pengaruh Promosi : 

   Objek Wisata Pesisir Samudra Biru 

5. Dll 

 

 

MANAJEMEN PEMASARAN 

 

WISATA SAMUDRA BARU 

3 Managemen 

Publik 

Managemen 

& Akuntansi 

1. Anggaran Pemerintah 

Pusat/Daerah Good 

Corporate Governance,  

PMas 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Pengaruh Pelatihan Tata Cara Pengelolaan Keuangan terhadap 

Akuntabilitas Pelaporan Tahunan Desa 

2. Analisis Kemampuan Kepala Desa dalam Pengelolaan Bantuan Sosial dan 

Swakelola Keuangan Daerah / Keuangan Pusat. 

3. Analisis Tata Kelola Anggaran Desa yang Menerima Hibah dari Pusat 

maupun Daerah (APBN & APBD) 

 

1. Kec. Setu (estimasi 11 Desa) 

2. Kec. Cibitung (estimasi 8 Desa) 

3. Desa Mangunjaya 

 

2. Efisien & Efektifitas 

SDM  pada Pelayanan 

Publik 

PMas 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Analisis Kemampuan Kepala Desa dalam Memimpin Desa berdasarkan 

jenjang Pendidikan 

2. Pengaruh Jenjang Pendidikan Perangkat Desa/ Kecamatan di Kab. 

Karawang, Bekasi, dan Kota Bekasi terhadap Pelayanan Masyarakat. 

3. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa/ Camat Kab. Karawang, Bekasi, 

dan Kota Bekasi terhadap staf desa / kecamatan 

4. Pengaruh tempat – tempat Pelayanan Publik terhadap Kepuasan 

Masyarakat di Kab. Karawang, Bekasi, dan Kota Bekasi  

1. Kec. Setu (estimasi 11 Desa) 

2. Kec. Cibitung (estimasi 8 Desa) 

3. Desa Mangunjaya 

 

4. Manajemen 

Kampus 

Manajemen 

dan 

Akuntansi 

1. Metode Pembelajaran Peneliti

an 

Mutu 1. Pengaruh ujian pengendalian mutu dalam rangka kesiapan dan 

implementasi ujian skirpsi mahasiswa 

2. Kesiapan dan keseriusan serta stres pada mahasiswa dalam rangka 

penyusunan tugas akhir mahasiswa 

3. Pola pembelajaran pada prodi akuntansi di semester 4 dan 5 mahasiswa 

4. Pola pembelajaran pada prodi manajemen di semester 5 dan 6 mahasiswa 

5. Metode pembelajaran dosen dalam menyampaikan materi (kajian khusus 

atas kurikulum dan kesiapan dosen). 

 

Sudah berjalan “kesiapan mahasiswa semester 7 dalam 

menghadapi penyusunan skripsi 
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No Bidang Penelitian 
Tim/Lintas 
Jurusan 

Tema 
Jk. Pendek 

2016 - 
2017 

Jk 
Menengah 

2020 
TARGET Objek Sementara  

5 Pemberdayaan 

Ekonomi Kreatif 

Wanita  

Managemen 

& Akuntansi 

1. Managemen 

Keuangan Rumah 

Tangga, 

PMas 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Penyuluhan tentang system budgeting pada rumah tangga kecil dan 

menengah. 

2. Konsep manajemen pengelolaan keuangan rumah tangga yang harmonis 

berdasarkan penghasilan kepala rumah tangga. 

3. Pengaruh Pelatihan Penyuluhan system budgeting pada rumah tangga kecil 

dan menengah terhadap peningkatan tabungan (saving) rumah tangga 

4. Pengaruh pelatihan manajemen pengelolaan keuangan rumah tangga yang 

harmonis berdasarkan penghasilan kepala rumah tangga terhadap 

keharmonisan suami, istri dan anak – anaknya. 

1. Kec. Setu (estimasi 11 Desa) 

2. Kec. Cibitung (estimasi 8 Desa) 

3. Desa Mangunjaya 

 

2. Peningkatan Kualitas 

SDM Tenaga Kerja 

Wanita, 

PMas 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Penyuluhan pembinaan wanita karier PKK Desa Mangunjaya (dan ada 2 

kecamatan) 

2. Peran Serta Ibu Rumah Tangga untuk mencerdaskan Putra – Putrinya 

dalam rangka mengejar mimpi – mimpinya. 

3. Pelatihan Ibu – ibu PKK dalam rangka mencapai harapan keluarga 

terhadap masa depan anak – anaknya. 

4. Bagaimana peran istri pada suami, sehingga mempunyai nilai manfaat 

yang lebih di mata keluarga. 

5. Pengaruh Penyuluhan pembinaan wanita karier PKK Desa Mangunjaya 

terhadap budaya kewirausahaan keluarga (dan ada 2 kecamatan) 

6. Pengaruh Pelatihan Peran Serta Ibu Rumah Tangga untuk mencerdaskan 

Putra – Putrinya dalam rangka mengejar mimpi – mimpinya terhadap 

kelakuan dan kegiatan sehari – hari di rumah tangga 

7. Pengaruh Pelatihan Ibu – ibu PKK dalam rangka mencapai harapan 

keluarga terhadap masa depan anak – anaknya. 

 

1. Kec. Setu (estimasi 11 Desa) 

2. Kec. Cibitung (estimasi 8 Desa) 

3. Desa Mangunjaya 

 

3. Pemberdayaan Ibu RT 

Mandiri Entrepreneur 

PMas 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Pelatihan Entrepreneurship dalam bidang multilevel marketing twenty one 

usaha rumahan 

2. Pelatihan budaya pembangunan mental pengusaha dari berbagai bidang 

usaha 

1. Kec. Setu (estimasi 11 Desa) 

2. Kec. Cibitung (estimasi 8 Desa) 

3. Desa Mangunjaya 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

 

No 
Bidang 

Penelitian 

Tim/Lintas 

Jurusan 

Tema 
Jk. 

Pendek 

2016 - 

2017 

Jk 

Menengah 

2020 

TARGET Objek Sementara 

6 Bisnis, 

Enterpreneur dan 

Technopreneur  

Managemen 

& Akuntansi 

1. Penelitian Prospek 

Perbankan Umum 

maupun Syariah dalam 

pendukung 

kewirausahaan 

PMas 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Pengaruh Pertumbuhan Tempat Simpan Pinjam (lising) di 

Perkampungan Padat Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekomomi 

Kerakyatan. 

2. Pengaruh Pertumbuhan Bank Perkreditan di Perkampungan Padat 

Penduduk terhadap Kemauan Masyarakat Merintis Usaha di 

Wilayahnya 

3. Pengaruh Pertumbuhan Bank Perkreditan di Perkampungan Padat 

Penduduk terhadap Pertumbuhan Bank Umum Konvensional 

4. Pengaruh Pertumbuhan Bank Perkreditan di Perkampungan Padat 

Penduduk terhadap Pertumbuhan Bank Syariah 

5. Analisis Perkembangan Jumlah Nasabah Bank Perkreditan Rakyat 

dibandingkan dengan Bank Umum Konvesional dan Syariah. 

1. Kec. Setu (estimasi 11 Desa) 

2. Kec. Cibitung (estimasi 8 Desa) 

3. Desa Mangunjaya 

4. Kec. Tambun Selatan 

5. Kec. Bantar Gebang 

 

2. Pemanfaatan TI untuk 

Pengembangan Bisnis 

Global 

PMas 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Analisis Pemanfaatan  TI (HP, Android, Tablet, NoteBook) sebagai 

Pendukung Melek Internet pada Perkampungan Khusus. 

2. Dampak  Kepemilikan (HP, Android, Tablet, NoteBook) terhadap 

Perkembangan Daerah Perkampungan Khusus di Beberapa Desa 

 

1. Kec. Setu (estimasi 11 Desa) 

2. Kec. Cibitung (estimasi 8 Desa) 

3. Desa Mangunjaya 

4. Kec. Tambun Selatan 

5. Kec. Bantar Gebang 

6.  Di Kab Garut  G 

3. Riset Positioning 

Product  Pengembangan 

SDM perusahaan. 

PMas 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Pelatihan Mempromosikan Produk unggulan dalam rangka 

Positioning Product  tertentu dalam segmen pasar tradisional dan 

pasar modern 

2. Pengaruh Marketing  dengan Jenjang Pendidikan pada Perusahan 

Garment di Desa Mangunjaya dalam Pencapaian Positioning 

Product di Segmen Pasar tertentu 

3. Analisis Multi Dimensional Scalling pada Posisi Produk Tertentu 

dengan merek – merek lain. 

4. Pengaruh Harga pada produk tertentu pada konsumen menengah 

bawah 

1. Kec. Setu (estimasi 11 Desa) 

2. Kec. Cibitung (estimasi 8 Desa) 

3. Desa Mangunjaya 

4. Kec. Tambun Selatan 

5. Kec. Bantar Gebang 

6.  Di Kab Garut 

 

7 Akuntansi dan 

Perpajakan  

Akuntansi & 

Perpajakan 

1. Penerapan Akuntansi di 

perusahaan,  

PMas 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Pelatihan Tata Cara Membuat BKU pada Perusahaan Garmen Roxxy 

di Desa Mangunjaya. 

2. Pelatihan Tata Cara Membuat BKU dan Pelaporan 

Pertanggungjawaban Keuangan pada Desa. 

3. Pelatihan Tata Cara Membuat BKU dan Pelaporan Akuntabilitas di 

Tingkat RT dan RW. 

4. Pengaruh Pelatihan Tata Cara Membuat BKU dan Pelaporan 

Pertanggungjawaban Keuangan pada Desa/RT/RW terhadap kenaikan 

kas bendahara 

5. Analsisi dampak Pelatihan Tata Cara Membuat BKU dan Pelaporan 

Pertanggungjawaban Keuangan pada Desa/RT/RW terhadap  

1. Kec. Setu (estimasi 11 Desa) 

2. Kec. Cibitung (estimasi 8 Desa) 

3. Desa Mangunjaya 

4. Kec. Tambun Selatan 

5. Kec. Bantar Gebang 

6.  Di Kab Garut 
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No Bidang Penelitian 
Tim/Lintas 

Jurusan 

Tema 
Jk. 

Pendek 

2016 - 

2017 

Jk 

Menengah 

2020 

TARGET Objek Sementara 

   2. Pelayanan Sektor 

Perpajakan,  

PMas 

Penlt 

Jurnl 

PMas 

Pros Mhs 

1. Pengaruh Pendapatan Pajak Perusahaan pada Kelompok Kawasan 

Industri terpadu Cikarang terhadap Perekonomian Kab. Bekasi 

2. Analisis Setoran Pajak (Bumi & Bagunan, Kendaraan Bermotor, 

Reklame) terhadap Pembangunan Infrastruktur di Daerah (Kab. & 

Kota Bekasi, Karawang) 

4. Pengaruh Pendapatan Pengembalian Pajak (restitusi) dari Pusat ke 

Daerah terhadap Pembangunan SDM/Sarana. 

5. Pengaruh Ketersediaan Sarana Publik dalam Pembayaran Pajak 

terhadap Kenaikan Pendapatan Atas Pajak suatu daerah. 

Di ukur di tingkat  Desa, Kecamatan, dan Kab. /Kota. 

3. Auditing Sektor Comersial 

Internasional Financial 

Reporting Standard,  

 PMas 

Pros Mhs 

 

Konsep bisa dilaksanakan jika point diatas terealisasi 

 

4. Perbandingan Pajak Global  PMas 

Pros Mhs 

 

Konsep bisa dilaksanakan jika point diatas terealisasi 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Tersusunnya Rencana Induk Penelitian (RIP) STIE Pertiwi  ini, akan menjadi 

arahan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian dengan hasil yang lebih terukur, 

terintegrasi dan komprehensif dalam pelaksanaannya yaitu dengan cara  bersinergi 

positif antar  disiplin ilmu dengan pendekatan ilmiah dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi. 

Melalui RIP ini pula diharapkan mampu menciptakan blue print  kegiatan 

penelitian di lingkungan STIE Pertiwi didalam memberdayakan dan mendorong 

kemandirian masyarakat. Menumbuhkan kesadaran akan kelestarian lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan. 

Memberi support terhadap pelaksanaan MP3I, mendorong pertumbuhan 

perkekonomian lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penguatan dan 

pemberdayaan UMKM, serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam setiap tahapan proses pembangunan. 

Untuk pencapaian RIP tersebut di atas diperlukan strategi pendanaan RIP serta 

strategi pengembangan SDM dan sumberdaya lain: 

1. Meningkatkan sumber dana internal maupun eksternal. 

2. Improvement berkelanjutan sistem penyelenggaran penelitian dimulai dari 

promosi, seleksi proposal, sampai pada publikasi hasil penelitian.  

3. Peningkatan kemampuan dosen dalam pembuatan proposal penelitian, 

pelaksanaan, dan publikasi hasil penelitian untuk itu diperlukan pelatihan 

terstruktur dan periodik. 

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam kegiatan penelitan.  

5. Meningkatkan jejaring penelitian baik lokal, nasional, bahkan 

internasional.
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