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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo sebagai salah satu institusi 

pendidikan tinggi di Indonesia, melalui visi dan misinya berkomitmen untuk 

memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat dengan menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. 

Sistem penjaminan mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun 

oleh Pimpinan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, agar tercapai standar 

mutu yang diharapkan pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pada bidang 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Standar mutu dalam Sistem 

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Univet Bantara sampai dengan tahun 2016 secara 

tertulis belum seluruhnya dituangkan dalam suatu standar mutu SPMI. Menyadari arti 

pentingnya sistem standarisasi mutu dalam organisasi, maka standar mutu tersebut perlu 

dituangkan secara komprehensif dalam satu buku agar dapat menjadi pedoman bagi 

seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan tugas maupun sebagai dasar 

penyempurnaan sistem yang ada. 

Buku Standar Mutu Penelitian ini disusun sebagai acuan bagi seluruh pimpinan 

dan sivitas akademika di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dalam 

melaksanakan penelitian. Standar mutu penelitian ditetapkan untuk aspek hasil, isi, 

proses, penilaian, pelaksana, sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan penelitian.  

Kami berharap masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan buku ini, demi kemajuan 

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Sukoharjo,     Februari 2016 

Rektor 

 

 

 

Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid W.M., M.P. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Istilah-istilah 

1. Univet Bantara adalah Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. 

2. Program studi adalah program studi di lingkungan Univet Bantara. 

3. Dosen adalah dosen Univet Bantara. 

4. Mahasiswa adalah mahasiswa Univet Bantara. 

5. Penelitian adalah kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut 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 pengetahuan dan 

teknologi. 

6. Standar hasil penelitian merupakan  kriteria  minimal  kemampuan  peneliti  untuk  

melaksanakan penelitian. 

7. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan 

materi penelitian. 

8. Standar penelitian adalah tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan 

secara metodis dan sistematis. 

9. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses 

dan hasil penelitian. 

10. Standar peneliti merupakan  kriteria  minimal  kemampuan  peneliti  untuk  

melaksanakan penelitian. 

11. Standar sarana prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian 

dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 

12. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan 

penelitian. 

13. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal pendanaan 

dan pembiayaan penelitian di Univet Bantara. 
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1.2. Dasar Pemikiran 

Univet Bantara sebagai lembaga pendidikan  memiliki peran memberikan 

pelayanan tridharma perguruan tinggi khususnya bidang akademik sehingga 

menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai kejuangan, 

sehingga diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu 

mengakomodasi dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. 

Rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Rasa 

ingin tahu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat tersebut akan 

mendorong manusia bertanya untuk mendapatkan pengetahuan. Setiap manusia yang 

berakal sehat sudah pasti memiliki pengetahuan, baik berupa fakta, konsep, prinsip, 

maupun prosedur tentang suatu obyek. Pengetahuan dapat dimiliki berkat adanya 

pengalaman atau melalui interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Secara 

universal, terdapat tiga jenis pengetahuan yang selama ini mendasari kehidupan 

manusia yaitu: (1) logika yang dapat membedakan antara benar dan salah; (2) etika 

yang dapat membedakan antara baik dan buruk; serta (3) estetika yang dapat 

membedakan antara indah dan jelek. Kepekaan indra yang dimiliki, merupakan modal 

dasar dalam memperoleh pengetahuan tersebut. Salah satu wujud pengetahuan yang 

dimiliki manusia adalah pengetahuan ilmiah yang lazim dikatakan sebagai “ilmu”. Ilmu 

adalah bagian pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan dapat dikatakan ilmu. 

Ilmu adalah pengetahuan yang didasari oleh dua teori kebenaran yaitu koherensi dan 

korespondensi. Koherensi menyatakan bahwa sesuatu pernyataan dikatakan benar jika 

pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Koherensi dalam 

pengetahuan diperoleh melalui pendekatan logis atau berpikir secara rasional. 

Korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan 

tersebut didasarkan atas fakta atau realita. Koherensi dalam pengetahuan diperoleh 

melalui pendekatan empirik atau bertolak dari fakta. Dengan demikian, kebenaran ilmu 

harus dapat dideskripsikan secara rasional dan dibuktikan secara empirik. Koherensi 

dan korespondensi mendasari bagaimana ilmu diperoleh telah melahirkan cara 

mendapatkan kebenaran ilmiah. Proses untuk mendapatkan ilmu agar memiliki nilai 

kebenaran harus dilandasai oleh cara berpikir yang rasional berdasarkan logika dan 

berpikir empiris berdasarkan fakta. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah 

melalui pennelitian. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus 

didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Metode 
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Ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Penelitian yang 

dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung dua unsur penting yakni 

pengamatan (observation) dan penalaran (reasoning). Metode ilmiah didasari oleh 

pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran 

maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara 

empirik (berdasarkan fakta).  

Untuk mencapai terwujudnya penelitian yang bermutu, maka disusunlah buku 

standar mutu penelitian ini, yang dimaksudkan sebagai kriteria minimal mutu penelitian 

yang dilaksanakan di Univet Bantara. Standar mutu ini menjadi acuan seluruh sivitas 

akademika dalam melaksanakan penelitian. 

 

1.3. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang berkaitan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat didasarkan atas: 

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Riset, 

Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam 

pasal 20 ayat (2) Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Pasal 24 ayat (2) perguruan 

tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat 

penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 51 

ayat (1) huruf d bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak 

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, 

informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya 

Umum Tahun Anggaran 2011 

5. Buku Panduan Hibah Penelitian IX Dit.Litabmas DIKTI 2012. 

 

 

 



4 
 

1.4. Maksud dan Tujuan Penetapan Standar Mutu Penelitian 

1. Menyediakan prosedur dan mekanisme yang standar untuk menilai proses dan hasil 

penelitian dosen baik dari pembiayaan internal maupun eksternal Univet Bantara 

Sukoharjo. 

2. Mendokumentasikan kegiatan penilaian proses dan hasil penelitian dosen. 
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BAB II 

PENGORGANISASIAN 

 

2.1. Tim Penyusun 

Koordinator : Prof. Dr. Suwarto, M.Pd. 

Sekretaris  : Dr. Mukti Widayati, M.Hum. 

Anggota : 

1. Suprapto, S.T, M.Eng. 

2. Titik Haryanti, S.K.M, M.P.H 

3. Drs. Joko Suryono, M.Si. 

4. Drs. Afif Afghohani, M.Kom. 

5. Ira Pramudawardhani, S.Pd., M.Pd. 

6. Drs. Sukarno, M.Hum. 

 

2.2. Deskripsi Tugas Tim 

Koordinator mengkoordinir seluruh anggota dalam melaksanakan  tugas 

penyusunan standar Penelitian. Sekretaris mendokumentasikan seluruh hasil kerja 

penyusunan standar Penelitian dari masing-masing anggota.  Anggota melaksanakan 

tugas penyusunan standar Penelitian, yang meliputi : 

1. Standar Mutu Hasil Penelitian; 

2. Standar Mutu Isi Penelitian; 

3. Standar Mutu Proses Penelitian; 

4. Standar Mutu Penilaian Penelitian; 

5. Standar Mutu Pelaksana Penelitian; 

6. Standar Mutu Sarana Prasarana Penelitian; 

7. Standar Mutu Pengelolaan Penelitian; 

8. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 

 

2.3. Alur Penyusunan Standar 

Pertama, tim penyusun mengikuti sosialisasi Penyusunan Dokumen Sistem 

penjaminan Mutu internal yang diadakan oleh BPMI Univet Bantara. Kedua, tim 

penyusun mengikuti workshop Penyusunan Penyusunan Dokumen Sistem penjaminan 

Mutu internal yang diadakan oleh BPMI Univet Bantara.  Ketiga, pembagian tugas pada 
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masing-masing anggota sesuai dengan buku standar mutu. Keempat, koordinasi antar 

anggota masing-masing buku standar penelitian. Kelima, lokakarya Penyusunan 

Dokumen Sistem penjaminan Mutu internal yang diadakan oleh BPMI Univet Bantara. 
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BAB III 

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN 

 

3.1.  Visi  

Terwujudnya Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang unggul, 

berkarakter, Mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. 

 

3.2.  Misi  

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang 

memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi dan memiliki nilai kejuangan 

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni dan sosbud sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa. 

3. Memberdayakan Universitas Veteran Bangun Nusantara sebagai PTS yang 

berlandaskan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

 

3.3.  Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu, memiliki kompetensi tinggi dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 

2. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dan pengabdian  sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan 

masyarakat, bangsa, dan dunia. 

3. Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan Tri Darma Perguruan 

Tinggi. 

 

3.4.  Sasaran 

1. Pengembangan kualitas akademik dan daya saing lulusan;  

2. Pengembangan kualitas dan kuantitas dalam penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

3. Pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan 

pembelajaran dan meningkatkan atmosfer akademik;  

4. Pengembangan sistem pengelolaan kelembagaan yang efektif dan efisien; 

5. Pengembangan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri, lembaga 

pemerintah atau non pemerintah. 
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 BAB IV  

STANDAR MUTU PENELITIAN 

 

4.1.  Standar Mutu Hasil Penelitian 

4.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari 

kebenaran yang dilakukan menurut 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 pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada 

peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Universitas Veteran Bangun 

Nusantara Sukoharjo yang meliputi: rekayasa, ketahanan pangan, kependidikan, sosial 

dan humaniora. 

 

4.1.2. Standar dan Indikator Mutu Hasil Penelitian 

No Standar Indikator 

1 Univet Bantara 

mengimplementasikan kode etik 

penelitian 

Adanya komisi etik penelitian yang 

indikatornya berupa tinjauan (review) aspek 

etik penelitian 

2 Penelitian harus memiliki 

kegunaan dan relevansi dengan 

pendidikan dan ilmu 

pengetahuan 

Keterkaitan penelitian dengan pendidikan 

berupa: 

a. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan 

dalam setiap penelitian. 

b. Jumlah peneliti yang memperoleh HKI 

minimal 1 pada tingkat Universitas dalam 

setiap 3 tahun 

c. Jumlah prototipe produk atau kebijakan 

yang dihasilkan minimal 1 per fakultas 

dalam setiap 1 tahun 

3 Penelitian harus memiliki nilai 

komersial 

Jumlah hasil penelitian yang telah 

dikomersialkan minimal 1 per fakultas dalam 

setiap 4 tahun 
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No Standar Indikator 

4 Hasil penelitian dipublikasikan 

dalam bentuk artikel ilmiah 

(buku, prosiding, jurnal nasional 

dan internasional, HKI/paten) 

a. Jumlah artikel ilmiah yang dipublikasikan 

dalam bentuk buku, prosiding seminar, 

jurnal ilmiah nasional/internasional 

minimal 1 artikel ilmiah per peneliti 

b. Jumlah karya penelitian dosen yang 

memperoleh penghargaan / reward di 

tingkat nasional / internasional minimal 1 

karya per fakultas per 3 tahun. 

c. Jumlah HKI yang diregistrasi minimal 1 

per fakultas per 3 tahun 

5 Dosen di program studi yang 

melaksanakan kegiatan 

penelitian dengan melibatkan 

mahasiswa 

Penelitian dosen yang sesuai bidang atas 

biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau 

luar negeri melibatkan mahasiswa 

 

4.2. Standar Mutu Isi Penelitian 

4.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar mutu isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi penelitian.  Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi 

pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus 

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada 

penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun pendidikanyang bermanfaat 

bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan 

penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.  Materi 

pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, 

kemutahiran, kebijakan,dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.  

 

 

 

 



10 
 

4.2.2. Standar dan Indikator Mutu Isi Penelitian 

No Standar Indikator 

1 Isi penelitian sesuai pengembangan 

IPTEKS yang mampu menjawab 

kebutuhan industri, masyarakat, 

stakeholder. 

Isi penelitian telah sesuai 

pengembangan IPTEKS yang mampu 

menjawab kebutuhan industri, 

masyarakat, stakeholder.   

2 Isi penelitian harus mengacu pada 

Rencana Induk Penelitian (RIP) 

Univet Bantara.  

Isi penelitian telah mengacu pada 

Rencana Induk Penelitian (RIP) Univet 

Bantara.  

 

4.3. Standar Mutu Proses Penelitian 

4.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Proses Penelitian adalah tahapan-tahapan kegiatan penelitian yang dilakukan 

secara metodis dan sistematis. Kegiatan  penelitian  harus  memenuhi  kaidah  dan  

metode  ilmiah secara  sistematis  sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 

akademik. Kegiatan penelitian harus  mempertimbangkan standar mutu, keselamatan 

kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan  peneliti, masyarakat, dan  lingkungan.     

Standar mutu proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 

penelitian yang terdiri  atas  perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta  

pelaporan.   

1. Perencanaan penelitian meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan 

penelitian untuk masing-masing program studi, road-map penelitian, judul 

penelitian, buku ajar, jurnal, dll 

2. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, monitoring dan evaluasi, 

pelaporan, dan  diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, akses 

dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usulan dan laporan 

akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama, dll. 

3. Monitoring dan evaluasi meliputi  laporan kemajuan, capaian kegiatan, log book, 

penggunaan dana dan publikasi ilmiah. 

4. Pelaporan penelitian meliputi laporan LPPM kepada Pembantu Rektor I setiap 

akhir tahun akademik dan laporan secara on-line ke Direktorat Riset dan 

Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti. 
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4.3.2. Standar dan Indikator Mutu Proses Penelitian 

No Standar Indikator 

1 Perencanaan : 

a. Perencanaan program 

Penelitian 

 

b. Penilaian rencana program 

Penelitian berkaitan dengan 

standar mutu, menjamin 

keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, 

serta keamanan pelaksana, 

masyarakat, dan lingkungan 

 

a. Setiap program Penelitian harus dibuat 

rencana kegiatan (proposal) yang jelas 

sesuai dengan panduan Penelitian 

b. Setiap proposal program Penelitian yang 

didanai internal, eksternal, maupun 

mandiri, harus lolos penilaian oleh 

reviewer sesuai standar mutu yang 

ditetapkan (lolos passing grade). 

2 Pelaksanaan : 

Kegiatan penelitian harus 

dilaksanakan secara terarah, 

terukur, dan terprogram 

Kegiatan penelitian dilaksanakan sesuai 

dengan proposal kegiatan, panduan 

Penelitian, dan peraturan yang berlaku di 

Universitas 

3 Pelaporan kegiatan : 

a. Penyusunan laporan 

kegiatan penelitian 

 

 

b. Monitoring dan evaluasi 

kegiatan Penelitian 

 

a. Adanya laporan kegiatan penelitian, baik 

laporan kemajuan, laporan penggunaan 

dana, maupun laporan akhir kegiatan 

sesuai dengan panduanpenelitian 

b. Adanya dokumen hasil monitoring dan 

evaluasi kegiatan Penelitian 

4 Pelaporan penelitian Tersusunnya laporan penelitian dan artikel 

yang disahkan Dekan dan Ketua LPPM 

 

4.4. Standar Mutu Penilaian Penelitian 

4.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup  

Standar mutu penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap 

proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara 

terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a) edukatif, yang merupakan 

penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b) 
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objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh 

subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan 

dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d) transparan, 

yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh 

semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga 

memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses 

penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan 

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 

proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan 

oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan skripsi dan tesis diatur berdasarkan 

ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.  

 

4.4.2. Standar dan Indikator Mutu Penilaian Penelitian 

No Standar Indikator 

1 Perencanaan penelitian 

yang realistik 

a. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan 

tahunan.  

b. Adanya perencanaan anggaran/dana yang 

memadai dan berkelanjutan.  

2 

 

 

Pelaksanaan penelitian 

yang mengacu pada 

perencanaan 

 

a. Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian 

dengan proposal. 

b. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan 

proposal. 

c. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan 

penelitian dengan proposal. 

d. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan 

penelitian dengan proposal. 

3 Evaluasi yang mengarah  

perbaikan 

a. Ada checklist penilaian kesesuaian 

b. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian 

 

4.5. Standar Mutu Pelaksana Penelitian 

4.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar  mutu peneliti  merupakan  kriteria  minimal  kemampuan  peneliti  untuk  

melaksanakan penelitian.  Peneliti  wajib  memiliki  kemampuan  tingkat  penguasaan  



13 
 

metodologi  penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta 

tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman  penelitian.  Kemampuan  peneliti   ditentukan  

berdasarkan:  kualifikasi  akademik dan  hasil  penelitian.  Kemampuan  peneliti  

menentukan  kewenangan  melaksanakan penelitian  

Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Pengalaman 

2. Kredibilitas 

3. Kemampuan kerjasama 

4. Komitmen waktu 

5. Konsultan/staf ahli 

6. Terlibat dalam penelitian internasional 

7. Kelompok peneliti bermutu 

8. Penelitian sesuai jadwal 

 

4.5.2. Standar dan Indikator Mutu Pelaksana Penelitian 

No Standar Indikator 

1 Peneliti yang profesional   Ada  kesesuaian  bidang  keilmuan  peneliti  

dengan tema penelitian.  

2 Peneliti yang berpengalaman Jumlah penghargaan yang diperoleh minimal  1  

penghargaan  berskala  nasional per universitas 

per 5 tahun   

3 Jumlah peneliti mencukupi  dan  

memenuhi kualifikasi 

pendidikan. 

Persentase  dosen  yang  mengikuti  sabbatical  

leave,  post  doctor,  atau  kerjasama  penelitian  

di luar  negeri  >  1% pada tingkat universitas  

4 Peneliti  memiliki  kemampuan 

penguasaan  metodologi 

penelitian  yang  sesuai  dengan 

bidang  keilmuan,  objek  

penelitian, serta kerumitan  dan 

kedalaman  penelitian. 

a. Kemampuan  peneliti  ditentukan 

berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil 

Penelitian.  

b. Peneliti telah menerapkan metodologi 

sehingga mempunyai kewenangan dalam 

melaksanakan penelitian  

c. Peneliti pernah mengikuti  pelatihan 

metodologi  penelitian. 
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No Standar Indikator 

5 Peneliti memperoleh prestasi 

dalam mendapatkan  

penghargaan  hibah, pendanaan  

program  dan  kegiatan 

penelitian  dari  tingkat  

nasional/internasional 

Setiap  Program  Studi  mendapatkan 

penghargaan  hibah,  pendanaan  program dan  

kegiatan  penelitian  dari  institusi nasional/ 

internasional  minimal  1 penelitian/tahun. 

 

 

4.6. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian 

4.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar mutu sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana 

dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian 

dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan 

fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit 

terkait dengan bidang ilmu program studi. Sarana dan prasarana penelitian di perguruan 

tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar 

mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan bagi peneliti, masyarakat, 

dan lingkungan. 

 

4.6.2. Standar dan Indikator Mutu Sarana dan Prasarana Penelitian 

No Standar Indikator 

1 Tersedianya sarana dan 

prasarana yang mendukung 

kegiatan penelitian. 

a. Telah tersedia sarana dan prasarana 

pendukung penelitian dengan jumlah 

yang memadai dengan kualitas yang 

baik. 

b. Penelitian dilaksanakan dengan sarana / 

prasarana milik sendiri (seperti 

laboratorium, studio, bengkel, lahan 

percobaan, dan lain-lainnya dilengkapi 

dengan peralatan). 

2 Kontrak penelitian Terdapat kontrak penelitian antara peneliti 
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No Standar Indikator 

dengan penyandang dana penelitian yang 

didokumentasikan di LPPM 

3 Tersedianya alat dan bahan 

habis pakai yang cukup untuk 

menunjang kelancaran 

penelitian 

Telah tersedia dengan peralatan dan bahan 

habis pakai dengan jumlah memadai dan 

bermutu baik. 

 

4.7. Standar Mutu Pengelolaan Penelitian  

4.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar mutu pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian.Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk 

kelembagaan yangbertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perguruan 

tinggi. 

Faktor-faktor yang terlibat dalam standar mutu pengelolaan penelitian meliputi : 

1. Institusi 

2. Struktur manajemen 

3. Rencana Induk Penelitian 

4. Alokasi dana 

5. Fasilitas 

6. Dokumentasi 

7. Sistem Informasi Penelitian 

 

4.7.2. Standar dan Indikator Mutu Pengelolaan Penelitian 

No Standar Indikator 

1 Tersusunnya rencana program 

penelitian sesuai dengan Rencana 

Induk Penelitian (RIP) Univet  

a. Adanya dokumen Rencana Induk 

Penelitian (RIP) 

b. Adanya program penelitian yang 

sesuai dengan RIP 

2 Tersusunnya peraturan/panduan Adanya peraturan/panduan kegiatan 
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kegiatan penelitian  penelitian  

3 Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan 

penelitian  

Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan 

penelitian  

4 Terlaksananya pemantauan dan 

evaluasi pelaksanaan penelitian dan 

terhadap unit yang melaksanakan 

penelitian 

Adanya kegiatan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan penelitian  

5 Terlaksananya diseminasi hasil 

penelitian  

Adanya kegiatan diseminasi hasil 

penelitian 

6 Terfasilitasinya kegiatan peningkatan 

kemampuan pelaksana penelitian 

Adanya kegiatan peningkatan 

kemampuan pelaksana penelitian  

7 Pemberian penghargaan kepada 

pelaksana penelitian yang berprestasi  

Adanya penghargaan kepada pelaksana 

penelitian  

8 Tersusunnya laporan kegiatan 

penelitian dan laporan kinerja unit 

penelitian  

Adanya laporan kegiatan penelitian dan 

laporan kinerja unit penelitian 

9 Tersusunnya kriteria dan prosedur 

penilaian penelitian 

Adanya kriteria dan prosedur penilaian 

penelitian  

10 Terlaksananya audit internal/asesmen 

sistem penjaminan mutu internal 

untuk penelitian 

Adanya audit internal/asesmen sistem 

penjaminan mutu internal untuk 

penelitian  

11 Terjalinnya kerjasama penelitian 

dengan instansi pemerintah maupun 

swasta 

Adanya kerjasama penelitian dengan 

instansi pemerintah maupun swasta 

 

4.8. Standar Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

4.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup 

Standar mutu pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal 

mengenai sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas 

wajib menyediakan dana penelitian internal untuk membiayai penelitian dosen. Dana 

penelitian internal ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Umum 

(APBU) Universitas. Selain anggaran penelitian internal universitas, pendanaan 
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penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, atau dana 

dari masyarakat. Dana penelitian digunakan untuk: 

1. Perencanaan penelitian; 

2. Pelaksanaan penelitian; 

3. Pengendalian penelitian; 

4. Pemantauan dan evaluasi penelitian; 

5. Pelaporan hasil penelitian; 

6. Diseminasi hasil penelitian; 

7. Biaya pemuatan di jurnal penelitian. 

 

4.8.2. Standar dan Indikator Mutu Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

No. Standar Indikator 

1. Pendanaan dan pembiayaan 

penelitian internal universitas yang 

memadai 

Dana penelitian internal universitas 

untuk penelitian dosen sebesar minimal 

Rp 4 juta per dosen tetap per tahun.  

2. Tersedianya dana pengelolaan 

penelitian yang mencakup : 

a. Kegiatan manajemen penelitian 

yang terdiri atas seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, 

pelaporan, dan diseminasi hasil 

penelitian  

b. Kegiatan peningkatan kapasitas 

pelaksana  

a. Adanya dana manajemen di institusi 

untuk kegiatan penelitian yang 

terdiri dari seleksi proposal, 

pemantauan dan evaluasi, pelaporan, 

dan diseminasi hasil penelitian. 

b. Adanya dana peningkatan kapasitas 

pelaksana di institusi untuk kegiatan 

penelitian 

3. Tersedianya alokasi dana untuk 

publikasi penelitian dan paten 

a. Ketersediaan dana bagi peneliti yang 

mempublikasikan hasil penelitiannya 

di jurnal internasional terindeks 

scopus/jurnal internasional/jurnal 

nasional terakreditasi/jurnal 

nasional. 

b. Ketersediaan dana bagi peneliti yang 

mempublikasikan hasil penelitiannya 

dalam bentuk buku ajar dan buku 
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No. Standar Indikator 

teks/referensi. 

c. Ketersediaan dana bagi peneliti yang 

mendaftarkan hasil penelitiaanya 

dalam bentuk paten. 

4 Tersedia alokasi dana untuk menjalin 

kerjasama kegiatan penelitian dengan 

instansi pemerintah maupun swasta  

Adanya alokasi dana untuk menjalin 

kerjasama kegiatan penelitian dilakukan 

bekerjasama dengan instansi yang 

relevan   
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BAB V. PENUTUP 

 

Buku Standar Mutu Penelitian ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika 

Univet Bantara dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, 

dan mengembangkan, kegiatan Penelitian. Implementasi dari standar ini juga disertai 

dengan kegiatan audit internal oleh Badan Penjaminan Mutu Internal.  

Selanjutnya pimpinan Univet Bantara mengajak peran serta seluruh pihak baik 

akademik maupun non akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu 

sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam 

rangka percepatan menjadi mencapai visi, misi dan tujuan universitas. Buku Standar 

Penelitian ini perlu dilaksanakan dengan komitmen Univet Bantara untuk melaksanakan 

SPMI secara terarah dalam rangka mencapai visi, namun perubahan kebijakan bisa 

dilakukan sesuai dengan perubahan visi, kebutuhan pemangku kepentingan atau adanya 

perubahan perundang-undangan yang berlaku. 
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