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Salah satu hal penting dalam tahap peleksanaan tri darma 
perguruan tinggi adalah dokllmentasi laporan penelitian dan 
karya tulis para staf pengajar, serta dokumentasi skripsi 
mahasiswa. Dokumen-dokumen ini akall menjadi sumber informasi 
yang penting untuk pendidikan dan penelitian selanjutnya. 
Fakultas Farmasi Universitas Airlangga telah menyimpan 
s eb s g i an data laporan p e n e Li t i an h i ngg a t ahun 1988. Sehingga 
sa~pai saat ini ~asih banyak data penelitian dan karya tulis 
yang masih berada pada masing-masing peneliti dan belum terdo
kumentasi oleh fakultas .. Cleh sebab itu fakultas memerlukan 
pangkalan data yang merupakan sumber dokumentBsi penelitianl 
karya· ilmiah dan karya tulis, Pangkalan data tersebut harus 
dapat mempermudah pengguna untuk mencari informasi dari hasil 
penelitian dengan cara cepat, lengkap, kena sasaran, mengkini 
dan benar. 

Atas dasar hal tersebut di at as perlu dibuat suatu sistem 
pangkalan data terkomputer' berisi abstrak/ringkasan laporan 
penelitian dan karya tUlis staf pengajar Fakultas Farmasi 
Universitas Airlangga yang dpat dic~ri kembali, dilacak, 
diperbarui dan diolah dengan beragam program untuk memenuhi 
kebutuhan informasi yang selalu berubah dan berkembang. 

Pada penelitian ini dibuat program bersistem data-base 
dengan dasar "Dbase IIIplus" dengan struktur tertentu • dimana 
data yang dimasukkan kedalamnya adalah data yang diperoleJl 
dari staf pengajar Fakultas Farmasi Universitas Airlangga 
dalam bentuk pengisian formulir isian bagi masing-masing 
peneliti utama untuk setiap judul penelitian atau karya tulis. 
Untuk kepentingan pengguna informasi dibuatkan pula sebuah 
pro~ram yang mempunya1 dUB sub program sehingga pengguna dapat 
dengan mudah melaoak/menoar1 dan mencetak abstrak/ringkasan 
yang dikehendaki. 

Dengan penelitian ini telah dibuat pangkalan data-base 
dokumen penelitian staf pengajar Fakultas Farmasi Universitas 
Airlangga serte dianalisa penyebaran dan perkembangan peneli 
tian berikut sumber daya manusianya (SOH) hillgga tahun 1994. 
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