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Pendahuluan
Secara umum minat penelitian saya adalah paperless office yang dapat diterjemahkan secara har-
fia sebagai kantor tanpa kertas. Inti dari paperless office telah terdefinisikan secara formal dalam
bahasa spesifikasi Z (Prastowo et al., 2013).Visi paperless office adalah  suatu lingkungan kerja
yang mencatat secara rinci semua aktivitas, termasuk bahan dan hasil, kerja para pegawainya
dari waktu ke waktu sedemikian hingga para pegawai tersebut tidak lagi disibukkan oleh kegiat-
an administratif yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akumulasi catatan kerja ini disatukan dengan data komunikasi internal dan eksternal serta infor-
masi global yang relevan dengan bidang kerja institusi yang bersangkutan dalam suatu sistem
basisdata besar (Halaweh and El Massry, 2015). Suatu sistem cerdas secara terus menerus me-
monitor dan mengolah isi basis data tersebut untuk menghasilkan berbagai informasi baik yang
diperlukan untuk secara otomatis mengendalikan operasional kegiatan sehari-hari serta secara
otomatis  menghasilkan laporan yang diperlukan seperti  kinerja  pegawai,  peralatan,  dan ling-
kungan kerja serta menyusun perencanaan kegiatan berikutnya dalam jangkan pendek, mene-
ngah maupun panjang.

Tulisan ini dibuat sebagai penjelasan singkat bagi teman-teman mahasiswa S1 di Departemen
Ilmu Komputer dan Elektronika yang sedang mempertimbangkan pengambilan tugas akhir di
lingkungan Laboratorium Sistem Komputer dan Jaringan di bawah bimbingan Bambang Nurcah-
yo Prastowo. 

Dimensi Penelitian
Misi  mewujudkan visi pengembangan paperless office melibatkan 3 dimensi kegiatan: 

1. datafikasi (pengembangan hardware dan sistem operasi penghasil data),

2. komunikasi (pemetaan pemakaian dan pengomuniasian data),

3.  integrasi (akumulasi, monitoring dan pengolahan data). 

Beberapa penelitian melibatkan aspek-aspek dari satu, dua, atau ketiga dimensi tersebut. Secara
umum semua diarahkan pada pengembangan lingkungan kerja yang dapat membebaskan para
pegawai dari kewajiban menyusun perencanaan dan menulis laporan secara tersendiri. Sebagai
contoh suatu sistem untuk menilai pegawai secara otomatis dalam proses dipatenkan (Boles and
Rothwell, 2016). Semua kegiatan administratif masing-masing pegawai diwakili oleh suatu sis-
tem cerdas yang mampu memenuhi kebutuhan kantor yang secara tradisionil dipenuhi dengan
kegiatan pegawai terpisah dari aktivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Datafikasi Penggunaan Peralatan Kantor
Penelitian sistem hardware berikut sistem operasinya untuk menangkap data-data hasil dan in-
formasi  penggunaannya  (Bertolucci,  2013).  Penelitian  dilakukan  pada  peralatan  yang  secara
umum sudah digunakan di berbagai perkantoran seperti kunci buka tutup pintu, pengendalian
lampu penerangan dan AC, pemakaian komputer, dan juga peralatan tambahan seperti dispenser
air minum dan keran air wudhu. Penelitian juga dilakukan untuk merancang peralatan baru baik
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untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peralatan lama maupun peralatan baru untuk me-
menuhi kebutuhan baru.

Operasional dan Komunikasi Kantor
Penelitian pemanfaatan data untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan ke pengguna hasil
kerja serta meningkatkan akurasi perencanaan ke depan. Sistem pendukung pengambilan kepu-
tusan (decisiion support system) akan memberi hasil yang baik apabila bisa mendapatkan data
input yang baik (Invernizzi and Romenti, 2011). Data yang baik adalah data yang tersusun dari
akumulasi data operasional yagn tersusun sedemikian hingga mudah diolah. Penelitian dilakukan
pada data-data yang sudah ada seperti log penggunaan komputer, file-file yang ada di dalam
komputer, serta laporan-laporan yang telah dibuat serta rekaman komunikasi elektronik (van Dij-
ck and Poell, 2013). Penelitian dilakukan juga untuk merancang format data serta format-format
data yang diperlukan yang diharapkan dapat diperoleh dengan menjalin komunikasi sosial secara
luas (Li and Lee, 2012).

Akumulasi, Integrasi dan Pengolahan Data
Penelitian monitoring dan data mining pada sistem yang menampung data akumulasi kerja, ko-
munikasi dan informasi global untuk monitoring pelaksanaan kegiatan, memasok data untuk ke-
perluan kontrol operasional, serta rekomendasi-rekomendasi perencanaan kegiatan ke depan. Sa-
lah satu contoh adalah penggunaan data untuk membuat perencanaan dan penjadwalan suatu in-
dustri konstruksi (Hu, 2013).

Menyusun Topik Penelitian
Teman-teman di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika yang berminat melaksanakan pe-
nelitian tugas akhir S1 silakan mencari topik yang sejalan untuk saling mendukung. Tidak ada
pembagian secara khusus untuk mahasiswa dari Program Studi Elektronika dan Intrumentasi dan
mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komputer. 

Secara umum teman-teman dari Program Studi Elektronika dan Instrumentasi dapat mengamati
semua aktivitas sehari-hari yang dapat direkam menjadi data sebagai bahan analisa untuk meran-
cang  suatu  peralatan  yang  dapat  memenuhi  kebutuhan  tertentu.  Penelitian  dilakukan  untuk
mengukur seberapa dekat kebutuhan dapat terpenuhi oleh data hasil perekaman kegiatan terse-
but. Perekaman data dapat dilakukan menggunakan sensor mobile (melekat pada benda berge-
rak) atau sensor statis (terpasang pada posisi tetap). Selain itu dapat pula diteliti meta data opera-
sional seperti kebutuhan power supply, toleransi terhadap kestabilan power, kapasitas penyim-
panan, pengolahan dan penyaluran data dsb.

Teman-teman mahasiswa dari Program Studi Ilmu Komputer dapat melakukan perekaman kegi-
atan melalui sistem komunikasi jejaring sosial semisal menggunakan bot Telegram atau downlo-
ad cotent Twitter. Selain itu dapat dipelajari pula data-data yang terakumulasi pada sistem per-
kantoran baik berupa data komunikasi maupun data kerja.

Silakan manfaatkan sumber paper bacaan dari lib.ugm.ac.id. Kombinasikan referensi dari Ebsco
(untuk memahami aspek sosial) dan ProQuest (untuk bahan bacaan teknis populer) dan IEEE un-
tuk referensi dasar teori yang lebih mendalam.
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Sumber Data
Untuk penelitian S1, topik bisa dibangun dengan membuat dan menguji sistem yang mentrans-
formasikan data yang terkoleksi langsung dari sumbernya menjadi data olahan yang dapat di-
manfaatkan untuk kontrol,  monitoring dan planning.  Tabel  1 memuat contoh sumber-sumber
data yang bisa diintegrasikan ke basis data institusi. 

Tabel 1: Sumber-sumber data untuk disatukan

Perangkat Keras Sistem Informasi Manajemen Komunikasi

Bergerak 
1. Smartphone
2. wearable devices
3. Sensor terpasang di ba-

rang bergerak: kenda-
raan, kiriman surat/ba-
rang, 

Statik
1. CCTV
2. Door Lock
3. Wifi Access Point
4. Motion Detector
5. Home Appliances
6. Sensor-Sensor

User Generated
1. fill out forms
2. Corporate Document

Computer Generated
1. Metadata
2. System Log

Komunikasi Kantor
1. Surat
2. Memo
3. Laporan

Media Sosial
1. Group Chat
2. Blog/Micro Blog
3. News Group

Selain data yang didapat sebagai output dari kerja peralatan yang digunakan, dapat pula dilaku-
kan penelitian pada visibilitas implementasi peralatan yang dirancang seperti penggunaan power,
kapasitas penyimpanan data, kecepatan penyimpanan data, kemampuan jalur komunikasi data
dan sebagainya. Lihat Tabel 3.

Tabel 2: Metadata operasional

Objek Penelitian Aspek yang Diteliti

Power generator: adaptor, panel surya, 
powerbank, dsb

Kapasitas, stabilitas tegangan, stabilitas arus, 

Power consumtion Toleransi tegangan, toleransi arus, total power, 

Data storate Kapasitas, ketahanan, kecepatan

Data communication Kapasitas, error rate,

Computing Power Kapasitas puncak, kecepatan, dsb

Perhatikan kehidupan sehari-hari, pikirkan kegiatan apa yang dilakukan terus menerus yang ti-
dak menyenangkan. Informasi apa yang bisa didapat dari kegiatan itu? Bayangkan alat seperti
apa yang barangkali bisa dioperasikan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan itu?
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Pemanfaatan Data
Secara umum data dapat dimanfaatkan untuk kontrol, monitoring dan pembuatan laporan. Kon-
trol adalah kegiatan yang secara langsung mengatur perjalanan kegiatan institusi seperti penye-
suaian jadwal serta penentuan pilihan bahan, volume pengadaan, dan arah perjalanan. Dalam ke-
giatan monitoring biasanya diharapkan dapat ditampilkankondisi dan trend perubahaannya. Ta-
bel 3 berisi contoh-contoh pemanfaatannya, silakan imajinasikan sendiri untuk memperluasnya.

Tabel 3: Pemanfaatan Data

Masukan Data Olahan Manfaat

Camera CCTV
Camera Khusus

1. Menghitung jumlah orang 
dalam ruangan

2. Mengenali orang yang ada 
di depan camera

3. Mengenali jenis kelamin
4. mengenali

1. Sistem presensi
2. Display Pengumuman adaptif 

berbasis siapa yang melihat
3. Tampilan iklan berbasis jenis ke-

lamin dan kelompok usia yang 
melihat

RFID 1. Swtiching kunci pintu
2. Data pengguna kartu
3. Waktu penggunaan
4. Meta data

1. Sistem presensi
2. Sistem penjualanan barang
3. Hak akses

WIFI A/P 1. Mac Address Device di se-
kitar

2. mac Address pengguna A/P
3. Bandwidth penggunaan In-

ternet
4. dll

1. Sistem presensi
2. Menghitung jumlah pengunjung
3. monitoring bandwidth

Tombol Lampu,
AC, dan berba-
gai peralatan 
rumah tangga
Sensor suhu 
dan kelemba-
ban ruangan

1. Waktu dihidupkan dan di-
matikan

2. Penggunaan daya tiap-tiap 
peralatan

3. Data kros sensor dan swich

1. Monitoring detail penggunaan 
listrik per peralatan, per ruang dst

2. Bahan menghitung feedback un-
tuk pengaturan hidup-matinya 
peralatan

3. Mengetahui pola penggunaan 
peralatan

Komputer kerja 1. Data penggunaan komputer
2. Data penggunaan aplikasi
3. Data pembacaan file

1. Monotirong penggunaan ruang
2. Monitoring  kinerja peralatan 

(komputer + LCD projector dsb)
3. Monitoring kinerja pegawainya

Mobile Device
camera
sensor lokasi
sensor posisi
dll

1. Dimensi waktu, tempat
2. Bacaan sensor
3. entry manual

1. Tracking patroli
2. Pemetaan
3. Pelaporan
4. Layanan berbasis lokasi
5. ...
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Menyusun Kalimat Topik Penelitian
Merumuskan topik tugas akhir dapat dibilang gampang-gampang susah atau tepatnya susahsusah
susah. Bidang yang bersinggungan dengan informatika membuka peluang untuk menyusun tugas
akhir dalam dua jalur yakni penelitian atau perancangan sampai implementasi sistem. Secara
umum formula topik bisa dirumuskan dalam bentuk studi kasus:

Pengaruh X pada Y untuk Z

atau studi perbandingan:

Kinerja X dibanding Y untuk Z

Katakata untuk X, Y, dan Z bisa dicari dari segala peristilahan pada bidang ilmu komputer/infor-
matika yang telah dibahas pada bab-bab sebelum ini. Berikut ini adalah contoh-contoh pernyata-
an topik yang disusun dengan kata-kata tersebut.

1. Pengaruh ukuran LDR pada sistem saklar lampu otomatis untuk penerangan jalan.

2. Kinerja LDR dibanding fototransistor untuk aplikasi detektor maling

3. Kemudahan C dibanding Java untuk pemrograman aplikasi Device Mobile

4. Pengaruh penerapan penyandian pada sistem komunikasi voip untuk kerjernihan suara
(atau kenyaanan pemakaian, dsb) 

5. Meningkatan kualitas sistem penangkal spam dengan algoritma genetika terhadap filter
manual

Terakhir, terjemahkan kata-kata topik ke dalam bahasa inggris dan masukkan ke Google search
engine. Tambahkan kata-kata kunci tambahan untuk mendapatkan golongan file tertentu seperti
pdf, tutorial. Bila sudah terbiasa dengan sistem tertentu bisa tambahkan kata kunci arduino, rasp-
berry pi, java, android, dan semacamnya. 

Mendapatkan site tutorial yang pas sangat penting bagi kelancaran penelitian. Ingat, usahakan
agar sistem hardware/software yang dibuat bisa diselesaikan dalam waktu 2-4 minggu. Jangan
hiraukan aspek kosmetik. Tujuan kita bukan pada pembuatan alat tapi mendapatkan data yang
bisa dianalisa sebagai bahan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan dibuat dengan analisa data,
bukan memandangi alat.

Bagaimana kalau  ternyata  data  tidak  mendukung rencana awal  tujuan membuat  alat?  Ulang
pengambilan data, cermati betul untuk melihat kemungkinan ada kesalahan prosedur dalam pem-
buatan alat atau pengambilan datanya. Bila semua prosedur sudah diyakini benar, periksa lagi
perhitungan datanya. Bila perhitungan data sudah benar makan boleh disimpulkan bahwa ran-
cangan alat tidak memberi hasil yang baik. Telusuri titik-titik penyebab tidakbaiknya hasil. Ma-
sukkan dalam kesimpulan.
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