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Bagian 1 Transformasi dan Disrupsi Digital 

 

1. Sejarah Transformasi Digital 

Meskipun teknologi komputer telah ada selama beberapa dekade, 

konsep transformasi digital relatif baru. Konsep ini hadir pada 1990-an 

dengan diperkenalkannya internet mainstream. Sejak itu, kemampuan 

untuk mengubah bentuk tradisional media (seperti dokumen dan foto) 

menjadi satu dan nol telah memudar di tengah pentingnya hal yang 

dibawa oleh teknologi digital kepada masyarakat. Hari ini, digitalisasi 

menyentuh setiap bagian dari kehidupan kita, memengaruhi cara kita 

bekerja, berbelanja, bepergian, mendidik, mengelola, dan hidup.  

Praktik transformasi digital biasanya digunakan dalam konteks 

bisnis. Pengenalan teknologi digital telah memicu penciptaan model 

bisnis baru dan aliran pendapatan. Teknologi yang muncul seperti 

kecerdasan buatan (AI), cloud computing dan Internet of Things (IoT) 

mempercepat transformasi, sementara teknologi dasar seperti 

manajemen data dan analitik diperlukan untuk menganalisis sejumlah 

besar data yang dihasilkan dari transformasi digital.  

Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi. Itu terjadi di 

persimpangan orang, bisnis dan teknologi – dan dipandu oleh strategi 

bisnis yang lebih luas. Sukses hadir ketika organisasi dapat secara efektif 

menggunakan data yang dibuat oleh atau melalui teknologi dengan cara 

yang memungkinkan perubahan bisnis terjadi secara dinamis. 

Transformasi digital dimungkinkan oleh penyatuan: 

1. Orang. Mempekerjakan orang berbakat hanyalah awal. Struktur 

dan budaya organisasi sama pentingnya dalam keberhasilan 

proyek transformasi. 

2. Bisnis. Strategi bisnis yang tepat dapat mendorong digitalisasi 

proses internal dan pengembangan model bisnis baru. 
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3. Teknologi. Teknologi baru seperti AI dan IoT, serta teknologi 

dasar seperti manajemen data dan analitik. 

Konvergensi memberi kehidupan pada bisnis digital, yang 

memungkinkan organisasi memberikan pengalaman digital, operasi 

digital, dan inovasi digital. Bisnis digital dapat berinovasi dengan cepat 

dan meningkatkan inovasi untuk menghadirkan produk dan layanan 

digital yang bernilai bagi pelanggan.  

 

“ Transformasi digital adalah semua hal tentang 
membuka nilai dalam proses bisnis Anda dan 

melepaskannya kembali ke pelanggan – serta cukup 
gesit untuk menggunakan data dan analitik untuk 

menciptakan pengalaman baru yang inovatif. Perjalanan 
transformasi digital akan mengarahkan organisasi untuk 

menjadi berbasis analitik, dan penerapan teknologi AI 
yang tertanam akan menjadi kebiasaan ” - David 

Macdonald. Executive Vice President and Chief Sales Officer 
 

Sebuah perusahaan tidak dapat sepenuhnya menyadari manfaat 

digitalisasi kecuali ketiga komponen transformasi digital – orang, bisnis, 

dan teknologi – bekerja bersama. Memasukkan komponen-komponen ini 

ke dalam budaya organisasi menuntut kepemimpinan yang kuat dari 

orang-orang seperti chief data and analytics officer (CDAO), chief 

information officer (CIO) atau bahkan CEO. Hasil dari kerja sama 

tersebut dapat menjadi bisnis yang berfokus pada pelanggan yang 

berfokus pada memastikan setiap tindakan yang diambil dilakukan 

dengan mempertimbangkan pengalaman pelanggan.  

Organisasi yang berhasil dengan upaya transformasi digital 

dengan menggeser pola pikir, strategi, dan budaya mereka untuk 

mengimbangi perubahan kebutuhan dapat mencapai hasil seperti: 

1. Pengalaman Digital. Sukses adalah menciptakan pengalaman 

digital yang terasa relevan, efektif dan menarik secara emosional 
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bagi pelanggan. Bisnis yang diubah secara digital tahu cara 

memberikan pengalaman yang benar-benar diinginkan 

pelanggan alih-alih hanya mengandalkan produk atau layanan 

tradisional. 

2. Operasi Digital. Perusahaan harus responsif dan cukup gesit 

untuk memberikan pengalaman dan nilai layanan yang tepat bagi 

pelanggan. Untuk mencapai hal ini diperlukan teknologi dan 

proses yang tepat; memiliki orang dan keterampilan yang tepat; 

dan memiliki organisasi yang mendukung kolaborasi, eksperimen 

dan inovasi 

3. Inovasi Digital. Ini sering dimulai dengan eksperimen di 

laboratorium inovasi dan pola pikir test-and-learn. Namun, 

organisasi harus sama-sama fokus dalam membangun 

pendekatan inovasi yang dapat diskalakan, yang membutuhkan 

investasi yang tepat dalam meningkatkan dan memasukkan bukti 

konsep nilai tambah ke dalam produksi. 

Transformasi digital memengaruhi setiap organisasi secara 

berbeda. Tetapi setiap transformasi yang berhasil mencakup komponen 

inti yang sama. 

 

1.1. Orang 

Menarik dan mempertahankan talenta digital sangat penting. Tetapi 

sama pentingnya untuk memelihara jenis struktur dan budaya 

organisasi yang tepat untuk mendukung kolaborasi, fleksibilitas, dan 

kecepatan.  

Keterampilan 

Perusahaan digital pertama mempekerjakan karyawan terbaik 

yang mereka mampu dan mengintegrasikan mereka ke berbagai 

bidang sehingga hasil dari satu bidang dapat dibagikan kepada 

orang lain. Produktivitas digital dan alat kolaborasi membantu 
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karyawan membawa produk digital ke pasar dengan kecepatan 

dan kelincahan yang lebih besar. 

Struktur Organisasi 

Setelah perusahaan mengumpulkan beberapa kemenangan dengan 

praktik transformasi digital, mereka sering mengatur ulang untuk 

memecah silo departemen dan membentuk tim lintas fungsi yang 

didedikasikan untuk melayani pelanggan. Langkah selanjutnya 

adalah secara sengaja menciptakan struktur organisasi yang 

menumbuhkan tujuan, otonomi dan penguasaan. 

Budaya 

Menumbuhkan budaya inovasi dan penyempurnaan terus menerus 

melalui pengambilan keputusan berdasarkan wawasan dari atas ke 

bawah adalah penting. Data dan teknologi hanya akan membawa 

perusahaan sejauh ini. Budaya dan kepemimpinan harus menjadi 

jantung perubahan. Dengan budaya organisasi yang benar, hampir 

semua hal dapat dicapai. 

 

1.2. Bisnis 

Pemimpin yang kuat yang menempatkan pengalaman digital dan 

pelanggan sebagai inti dari model bisnis mendorong upaya transformasi 

yang sukses. Para pemimpin ini harus memastikan strategi transformasi 

digital mereka mengatasi kesenjangan budaya – dan bahwa setiap orang 

memahami ke mana arah organisasi, dan alasannya. 

 

Strategi dan pengalaman pelanggan 

Pelanggan berada di pusat banyak proyek transformasi digital. 

Masuk akal, bukan? Karena meningkatkan pengalaman pelanggan 

adalah prioritas utama di sebagian besar organisasi. Upaya 

transformasi digital bergantung pada teknologi digital untuk 

mengubah wawasan pelanggan menjadi produk dan layanan yang 
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berpusat pada pelanggan. Ini membantu organisasi untuk lebih 

melibatkan pelanggan – dan mendapatkan nilai lebih untuk bisnis. 

 

Proses internal 

Transformasi digital sering digunakan untuk meningkatkan 

ketangkasan dan efisiensi operasional. Ketika teknologi seperti AI dan 

analitik canggih digunakan untuk meningkatkan proses bisnis internal, 

transformasi menjadi mungkin. Automasi mempercepat proses sambil 

membebaskan pekerja untuk fokus pada tugas yang lebih strategis. Dan 

dashboard layanan mandiri memberi karyawan akses yang lebih baik ke 

wawasan, mempercepat, dan meningkatkan pengambilan keputusan di 

seluruh organisasi. 

 

Model bisnis 

Perusahaan yang gagal mengembangkan kepunahan risiko. 

Sebaliknya, mereka yang menyelaraskan komponen transformasi digital 

untuk menyesuaikan model bisnis mereka dapat menciptakan 

penawaran digital baru dan aliran pendapatan untuk berkembang 

bersama pasar. Ingat bagaimana Netflix dulu mengirim DVD? Dengan 

mendigitalkan model bisnisnya, Netflix telah tumbuh menjadi salah satu 

perusahaan hiburan terbesar di dunia. 

 

1.3. Teknologi 

Teknologi lapisan perusahaan yang tercerahkan secara digital 

untuk menyenangkan pelanggan dan memenuhi kebutuhan bisnis. 

Memiliki platform yang fleksibel dan berkemampuan cloud yang 

mencakup teknologi dasar seperti manajemen data dan analitik 

memungkinkan bisnis untuk berkembang dan berkembang. Mengadopsi 

teknologi yang muncul memungkinkan mereka untuk membedakan dan 

mengganggu dengan produk dan layanan baru. 
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1. Cloud. Cloud memberi organisasi akses lebih cepat ke data, 

perangkat lunak, dan kemampuan. Ini, pada gilirannya, membuat 

mereka cukup gesit untuk berubah. Cloud menawarkan 

perubahan mendasar dalam pengiriman dan konsumsi layanan, 

teknologi mengganggu yang dinikmati oleh siapa saja yang 

menggunakan asisten virtual seperti Alexa atau bisnis yang 

berkomunikasi di Slack. 

2. Kecerdasan buatan. AI digunakan untuk mengotomatisasi 

proses, terutama proses tingkat rendah yang dilakukan secara 

konsisten pada kecepatan tinggi - seperti memeriksa microchip 

untuk melihat adanya cacat. Ini juga memungkinkan 

personalisasi pada skala. Pada gilirannya, pemasar dapat 

menawarkan layanan pintar seperti chatbots, yang menggunakan 

pemrosesan bahasa alami untuk memahami konteks dan 

melakukan fungsi mirip manusia. 

3. Analitik tingkat lanjut. Analisis mengubah data menjadi 

wawasan. Dan wawasan adalah apa yang digunakan organisasi 

untuk berinovasi di dunia digital. Dengan analitik canggih, 

algoritme canggih dapat dijalin dengan mulus ke dalam operasi 

harian, meningkatkan kecepatan dan akurasi hampir semua 

proses. Platform analitik menyatukan semua upaya analitik, dari 

data hingga penemuan hingga penerapan. 

4. Manajemen data. Melakukan bisnis di dunia digital berarti 

mengatasi semburan data terstruktur dan tidak terstruktur yang 

mengalir dari sumber yang tampaknya tak terbatas. Data 

mendorong teknologi yang memungkinkan transformasi digital. 

Agar berhasil, organisasi harus mahir dalam mengakses, 

menyiapkan, membersihkan, mengelola, dan mengatur data. 
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5. Kecerdasan pelanggan. Sentrisitas pelanggan praktis identik 

dengan transformasi digital. Ketika organisasi berjuang untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah, mereka 

semakin bergantung pada perangkat lunak dan alat intelijen 

pelanggan untuk memahami dan mensegmentasi pelanggan – 

langkah-langkah kunci dalam memberikan pengalaman 

pelanggan yang hebat. 

6. IoT (Internet of Things). Mampu menganalisis beragam data 

secara real time, ketika peristiwa terjadi, memberi IoT tempat di 

banyak proyek transformasi. Ini karena mengumpulkan data dari 

sensor dan perangkat yang terhubung hanya setengah dari 

gambar. Nilai sebenarnya dari IoT berasal dari kemampuan untuk 

menganalisis data streaming dan mengambil tindakan cepat – 

memfilter data yang relevan dari kebisingan. Produsen telah 

berhasil dalam menggunakan teknologi IOT untuk 

mengoptimalkan rantai pasokan 

7. Analitik data besar.Data besar mempercepat kebutuhan 

transformasi – dan data besar yang dihasilkan dari digitalisasi 

memerlukan analitik data besar untuk membuka nilainya. 

Dengan menerapkan analitik dan AI tingkat lanjut ke data besar, 

organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan 

berpikiran maju. Ini, pada gilirannya, memungkinkan bisnis 

untuk berkembang ketika bisnis baru yang didorong oleh data 

muncul. 

 

2. Disrupsi Digital di Era Revolusi Industri 

Revolusi industri 4.0 merupakan perkembangan teknologi yang 

brgitu pesat, dimana dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan 

manusia baik secara fisik maupun biologisnya. Perkembangan teknologi 

saat ini tidak semerta-merta tanpa melalui tahapan yang panjang dan 
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rumit, mulai dari revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan adanya 

penemuan mesin uap dan mulainya industri manufaktur pada abad ke 

18. Kemudian lanjut pada revolusi industri 2.0 pada abad ke 19 yang 

ditandai dengan adanya produksi massal dan ditemukannya mesin 

listrik untuk pengolahan produk pertanian. Setelah melewati tahapan 

tersebut, muncul kemudian revolusi industri 3.0 pada abad ke 20 yang 

ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi. Hingga 

akhirnya saat ini kita berada pada revolusi industri 4.0 yang merupakan 

puncak dari lahirnya teknologi digital dan berbagai bentuk otomatisasi 

teknologi. 

Revolusi Industri 4.0 dengan segala bentuk kemudahan yang 

ditawarkan bagi aktivitas manusia juga tidak luput dari dampak negative 

bagi manusia itu sendiri. Dampak dari revolusi industri 4.0 berupa 

disrupsi hampir pada seluruh bidang, dimana dampak disrupsi ini harus 

segera ditanggapi agar tidak tergerus pada kemajuan teknologi. Disrupsi 

sendiri berarti adalah perubahan yang fundamental, sehingga dampak 

yang diberikan juga sangat luas. Bagi Negara dengan jumlah penduduk 

yang sangat tinggi, revolusi industri 4.0 merupakan sebuah peluang 

namun juga tantangan yang besar dimana manusia tidak hanya bersaing 

dengan manusia lainnya namun juga pada mesin-mesin dan robot-robot 

yang memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi. 

Bonus demografi di Indonesia diprediksi akan terjadi pada 2020-

2035 dimana jumlah usia produktif akan mencapai grafik tertinggi yaitu 

sebesar 64% dari total jumlah penduduk Indonesia (Badan Pusat 

Statistik). Sebagian besar penduduk Indonesia akan didominasi oleh 

kaum milenial sehingga hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk 

dapat memenuhi kebutuhan lapangan pekerjaan bagi 64% penduduk 

usia produktif. 

Revolusi industri 4.0 dengan efek disrupsinya tidak hanya 

menjadi peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif, tapi memberikan 
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tantangan baru bagi Indonesia berupa banyaknya lapangan pekerjaan 

yang harus digantikan oleh mesin dan robot digital. Revolusi Industri 4.0 

juga menuntut generasi milenial untuk selalu bekerja aktif, kreatif dan 

inovatif yang mana dapat dicapai melalui revolusi mental. Oleh karena 

itu perlunya sebuah solusi dari generasi milenial sebagai pelaku utama 

di revolusi industri 4.0 untuk menjadi pemegang kunci aktivitas ekonomi 

Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan 

teknologi. 

 

2.1. Karakteristik Generasi Milenial 

Generasi Milenial atau biasa disebut Generasi Y ini dalam artikel 

Milennial Trends (2016) menurut Yuswohady dalam Hidayatullah 

(2018) adalah generasi yang lahir pada awal tahun 1980 hingga akhir 

tahun 2000. Adapun karakteristik ganerasi milenial yang disebutkan 

oleh Lynos (2004) dalam Putra (2016) antara lain: karakteristik masing-

masing individu berbeda tergantung dimana ia dibesarkan, strata 

ekonomi, dan sosial keluarganya, pola komunikasi sangat terbuka 

disbanding generasi sebelumnya, penggunaan media social yang sangat 

intensif dan kehidupannya sangat bergantung pada perkembangan 

teknologi, lebih terbuka pada pandangan politik dan ekonomi. 

Karakteristik lain dalam artikel Hitss.com dalam Hidayatullah 

(2018) menyebutkan bahwa generasi milenial: 1) Lebih percaya user 

generated content (UGC) daripada informasi searah, 2) Lebih memilih 

ponsel disbanding Tv, 3)Wajib memiliki media social, 4) Kurang suka 

membaca secara konvensional, 5) Cenderung tidak loyal tapi bekerja 

efektif, 6) cenderung melakukan transaksi secara cashless, 7) Lebih peka 

terhadap teknologi, 8) Memanfaatkan tekonologi dan Informasi, 9) 

Cenderung lebih malas dan konsumtif, dan lain-lain. Bebarapa 

karakteristik tersebut memiliki pengaruh pada cara generasi milenial 
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dalam menentukan karir yang ingin dicapai dan bagaimana cara 

mendapatkannya. 

 

2.2. Dampak Era Disrupsi 4.0 

Menurut Chaerul Tanjung (2018) menggunakan sumber data 

world economic forum, setidaknya ada 5 juta pekerjaan akan hilang 

dalam rentan waktu 5 tahun pada akhir 2020 yang disebabkan oleh 

adanya otomasi. Jenis pekerjaan yang paling banyak hilang diantaranya 

perkantoran dan administrasi, manufaktur dan produksi, konstruksi dan 

tambang, dan lain sebagainya. Sementara jenis pekerjaan baru yang akan 

muncul diantaranya bisnis dan finansial, manajemen, computer dan 

matematika, arsitektur dan teknik. Jumlah pekerjaan yang berkurang 

tidak diimbangi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap 

tahunnya. Sementara itu, banyak juga pekerjaan yang justru diambil alih 

oleh mesin. 

Jenis pekerjaan pada era disrupsi 4.0 akan didominasi oleh 

bidang jasa, sementara di Indonesia sebagai negara labor intensive 

membutuhkan jenis pekerjaan yang padat karya seperti jenis pekerjaan 

manufaktur dan produksi. Kedua jenis pekerjaan tersebut banyak 

diambil alih oleh mesin, sehingga peran manusia hanya sebagai 

pengontrol, oleh sebab itu revolusi mental perlu digalakkan agar bisa 

menambah pengetahuan dan skill masyarakat Indonesia. 

Sociopreneur merupakan suatu kegiatan wirausaha berbasis 

bisnis namun memiliki misi utama yaitu menciptakan social-impact 

dengan meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat kelas 

menengah ke bawah. Sociopreneur mengusung misi social dalam 

usahanya namun juga tidak melupakan bagaimana agar dana dalam 

kegiatan social tersebut dapat terkumpul sehingga terciptalah suatu 

konsep yang mana entrepreneur tidak hanya memperkaya diri sendiri 

namun juga menjadi jalan bagi orang lain untuk mendapatkan profit.  
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Konsep yang dikembangkan oleh Sociopreneur dapat digunakan 

untuk mengatasi masalah bonus demografi di Indonesia pada tahun 

2020 hingga tahun 2035 nanti. Sociopreneur akan memberikan “kail dan 

pancing” agar agen sosialnya bisa mendapatkan “ikan”, konsep ini yang 

menjadi pembeda antara sociopreneur dan entrepreneur. Maksudnya 

adalah seorang sociopreneur tidak hanya memberikan bantuan dalam 

bentuk uang atau barang, tapi akan memberikan modal maupun skill 

agar agen sosialnya dapat menghasilkan uang atau barang yang 

diinginkan sehingga secara tidak langsung akan menambah jumlah 

peluang kerja bagi orang lain melalui agen sosialnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diah Ajeng P, dkk 

pada 2018, terdapat beberapa tantangan dalam melakukan 

sociopreneur yang terbagi menjadi dua yaitu ada yang berasal dari 

eksternal dan ada juga yang berasal dari internal. Tantangan ekternal 

yang dihadapi dapat berupa link pemasaran yang sulit dijangkau, masih 

kurangnya keikutsertaan anak muda, masih sulit mengubah mindset 

masyarakat untuk menjadi agen social. Sementara dari internal berupa 

masih sulit mendapatkan dana, dukungan keluarga dan masih adanya 

kepentingan pribadi, menajemen professional antara perusahaan dan 

misi social, pemanfaatan new media yang masih rendah. 

Peran milenial sangat berpengaruh pada penerapan konsep 

sociopreneur dalam menghadapi tantangan pada era disrupsi ini, 

berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh generasi milenial jika 

dikombinasikan dengan konsep sociopreneur tentukan akan memberi 

dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Generasi 

milenial memiliki jiwa yang inovatif dan menguasai teknologi informasi, 

dimana karakteristik tersebut menjadi modal paling utama agar bisnis 

diera revolusi industri dapat berhasil. Sementara misi dari sociopreneur 

adalah memberdayakan masyarakat sebanyak-banyaknya melalui 

permodalan maupun pemberian skill kepada agen sosialnya. Sehingga 



 12 

diharapkan generasi milenial dapat menerapkan konsep sociopreneur 

pada segala bidang usaha yang jalankan. Adapun pola bisnis pada 

sociopreneur menurut Diah Ajeng P, dkk pada 2018 yaitu: 

 
Gambar 1. Pola Bisnis Sociopreneur 

 

Berdasarkan pada pola tersebut dapat dilihat bahwa 

sociopreneur dapat menjadi agen dalam mendorong perekonomian 

rakyat dan melakukan pemerataan kesejahteraan. Salah satu yang 

membedakan sociopreneur dengan bisnis konvensional adalah pada 

penetapan misi sosial dan adanya pemberdayaan serta monitoring yang 

dapat membangun semangat maupun relasi dari semua lini agen social 

yang ada dalam jaringan tersebut. 

Revolusi Industri 4.0 merupakan puncak dari perkembangan 

teknologi informasi, dimana dampaknya berupa disrupsi diberbagai 

bidang terkhusus pada bidang ekonomi yang merupakan sektor paling 

krusial bagi suatu negara. Era Revolusi Industri 4.0 dikenal dengan era 

serba digital. Hampir seluruh kegiatan manusia diambil alih dan 
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dipermudah oleh teknologi, sehingga bagi negara dengan jumlah 

penduduk yang tinggi hal ini akan menjadi sebuah tantangan. Generasi 

Milenial sebagai generasi yang menjadi angkatan kerja pada era disrupsi 

4.0 dituntut untuk dapat memiliki skill dan inovasi yang tinggi agar dapat 

bersaing, oleh sebab itu salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah 

dengan menerapkan prinsip atau konsep sociopreneur pada segala lini 

usaha yang digeluti agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

orang lain. Konsep yang dikembangkan oleh sociopreneur jika 

dikombinasikan dengan karakter yang dimiliki oleh generasi milenial 

akan menjadi sebuah solusi dalam menghadapi bonus demografi dan 

masalah kesenjangan ekonomi di Indonesia. 
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Bagian 2 Computational Thinking 

Computational thinking (CT) adalah terminology yang sekarang 

ini digunakan untuk merujuk pada ide dan konsep dalam penerapan 

berbagai bidang computer science (CS) atau Teknik informatika. Secara 

internasional, telah terjadi debat terkait pentingnya pemahaanakan 

computer science, tidak hanya dalam konten, tetapi juga sebagai salah 

satu kemampuan umum, terkait pemikiran yang kritis dalam dunia 

teknologi sekarang ini. 

Jeanette Wing adalah kembali memperkenalkan istilah 

Computational thinking pada Maret 2006. Yang mana, computational 

thinking termasuk penyelesaian masalah, merancang system dan 

memahami perilaku manusia dengan mengambarkan konsep dasar 

kedalam computer science. Pada tahun 2011, Jeannette 

memperkenalkan definisi baru, yang mana : Computational Thinking 

adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan 

masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen 

pemroses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. 

 

Dua aspek dari definisi tersebut adalah : 

1. Computational thinking adalah sebuah proses pemikiran, yang 

terlepas dari teknologi. 

2. Computational thinking adalah metode penyelesaian masaah 

yang dirancang untuk dapat selesaikan dan dijalankan oleh 

manusia, computer atau kedua-duanya. 

 

Karakteristik Computational thinking meliputi hal-hal berikut, 

tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal berikut ini : 

1. Memformulasikan per-masalah dengan cara yang mana membuat 

kita dapat menggunakan computer atau alat lain untuk 

membantu menyelesaikan. 
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2. Logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data 

3. Merepresentasikan data melalui abstraksi seperti model dan 

simulasi 

4. Solusi yang diautomatisasi melalui proses berpikir secara 

algorithmic ( sederet langkah-langkah) 

5. Identifikasi, Analisa dan mengimplementasikan kemungkinan 

solusi dengan tujuan memanfaatkan kombinasi langkah-langkah 

ataupun sumber daya yang paling hemat dan efektif 

6. Generalisasi dan pemindahan cara penyelesaian masalah ini 

dalam masalah yang lebih umum. 

Banyak peneliti yang melanjutkan pemikiran terkait 

Computational thinking ini dan dikembangkan menjadi berbagai 

definisi. Seperti Computational thinking adalah pemecahan masalah, 

melihat pola dan mempertanyakan bukti (Charlotn&Luckin, 2012). 

Keterangan lainnya dapat dilihat berdasarkan Tabel 1 dibawah ini, 

Konsep dan skills dalam berbagai literatur yang di susun oleh team 

komisi Eropa. 
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Tabel 1. Computational Thinking dari Berbagai Sumber 

 
Dari gambar tersebut, beberapa proses yang dapat digaris bawahi 

yang menjadi pokok utama dalam Computational thinking adalah : 

 

1. Bagian terpenting dan high level proses adalah abstraksi 

2. Algoritma dalam abstasi dari proses yang terdiri dari input, diolah 

dalam tahapan terurut, dan menghasilkan luaran atau output 

yang sesuai tujuan 

3. Komputasi adalah proses automasi dari abstraksi, memodelkan 

abstarksi dan hubungan dengan jelas kedalam model dan notasi 

4. Computational thinking memanfaatkan abstrasi dan dekomposisi 

dalam menyelesaikan permasalahan besar dan kompleks 

5. Abstraksi digunakan dalam mendefinisikan pola, dan parameter 

untuk dapat digeneralisasi. 
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Kata kunci utama dalam CT adalah abstraksi, algoritma, 

automatisasi, dekomposisi dan generalisasi. Dapat dilihat definisinya 

lebih lengkap pada gambar 2 berikut. 

 

Tabel 2. Computational Thinking SKills 

 
Metode computational thinking adalah metode yang mana 

memerlukan kerjasama dalam tim dalam prosesnya. Sebuah kasus 

diberikan, didiskusikan bersama-sama dalam kelompok kecil atau besar 

terkait sudut pandang melihat masalah, kemungkinan – kemungkinan 

solusi yang dapat digunakan dan bagaimana proses pembelajaran yang 

di dapat dalam masalah tersebut. 
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Bagian 3 Tipe Data, Variabel dan Operator 

1. Bahasa Pemrograman 

Penemuan bahasa pemrograman di mulai bersamaan dengan 

kemunculan komputer itu sendiri.Bahasa pemrograman dan komputer 

merupakan dwitunggal yang tidak terpisahkan karena sebuah komputer 

hanya bisa berfungsi jika ada program. 

Sementara itu, sebuah program yang dibuat dengan bahasa 

pemrograman hanya  bisa hidup dengan menggunakan komputer 

sebagai media. Bahasa pemrograman telah mengalami berbagai proses 

perkembangan. Kondisi bahasa pemrograman saat ini telah berbeda 

jauh dengan bahasa pemrograman di tahun 40-an. Dahulu progammer 

memrintah komputer secara fisik menggunakan metode pengkabelan / 

wiring secara manual. 

Metode wiring kemudian berkembang hingga menjadi bahan 

pemrograman sederhana.Kualitas dan fitur berkembang dan bertambah 

dengan pesat. Bahasa pemrograman di awal kemunculannya hanya 

dapat digunakan untuk satu keperluan saja/ one purpose only, tetapi 

kini dapat digunakan untuk bermacam-macam keperluaan. 

Tokoh pertama yang di anggap memperkenalkan bahasa 

pemrograman pada komputer adalah Charles Babbage.Charles Babbage 

adalah seorang ilmuwan yang hidup di Inggris pada abad 

pertengahan.Beliau adalah orang yang pertama kali mendesain mesin 

menyerupai komputer. Mesin tersebut diisi beberapa program yang 

dapat berjalan di dalamnya  (identik seperi bahasa assembly sekarang 

ini). Pembuat program tersebut adalah Byron Countess of Lovelace, putri 

dari Lord Byron. 

Komputer modern yang menggunakan tenaga listrik pertama kali 

diciptakan pada tahun 1940-an. Ketika itu, komputer masih menjadi 

barang mewah dan hanya dimiliki oleh pihak-pihak yang memerlukan 

perhitungan data yang sangat banyak, seperti pihak militer dan 
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universitas.Komputer pada waktu itu berukuran sangat besar sehingga 

memakan banyak tempat. Meskipun besar, komputer dianggap lambat 

menjalankan proses komputasi. Di awal penciptaannya hanya sedikit 

tokoh yang menyarankan untuk membuat program pada komputer. 

Dunia pemrograman kemudian mengalami perkembangan yang 

sangat pesat setelah ditemukan komponen-komponen 

elektronika.Penggunaan komponen elektromika menyebabkan 

komputer menjadi komputer berukuran kecil karena ditemukannya 

teknologi Integrated Circuit (IC) dan teknologi pembuatan chip lainnya. 

Selain ukuran yang mengecil, kelebihan komputer setelah revolusi 

elektronika terdapat pada kemampuan komputasinya yang meningkat 

tajam. Oleh karena itu kemampuannya meningkat, secara otomatis 

komputer mampu menangani pemrosesan algoritma dangan lebih 

cepat.Hal tersebut mendorong di buatnya berbagai macam bahasa 

pemrograman tingkat tinggi. 

Informatika adalah disiplin ilmu teknik yang menangani masalah 

transformasi atau pengolahan fakta simbolik dengan menggunakan 

komputer melalui proses-proses logika. Membahas tentang informatika, 

bahasaannya tidak akan jauh dari bahasa pemrograman atau sering 

diistilahkan juga dengan bahasa komputer. 

Sejak dulu hingga sekarang, tentu kita mengetahui bahwa di 

dunia komputer terdapat beraneka ragam bahasa pemrograman. Karena 

begitu banyaknya jenis-jenis bahasa pemrograman, bahasabahasa 

tersebut juga dikelompokan berdasarkan kriteria tertentu. Ada yang 

mengelompokkannya menjadi 3 level bahasa yaitu: high level (Seperti 

Pascal dan Basic), middle level (Seperti Bahasa C), dan low level (Seperti 

Bahasa Assembly). Ada juga yang mengelompokkannya menjadi 

procedural/functional programming, object oriented programming, dan 

sebagainya. 
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Namun pada dasarnya, bahasa-bahasa pemrograman tersebut 

memiliki bagian-bagian yang serupa.Yang membedakan hanyalah tata 

bahasa yang digunakan. Seperti halnya belajar bahasa Indonesia, bahasa 

Jawa, ataupun bahasa asing. Masing-masingnya memiliki bagian-bagian 

yang sama, yang membedakan hanyalah istilah/simbol yang digunakan 

dan dialek bahasa tersebut. 

 

“ Bahasa pemrograman, atau sering diistilahkan juga 
dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman 
komputer, adalah instruksi standar untuk memerintah 
komputer. Bahasa pemrograman ini adalah satu set 
aturan sintaks dan semantik yang digunakan untuk 
mendefinisikan program komputer “ 
 

Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat 

menentukan mana yang data yang akan diproses oleh komputer, 

bagaimana data ini akan disimpan/diteruskan, dan langkah-langkah apa 

yang persis jenis yang akan diambil dalam berbagai situasi. 

Menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa 

pemrograman terdiri dari : 

1. Bahasa mesin, yang memberikan perintah ke komputer dengan 

menggunakan kode bahasa biner, misalnya 01100101100110. 

2. Bahasa tingkat rendah, atau dikenal sebagai bahasa assembly 

(bah.Inggris Assembly), yang memberikan perintah ke komputer 

dengan menggunakan kode pendek (kode mnemonic), misalnya 

[kode_mesin | MOV], SUB, CMP, JMP, JGE, JL , LOOP, dll. Inggris 

Intermediate, yang merupakan bahasa komputer yang 

menggunakan campuran instruksi dalam kata-kata bahasa 

manusia lihat contoh di bawah Bahasa Tingkat Tinggi  dan 

instruksi yang bersifat simbolik, misalnya, {,},?, <<, >> , &&, ||, dll. 

3. Bahasa tingkat tinggi, yang merupakan bahasa komputer yang 

menggunakan instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa 
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manusia, misalnya, mulai, akhir, jika, sementara, dan, atau, dll 

Komputer dapat memahami compiler bahasa manusia atau 

penerjemah program yang dibutuhkan. 

 

Kebanyakan bahasa pemrograman diklasifikasikan sebagai High 

Level Languages, hanya bahasa C yang digolongkan sebagai Menengah 

dan Majelis Bahasa yang merupakan Rendah Bahasa. 

Fungsi dari bahasa pemrograman yang memerintahkan 

komputer untuk mengolah data sesuai dengan logika yang kita inginkan. 

Output dari bahasa pemrograman dalam bentuk program / aplikasi. 

Contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir di mal atau 

supermarket, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dll 

Bahasa pemrograman yang kita tahu ada banyak orang di dunia, 

sekitar ilmu komputer dan teknologi saat ini. Pengembangannya 

mengikuti inovasi tinggi dalam dunia teknologi. Contoh bahasa 

pemrograman yang kita ketahui, antara lain, adalah untuk membuat 

aplikasi permainan, anti-virus, web, dan teknologi lainnya. 

 

2. Tipe Data, Variabel dan Operator 
2.1. Tipe Data 

Tipe data adalah himpunan nilai yang dapat dimiliki oleh sebuah 

data. Tipe data menentukan apakah sebuah nilai dapat dimiliki sebuah 

data atau tidak, serta operasi apa yang dapat dilakukan pada data 

tersebut. Dalam sebuah program, setiap variabel dan konstanta memiliki 

tipe data yang harus dideklarasikan di awal program. Pendeklarasi tipe 

data tersebut bertujuan untuk menentukan besarnya tempat dalam 

memori yang akan digunakan untuk menyimpan data pada tersebut saat 

program dijalankan. 

Tipe data dasar adalah tipe data yang dapat langsung digunakan. 

Secara umum terdapat 2 tipe data dasar, yaitu numerik dan kategorik. 
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Tipe data numerik terdiri atas angka/ kumpulan angka serta dapat 

mengalami operasi perhitungan, sedangkan tipe data kategorik dapat 

berupa angka maupun huruf namun tidak dapat mengalami operasi 

perhitungan.  

 

Integer (bilangan bulat) 

Integer adalah tipe data dasar berupa bilangan yang tidak 

mengandung pecahan desimal. Tipe data ini juga memiliki urutan, 

sehingga dapat dibandingkan satu dengan lainnya. 

Contoh integer: 

•   2 

•   5 

•   -10 

•   135 

•   2008 

 

Secara teoritis, tipe data integer tidak memiliki batasan, yaitu dari 

minus tak hingga hingga plus tak hingga. Namun dalam pemrograman 

yang menggunakan bahasa pemprograman C++, secara umum dikenal 

beberap macam tipe data integer, yaitu: 

 

Real (bilangan riil) 

Real adalah tipe data dasar berupa bilangan yang memiliki 

pecahan desimal. Dalam pemrograman, nilai dengan tipe data ini harus 

ditulis dengan sebuah titik sebagai pemisah bilangan utuh dan bilangan 

pecahannya. 

Tipe data ini digunakan untuk perhitungan yang melibatkan 

bilangan pecahan, seperti perhitungan kosinus, akar persamaan, dan 

sebagainya. Tipe data ini juga memiliki urutan, sehingga dapat 

dibandingkan satu dengan lainnya. 
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Contoh real: 

•     0.5 

•     0.17 

•     -3.465 

•     92.0 

•     4.3000+E9 

 

Secara teoritis, tipe data real juga tidak memiliki batasan, yaitu 

dari minus tak hingga hingga plus tak hingga. Namun dalam 

pemrograman, secara umum dikenal beberapa macam tipe data real, 

yaitu: 

Nilai pada tabel diatas berbeda dengan nilai yang ada pada tabel 

tipe data integer, pada tabel diatas nilai untuk tipe data merupakan 

tingkat ketelitian untuk masing-masing tipe data, bukan berdasarkan 

rentang nilai. 

 

Char (karakter) 

Char adalah tipe data dasar yang terdiri atas satu buah angka, 

huruf, tanda baca atau karakter khusus. Untuk menyimpan sebuah 

karakter, diperlukan 1 byte atau 8 bit tempat didalam memori. 

Dalam sebuah program, penulisan tipe data char diawali dan 

diakhiri dengan tanda kutip ganda. Selain itu, terdapat sebuah karakter 

kosong yang disebut dengan null atau nil dan dituliskan sebagai "". 

 

Contoh char: 

•     "5" 

•     "A" 

•     "?" 

•     "+" 

•     "$" 
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Perhatikan bahwa 5 adalah integer sedangkan "5" adalah char. 

 

String 

String adalah tipe data dasar yang berupa kumpulan karakter 

dengan panjang tertentu. Meskipun berupa kumpulan karakter, karena 

tipe data string sering digunakan dalam pemrograman, string dianggap 

sebagai tipe data dasar. 

Untuk penyimpanan string didalam memori, dibutuhkan 1 byte 

untuk tiap karakternya. Serupa dengan penulisan karakter, penulisan 

sebuah string juga harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik ganda. 

String juga mengenal null yang dituliskan dengan "". 

 

Contoh string: 

•     "BANDUNG" 

•     "Politeknik Telkom Bandung" 

•     "ABC3456" 

•     "Lucu" 

•     "30202001" 

•     "z" 

Perhatikan bahwa sebuah karakter tunggal ("z") juga merupakan string. 

 

Boolean (bilangan logika) 

Sebuah data boolean memiliki tepat dua buah kemungkinan nilai, 

direpresentasikan sebagai Benar dan Salah, atau True dan False, atau 

dapat juga dilambangkan dengan 1 dan 0. Tipe data ini dapat digunakan 

untuk pemilihan dengan kondisi-kondisi tertentu, dimana program 

harus memilih aksi apa yang akan dijalankan dengan parameter tertentu. 

Tipe data ini paling sering digunakan untuk range yang memiliki 

dua buah nilai: 
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•   Lulus - tidak lulus. 

•   Member - bukan member. 

 

2.2. Variabel 

Variabel atau peubah adalah obyek yang nilainya dapat berubah-

ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, 

program "memesan" tempat dengan ukuran tertentu (sesuai tipe 

datanya) pada memori untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. 

Pemrogram dapat memberikan nama pada sebuah variabel untuk 

mempermudah pemanggilan variabel tersebut di dalam program. Pada 

saat mendeklarasikan sebuah variabel, pemrogram harus menyebutkan 

nama variabel dan tipe data dari variabel tersebut. 

Dalam bentuk flowchart, deklarasi variabel digambarkan sebagai 

sebuah proses. Misalnya sebagai berikut: 

x : integer 

nama : string 

tinggiBadan: real 

 

Contoh deklarasi variabel dalam psedeucode : 

KAMUS DATA {awal deklarasi variabel} 

    x : integer 

    nama: string 

    tinggiBadan: real 

    jenisKelamin : char 

    status : boolean 

 

Sebelum kita menuliskan beberapa program dalam bahasa C++, 

ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu struktur dan format 

penulisan program dalam bahasa C++. 
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// Contoh Program C++ 

#include <stdio.h> 

/* Program Utama */ 

main() { 

    printf ("Hello World !"); 

    return 0; 

    } 

 

Keterangan : 

Pada contoh program diatas, pada baris pertama dituliskan 

diawalannya tanda doubleslash (//). Maksudnya adalah sebagai 

komentar, artinya baris tersebut tidak akan dieksekusi oleh program. 

Kita dapat menuliskan apapun setelah tanda tersebut dan berlaku hanya 

satu baris. 

Sedangkan untuk penulisan komentar lebih dari satu baris 

digunakan tanda /* .. */ dimana komentar dituliskan diantara tanda /* 

dan */ seperti tampak pada baris ke 3 dan 4. Biasanya tanda tersebut 

digunakan oleh programmer untuk memberi penanda atau keterangan 

pada tiap baris program seperti pada baris 5. 

Pada baris kedua terdapat code #include, yang diawali dengan 

tanda crash (#). Ini dapat kita sebut dengan preprocessor directive. 

preprocessor directive merupakan perintah-perintah untuk 

memberitahukan kepada compiler untuk melakukan berbagaimacam 

definisi seperti menggunakan (include) file librari misalnya stdio.h, 

karena didalam file tersebut mengandung beberapa fungsi yang akan 

digunakan didalam program. 

Sedangkan pada baris ke 5 – 8 merupakan isi dari program. Pada 

baris ke 5 terdapat instruksi main() dimana pada baris tersebut 

merupakan fungsi utama atau program utama. Maksudnya adalaha pada 

baris tersebut merupakan penanda awal dari eksekusi sebuah program. 
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Untuk awal instruksi ditandai dengan kurung kurawal. Seperti pada 

program diatas, pada baris ke-5 (tanda {) merupakan awal dari program 

utama dan berakhir pada baris ke-8. 

Pada baris dke-6 (printf("Hello World !")) merupakan instruksi 

untuk mencetak tulisan “Selamat Datang” kelayar. Sedangkan pada baris 

ke-7 (return 0) merupakan nilai kembali dari fungsi utama yaitu nilainya 

adalah 0. Perlu diperhatikan bahwa setiap instruksi pada perogram 

harus diakhiri dengan tanda semicolon (;). 

Untuk menuliskan variabel, kita dapat menuliskannya pada 

bagian isi program. Contoh penulisan variabelnya adalah : 

 

#include <stdio.h> 

main () { 

    int x; 

    string nama; 

    float BB; 

    char jKelamin; 

    bool status; 

    ... 

    } 

 

Secara teori, pemrogram dapat memberikan nama apapun pada 

sebuah variabel karena penamaan variabel bertujuan untuk 

memudahkan pemanggilan kembali. Namun, ada beberapa panduan 

yang biasa diacu pemrogram dalam penamaan variabel, antara lain: 

 

1. Huruf pertama pada nama variabel menunjukkan tipe data dari 

variabel. 
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Contoh: diawali dengan 'c' untuk variabel char, 'i' untuk integer, 

's' untuk string, dan seterusnya. Panduan penamaan ini disebut 

dengan Charles Simyoni Hungarion Notation. 

2. Nama variabel harus cukup jelas menunjukkan tujuan 

penggunaan variabel tersebut. 

Contoh: sNama adalah variabel string untuk menyimpan nama, 

cJenisKelamin adalah variabel char untuk menyimpan jenis 

kelamin, bStatus adalah variabel boolean untuk menyimpan 

status. 

3. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi kosong atau 

karakter khusus ! @ # $ % ^ & * ( ) { } [ ] ’ ” ; : < > , . / ? | dan \. 

Beberapa pemrogram menggunakan ‘_’ untuk memisahkan kata 

di nama variabel. 

Contoh: cJenis_kelamin, sNama_orang_tua, iNilai_akhir 

4. Cara lain untuk memisahkan kata dalam nama variabel adalah 

dengan memberikan huruf besar di awal tiap kata. 

Contoh: cJenisKelamin, sNamaOrangTua, iNilaiAkhir 

 

Setelah sebuah variabel dideklarasikan, variabel dapat menyimpan nilai. 

Pengisian nilai ke dalam sebuah variabel dalam sebuah program dapat 

dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 

 

Secara langsung 

Contoh: 

cJenisKelamin = "P" 

sNamaOrangTua = "Jeremy Thomas" 

iNilaiAkhir = 99 

 

Dengan inputan 

Contoh: 
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Input (cJenisKelamin) 

Input (sNamaOrangTua) 

Input (iNilaiAkhir) 

 

  

Contoh program untuk memberikan nilai pada sebuah variabel : 

#include <stdio.h> 

    main() { 

    int lA,lB; 

    String NamaA, NamaB; 

    // Pengisian secara Langsung 

    lA = 20; 

    NamaA = "Joko Handono"; 

    // Pengisian dengan Inputan 

    scanf (“%i”,&lB); 

    scanf (“%s”,&NamaB); 

    // Menampilkan Kelayar 

    printf (“Nilai lA : %i”,lA); 

    printf (“Nilai lB : %i”,lB); 

    printf (“Nilai NamaA : %s”,NamaA); 

    printf (“Nilai NamaB : %s”,NamaB); 

    } 

 

Pada contoh program diatas, kita melihat ada tanda "%i" dan "%s". 

Fungsi tanda tersebut adalah untuk menkonfersi nilai inputan menjadi 

tipe yang sesuai dengan yang diterima atau mengubah nilai dari tipe data 

dasar menjadi tipe karakter untuk ditampilkan dilayar. 

Karena pada dasarnya, dalam pemprograman bahasa C++ nilai 

input atau nilai yang dapat ditampilkan berupa karakter. Sedangkan 



 30 

didalam program, nilai tersebut harus sesuai dengan tipe data yang 

dideklarasikan. 

Sebagai contoh pada baris ke-10, variabel "lB" tipe datanya adalah 

integer. Untuk mengubah tipe masukan menjadi integer, maka 

digunakan "%i". Biasanya, string tersebut diawali dengan huruf pertama 

tipe datanya, misalnya float -> %f, String -> %s dan seterusnya. 

Khusus untuk inputan, nama variabelnya harus diawali dengan 

string “&” seperti tampak pada baris ke 10 dan 11. 

 

2.3. Operator 

Operator adalah pengendali operasi yang akan dilakukan pada 

beberapa operan sehingga membentuk sebuah ekspresi. Secara umum, 

dalam sebuah ekspresi terdapat sebuah operator yang diapit dua operan. 

 

Contohnya pada ekspresi: 

x + y 

x dan y adalah operan, sedangkan 

"+" adalah operatornya 

 

Terdapat tiga macam operator yang biasa digunakan dalam 

pemrograman, yaitu: 

 

1. Operator Aritmatik 

Operator ini membentuk perhitungan aritmatik. Kedua operan 

dari operasi aritmatik ini dapat berupa nilai integer atau real. 

Operator yang termasuk tipe ini adalah: 

Output dari operasi aritmatik akan memiliki tipe data yang sama 

dengan tipe data kedua operannya. Misalnya, jika sebuah 

bilangan integer dijumlahkan dengan bilangan integer lainnya 

maka outputnya adalah bilangan integer juga. Selain itu perlu 
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diperhatikan pula bahwa sebuah operator aritmatik tidak dapat 

diterapkan pada dua bilangan dengan tipe data yang berbeda. 

2. Operator Assignment 

Dalam pemprograman bahasa C++, Operator ini digunakan 

memasukan nilai kedalam sebuah variabel, tanpa menghilangkan 

atau mengosongkan nilai variabel sebelumnya.  

3. Operator Relasional 

Operator ini membandingkan dua operan dan hasilnya berupa 

nilai boolean (BENAR atau SALAH). Operasi relasional dapat 

dilakukan pada dua nilai dengan tipe data yang sama: tipe data 

integer, riil, char, string, maupun boolean. Berikut ini adalah 

operator relasional: 

4. Operator logika 

Operator logika adalah operator yang digunakan untuk 

mengkombinasikan hasil ekspresi yang mengandung operator 

relasional. 
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Bagian 4 Konstruksi Algoritma Program  

4.1. Algoritma Pemrograman 

Algoritma & pemrograman adalah sesuatu yang berbeda. Kendati 

demikian, keduanya kerap dianggap sama. Belajar algoritma komputer 

akan membuat Anda mampu mengetahui definisi, dan membedakan 

kedua istilah tersebut. Anda juga akan mengetahui bahasa 

pemrograman. Dikutip dari Oolish Blog UNS, algoritma adalah urutan 

langkah-langkah logis penyelesaian sebuah masalah yang disusun secara 

logis dan sistematis. 

Mengenai asal- usul dari kata algoritma itu sendiri bukan 

merupakan sesuatu yang penting dalam pembahasan di dunia 

pemrograman. Setiap langkah dalam program algoritma ini haruslah 

logis dan jelas. Yang dimaksud jelas adalah memiliki nilai benar atau 

salah dan tidak memiliki nilai di tengah-tengah. Alogoritma juga erat 

kaitannya dengan step by step dalam melakukan pekerjaan. Anda akan 

melihat proses dari sebuah hasil kerja. 

Algoritma pemrograman tidak selalu identik dengan angka. 

Terdapat 3 pertimbangan dalam pemilihan algoritma. Ke-3 

pertimbangan tersebut adalah benar, baik, dan efisien. Benar berarti 

output dari algoritma tersebut tidak salah. Sebaik apapun algoritmanya, 

jika salah, maka menjadi percuma. 

Baik maksudnya seberapa baik hasil dari algoritma tersebut 

dengan indikator kedekatan antara hasil dengan nilai yang real. Sebuah 

algoritma program haruslah efisien dari segi waktu dan memori. Jangan 

sampai algoritma tersebut menghabiskan waktu dan menghabiskan 

tempat. Sekarang, apa bedanya algoritma dengan program? Program itu 

adalah kumpulan pernyataan computer. 

Sementara metode tahapan yang sistematis di dalam program 

adalah algoritma. Dengan kata lain, sebuah program adalah 

implementasi dari bahasa pemrograman. Program itu dapat dimaknai 
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sebagai algoritma ditambah bahasa atau struktur data. Sebuah program 

yang baik, memiliki struktur data yang naik pula. Sebaliknya, struktur 

data yang buruk dengan algoritma yang baik tetap tidak akan membuat 

sebuah program menjadi baik. 

Lantas, adakah standar atau indikator yang dapat menyatakan 

baik dan buruknya sebuah algoritma? Jawabannya ada, berikut adalah 

syarat-syarat sebuah algoritma pemrograman komputer dikatakan baik. 

Algoritma komputer harus efisien dimana prosesnya dapat diselesaikan 

secepat mungkin dengan frekeusi perhitungan yang sependek mungkin. 

Dengan kata lain, tidak boros sumber daya. 

Algoritma yang baik harus dengan mudah diimplementasikan ke 

perangkat komputer. Program algoritma yang baik harus mudah 

dipahami. Hal ini berlaku tidak diskriminatif dimana siapapun dapat 

dengan mudah memahami algoritma tersebut. Dampak buruk dari 

susahnya dimengerti sebuah algoritma adalah kesulitan pengelolaan 

algoritma. 

Akurasi tinggi adalah syarat lain dari program algoritma yang 

baik. Mana bisa menjadi algoritma yang digunakan secara profesional 

jika hasilnya tidak akurat. Semakin umum maka semakin baik. Algoritma 

yang baik adalah algoritma yang berlaku umum dan tidak terbatas pada 

1 bidang spesifik. Jika bisa sampai berlaku umum, maka algoritma 

tersebut mampu menyelesaikan masalah dan bermanfaat di berbagai 

bidang. Algoritma dan pemrograman yang baik memiliki langkah-

langkah yang jelas dan detail. Setiap proses tepat dan lengkap dimana 

tidak tanggung, penuh kejelasan, dan penuh kepastian. 

Algoritma yang baik juga harus bisa dikembangkan. Bukan tidak 

mungkin sebuah algoritma yang tampak sederhana bisa terus 

dikembangkan untuk menghasilkan hasil yang lebih tinggi dan lebih baik 

hasilnya. Ternyata ada banyak algoritma yang telah dibuat. Menentukan 

mana saja algoritma yang penting tentu bukan pekerjaan yang mudah. 
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Namun, terdapat 32 algoritma yang paling umum di gunakan di dunia 

komputer oleh para ilmuwan IT. Tentu tidak semua contoh algoritma 

pemrograman tersebut perlu untuk ditampilkan. 

Berikut adalah 10 dari 32 algoritma pemrograman yang paling 

umum digunakan di dunia komputer. 

1. Pencariam Beam 
Pencarian Beam adalah algoritma yang mengoptimalkan 

pencarian terbaik pertama. Sebagaimana pencarian terbaik pertama, 

pencarian ini menggunakan fungsi heuristic untuk mengevaluasi node-

node yang diperiksa. 

2. Pencarian Binary 
 

Teknik untuk menemukan nilai tertentu di linear array dengan 

mengesampingkan setengah data setiap langkah. 

3. Kompresi Data 
Kompresi data atau source coding adalah proses encoding sebuah 

informasi menggunakan bit yang lebih sedikit ketimbang representasi 

tanpa kode yang harus menggunakan skema encoding yang spesifik. 

4. Branch and Bound 

 

Gambar 2 Branch and Bound 
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Sebuah metode algoritma umum untuk menemukan solusi 

optimal dari beragam masalah pada pengoptimalan. Hal tersebut 

terutama pada masalah optimasi disktir dan kombinasi. 

5. Hashing 
Sebuah fungsi untuk merangkum atau mengidentifikasi data 

secara probabilistik. Biasanya hal ini bermakna satu orang menerapkan 

rumus matematika ke data, menghasilkan string yang mungkin unik 

untuk data tersebut. String tersebut jauh lebih pendak dari data orisinal. 

Namun, data tersebut dapat digunakan untuk pengidentifikasian. 

6. Dynamic Programming 

 

Gambar 3 Dynamic Programming 

Metode mengurangi runtime algoritma yang menampilkan sub-

masalah tumpang tindih dan substruktur optimal. 

7. Maximum Flow 
Permasalahan maximum flow adalah menemukan hukum melalui 

alur aliran yang maksimal. Kadang-kadang hal ini didefinisikan sebagai 

menemukan nilai aliran seperti itu. Lebih lanjut, masalah ini dapat dilihat 

sebagai kasus khusus dari masalah alur aliran yang lebih kompleks. 

Maximum flow juga terkait dengan pemotongan di dalam jaringan oleh 

teori Max-flow min-cut. Algoritma Ford-Fulkerson menghitung aliran 

maksimal dalam jaringan aliran. 
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8. Metode Newton 
Metode Newton adalah algoritma yang efisien untuk menemukan 

perkiraan ke nol dari fungsi bernilai nyata. Metode Newton juga 

merupakan algoritma yang dikenal untuk menemukan akar persamaan 

dalam satu atau lebih dimensi. Ini juga dapat digunakan untuk 

menemukan maksimal lokal dan fungsi minimal lokal. 

9. Karatsuba Multiplication 
Untuk sistem yang perlu mengalikan angka dalam kisaran 

beberapa ribu digit layaknya sistem aljabar komputer dan perpustakaan 

bignum, perkalian panjang dinilai terlalu lambat. Sistem ini 

menggunakan perkalian Karatsuba. 

10. Q-Learning 

 

Gambar 4 Q-Learning 

Q-Learning adalah teknik pembelajaran penguatan yang bekerja 

dengan mempelajari fungsi dari nilai tindakan yang 

memberikan utility yang diharapkan untuk mengambil tidaknakan pada 

situasi tertentu. Selain itu hal tersebut juga ditujukan untuk mengikuti 

kebijakan sesudahnya. Kekuaran Q-Learning terletkan pada 

kemampuannya membandingkan utility yang diharapkan dari tidak 

yang ada tanpa memerlukan model lingkungan. 

 

Karena algortima berisi langkah-langkah penyelesaian masalah, 

maka tiap-tiap langkah tersebut bisa berisi aksi-aksi yang dijalankan 

secara terurut, ada pemilihan aksi dengan kondisi tertentu dan ada juga 

pengulangan terhadap aksi-aksi tertentu. Jadi, sebuah algoritma dapat 
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dibangun dari 3 konstruksi yaitu urutan atau runtunan (sequence), 

seleksi atau pemilihan dan pengulangan (repetition). 

 

4.2. Kontruksi Program 

Setiap langkah-langkah yang ada pada salah satu atau semuanya, 

berupa pernyataan-pernyataan yang berisi aksi-aksi tertentu. Jika 

sebuah pernyataan dieksekusi (dijalankan), maka aksi yang ada dalam 

pernyataan tersebut akan dikerjakan. 

Sebagai contoh untuk pernyataan yang berisi aksi tertentu, coba 

Anda perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini: 

 

Isi ember dengan air 
Kalimat tersebut adalah pernyataan yang berisi aksi untuk mengisi 
ember dengan air. 

Kalikan 2 dengan 5 
Pernyataan dengan aksi mengalikan 2 dengan 5. 

Tulis “Selamat Datang” 
Merupakan pernyataan yang berisi aksi menulis pesan “Selamat 
Datang”. 

 

Ketiga konstruksi algoritma di atas (runtunan, pemilihan dan 

pengulangan) juga berisi pernyataan-pernyataan yang akan di proses 

sesuai bentuknya masing-masing. Untuk lebih jelasnya, perhatikan 

gambar di bawah. 
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Gambar 5 Perbedaan runtunan, pemilihan, pengulangan 

Setiap persegi panjang pada gambar menunjukkan pernyataan 

yang berisi aksi-aksi tertentu dan anak panah menunjukkan aliran 

instruksi. 

 

Runtunan (sequence) 

Pada runtunan, suatu pernyataan dilaksanakan setelah pernyataan 

sebelumnya (di atasnya) selesai dieksekusi. Begitu pula untuk 

pernyataan di bawahnya.  

 

ALGORITMA tukar isi ember 

1. Tuang air dari ember A ke ember C 

2. Tuang air dari ember B ke ember A 

3. Tuang air dari ember C ke ember B 

 

Pada contoh di atas, setiap pernyataan (dan aksinya) 

dilaksanakan berurutan dari atas ke bawah satu per satu. Jika 

susunannya diubah atau dieksekusi secara acak, akan terjadi kesalahan 

dan isi kedua ember tidak dapat dipertukarkan.  

 

Pemilihan (selection) 

Di bentuk pemilihan, pernyataan baru akan dieksekusi atau 

dijalankan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Contoh seleksi ini 

secara umum dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan seperti berikut. 

 

Jika air dalam ketel mendidih, maka matikan kompor 

 

Contoh di atas memberikan pilihan untuk mematikan kompor atau 

membiarkan kompor tetap menyala dengan syarat mendidihnya air 
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dalam ketel. Kalau airnya tidak (belum) mendidih, berarti kompor tidak 

dimatikan. 

Penulisan Pseudo-code untuk bentuk pemilihan ini umumnya adalah : 

 

if air mendidih then 

matikan kompor 

if berarti jika dan then berarti maka. 

 

Struktur pemilihan ini tidak terbatas pada satu pilihan saja, 

seleksi dapat berisi beberapa pilihan sesuai keperluan. Ini insya Allah 

akan kita bahas pada posting-posting berikutnya. 

 

Pengulangan (repetition) 

Pengulangan merupakan sebuah kelebihan komputer, karena 

komputer dapat melakukan hal yang sama secara berulang-ulang tanpa 

kenal lelah. Contoh pengulangan ini misalnya, saat kita SD dulu  

mendapat hukuman menulis janji tidak akan bolos lagi sebanyak 100 

kali  

   

1. Tulis “Saya tidak akan membolos lagi” 

2. Tulis “Saya tidak akan membolos lagi” 

3. Tulis “Saya tidak akan membolos lagi” 

… 

100. Tulis “Saya tidak akan membolos lagi” 

 

Pada algoritma, kalimat “Saya tidak akan membolos lagi” cukup 

ditulis 1 kali, tetapi akan dieksekusi sabanyak 100 kali. Lebih singkat 

daripada menulis sebanyak 100 kali sampai habis, 
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Bagian 5 Pemrograman Modular 

Pemrograman modular merupakan metode pemakaian yang 

sangat mudah digunakan untuk bahasa C/C++. Pemrograman modular 

maksudnya adalah membagi program ke dalam modul-modul yang lebih 

kecil lagi dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. 

Sehingga dapat menghindari penulisan teks program yang sama berkali-

kali dan juga memudahkan dalam melakukan pelacakan kesalahan 

dalam program yang sedang kita buat. Modul pada bahasa C++ dikenal 

dengan nama fungsi (function), Bahasa C terdiri dari fungsi-fungsi, baik 

yang langsung dideklarasikan dalam program ataupun dipisah di dalam 

header file. Fungsi yang selalu ada pada program C++ adalah fungsi 

“main”. 

 

5.1. Keuntungan menggunakan Modular / fungsi 
1. Untuk mengurangi  pengulangan penulisan program yang sama 

2. Agar program menjadi lebih terstruktur sehingga mudah 

dipahami dan lebih mudah untuk dikembangkan 

3. Menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-

langkah yang lebih sederhana atau kecil. 

4. Memecah program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan 

oleh programmer-programmer atau dipecah menjadi beberapa 

tahap sehingga mempermudah pengerjaan dalam sebuah projek 

5. Menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya 

perbuatan iseng seperti memodifikasi atau mengubah program 

yang kita buat 

6. Meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan, jika terjadi 

suatu kesalahan kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan 

saja dan tak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh 

program. 
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7. Dapat melakukan pendekatan top-down, Program besar dapat 

dipisah menjadi program-program kecil.  

8. Dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga koordinasi 

mudah.  

9. Kemudahan dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur 

logika jelas dan kesalahan dapat dilokalisasi dalam suatu modul 

tertentu saja.  

10. Modifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu 

saja tanpa mengganggu program keseluruhan. 

11. Mempermudah dokumentasi.  

12. Reusability: Suatu modul dapat digunakan kembali oleh program 

atau modul lain. 

 

5.2. Skema Umum Pemrograman Modular / fungsi 
 

 

Gambar 6 Skema Pemrograman Modular 

 

5.3. Pembagian sebuah Jenis Fungsi 
1.    Standard Library Function 

Standard Library Function adalah fungsi-fungsi yang telah 

disediakan oleh C dalam file-file header atau librarynya. Misalnya: 

https://3.bp.blogspot.com/-ltB_aZmzZwQ/Vz_WhNR1voI/AAAAAAAADFE/LWcjf-yrnAY10Iy-7taBJIcMj1LqY3qbACLcB/s1600/zz.png
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clrscr(),  getch(). Untuk function ini kita harus mendeklarasikan terlebih 

dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan 

preprosesor direktif. Misalnya: #include <conio.h>. 

2.    Programmer-Defined Function 

Adalah function yang dibuat oleh programmer sendiri. Function 

ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program, letaknya terpisah 

dari program utama, dan bisa dijadikan satu ke dalam suatu library 

buatan programmer itu sendiri yang kemudian juga di-includekan jika 

ingin menggunakannya. 

 

5.4. Rancangan pembuatan fungsi 
Ada beberapa hal yang harus di ketahui untuk penulisan sebuah fungsi : 

1. Data yang diperlukan sebagai inputan 

2. Informasi apa yang harus diberikan oleh fungsi yang dibuat ke 

pemanggilnya 

3. Algoritma apa yang harus digunakan untuk mengolah data 

menjadi informasi 

 

Selain itu ada 2 jenis tipe penulisan fungsi : 

1.    Penulisan fungsi  di luar fungsi main() 

Bagian dari program yang menggunakan fungsi terletak setelah definisi 

dari fungsi, maka deklarasi dari fungsi dapat tidak dituliskan. 

Contoh : 
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Gambar 7 Penulisan Fungsi diluar Fungsi 

 

Di atas dapat dilihat fungsi dilakukan diluar fungsi main (), jadi tidak 

harus mendeklarasikan fungsi terlebih dahulu. 

 

2.    Penulisan fungsi  di dalam fungsi main() 

bagian dari program yang menggunakan fungsi diletakkan sebelum 

definisi dari fungsi, maka deklarasi dari fungsi diperlukan. 

Contoh : 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-h8FQ2H33W_E/Vz_WhozwlcI/AAAAAAAADFI/5p7KtXag9q0Y_Tk0faBfagD9ukNXFnOnQCKgB/s1600/zzz.png
https://3.bp.blogspot.com/-h8FQ2H33W_E/Vz_WhozwlcI/AAAAAAAADFI/5p7KtXag9q0Y_Tk0faBfagD9ukNXFnOnQCKgB/s1600/zzz.png
https://3.bp.blogspot.com/-h8FQ2H33W_E/Vz_WhozwlcI/AAAAAAAADFI/5p7KtXag9q0Y_Tk0faBfagD9ukNXFnOnQCKgB/s1600/zzz.png
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Gambar 8 Penulisan Fungsi di dalam Fungsi 

 

 Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa jika penulisan fungsi 

didalam fungsi main () maka deklarasi fungsi diperlukan. 

 

5.5. Jenis fungsi Programmer-Defined Function  

1. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai (void) 

2. Fungsi yang mengembalikan nilai (nonvoid) 

 

Fungsi void 

Fungsi yang void sering disebut juga prosedur, Disebut void karena 

fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat 

dari hasil proses fungsi tersebut. 

Ciri-ciri :   

• tidak adanya keyword return. 

• tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi. 

https://4.bp.blogspot.com/-Ir4ODq_5l9w/Vz_WjJ3SGwI/AAAAAAAADFQ/avJbTPzfYC4VBOjIV4eH3uCWPng8nC-aQCKgB/s1600/zzzzzz.png
https://4.bp.blogspot.com/-Ir4ODq_5l9w/Vz_WjJ3SGwI/AAAAAAAADFQ/avJbTPzfYC4VBOjIV4eH3uCWPng8nC-aQCKgB/s1600/zzzzzz.png
https://2.bp.blogspot.com/-zT0sKgowfXo/Vz_Wi2H9OUI/AAAAAAAADFM/TrVecpM3lCEqG2NwzyfKDR70_gzwQruzgCKgB/s1600/zzzz.png
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• menggunakan keyword void. 

Tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya, Tidak memiliki nilai 

kembalian fungsi, Keyword void juga digunakan jika suatu function tidak 

mengandung suatu parameter apapun.  

 

Fungsi non void 

Fungsi non-void disebut juga function, Disebut non-void karena 

mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses 

function tersebut 

Ciri-ciri : 

• ada keyword return 

• ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi 

• tidak ada keyword void 

• Memiliki nilai kembalian 

Dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe 

data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya. 

Contoh program : 

 

 

Gambar 9 Fungsi non void 

 
 

5.6. Pemanggilan Fungsi 

https://4.bp.blogspot.com/-Ir4ODq_5l9w/Vz_WjJ3SGwI/AAAAAAAADFQ/avJbTPzfYC4VBOjIV4eH3uCWPng8nC-aQCKgB/s1600/zzzzzz.png
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Pada dasarnya fungsi dapat memanggil fungsi lain, bahkan fungsi 

dapat memanggil dirinya sendiri (rekursif), Untuk lebih detailnya 

rekursif adalah suatu proses atau prosedur dari fungsi yang memanggil 

dirinya sendiri secara berulang-ulang. Karena proses dalam Rekursif ini 

terjadi secara berulang-ulang maka harus ada kondisi yang membatasi 

pengulangan persebut, jika tidak maka proses tidak akan pernah 

berhenti sampai memori yang digunakan untuk menampung proses 

tersebut tidak dapat menampung lagi (Penuh). 
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Bagian 6 Tuples, Dictionary, dan Pemrosesan 
Data 
 

6.1. Tuples 

Sebuah tupel adalah urutan objek Python yang tidak berubah. Tupel 

adalah urutan, seperti daftar. Perbedaan utama antara tupel dan daftarnya 

adalah bahwa tupel tidak dapat diubah tidak seperti List Python. Tupel 

menggunakan tanda kurung, sedangkan List Python menggunakan tanda 

kurung siku. 

Membuat tuple semudah memasukkan nilai-nilai yang dipisahkan 

koma. Secara opsional, Anda dapat memasukkan nilai-nilai yang dipisahkan 

koma ini di antara tanda kurung juga. Sebagai contoh : 

 

#Contoh sederhana pembuatan tuple pada bahasa pemrograman python 

 

tup1 = ('fisika', 'kimia', 1993, 2017) 

tup2 = (1, 2, 3, 4, 5 ) 

tup3 = "a", "b", "c", "d" 

 

Tupel kosong ditulis sebagai dua tanda kurung yang tidak berisi apa-

apa, contohnya : tup1 = (); Untuk menulis tupel yang berisi satu nilai, Anda 

harus memasukkan koma, meskipun hanya ada satu nilai, contohnya : tup1 = 

(50,) Seperti indeks String, indeks tuple mulai dari 0, dan mereka dapat diiris, 

digabungkan, dan seterusnya 

Untuk mengakses nilai dalam tupel, gunakan tanda kurung siku untuk 

mengiris beserta indeks atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia 

pada indeks tersebut. Sebagai contoh : 

 

#Cara mengakses nilai tuple 
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tup1 = ('fisika', 'kimia', 1993, 2017) 

tup2 = (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) 

 

print ("tup1[0]: ", tup1[0]) 

print ("tup2[1:5]: ", tup2[1:5]) 

 

Setelah Anda mengeksekusi kode diatas, hasilnya akan seperti dibawah ini : 

tup1[0]: fisika  tup2[1:5]: (2, 3, 4, 5)  

 

Tuple tidak berubah, yang berarti Anda tidak dapat memperbarui atau 

mengubah nilai elemen tupel. Anda dapat mengambil bagian dari tupel yang 

ada untuk membuat tupel baru seperti ditunjukkan oleh contoh berikut. 

tup1 = (12, 34.56) 

tup2 = ('abc', 'xyz') 

 

# Aksi seperti dibawah ini tidak bisa dilakukan pada tuple python 

# Karena memang nilai pada tuple python tidak bisa diubah 

# tup1[0] = 100; 

 

# Jadi, buatlah tuple baru sebagai berikut 

tup3 = tup1 + tup2 

print (tup3) 

 

Menghapus elemen tuple individual tidak mungkin dilakukan. Tentu 

saja, tidak ada yang salah dengan menggabungkan tupel lain dengan unsur-

unsur yang tidak diinginkan dibuang. 

Untuk secara eksplisit menghapus keseluruhan tuple, cukup gunakan 

del statement. Sebagai contoh 

tup = ('fisika', 'kimia', 1993, 2017); 
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print (tup) 

del tup; 

print "Setelah menghapus tuple : " 

print tup 

 

Tupel merespons operator + dan * sama seperti String; Mereka berarti 

penggabungan dan pengulangan di sini juga berlaku, kecuali hasilnya adalah 

tupel baru, bukan string. 

Sebenarnya, Tuple merespons semua operasi urutan umum yang kami 

gunakan pada String di bab sebelumnya. Dibawah ini adalah tabel daftar 

operasi dasar pada Tuple python 

 

Python Expression Hasil Penjelasan 

len((1, 2, 3)) 3 Length 

(1, 2, 3) + (4, 5, 6) (1, 2, 3, 4, 5, 6) Concatenation 

(‘Halo!’,) * 4 

(‘Halo!’, 

‘Halo!’, 

‘Halo!’, 

‘Halo!’) 

Repetition 

3 in (1, 2, 3) True Membership 

for x in (1,2,3) : print 

(x, end = ‘ ‘) 
1 2 3 Iteration 

 

Karena tupel adalah urutan, pengindeksan dan pengiris bekerja 

dengan cara yang sama untuk tupel seperti pada String, dengan asumsi 

masukan berikut 

Dengan asumsi input berikut : T = ('C++', 'Java', 'Python')  
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Python Expression Hasil Penjelasan 

T[2]  'Python'  Offset mulai dari nol 

T[-2]  'Java'  Negatif: hitung dari kanan 

T[1:]  

('Java',  

'Python')  

Slicing mengambil bagian 

Python menyertakan fungsi built-in sebagai berikut 

Python Function Penjelasan 

cmp(tuple1, tuple2)  # Tidak lagi tersedia dengan Python 3 

len(tuple)  Memberikan total panjang tuple. 

max(tuple)  
Mengembalikan item dari tuple dengan 

nilai maks. 

min(tuple)  
Mengembalikan item dari tuple dengan 

nilai min. 

tuple(seq)  Mengubah tuple menjadi tuple. 

 

6.2. Dictionary 

Dictionary Python berbeda dengan List ataupun Tuple. Karena setiap 

urutanya berisi key dan value. Setiap key dipisahkan dari value-nya oleh titik 
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dua (:), item dipisahkan oleh koma, dan semuanya tertutup dalam kurung 

kurawal. Dictionary kosong tanpa barang ditulis hanya dengan dua kurung 

kurawal, seperti ini: {}. 

Nilai kamus bisa berupa tipe apa pun, namun key harus berupa tipe 

data yang tidak berubah seperti string, angka, atau tupel. 

Untuk mengakses elemen Dictionary, Anda dapat menggunakan 

tanda kurung siku yang sudah dikenal bersama dengan key untuk 

mendapatkan nilainya. Berikut adalah contoh sederhananya : 

#Contoh cara membuat Dictionary pada Python 

 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'} 

print ("dict['Name']: ", dict['Name']) 

print ("dict['Age']: ", dict['Age']) 

 

Anda dapat memperbarui Dictionary dengan menambahkan entri baru 

atau pasangan nilai kunci, memodifikasi entri yang ada, atau menghapus entri 

yang ada seperti ditunjukkan pada contoh sederhana yang diberikan di bawah 

ini. 

#Update dictionary python 

 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'} 

dict['Age'] = 8; # Mengubah entri yang sudah ada 

dict['School'] = "DPS School" # Menambah entri baru 

 

print ("dict['Age']: ", dict['Age']) 
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print ("dict['School']: ", dict['School']) 

 

Anda dapat menghapus elemen Dictionary individual atau menghapus 

keseluruhan isi Dictionary. Anda juga dapat menghapus seluruh Dictionary 

dalam satu operasi. 

Untuk menghapus seluruh Dictionary secara eksplisit, cukup gunakan 

del statement. Berikut adalah contoh sederhana : 

#Contoh cara menghapus pada Dictionary Python 

 

dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'} 

 

del dict['Name'] # hapus entri dengan key 'Name' 

dict.clear()     # hapus semua entri di dict 

del dict         # hapus dictionary yang sudah ada 

 

print ("dict['Age']: ", dict['Age']) 

print ("dict['School']: ", dict['School']) 

 

Python menyertakan fungsi built-in sebagai berikut : 

Fungsi 

Python 
Penjelasan 

cmp(dict1, 

dict2) 
Membandingkan unsur keduanya. 
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Fungsi 

Python 
Penjelasan 

len(dict) 
Memberikan panjang total Dictionary. Ini sama 

dengan jumlah item dalam Dictionary. 

str(dict) 
Menghasilkan representasi string yang dapat dicetak 

dari Dictionary 

type(variable) 

Mengembalikan tipe variabel yang lulus. Jika variabel 

yang dilewatkan adalah Dictionary, maka akan 

mengembalikan tipe Dictionary. 

 

Python menyertakan method built-in sebagai berikut : 

Method Python Penjelasan 

dict.clear() Menghapus semua elemen Dictionary 

dict.copy() Mengembalikan salinan Dictionary 

dict.fromkeys() 
Buat Dictionary baru dengan kunci dari seq dan 

nilai yang disetel ke nilai. 

dict.get(key, 

default=None) 

For key, nilai pengembalian atau default jika 

tombol tidak ada dalam Dictionary 

dict.has_key(key) 
Mengembalikan true jika key dalam Dictionary, 

false sebaliknya 

dict.items() 
Mengembalikan daftar dari pasangan tuple 

dictionary (key, value) 
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Method Python Penjelasan 

dict.keys() Mengembalikan daftar key dictionary 

dict.setdefault(key, 

default=None) 

Mirip dengan get (), tapi akan mengatur dict 

[key] = default jika kunci belum ada di dict 

dict.update(dict2) 
Menambahkan pasangan kunci kata kunci dict2 

ke dict 

dict.values() Mengembalikan daftar nilai dictionary 

 

6.3. Pemrosesan Data 

Terhitung ada 4 tipe data antara lain tipe data numerik, 

string, boolean, dan tuple yang mampu menjadi key dalam 

dictionary. 

Terdapat tiga tipe yang termasuk ke dalam tipe data 

numerik, antara lain integer, float, dan complex. Ketiganya dapat 

menjadi entah itu key atau value dalam dictionary. 

>>> # Dictionary dengan key dan value bertipe bilangan bulat (integer
)  
... bulat = {1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5}  
>>> bulat  
{1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5} 
 
>>> # Dictionary dengan key dan value bertipe bilangan desimal (float
)  
... desimal = {1.0:1.0, 2.0:2.0, 3.0:3.0, 4.0:4.0, 5.0:5.0}  
>>> desimal  
{1.0:1.0, 2.0:2.0, 3.0:3.0, 4.0:4.0, 5.0:5.0}  
 
>>> # Dictionary dengan key dan value bertipe bilangan kompleks (co
mplex)  
... kompleks = {1j:1j, 2j:2j, 3j:3j, 4j:4j, 5j:5j}  
>>> kompleks  
{1j:1j, 2j:2j, 3j:3j, 4j:4j, 5j:5j} 
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Tipe data string atau tipe data teks juga dapat menjadi key 

dan value sebuah dictionary, meskipun kita tahu bahwa tipe 

data ini juga termasuk ke dalam tipe data berurut. 

>>> # Dictionary dengan key dan value bertipe String 
... teks = {"1":"Ani", "2":"Budi", "3":"Cita", "4":"Dika", "5":"Ega"} 
>>> teks 
{'1': 'Ani', '2': 'Budi', '3': 'Cita', '4': 'Dika', '5': 'Ega'} 

 

Tipe data boolean terdiri dari dua nilai, True dan False. 

Meskipun hanya terdiri dari dua nilai, tipe data ini juga dapat 

menjadi dua atribut (key dan value) tipe data dictionary.  

>>> # Dictionary dengan key dan value bertipe boolean 
... boolean = {True:True, False:False} 
>>> boolean 
{True: True, False: False} 

 

Selain string yang sudah disebutkan sebelumnya, key 

dictionary juga dapat terdiri dari tipe data berurut lain seperti 

tuple. 

>>> # Dictionary dengan key dan value bertipe tuple 
... tupel = {(1,):("A",), (2,):("B",), (3,):("C",)}  
>>> tupel 
{(1,): ('A',), (2,): ('B',), (3,): ('C',)} 

 

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak semua 

tipe data bisa menjadi anggota dictionary, ada beberapa yang 

tidak diizinkan menjadi anggota dictionary seperti list, set, dan 

dictionary itu sendiri. 

List dalam dictionary hanya bisa menjadi value, jika 

menjadi key ia akan error. 

>>> # Dictionary dengan value List 
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... daftar = {1:[1]} 
>>> daftar 
{1: [1]} 
 
>>> # Dictionary dengan key List  
... daftar = {[1]:1} 
Traceback (most recent call last): 
  File "", line 1, in  
TypeError: unhashable type: 'list' 

Set juga begitu, dalam dictionary hanya mampu bertindak 

sebagai value. 

>>> # Dictionary dengan value Set  
... himpunan = {1:{1}}  
>>> himpunan  
{1: {1}}  
 
>>> # Dictionary dengan key Set  
... himpunan = {{1}:1} 
Traceback (most recent call last): 
  File "", line 1, in  
TypeError: unhashable type: 'set' 

 

Dictionary sendiri juga begitu hanya bisa berperan 

sebagai value saja. 

>>> # Dictionary dengan value sesama Dictionary 
... kamus = {1:{1:"1"}} 
>>> kamus 
{1:{1:"1"}} 
 
>>> # Dictionary dengan key sesama Dictionary 
... kamus = {{1:"1"}:1} 
Traceback (most recent call last): 
  File "", line 1, in  
TypeError: unhashable type: 'dict' 

 

Karena key bertindak sebagai indeks maka ada dua cara 

yang dapat digunakan untuk mengakses (value) dictionary.  

Cara manual di sini maksudnya, kita mengakses anggota 

dictionary secara individu atau satu persatu secara manual. 

Untuk menerapkan cara ini, kita memerlukan nama variabel 
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yang bersangkutan diikuti dengan tanda kurung siku. Nah, di 

dalam kurung siku inilah key setiap anggota diletakkan. Lebih 

jelasnya lihat rumus berikut. 

>>> nama_variabel[kunci] 

Untuk penerapan kodenya sebagai berikut. 

>>> siswa = {1:"Ani", 2:"Budi", 3:"Cita", 4:"Dika", 5:"Ega")  
>>> siswa[1] 
'Ani' 
>>> siswa[5] 
'Ega' 

 

Tipe data dictionary termasuk salah satu objek iterasi. 

Objek iterasi sendiri merupakan objek yang dapat menghasilkan 

proses pengulangan, yang mana dari hal ini kita dapat 

menggunakan perulangan untuk mengakses anggotanya. Objek 

iterasi mencakup semua tipe data yang masuk ke dalam kategori 

struktur data, selain itu string juga termasuk objek iterasi. 

Berikut salah satu program untuk menampilkan value 

dari anggota dictionary dengan menggunakan perulangan.  

>>> siswa = {1:"Ani", 2:"Budi", 3:"Cita", 4:"Dika", 5:"Ega"}  
>>> for i in siswa:  
...   print(siswa[i])  
...  
Ani 
Budi 
Cita 
Dika 
Ega 

Kita juga bisa menampilkan key masing-masing anggota. 

>>> siswa = {"A":"Ani", "B":"Budi", "C":"Cita", "D":"Dika", "E":"Ega
"}  
>>> for i in siswa:  
...   print(i)  
...  
A 
B 
C 
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D 
E 

Mutable artinya data di dalam dictionary dapat diubah, sama 

seperti list dan set. 

>>> siswa = {1:"Ani", 2:"Budi", 3:"Cita", 4:"Dika", 5:"Ega"} 
>>> siswa[3] = "Fauzan" 
>>> siswa 
{1: 'Ani', 2: 'Budi', 3: 'Fauzan', 4: 'Dika', 5: 'Ega'} 

Lawannya adalah immutable (tidak bisa diubah) seperti string 

dan tuple. 

>>> # Immutable pada Tuple  
... siswa = ("Ani", "Budi", "Cita", "Dika", "Ega") 
>>> siswa[2] = "Fani" 
Traceback (most recent call last): 
  File "", line 1, in  
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment 
 
>>> # Immutable pada String 
... angka = "012345" 
>>> angka[2] = "9" 
Traceback (most recent call last): 
  File "", line 1, in  
TypeError: 'str' object does not support item assignment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagian 7 Budaya Digital 

Era digital lahir dari evolusi dalam digitalisasi. Keberadaannya 

memberi dampak perubahan yang signifikan pada dalam dunia bisnis 

dan organisasi. Hampir semua dimensi kehidupan sosial masyarakat 

modern pun terimbas evolusi digital. Era digital telah membentuk 
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tatanan baru dimana manusia dan teknologi hidup berdampingan dan 

senantiasa berkolaborasi. Realitas ini turut menebalkan kesadaran kita 

bahwa manusia sungguh sangat bergantung pada teknologi yang 

merupakan produk ciptaannya sendiri. Revolusi besar itu sedang 

melanda kehidupan manusia hingga mencapai puncaknya dalam 

Revolusi Industri 4.0. Setidaknya, pada titik 4.0 ini kita telah terhubung 

dengan spesies yang sama di jagat virtual cukup dengan sebuah gadget 

mobile phone. 

Jagat virtual menjadi tempat perjumpaan baru dan menghadirkan 

kolaborasi meski tanpa kehadiran fisik. Kehadiran mobile phone seperti 

ponsel cerdas telah mengubah kehidupan kita hanya sebatas 

genggaman.  Kedigdayaan jaringan internet  telah melenyapkan batasan-

batasan geografis ataupun fisik. Revolusi Industri 4.0  menjadikan 

aksesibilitas semakin cepat dan murah berkat komputasi awan (cloud 

computing) dan dengan internet untuk segala (interent of things) pada 

akhirnya memicu  terjadinya transformasi yang masif  terutama dalam 

dunia bisnis maupun dalam kehidupan sosial masyarakat modern 

umumnya. Situasi itulah yang dilukiskan oleh Chris Skinner (2018), ia 

menegaskan bahwa  digitalisasi planet ini sedang menghasilkan sebuah 

transformasi besar. Semua orang di bumi akan terlibat di dalam jaringan 

dan semua orang di bumi akan mendapatkan kesempatan berbicara, 

berdagang atau berbisnis serta bertransaksi dengan semua orang 

lainnya dalam waktu nyata. 

 

Kolaborasi 

Konvergensi teknologi informasi dan kehadiran teknologi yang 

memicu lahirnya revolusi industri 4.0 telah mengubah struktur perilaku 

organisasi dan bisnis. Pelaku bisnis harus menata  ulang organ vital 

bisnisnya yang kini tak lagi relevan, usang dan mubazir. Banyak 

perusahaan yang terdisrupsi oleh pendatang baru yang mengusung 



 60 

inovasi baru dalam hal business model dan business process. Memori 

kita tertuju pada bisnis transportasi online, ketika Gojek dan Grab tiba-

tiba muncul mengusik pemain lama yang mungkin tak pernah 

membayangkan situasi seperti ini. Dalam kurun waktu yang relatif 

singkat, telah banyak pelaku bisnis yang tumbang akibat ketidaksiapan 

menerima perubahan di era revolusi digital. Ada sekian banyak 

perusahaan besar dan kecil yang mengalami keruntuhan akibat arus 

transformasi dalam bisnis. Maka demi terhindar dari situasi tersebut, 

tuntutan akan pentingnya kolaborasi menjadi semakin kritikal. 

Kolaborasi memungkinkan transformasi dapat bekerja secara 

optimal sekaligus memperkuat bisnis berbasis economic sharing. Prinsip 

kolaborasi adalah berbagi, setidaknya itulah yang bisa kita jumpai di 

Coworking Space yang kini banyak dijumpai di banyak kota besar di 

Indonesia. Ruang Coworking Space ini banyak digemari oleh 

professional bisnis dan entrepreneur. Ruang ini semakin favorit karena 

dilengkapi dengan fasilitas yang sangat  memadai dan nyaman baik 

untuk interaksi, diskusi, networking maupun untuk berselancar di di 

dunia maya. Ekosistem digitalnya terasa kental memicu kreativitas ide 

melalui kegiatan pitching ataupun crowd sourcing. Tidaklah heran 

ruangan Coworking Space ini banyak melahirkan ide-ide bisnis dan 

bahkan menjadi rumah bagi para penghuni kota yang sedang merintis 

bisnis digital. Singkatnya, keberadaan Coworking Space pada akhirnya 

mengubah paradigma kita perihal ruang bekerja dan belakar sebab ia 

kini telah menjadi kantor pribadi anda sekaligus laboratorium belajar 

pembentukan karakter yang kreatif dan dinamis. 

 

Manusia di Balik Budaya Digital 

Ada tiga pokok penting dari uraian di atas. Pertama, dunia digital 

sulit untuk dipisahkan dari kehidupan manusia. Hampir semua sendi 

kehidupan manusia dan bisnis memanfaatkan keunggulan digital. Kedua, 
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transformasi digital adalah pintu masuk terjadinya perubahan. Ketiga, 

Manusia sebagai agen perubahan dalam budaya digital. Keunggulan 

digital telah menjadi kekuatan baru yang memungkinkan terjadinya 

kolaborasi, fleksibilitas dan profit sharing. Konsekuensinya adalah 

dengan melakukan perubahan yang bahkan secara radikal terkait proses 

bisnis, model bisnis dan bahkan melakukan investasi teknologi baru. 

Ketiga point tersebut tentu saling berkaitan satu dengan yang 

lainnya. Namun demikian, saya menempatkan manusia sebagai faktor 

yang paling fundamental. Argumentasinya adalah bahwa manusia 

adalah agen perubahan. Ia harus mengaktualisasikan dirinya dengan 

membangun harmonisasi dalam bisnis dan organisasi. Ia harus 

memperkuat kapabilitas digital dan membentuk ekosistem digital yang 

memadai sehingga budaya digitalpun dapat bertransformasi dalam 

bisnis dan organisasi. Membangun  budaya digital tentu bukanlah hal 

yang mudah. Namun yang pasti bahwa transformasi digital menuntut  

komitment kuat seorang pemimpin dalam membangun budaya digital. 

Teknologi senantiasa berdiri di belakang perubahan radikal dan 

perubahan  yang paling konstan dalam organisasi adalah change the 

culture. 

 

 

 

 

Bagian 8 Metode System Thinking   

Di awal millenium ini dunia sedang menghadapi beberapa persoalan 

besar yang saling terkait satu sama lain dalam satu jalinan permasalahan yang 

kompleks. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya 

dengan mengandalkan satu bidang keahlian saja, tanpa mengubah secara 

mendasar cara kita memandang persoalan tersebut. Cara berpikir sistem 
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adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memandang 

persoalan secara lebih holistik. 

Setelah dua ribu tahun yang tercatat dalam penanggalan, dunia ini 

telah mengalami perubahan besar di segala bidang kehidupan. Kemajuan 

teknologi secara signifikan telah menjadikan dunia terhubung dalam suatu 

jaringan informasi yang memungkinkan orang berkomunikasi dengan orang 

di belahan dunia yang lain dalam hitungan detik, memberikan pemahaman 

bahwa bumi hanyalah setiik air di tengah lautan tata surya yang maha luas, 

memungkinkan orang tahu bahwa di dalam segenggam tanah di hutan tropis 

Amazon terkandung beraneka ragam spesies bakteri yang jumlahnya jauh 

lebih banyak daripada populasi seluruh umat manusia di dunia ini. 

Kemajuan ini bukannya tidak berdampak. Kemiskinan sebagai 

ekspresi dari kesenjangan dan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan 

besar-besaran adalah salah satu potret umum yang terjadi di negara-negara 

yang melakukan pembangunan. Setelah melakukan pembangunan dengan 

sukses yang tampak dalam GNP dan GDP, ternyata pembangunan 

menyisakan berbagai persoalan seperti hutang luar negeri yang tak terbayar, 

kerusakan hutan, berkurangnya sumber daya alam yang tak dapat 

diperbaharui, berkurangnya kualitas sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui, meningkatnya kesenjangan sosial, meningkatnya kemiskinan, 

pelanggaran HAM, perang, dan akumulasi kapital dunia ke tangan 

perusahaan-perusahaan multinasional yang tak terjangkau oleh hukum 

negara. 

Ilmu pengetahuan modern telah memecah persoalan-persoalan dunia 

ini menjadi bagian-bagian kecil, misalnya berdasarkan sektor. Masalah 

ekonomi dipecahkan oleh ekonom, masalah politik dipecahkan oleh politikus. 

Masalah lingkungan dipecahkan oleh para ahli Ekologi. Pendekatan ini 

disebut pendekatan reduksionis.. Padahal semua persoalan ini bukanlah 

persoalan yang berbeda-beda, melainkan hanyalah sisi-sisi yang berbeda dari 

bangunan yang sama, realitas dunia ini. Persoalan ini berhubungan satu 

dengan yang lain dalam satu jaring-jaring permasalahan yang kompleks. Apa 
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yang diputuskan oleh sekelompok elite di sidang PBB akan berpengaruh 

terhadap kehidupan para petani di Banglades dan sebaliknya. Keputusan 

untuk berhenti bertani yang dilakukan oleh salah seorang petani di pelosok 

Irian akan berpengaruh pada persediaan pangan dunia. 

Dunia sedang mencari bentuknya. Dunia sedang berevolusi ke satu 

tingkat peradaban baru yang lebih berkualitas daripada tingkat peradaban 

sebelumnya. Hal ini berarti harus ada penyelesaian terhadap persoalan-

persoalan umum dunia seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan dan 

kerusakan lingkungan tadi. Dengan paradigma yang lama, yakni pendekatan 

reduksionis, permasalahan-permasalahan tadi tidak mungkin terselesaikan. 

Dibutuhkan sebuah paradigma baru mengenai cara manusia 

memandang persolan dunia ini yang akan menentukan langkah-langkah 

penyelesaian yang akan diambil. Hal itu dapat terjadi jika segenap umat 

manusia bekerja-sama ke arah perubahan itu. 

Cara berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan 

agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih 

menyeluruh dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi 

dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan 

mengubah sistem secara efektif. 

 

8.1. Pendekatan Sistem 

Sistem adalah sekumpulan elemen yang berhubungan satu dengan 

yang lainnya dan membentuk fungsi tertentu. Sistem dikelompokkan menjadi 

dua yaitu sistem statis yang tidak berubah terhadap waktu dan sistem dinamis 

yang sellau berubah dengan berubahnya waktu. 

Ilmu pengetahuan modern telah mencapai kemajuannya dengan 

memecah-mecah sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan 

mempelajari secara mendalam masing-masing bagian itu. Pendekatan ini 

tidak berlaku untuk sistem. Sebuah sistem adalah lebih daripada bila seluruh 

komponennya dijumlahkan. Dan sistem akan bekerja bila seluruh 

komponennya terletak dan terhubung pada tempatnya. 
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Termasuk di dalam cara berpikir sistem adalah kemampuan untuk 

melihat melalui lensa yang berbeda. Lensa-lensa tersebut adalah time horizon 

(rentang waktu) dan space horizon (rentang tempat). 

Pemilihan lensa akan mempengaruhi isu yang diangkat dan cara 

penanganan masalah. Misalnya masalah banjir di Jakarta. Perspektif waktu 

beberapa minggu akan menyebabkan orang memandag banjir sebagai 

persoalan yang memerlukan evakuasi bagi para korban dan pembangunan 

tanggul darurat. Perspektif waktu 5 sampai 10 tahun menempatkan banjir 

sebagai isu kebutuhan pembangunan bendungan baru. Perspektif 30 tahun 

menempatkan banjir sebagai dampak dari kebijakan tata ruang yang salah. 

Dalam interval 100 tahun, banjir dapat disadari sebagai dinamika pergeseran 

aliran sungai dan isu yang diangkat adalah kebijakan tata ruang yang 

disesuaikan dengan dinamika tersebut. Keseluruhan pengertian dari 

fenomena banjir tidak berasal dari satu perspektif saja. Dengan kata lain, tidak 

ada satu pun lensa yang hanya benar sendiri. 

Dalam kurun waktu yang lebih panjang, banjir dapat dilihat sebagai 

salah satu bagian dari fenomena perubahan dunia yang konstan dan 

bagaimana banjir di sungai Gangga India dapat mempengaruhi pasar pangan 

global. 

Para pemikir sistem mengubah tingkat perhatian (level of perspective) 

mereka dari masalah kepada sistem yang memuat masalah tersebut. Tingkat 

ini dapat mencakup paradigma, data, perilaku, struktur sebab akibat (cause-

and-effect structure), kebijakan, maupun institusi dan budaya. Pada setiap 

tingkat diperlukan pemahaman tersendiri akan sistem yang dimaksud. 

 

Hal-hal yang perlu dipahami 

Beberapa nilai yang terkandung dalam cara berpikir sistem : 

1. Menghargai bagaimana model mental mempengaruhi cara pandang 

kita 

2. Mengubah perspektif untuk melihat leverage point baru 

3. Melihat pada kesalingtergantungan (interdependencies) 
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4. Merasakan dan menghargai kepentingan jangka panjang dan 

lingkungan 

5. Memperkirakan yang biasanya tidak diperkirakan 

6. Berfokus pada struktur yang membangun dan menyebabkan perilaku 

sistem 

7. Menyadari bagian yang tersulit tanpa tendensi untuk 

menyelesaikannya dengan tergesa-gesa 

8. Mencari pengalaman 

9. Menggunakan bahasa pola dasar dan analogi untuk mengantisipasi 

perilaku dan kecenderungan untuk berubah. 

 

Ada tiga bentuk representasi yang membantu menjelaskan perilaku sistem: 

• Data dalam urutan waktu (time series data): Data ini adalah data 

perilaku riil sistem yang terjadi pada saat tertentu, misalnya tinggi air 

di sungai ketika banjir pada saat tertentu. Ini adalah cara paling 

sederhana untuk mengamati sistem. 

• Diagram modus referensi (Reference Mode Diagram): Ini 

menggambarkan gerakan dari 3 atau 4 variable kunci yang saling 

berhubungan (sebuah pola perilaku) pada sistem selama jangka waktu 

tertentu. Diagram ini didasarkan pada rentang waktu yang cukup untuk 

melihat struktur yang membentuk perilaku. 

• Diagram struktural (Structural Diagram): Diagram struktural adalah 

jaringan hubungan sebab-akibat (cause-and-effect relationships) yang 

menentukan perilaku sistem. Diagram struktural ini terdiri atas link dan 

loop yang membentuk pola hubungan sebab akibat. Link adalah 

hubungan antara dua variabel di dalam sistem. Disebut positif apabila 

penambahan pada satu variable menyebabkan penambahan juga pada 

variable yang lain. Loop adalah satu lingkaran sebab akibat yang 

terdapat di dalam sistem. Loop disebut positif apabila penambahan pada 

satu variabel menyebabkan penambahan pada sistem tersebut secara 
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global. Sebuah sistem dapat terdiri atas banyak loop. Sebuah loop yang 

dominan mempengaruhi perilaku sistem disebut dominant loop. 

 

8.2. Contoh  
Hubungan antara populasi dan kelahiran adalah sebuah link positif. 

Semakin banyak populasi akan menyebabkan semakin banyak kelahiran. 

Hubungan antara kelahiran dan populasi adalah sebuah link yang juga positif. 

Semakin banyak kelahiran akan menyebabkan semakin banyak populasi. 

Kedua link positif ini akan membentuk loop positif. Artinya penambahan 

pada salah satu variabel, baik populasi maupun kelahiran akan menyebabkan 

penambahan terus menerus pada dua variabel tersebut. 

Hubungan antara populasi dengan kematian adalah sebuah link 

positif. Semakin banyak populasi akan menyebabkan orang yang ami 

semakin banyak. Sebaliknya hubungan antara kematian dengan populasi 

adalah link negatif. Semakin banyak kematian maka jumlah populasi akan 

semakin menurun. Hubungan keseluruhan antara populasi dengan kematian 

membentuk loop negatif. 

 

8.3. Studi kasus 
Kasus berikut ini adalah persoalan yang dihadapi oleh para petani di 

sebuah desa di Bogor. Penduduk desa tersebut rata-rata memiliki lebih dari 

dua anak meskipun banyak ibu mengaku mengikuti program KB. 

Sebagian besar penduduk desa tersebut buta huruf dan sedikit di 

antaranya pernah sekolah meskipun tidak tamat sekolah dasar. Sebagian dari 

mereka tingkat keinginan sekolahnya rendah sementara sisanya yang 

berkeinginan kuat terbentur masalah biaya. 

Mata pencaharian utama mereka adalah bertani. Selama dua puluh 

tahun terakhir pola budidaya yang dominan berlangsung di desa tersebut 

adalah pola revolusi hijau, tampak dari cirinya yang intensif menggunakan 

pupuk kimia dan pestisida. Saat ini para petani mengeluh harga pupuk dan 

benih bertambah tinggi, sementara harga jual produk di tingkat petani sangat 
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rendah. Ditambah lagi dengan hama tanaman yang makin parah, kualitas 

benih yang terus menurun dan kualitas tanah yang makin tidak subur. 

Selain bertani penduduk juga mencari penghasilan tambahan di kota, 

misalnya dengan menjadi buruh atau berjualan kecil-kecilan dalam skala 

yang sangat kecil. Manajemen keuangan mereka masih sangat lemah terbukti 

dengan bercampurnya uang untuk kebutuhan usaha dengan uang untuk 

kebutuhan sehari-hari. Ini juga disebabkan oleh modal dan penghasilan yang 

mereka peroleh sangat kecil. 

Dalam sepuluh tahun terakhir tingkat kepemilikan tanah para petani 

terus menurun seiring dengan tumbuhnya real-estate mewah di sekitar desa 

tersebut. Di tambah lagi desa tersebut terletak perbukitan yang sangat cocok 

untuk membangun kuburan Cina. Saat ini rata-rata penduduk memiliki 

kurang dari seperempat hektar. 

Para pemuda di desa tersebut sebagian besar adalah penganggur yang 

menggantungkan hidupnya pada orang tua mereka atau pada pekerjaan-

pekerjaan sesaat seperti menjadi tukang bangunan, kuli angkut, pedagang dan 

buruh pabrik musiman. Sebagian lagi hidup dalam sulitnya hidup sebagai 

preman dan tukang palag, menghabiskan waktu untuk minum dan judi. 

Gadis-gadis desa itu terjebak pada ritual hidup mulai dari anak-anak 

menjadi kemudian menunggu seseorang untuk menikahinya. Sebagian dari 

mereka terjebak pada masalah kawin cerai dalam usia muda. Suami mereka 

menikah dengan orang lain, meninggalkannya bersama anak-anak mereka 

yang masih kecil. 

Penduduk desa tersebut menganut agama Islam yang taat dan sangat 

tunduk kepada para kiyai. Tiga kali seminggu ibu-ibu mengikuti acara 

pengajian di rumah-rumahanggota kelompok secara bergantian. Naik haji 

adalah suatu prestise tersendiri dan dianggap lebih penting ketimbang 

penggunaan uang untuk keperluan lain. Syukuran adalah budaya yang 

dilakukan setiap ada peringatan hari-hari yang dianggap penting, misalnya 

perkawinan, kelahran, sunatan, serta berbagai peringatan hari raya agama. 
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Pengeluaran untuk sosial penduduk desa ini seringkali lebih besar daripada 

pengeluaran pribadi mereka. 

Salah satu konsep yang digunakan oleh systems thinker untuk 

melakukan analisis adalah “system’s iceberg”. Dengan konsep ini, 

seorang systems thinker akan melihat bahwa sebuah kejadian (event) 

mungkin saja tidak berdiri sendiri. Berbeda dengan pendekatan 

reductionsim (yakni: breakdown masalah besar, cari solusinya satu-

satu); systems thinking mencoba melihat permasalah secara holistik, 

kait mengkait dan memerlukan trade-off. 

 

Contohnya adalah berita terbaru tentang penumpang KRL: 

“banyak penumpang KRL yg lebih senang hinggap di atap kereta”. Reaksi 

dari Perumka? beberapa metode udah dicoba: diteriakin pake speaker – 

gagal-; ditusuk-tusuk pakai galah -gagal maning-, disemprot-semprot, 

saya yakin juga tidak akan efektif [mereka nanti akan pake ponco sambil 

naik KRL, mungkin?]. 

Bagaimana systems thinker akan melihat permasalahan ini dari 

konsep system’s iceberg? Systems thinker melihat sebuah permasalahan 

setidaknya dalam tiga tingkatan: kejadian (event), perilaku (system 

http://budihartono.files.wordpress.com/2008/02/krl.jpg
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behavior), dan struktur (underlying structure). Semakin ke dalam, 

analisis semakin syusyah karena konsep yg digunakan semakin abstrak. 

Namun biasanya, jika dilakukan dengan baik, solusi yg tersedia akan 

lebih baik. 

 

 

8.4. Event – pendekatan reaktif 
Tingkatan paling atas adalah jenjang kejadian atau ‘event’. 

Jenjang inilah yang paling kasat mata, biasanya bisa ditangkap oleh 

panca indera. Tgl 30 Februari, seorang penumpang KRL jatuh dari atap 

KRL, seminggu kemudian dua orang lagi jatuh. Ini adalah contohnya. 

Pada gunung es, ‘kejadian’ terletak di atas permukaan laut, 

sehingga semua orang akan bisa melihatnya. Analis yang tidak terlatih, 

bahkan sebagian manajer cenderung akan bereaksi terhadap kejadian. 

Jadi kata kuncinya adalah reaktif. Analis dan manajer yang bekerja pada 

level ini akan bertindak reaktif, seperti pemadam kebakaran. Jika ada 

kejadian kemudian akan bereaksi. Kejadian demi kejadian akan terlihat 

seperti kejadian acak tanpa terlihat ada kaitannya (seemingly unrelated 

random events). 

Karena kejadian demi kejadian terlihat acak, maka mereka akan 

sangat sibuk ‘memadamkan api yg sedang terjadi’ dari satu kebakaran ke 

kebakaran lain. Slogan anda adalah ‘working hard’, karena semua energi 

dan waktu anda akan terkuras untuk pekerjaan rutin “memadamkan api 

http://budihartono.files.wordpress.com/2008/02/iceberg.jpg
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yang tak habis-habisnya” tanpa sempat melakukan hal lainnya. 

Pernahkah anda merasakan hal seperti ini? 

Untuk kasus penumpang jatuh dari KRL, pendekatan reaktif 

misalnya adalah dengan memperketat keamanan: memasang kawat 

berduri di atap KRL. Dua tiga hari setelah pemasangan mungkin tak ada 

lagi yg naik ke atap. Tapi, tentu kita tahu, penumpang KRL lebih kreatif 

lagi. Kawat berduri bisa dicabutin di hari keempat; petugas sibuk 

memasang lagi di hari ketujuh dst. Kucing-kucingan. Petugas PERUMKA 

sibuk ‘memadamkan api’ ~ working hard. 

Jangan heran, karena pendekatan ini yg paling mudah, analisisnya 

pun paling kasat mata, banyak sekali pengambil kebijakan (pemerintah, 

manajer) yg akhirnya terjebak menggunakan pendekatan ini yg kadang 

berhasil tapi seringnya tidak. 

 

8.5. Perilaku sistem – pendekatan antisipatif 
Tingkatan yang lebih mendalam yg bisa dilakukan adalah dengan 

mengamati perilaku sistem. Satu faktor penting yg harus diperhatikan 

pada level ini adalah waktu. Dengan kata lain, kita akan coba melihat 

dinamika sistem dari satu waktu ke waktu yg lain. 

Kumpulan kejadian-kejadian bisa dilihat dalam rentetan waktu 

sehingga -mudah-mudahan- akan terlihat pola-pola tertentu. Pada level 

analisis ini, kejadian tidak lagi dilihat secara individual sebagai fenomena 

random – pola / kecenderungan mudah-mudahan akan terlihat. 

Jika kita punya pola data kejadian masa lalu so what gitu loh? We lha, 

tentunya IE-ers akan segera bisa mengatakan: “hore kita bisa prediksi 

masa depan”. Kalo udah bisa memprediksi masa depan? Tentu kita bisa 

lakukan perencanaan antisipatif – kita tak lagi sekadar reaktif. Kita udah 

mulai working smart not only hard. 

Sebagai contoh untuk kasus KRL tadi. Jika kebetulan ada 

karyawan PERUMKA yg membuat catatan kejadian accident dan incident 
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(near miss) dari waktu ke waktu; mungkin tren atau pola nya akan 

keliatan. 

Dari historical data yg ada, kemudian mungkin bisa dilihat bahwa 

ternyata pola data jumlah kecelakaan penumpang jatuh terkait dengan 

hari gajian. – Ini misalnya lho-. Pas hari gajian dan beberapa hari 

berikutnya, ternyata jumlah kecelakaan menurun. Pas tanggal tua, 

kecelakaan naik signifikan. Dengan pendekatan kedua (melihat perilaku 

sistem), akhirnya PERUMKA bisa melakukan perencanaan antisipatif 

untuk masa mendatang. Misalnya, saat-saat tanggal-tanggal tua 

keamanan ditingkatkan atau strategi lain yg lebih kreatif dan dikaitkan 

dengan tanggal tua / muda. 

Sampai level ini anda sudah menggunakan pendekatan lumayan 

smart – tapi belum terlalu smart. Kejadian yg terihat berulang tidak akan 

bisa dihentikan / dicegah dengan pendekatan antisipatif. Kejadian tetap 

akan berulang, tapi anda sudah lebih siap: kapan harus mencurahkan 

resources untuk working hard – kapan anda bisa gunakan waktu untuk 

berpikir. 

 

8.6. Struktur sistem – pendekatan generatif 
Pendekatan terakhir ini paling susah, karena analis dan 

pengambil kebijakan harus memiliki kemampuan analitis abstrak plus 

visi. Untuk bisa melakukan analisis tahap ini, analis yg terlatih sekalipun 

biasanya untuk setiap kasus perlu bantuan pendekatan (1) dan (2) 

sebelum kemudian menyelam ke pendekatan (3). 

Pada pendekatan ini, analis perlu mencoba melihat keterkaitan antara 

satu faktor dengan faktor lain. Tak ada faktor yg berdiri sendiri. Faktor-

faktor yg saling mengait inilah yang nantinya memunculkan pola / 

kecenderungan yg biasa ditangkap analis level (2). Systems thinker biasa 

bekerja pada level (3) ini. 



 72 

Melihat struktur sebuah sistem tidaklah mudah. Kadang 

hubungan antarfaktor terpisah oleh lokasi dan waktu. Sistem juga 

berubah setiap waktu, tidak jelas batasnya, dll. Jika analis bisa 

menggunakan pendekatan(3) ini, diharapkan solusi akan bisa 

digenerate. Anda tidak lagi hanya reaktif, ataupun antisipatif 

karena anda bisa mengenerate ide untuk mengubah sistem anda 

menjadi lebih baik. 

Untuk kasus KRL, dengan bantuan pendekatan (2), anda melihat 

adanya hubungan antara tanggal tua dan tingginya kecelakaan. Anda 

kemudian mencoba mendalami dengan pendekatan (3), melihat struktur 

dari sistem. Ternyata didapatkan bahwa hubungan antara tanggal tua 

dan kecelakaan adalah hubungan tak langsung. Variabel yg 

menghubungkan keduanya adalah “uang transport yg tersisa di kantong” 

-ini misalnya lagi lho. 

Gambar ruwetnya kira-kira seperti di bawah ini. Cara bacanya 

bisa dilihat misalnya di sini. Perhatian: analisis ini hanya ilistrasi fiktif, 

namun metode yg sama bisa digunakan untuk menganalisis kasus yg 

sebenarnya. 

 

Dari contoh analisis tersebut, bisa kita lihat beberapa hal: 

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_04.htm
http://budihartono.files.wordpress.com/2008/02/naikatap.jpg
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- faktor-faktor yg ada ternyata saling mengkait. pemecahan masalah 

di satu tempat mungkin punya akibat negatif pada faktor lain; 

- strukur sistem sifatnya sangat abstrak, sulit dideteksi, sulit 

dimodelkan; 

- dengan melihat struktur sistem, kita bisa men-generate beberapa 

alternatif solusi. Misalnya: 

a) meningkatkan kapasitas KRL sehingga kepadatan KRL bisa 

diturunkan sehingga menurunkan minat penumpang untuk naik ke 

atap 

b) menyediakan model transportasi alternatif (misal: monorail ) 

sehingga penumpang bisa dipecah ke berbagai jenis moda. 

Sekali lagi contoh di atas adalah fiktif, demikian juga dengan 

alternatif-alternatif solusi yg ditawarkan. 

Intinya adalah, dengan menyelami sistem sampai level strukturnya, kita 

bisa mendapatkan (men-generate) ide-ide solusi yg sifatnya bisa 

mengubah sistem dan tak mungkin terpikirkan jika kita menggunakan 

pendekatan (1) reaktif atau (2) antisipatif. Di level ini, anda bisa katakan 

bahwa anda sudah working smart. 

 

Bagian 9 Metode Critical Thinking  
 

Deep dialogue (dialog mendalam) dapat diartikan sebagai 

percakapan antara orang-orang (dialog) yang diwujudkan dalam 

hubungan interpersonal, saling ada keterbukaan, jujur dan 

mengandalkan kebaikan. Sedangkan ciritical thinking (berpikir kritis) 

adalah kegiatan berpikir yang dilakukan dengan mengoperasikan 

potensi intelektual untuk menganalisis, membuat pertimbangan dan 

mengambil keputusan secara tepat serta melaksanakannya secara benar. 

Menurut Kamdi, DD/CT proses pembelajarannya dikonstruksikan untuk 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman melalui dialog secara 
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mendalam dan berfikir kritis, tidak saja menekankan keaktifan peserta 

pada aspek fisik, tetapi juga aspek intelektual, sosial, mental, emosional, 

dan spiritual. 

Pendekatan DD/CT ini dapat membantu guru untuk menjadikan 

pembelajaran bermakna bagi siswa, karena dalam pendekatan ini 

pembelajaran sebanyak mungkin terpusat pada siswa. Jadi pendekatan 

ini siswa dilatih untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, 

menemukan konsep, dan memecahkan permasalahan melalui dialog 

mendalam dan berpikir kritis dengan guru dan sesama siswa. 

Beberapa prinsip yang harus dikembangkan dalam deep 

dialogue/critical thinking antara lain adanya komunikasi dua arah, 

prinsip saling memberi yang terbaik, menjalin hubungan kesederajatan 

dan keberadaban, serta empatisitas yang tinggi. Dengan demikian, deep 

dialogue/critical thinking mengandung nilai-nilai demokrasi dan etis, 

sehingga keduanya dapat dimiliki oleh siswa, selain pemahaman 

terhadap materi pembelajaran itu sendiri.[3] Model pembelajaran Deep 

Dialogue/Critical Thinking adalah model pembelajaran yang 

mengkonsentrasikan kegiatan pembelajaran untuk mendapatkan 

pengetahuan dan pengalaman, melalui dialog secara mendalam dan 

berpikir kritis. 

Penyusunan rancangan pembelajaran Deep Dealogue / Critical 

Thinking dilakukan empat tahapan utama yaitu : 

(1) Mengembangkan komunitas (Comunity building ) 

(2) Analisis isi ( content analysis) 

(3) Analisis latar cultural (cultural setting analysis) 

(4) Pengorganisasian materi (content analysis)[4] 

 

Pertama, membangun komunitas belajar tahap ini merupakan 

bagian refleksi diri guru terhadap dunia siswanya. Pandangan dunia 

guru yang dimiliki oleh siswanya menjadi bagian yang berguna, dalam 
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menyususn rancangan pembelajaran yang bernuansa dialog yang 

mendalam dan berfikir kritis. Kegiatan refleksi ini meliputi indentifikasi 

pengalaman guru dan pengalaman siswanya, kelas belajar dan 

sebagainya. 

Kedua, analisis isi proses untuk melakukan identifikasi seleksi 

dan penetapan pembelajaran. Proses ini ditempuh dengan berpedoman 

ramburambu materi yang terdapat dalam kurikulum yang antara lain 

standar minimal, urutan (sequence) dan keluasaan (scope) materi, 

kompetensi dasar yang dimilikinya serta keterampilan yang 

dikembangkan. Di samping menganalisis guru hendaknya guru 

hendaknya menggunakan pendekatan nilai moral yang substansinya 

meliputi prinsif komunikasi, etika komunikasi dan mekanisme 

komunikasi. 

Ketiga, analisis latar yang dikembangkan dari latar kultural dan 

siklus kehidupan (life cycle). Dalam analisis ini mengandung dua konsep, 

yaitu konsep wilayah atau lingkungan (lokal, regional, nasional dan 

global) dan konsep manusia berserta aktifitasnya yang mencakup 

seluruh aspek kehidupan (ipoleksosbudhankam). Selain itu, analisis 

latar juga mempertimbangkan nilai-nilai kultural yang tumbuh dan 

berkembang serta dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat serta 

kemungkinan kebermanfaatannya bagi kehidupan peserta didik. Dalam 

kaitan itu, analissi latar berhubungan erat dengan prinsip yang harus 

dikembangkan dalam mengajarkan nilai dan moral, yaitu prinsip dari 

mudah ke yang sukar, dari yang sederhana menjadi kompleks, dari 

konkrit ke abstrak, dari lingkungan sempit/dekat ke lingkungan yang 

meluas. 

Keempat, pengorganisasian materi model dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip ”4W dan 1 H ” yaitu What ( apa ), Why (mengapa 

) ,When ( kapan ), where (dimana) dan How (bagaimana) . dalam 

rancangan pembelajaran keempat prinsif ini harus di warnai oleh ciri – 
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ciri pembelajaran Deep Dealogue/ Critical Thinking. Dalam menuju 

pelakonan, nilai- nilai moral dan critical thinking dalam upaya 

pencapaian dan pemahan konsep, dan pengembangan konsep. 

 

Kelebihan dari model pembelajaran Deep Dialogue/Critical Thinking 

(DD/CT) adalah sebagai berikut : 

• Deep Dealogue/Critical Thinking digunakan untuk melatih siswa 

untuk mampu berfikir kritis, dan imajinatif, menggunakan logika, 

menganalisis fakta-fakta dan melahirkan imajinatif atas ide-ide 

lokal dan tradisional. 

• Deep Dealogue/ Critical Thinking merupakan pendekatan yang 

dapat dikolaborasikan dengan metode yang telah ada dan 

dipergunakan oleh guru selama proses pembelajaran. 

• Deep Dealogue / Critial Thinking merupakan dua sisi mata uang , 

dan merupakan hal yang inhernt dalam kehidupan peserta didik, 

oleh karena itu dalam proses pembelajaran Deep Dealogue/ 

Critical Thinkig selalu berkaitan dengan kehidupan nyata 

sehingga memudahkan siswa untuk mengerti dan memahami 

manfaat dari isi pelajaran. 

• Deep Dealogue/ Critical Thinking menekankan pada nilai, sikap 

dan kepribadian, mental, emosional dan spiritual sehingga 

peserta didik belajar dengan menyenagkan dan bergairah. 

• Melalui model pembelajaran Deep Dealogue/ Critical Thinking 

baik guru maupun siswa akan dapat memperoleh pengetahuan 

dan pengalaman karena dengan dialog yang mendalam dan 

berfikir kritis mampu memasuki ranah intelektual, fisikal, sosial, 

mental seseorang. 

• Melalui Deep Dealogue / Critical Thinking akan terbina hubungan 

antara guru dan peserta didik secara dialogis kritis, membiasakan 
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guru dan peserta didik untuk saling membelajarkan dan belajar 

hidup dan keberagaman.[6] 

 

Kekurangan dari model pembelajaran Deep Dialogue/Critical Thinking 

(DD/CT) adalah sebagai berikut : 

• Butuh waktu dan adaptasi bagi siswa yang tingkat 

kemampuannya rendah. 

• Bagi guru yang kurang kreatif akan mengalami kesulitan karena 

belum terbiasa mengkolaborasi dengan metode yang digunakan 

sebelumnya. 

• Siswa yang pasif atau tidak percaya diri akan marasa semakin 

minder, merasa paling bodoh. 

• Sulit diterima karena banyaknya keberagaman membuat guru 

dan siswa beradu keintelektualan. 

 

 

 

 

 

 

Bagian 10 Internet of Things 

Perkembangan teknologi semakin pesat dari waktu ke waktu. 

Mulai dari mobil pintar (smart car) yang bisa berjalan sendiri ke 

berbagai tujuan tanpa pengemudi manusia, hingga perangkat rumah 

pintar (smart home) semacam Alexa yang bisa otomatis bersuara 

mengingatkan untuk melakukan aktifitas sesuai jadwal. Seluruh 

teknologi terbaru ini adalah bagian dari Internet of Things. Internet of 

Things (IoT) adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki 

kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa 

memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari 

manusia ke komputer. Internet of Things (IoT) adalah struktur di mana 

objek, orang disediakan dengan identitas eksklusif dan kemampuan 
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untuk pindah data melalui jaringan tanpa memerlukan dua arah antara 

manusia ke manusia yaitu sumber ke tujuan atau interaksi manusia ke 

komputer. (Burange & Misalkar, 2015). 

IoT sudah berkembang pesat mulai dari penggabungan teknologi 

nirkabel, Micro- Electromechanical Systems (MEMS) dan juga Internet. 

IoT menggunakan beberapa teknologi yang secara garis besar 

digabungkan menjadi satu kesatuan diantaranya sensor sebagai 

pembaca data, koneksi internet dengan bebarapa macam topologi 

jaringan, Radio Frequency Identification (RFID), wireless sensor 

network dan teknologi yang terus akan bertambah sesuai dengan 

kebutuhan (C. Wang et al., 2013). IoT juga bisa mencakup teknologi-

teknologi sensor lainnya, seperti teknologi nirkabel maupun kode QR 

yang sering kita temukan di sekitar kita, contoh penerapannya dalam 

benda yang ada di dunia nyata adalah untuk pengolahan bahan pangan, 

elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya 

tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam 

dan selalu menyala aktif. IoT ini mengacu pada mesin atau alat yang bisa 

diidentifikasikan sebagai representasi virtual dalam strukturnya yang 

berbasis Internet. 

Tantangan terbesar yang bisa menjadi hambatan dalam 

mengkonfigurasi IoT adalah menjembatani kesenjangan antara dunia 

fisik dan dunia informasi dan bagaimana menyusun jaringan 

komunikasinya, dikarenakan jaringan yang dibutuhkan oleh IoT 

sangatlah kompleks. Selain itu, IoT juga memerlukan suatu sistem 

keamanan yang cukup ketat. Di samping masalah tersebut, biaya 

pengembangan IoT yang mahal juga sering menjadi faktor penyebab 

kegagalan, sehingga pembuatan dan pengembangannya bisa berakhir 

gagal produksi. 

Cara kerja IoT, dengan memanfaatkan suatu argumentasi 

pemrograman, di mana tiap- tiap perintah argumen tersebut dapat 
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menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara 

otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa dibatasi oleh jarak 

yang jauh. Internet menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin 

tersebut. Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan 

pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. 

Unsur-unsur pembentuk IoT yang mendasar adalah: 

• Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI), IoT membuat 

hampir semua mesin yang ada menjadi “Smart” (pintar). Ini 

berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita 

dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI. 

Pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan 

pengumpulan data, algoritma kecerdasan buatan, dan jaringan 

yang tersedia. Contohnya sederhana seperti meningkatkan atau 

mengembangkan perangkat lemari es/kulkas sehingga dapat 

mendeteksi jika stok susu dan sereal sudah hampir habis, bahkan 

bisa juga membuat pesanan ke supermarket secara otomatis jika 

stok akan habis. 

• Konektivitas dalam IoT, ada kemungkinan untuk membuat atau 

membuka jaringan baru, dan jaringan khusus IoT. Jaringan ini 

tidak lagi terikat hanya dengan penyedia utamanya saja. 

Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal, bisa tersedia 

pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa 

menciptakan jaringan kecil di antara perangkat sistem. 

• Sensor merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding 

mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan 

instrumen, yang mengubah IoT dari jaringan standar dan 

cenderung pasif dalam perangkat, sehingga menjadi suatu sistem 

aktif yang dapat diintegrasikan ke dunia nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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• Keterlibatan Aktif (Active Engagement), IoT mengenalkan 

paradigma yang baru bagi konten aktif, produk, maupun 

keterlibatan layanan. 

• Perangkat Berukuran Kecil. IoT memanfaatkan perangkat-

perangkat kecil yang dibuat khusus agar menghasilkan ketepatan, 

skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. 

 

 
Gambar 10 Penerapan IoT 

Berbagai macam penerapan IoT dalam beberapa sektor antara lain: 

• Pertanian 

Beberapa diantaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, 

curah hujan, kelembaban, kecepatan angin, serangan hama, dan 

muatan tanah. Data-data tersebut bisa dipakai untuk 

mengotomatisasi teknik pertanian dan dapat dipakai untuk 

mengambil keputusan (decision making) berdasarkan informasi 

yang diperoleh sehingga dapat meningkatkan kualitas dan 

kuantitas, meminimalkan risiko dan limbah, serta mengurangi 

upaya yang diperlukan dalam mengelola tanaman. Sebagai 
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contoh, petani sekarang sudah bisa memantau suhu dan 

kelembaban tanah dari jauh, dan bahkan menerapkan data yang 

diperoleh IoT untuk program pemupukan yang lebih merata. 

• Energi 

Sejumlah perangkat yang memakan energi besar saat ini sudah 

bisa terintegrasi dengan konektivitas internet yang 

memungkinkan mesin-mesin maupun jaringan untuk 

berkomunikasi dalam menyeimbangkan pembangkitan listrik 

serta penggunaan energi yang lebih hemat dan efektif. Perangkat 

ini juga bisa memungkinkan akses remote control dari pengguna. 

Selain itu, bisa juga mengaktifkan fungsi semacam penjadwalan 

(misalnya untuk menyalakan/mematikan mesin pemanas, 

mengendalikan oven, mengubah kondisi pencahayaan dari terang 

menjadi redup hingga ke gelap, dan lain sebagainya). 

• Lingkungan 

Aplikasi pemantauan lingkungan dari IoT biasanya menggunakan 

sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. 

Contoh penerapannya seperti pemantauan kualitas udara atau 

air, kondisi atmosfer atau tanah, dan dapat mencakup 

pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. IoT juga 

dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana seperti sistem 

peringatan dini Tsunami atau gempa bumi. Perangkat IoT dalam 

hal ini memiliki jangkauan geografis yang sangat luas serta 

mampu bergerak. 

• Otomatisasi Rumah. 

Perangkat IoT dimanfaatkan untuk memantau dan mengontrol 

sistem mekanis dan elektronik yang digunakan pada berbagai 

jenis bangunan, seperti industri atau perumahan. Selain itu juga 

dapat mengontrol penggunaan energi secara real-time dalam 

mengurangi konsumsi energi. Perangkat IoT dapat terintegrasi 
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menjadi sistem rumah pintar. Contoh penerapannya seperti: 

lampu menyala secara otomatis ketika malam hari, kemudian 

lampu akan mati secara otomatis pada saat jadwal tidur. Pagi hari, 

taman Anda akan disiram air oleh mesin penyiram otomatis. 

Begitu juga dengan kulkas Anda yang bisa memesan stok 

makanan sendiri ketika habis. 

• Medik dan Kesehatan 

Dalam dunia medik dan kesehatan, Perangkat IoT akan merekam 

data-data kesehatan pasien dan ditransfer langsung ke tenaga 

medis maupun Rumah Sakit. Data-data yang bisa dideteksi dan 

dikirimkan seperti detak jantung, tingkat gula dalam darah, dan 

lain sebagainya. Smartphone atau ponsel akan jadi alat pemantau 

kesehatan yang canggih dan tentunya bisa sangat membantu. 

Salah satu contoh penerapannya seperti, tempat tidur pintar yang 

bisa otomatis memberitahukan dokter atau perawat ketika 

pasien hendak bangun dari tempat tidur. 

• Transportasi 

Penerapan IoT dapat membantu manusia dalam berkomunikasi, 

mengontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai aspek 

sistem transportasi. Interaksi dinamis yang terjadi antara 

komponen-komponen itu berasal dari sebuah sistem 

transportasi. Sistem tersebut memungkinkan komunikasi antara 

kendaraan dengan kontrol lalu lintas yang lebih efektif, parkir 

yang lebih cerdas, manajemen logistik dan armada, kontrol 

kendaraan, dan juga terkait faktor keselamatan maupun bantuan 

di jalan raya. 
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Bagian 11 Cyber-Physical Systems 
 

Cyber Physical Systems ( CPS ) adalah sistem komputer yang 

mekanismenya dikontrol atau dipantau oleh algoritma berbasis 

komputer. Dalam sistem fisik siber, komponen fisik dan perangkat lunak 

saling terkait erat, mampu beroperasi pada skala spasial dan temporal 

yang berbeda , menunjukkan berbagai modalitas perilaku yang berbeda, 

dan berinteraksi satu sama lain dengan cara yang berubah sesuai 

konteks. Contoh CPS termasuk jaringan pintar , sistem mobil otonom , 

pemantauan medis , sistem kontrol industri , sistem robotika , dan 

avionik pilot otomatis . 

CPS melibatkan pendekatan transdisipliner , penggabungan teori 

sibernetika , mekatronika , desain dan ilmu proses. [3] [4] Kontrol proses 

sering disebut sebagai sistem tertanam . Dalam sistem tertanam, 

penekanannya cenderung lebih pada elemen komputasi, dan kurang 

pada hubungan yang intens antara elemen komputasi dan fisik. CPS juga 

mirip dengan Internet of Things (IoT), berbagi arsitektur dasar yang 

sama; namun, CPS menyajikan kombinasi dan koordinasi yang lebih 

tinggi antara elemen fisik dan komputasi. 

Prekursor sistem fisik siber dapat ditemukan di berbagai bidang 

seperti kedirgantaraan , otomotif , proses kimia , infrastruktur sipil, 

energi, perawatan kesehatan , manufaktur , transportasi , hiburan , dan 

peralatan konsumen .  
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Tidak seperti sistem tertanam yang lebih tradisional, CPS yang 

lengkap biasanya dirancang sebagai jaringan elemen yang berinteraksi 

dengan input dan output fisik, bukan sebagai perangkat mandiri. 

Gagasan ini terkait erat dengan konsep robotika dan jaringan sensor 

dengan mekanisme intelijen yang tepat dari kecerdasan komputasi yang 

memimpin jalur tersebut. Kemajuan yang sedang berlangsung dalam 

sains dan teknik meningkatkan hubungan antara elemen komputasi dan 

fisik melalui mekanisme cerdas, meningkatkan kemampuan beradaptasi, 

otonomi, efisiensi, fungsionalitas, keandalan, keamanan, dan kegunaan 

sistem fisik siber.  Ini akan memperluas potensi sistem cyber-fisik ke 

beberapa arah, termasuk: intervensi (misalnya, penghindaran tabrakan 

); presisi (misalnya, bedah robotik dan manufaktur tingkat nano); 

operasi di lingkungan berbahaya atau tidak dapat diakses (misalnya, 

pencarian dan penyelamatan, pemadam kebakaran, dan eksplorasi laut 

dalam ); koordinasi (misalnya, kendali lalu lintas udara , pertempuran 

perang); efisiensi (misalnya, bangunan energi tanpa jaringan ); dan 

peningkatan kemampuan manusia (misalnya dalam pemantauan dan 

pemberian layanan kesehatan ). 

Sistem fisik siber seluler, di mana sistem fisik yang diteliti 

memiliki mobilitas yang melekat, adalah subkategori yang menonjol dari 

sistem fisik siber. Contoh sistem fisik seluler termasuk robotika seluler 

dan elektronik yang diangkut oleh manusia atau hewan. Meningkatnya 

popularitas ponsel pintar telah meningkatkan minat di bidang sistem 

fisik siber seluler. Platform ponsel cerdas membuat sistem fisik siber 

seluler yang ideal karena sejumlah alasan, termasuk: 

Sumber daya komputasi yang signifikan, seperti kemampuan 

pemrosesan, penyimpanan local  Beberapa perangkat input / output 

sensorik, seperti layar sentuh , kamera, chip GPS , speaker, mikrofon, 

sensor cahaya , sensor jarak 
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Berbagai mekanisme komunikasi, seperti WiFi , 4G , EDGE , 

Bluetooth untuk menghubungkan perangkat ke Internet, atau ke 

perangkat lain. Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memungkinkan 

pengembangan cepat perangkat lunak node CPS seluler, seperti Java , [8] 

C # , atau JavaScript. Mekanisme distribusi aplikasi sudah tersedia, 

seperti Google Play Store dan Apple App Store 

Pemeliharaan dan pemeliharaan pengguna akhir, termasuk seringnya 

mengisi ulang baterai 

Untuk tugas yang membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada 

yang tersedia secara lokal, satu mekanisme umum untuk implementasi 

cepat dari node sistem fisik siber seluler berbasis ponsel menggunakan 

konektivitas jaringan untuk menghubungkan sistem seluler dengan 

server atau lingkungan cloud, yang memungkinkan tugas pemrosesan 

yang kompleks yang tidak mungkin di bawah keterbatasan sumber daya 

lokal. Contoh sistem fisik siber seluler mencakup aplikasi untuk melacak 

dan menganalisis emisi CO 2 , mendeteksi kecelakaan lalu lintas, 

telematika asuransi dan menyediakan layanan kesadaran situasional 

kepada responden pertama, mengukur lalu lintas, dan pantau pasien 

jantung.  

Aplikasi umum CPS biasanya termasuk dalam sistem otonom 

yang mendukung komunikasi berbasis sensor. Misalnya, banyak jaringan 

sensor nirkabel memantau beberapa aspek lingkungan dan 

menyampaikan informasi yang diproses ke node pusat. Jenis lain dari 

CPS termasuk smart grid , sistem otomotif otonom, pemantauan medis, 

sistem kontrol proses , robotika terdistribusi, dan avionik pilot otomatis. 

Contoh dunia nyata dari sistem semacam itu adalah Distributed 

Robot Garden di MIT di mana tim robot merawat kebun tanaman tomat. 

Sistem ini menggabungkan penginderaan terdistribusi (setiap pabrik 

dilengkapi dengan node sensor yang memantau statusnya), navigasi, 

manipulasi , dan jaringan nirkabel .  
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Fokus pada aspek sistem kontrol CPS yang meliputi infrastruktur 

kritis dapat ditemukan dalam upaya Laboratorium Nasional Idaho dan 

kolaborator yang meneliti sistem kontrol yang tangguh . Upaya ini 

mengambil pendekatan holistik untuk desain generasi berikutnya, dan 

mempertimbangkan aspek ketahananan yang tidak terkuantifikasi 

dengan baik, seperti keamanan siber, interaksi manusia dan 

interdependensi yang kompleks. 

 

Contoh lain adalah proyek CarTel MIT yang sedang berjalan di 

mana armada taksi bekerja dengan mengumpulkan informasi lalu lintas 

waktu nyata di wilayah Boston. Bersama dengan data historis, informasi 

ini kemudian digunakan untuk menghitung rute tercepat untuk waktu 

tertentu dalam sehari. 

CPS juga digunakan dalam jaringan listrik untuk melakukan 

kontrol lanjutan, terutama dalam konteks jaringan pintar untuk 

meningkatkan integrasi pembangkit terbarukan yang didistribusikan. 

Skema tindakan perbaikan khusus diperlukan untuk membatasi aliran 

arus di jaringan ketika pembangkit tenaga angin terlalu tinggi. CPS 

terdistribusi adalah solusi utama untuk jenis masalah ini  

Dalam domain industri, sistem fisik siber yang diberdayakan oleh 

teknologi Cloud telah menghasilkan pendekatan baru yang membuka 

jalan menuju Industri 4.0 sebagai proyek IMC-AESOP Komisi Eropa 

dengan mitra seperti Schneider Electric , SAP , Honeywell , Microsoft , dll. 

Mendemonstrasikan. 
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Tantangan dalam pengembangan sistem embedded dan cyber-

physical adalah perbedaan besar dalam praktik desain antara berbagai 

disiplin ilmu teknik yang terlibat, seperti perangkat lunak dan teknik 

mesin. Selain itu, saat ini tidak ada "bahasa" dalam praktik desain yang 

umum untuk semua disiplin ilmu yang terlibat di CPS. Saat ini, di pasar 

di mana inovasi cepat dianggap penting, insinyur dari semua disiplin 

ilmu harus dapat menjelajahi desain sistem secara kolaboratif, 

mengalokasikan tanggung jawab ke perangkat lunak dan elemen fisik, 

dan menganalisis pertukaran di antara keduanya. Kemajuan terbaru 

menunjukkan bahwa menggabungkan disiplin ilmu dengan 

menggunakan simulasi bersama akan memungkinkan disiplin ilmu 

untuk bekerja sama tanpa memaksakan alat atau metode desain baru. 

[24] Hasil dari proyek MODELISAR menunjukkan bahwa pendekatan ini 

layak dengan mengusulkan standar baru untuk simulasi bersama dalam 

bentuk Antarmuka Mock-up Fungsional . 
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Bagian 12 Kecerdasan Buatan 

Sadarkah kamu bahwa teknologi kecerdasan buatan atau istilah 

kerennya AI (Artificial Intelligence) saat ini sudah banyak bertebaran 

dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan AI bisa kamu 

jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten virtual Google dan 

Siri contohnya. Kecerdasan buatan memang bukan hal yang baru, namun 

perkembangannya selalu menjadi sesuatu yang menarik perhatian. 

Dalam perkembangan AI selain karena perannya sangat 

membantu manusia, juga didukung banyaknya kehadiran film fiksi 

ilmiah yang berkaitan dengan AI. Sehingga semakin menambah 

ketertarikan orang-orang terhadap AI. Perlu kamu ketahui juga, AI tidak 

selalu berupa asisten virtual seperti Jarvis pada film Iron Man atau selalu 

dalam bentuk robot. Namun AI lebih luas dari itu, AI bisa diterapkan 

dalam berbagai hal dengan menekankan pada kecerdasan mesin yang 

bisa memberikan respon layaknya manusia. 

 

“Kecerdasan kita adalah apa yang menjadikan kita 
manusia, dan AI adalah perpanjangan dari kualitas itu.” 

(Yann LeCun) 
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Saat ini hampir semua perangkat komputer atau teknologi 

modern telah banyak menerapkan  kecerdasan buatan. Seperti yang 

diungkapkan sebelumnya AI bisa kamu rasakan saat menggunakan 

smartphone melalui asisten virtual Google  atau Siri. AI diprediksi akan 

terus berkembang dan lebih cerdas lagi dan kamu tidak dapat 

menghindarinya. 

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) adalah 

simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di 

dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. 

Sedangkan menurut Mc Leod dan Schell,  kecerdasan buatan adalah 

aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk 

menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika 

kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. 

Dengan kata lain AI merupakan sistem komputer yang bisa 

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga 

manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan 

tersebut. 

AI sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk 

dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan 

pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Poin 

penting dalam proses AI adalah learning, reasoning dan self correction. 

AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Proses belajar AI 

pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan 

sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. 

Hal yang cukup menarik dari AI adalah ia mampu melakukan self 

correction atau mengoreksi diri sendiri. Jika kamu pernah mendengar 

ungkapan AI “Jika aku tidak pernah menang, maka setidaknya aku tidak 

boleh kalah” sedikit ngeri juga ya. AI memang diprogram untuk itu terus 

belajar dan membenahi diri sendiri dari kesalahan yang pernah 

dibuatnya. 
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Jika kamu masih bingung dari cara kerja AI, mari kita ambil salah 

satu contoh yaitu AlphaGo. Saat awal dikembangkan ia diberi 100 ribu 

data pertandingan Go untuk dipelajari. Kemudian, AlphaGo akan 

bermain Go bersama dengan dirinya sendiri dan setiap dia kalah dia akan 

memperbaiki cara ia bermain dan proses bermain ini akan diulang 

sampai jutaan kali. 

Salah satu kelebihan AI dibanding manusia adalah AI yang 

dimiliki oleh AlphaGo tadi adalah manusia hanya dapat bermain satu kali 

dalam satu waktu. Sedangkan AI bisa mensimulasikan beberapa 

pertandingan pada satu waktu secara bersamaan. Sehingga proses 

belajar dan pengalamannya juga bisa lebih banyak dibanding manusia. 

Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go pada 

tahun 2016 ia bisa menjadi pemenangnya. 

Secara garis besar sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan 

salah satu dari keempat faktor berikut. 

1. Acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. 

2. Thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya 

manusia. 

3. Think rationally, sistem yang mampu berpikir secara rasional. 

4. Act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional. 

 

12.1. Contoh Kecerdasan Buatan 

Kecerdasan buatan atau AI ini telah banyak diterapkan di berbagai 

bidang seperti industri, medis, pendidikan, bisnis bahkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh dari penerapan AI yang biasa kamu 

jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 

1. DeepFace Facebook 
Salah satu contoh dari AI adalah teknologi DeepFace yang dimiliki 

oleh Facebook. AI ini berfungsi untuk mengenali wajah orang yang ada pada 

postingan foto. Dengan teknologi ini, kamu tidak perlu lagi menandai 
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seseorang yang ada pada foto secara manual, karena AI ini yang akan 

melakukannya. 

Mungkin kamu bertanya-tanya, dari mana AI itu mengetahui bahwa 

orang yang ada pada foto tersebut adalah kamu? Perlu kamu ketahui bahwa 

sebelum AI dapat mengidentifikasi bahwa orang di foto itu adalah kamu, AI 

akan dilatih berdasarkan data. Datanya didapatkan saat kamu menandai orang 

di foto sebelumnya dan dari hasil saran AI terhadap orang yang ada di foto 

yang kamu setujui. Setelah AI berlatih dan memiliki banyak data maka AI 

nantinya akan dapat mengidentifikasi seseorang yang ada di foto. 

2. Rekomendasi E-Commerce 
Konsep penerapan AI yang sering kamu jumpai salah satunya 

adalah rekomendasi produk pada e-commerce. Mungkin kamu pernah 

berbelanja di salah satu e-commerce dan ketika kamu berbelanja ada 

produk-produk yang direkomendasikan untukmu. Produk yang 

direkomendasikan tersebut bukan dari seseorang yang memprediksi 

kira-kira kamu beli apa ya? Produk rekomendasi tersebut merupakan 

hasil dari proses AI. 

Lalu darimana AI mendapatkan produk-produk yang akan 

direkomendasikan tersebut? AI memperoleh data dari kamu sendiri, 

misalnya ketika kamu melakukan pencarian produk, pembelian produk 

dan kamu sudah melihat produk apa saja. Data tersebutlah yang akan 

diproses dari konsep AI yaitu data mining sehingga AI akan 

merekomendasikan produk-produk yang pas buat kamu. 

3. Asisten Virtual 

Contoh dari kecerdasan buatan berikutnya adalah asisten virtual, 

ada banyak penyedia asisten virtual seperti Google assistant, Siri atau 

Alexa. Seperti asisten pada umumnya, asisten virtual ini juga bisa kamu 

ajak berinteraksi. Selain itu asisten virtual dapat mencatat kapan kamu 

ada janji atau acara dan memberikan informasi ketika waktu acara yang 

ditentukan segera tiba. 
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Asisten virtual ini juga bisa kamu perintah untuk melakukan 

pengiriman pesan, memutar musik, membuka aplikasi dan lain 

sebagainya. Asisten virtual ini juga akan terus belajar seiring kamu 

menggunakannya, sehingga asisten virtual dapat mengetahui apa yang 

kamu sukai dan hal apa yang biasa kamu lakukan. 

Sebenarnya masih banyak lagi contoh penerapan dari AI, seperti 

fitur AI yang dimiliki oleh kamera pada smartphone yang bisa melakukan 

pengaturan kamera sesuai dengan kondisi saat itu. Atau AI dari mobil 

Tesla yang mampu berjalan tanpa adanya pengemudi. 

Penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, 

berinteraksi dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI 

terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun 

mendatang. Tentunya AI yang lebih baik lagi dengan lebih banyak 

perbaikan, pengembangan, dan penerapannya. 

 

“Kecerdasan buatan memiliki hubungan yang sama 

dengan kecerdasan seperti halnya bunga buatan dengan 

bunga” (David Parnas) 

 

Kecerdasan buatan tidak selalu dikonotasikan negatif yang akan 

menggantikan peran manusia. Walaupun ada beberapa pekerjaan yang 

bisa saja digantikan oleh AI, namun AI juga membawa pekerjaan atau 

profesi baru seperti data scientist misalnya.  

Bagian 13 Machine Learning 

Artificial Intelligence merupakan suatu cabang teknologi yang kini 

sedang diperbincangkan penggunaan nya. Teknologi yang satu ini dalam 

beberapa tahun kebelakang sudah cukup membantu hidup manusia 

dalam berbagai aspek. Produk yang mengaplikasikan Artificial 

Intelligence sendiri pun juga sudah banyak kita temui di sekitar kita. 
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Mulai dari kesehatan, mobilisasi, interaksi dengan manusia lain, atau 

interaksi robot dengan manusia. Namun dalam pengaplikasian nya, 

Artificial Intelligence terbagi menjadi beberapa cabang lho. Apa saja sih 

cabang dari Artificial Intelligence dan bagaimana cabang-cabang tersebut 

menghasilkan prototype atau bahkan produk siap pakai bagi kemudahan 

hidup manusia ? Mari kita bahas selengkap nya dibawah ini. 

 

 

 

Artificial Intelligence sebagai ilmu teknologi terbagi menjadi tujuh 

cabang. Cabang tersebut adalah Machine Learning (ML), Natural 

Languange Processing (NLP), Expert System, Vision, Speech, Planning, 

dan Robotic. Dalam artikel kali ini, kita akan membahas Machine Learning 

atau biasa disebut ML. Machine Learning merupakan cabang dari 

Artificial Intelligence dengan kemampuan mesin untuk mengakses data 

yang ada dengan perintah mereka sendiri. Machine Learning juga mampu 

mempelajari data yang ada dan melakukan tugas-tugas tertentu. Machine 

Learning mampu melakukan ini dengan metode mempelajari algoritma 

dan model statistik yang ada. 
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Sebelum membahas lebih dalam dunia Machine Learning, mari 

kita telisik sedikit sejarah perkembangan Machine Learning. ML pertama 

kali diperkenalkan oleh beberapa ilmuwan matematika terkenal seperti 

Thomas Bayes, Adrien-Marie Legendre, dan Andrey Markov pada 

sekitaran tahun 1920. Mereka memperkenalkan fundamental dan dasar-

dasar Machine Learning. Perkembangan Machine Learning kemudian 

berkembang seiring waktu, salah satu contoh nya adalah Deep Blue karya 

IBM pada 1996. Dengan menggunakan konsep Machine Learning IBM 

menciptakan alat yang mampu mengalahkan pemain catur professional. 

Mereka menggunakan algoritma alpha-beta. Beberapa karya lain terus 

berkembang seperti Google DeepMind AI dan AlphaGo. 

Tugas-tugas yang dilakukan oleh Machine Learning ini pun 

beragam. Tergantung pada jenis pembelajaran apa yang akan dilakukan 

oleh Machine Learning. Contoh nya, ada program yang tugas nya adalah 

menemukan pola-pola tertentu dari sumber data yang besar, ada pula 

yang tugas nya mengklasifikasi grup dan objek berdasarkan kesamaan 

pola. Software Machine Learning bekerja dengan memetakan input X ke 

output Y, dengan tujuan agar dataset dapat melakukan tindakan sesuai 

yang kita inginkan. Biasanya hal ini dilakukan tanpa instruksi khusus 

sehingga program ML dalam hal ini mampu menemukan hubungan 

antara satu data dengan data lain nya secara mandiri. 

Model dari Machine Learning ini sendiri tidak begitu saja 

terstruktur. Dalam hal ini disebut validation data, validasi data ini 

kemudian di masukkan kedalam sebuah model untuk menguji akurasi 

dan melakukan penyesuaian. Dari sinilah Machine ‘Learning’ atau belajar 

dimulai. Ketika metrik yang di inginkan tercapai dan model dapat 

menyelesaikan tugas dengan sukses secara sendirinya, hal ini biasa 

disebut sebagai Supervised Learning. Metode dari Supervised Learning 

ini biasa disebut sebagai classification. Dalam klasifikasi, target variabel 

memiliki beberapa kategori. Contohnya, fitur spam filter yang ada di 
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website-website email. Machine Learning mempelajari elemen apa yang 

menjadikan suatu email termasuk kedalam kategori spam dan bukan. 

Metode lain dari Supervised Learning ada juga yang disebut sebagai 

Regression. Proses dari regresi bersifat berkelanjutan. Sebagai contoh 

adalah fluktuasi harga rumah dan penghitungan efek dari diet. Dua 

contoh tersebut termasuk kedalam regresi (regression). Supervised 

Learning adalah salah satu contoh tipe Machine Learning yang paling 

umum hingga hari ini. Beberapa produk yang mengaplikasikan 

Supervised Learning pun cukup berpengaruh dalam membantu aktifitas 

manusia 

 

Selain Supervised Learning, juga terdapat Unsupervised Learning 

sebagai tipe lain nya dari Machine Learning. Berbeda dari Supervised 

Learning, Unsupervised Learning tidak memiliki data atau hasil, karena 

tipe ini cenderung mempelajari pola dari data ketimbang output dari 

olahan data. Salah satu metodenya bernama Clustering 

(pengelompokan). Dalam clustering, data yang ada akan di kumpulkan 

berdasarkan kemiripan nya satu sama lain. Aspek atau metode ini biasa 

digunakan oleh perusahaan dengan data yang besar. Banyak juga 

digunakan untuk riset pasar ketimbang untuk pelanggan (output 

produk). Metode selanjutnya dalam Unsupervised Learning adalah 

Anomaly Detection (deteksi anomal / keanehan). Pada metode ini, 

Machine Learning akan melihat aktivitas yang mencurigakan dari 
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sekumpulan data yang ada. Metode ini sering digunakan untuk mencegah 

kasus penggelapan dan penipuan. Anomaly Detection juga digunakan 

untuk mengontrol dan maintenance peralatan dan melihat apakah ada 

keanehan dalam program. Metode ini juga biasa digunakan oleh 

perusahaan dan bukan dalam bentuk produk bagi konsumen 

 

 

Tipe ketiga dari Machine Learning adalah Reinforcement 

Learning. Tipe ini mengajarkan Machine Learning untuk menyelesaikan 

tugas-tugas yang ada dengan cara positif maupun negatif. Sebagai 

perumpamaan, Seorang murid yang mendapat nilai bagus di kelas nya 

akan mendapat hadiah atas kesuksesan nya. Sebalik nya ketika sang 

murid mendapat nilai buruk, ia akan terkena efek negatif berupa berdiri 

didepan kelas. Dalam hal reinforcement learning ini biasa digunakan 

dalam programming robot. Robot akan dipaksa untuk memilih dan 
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mempelajari segala kemungkinan yang ada dan tahu apa yang akan 

terjadi ketika ia memilih melakukan A daripada B maupun sebaliknya. 

Selain Supervised dan Unsupervised Learning, juga terdapat Deep 

Learning. Deep Learning menggunakan Artificial Neural Network yang 

memiliki banyak lapisan tersembunyi untuk memproses data yang masih 

mentah. Neural Network ini lah yang memisahkan Machine Learning 

biasa dan Deep Learning. Neural Network dalam Deep Learning di desain 

untuk meniru otak manusia dan fungsi nya. Neural network memiliki 

banyak lapisan neuron yang mana membuat mesin dapat belajar sendiri 

dan membuat sejumlah keputusan sendiri. Deep Learning sendiri 

membutuhkan banyak histori data untuk mempelajari standar suatu 

model. Hal ini yang mengakibatkan Deep Learning membutuhkan jutaan 

gambar, kata, atau mungkin jutaan footage video agar ia dapat belajar 

dari data yang ada 
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Deep Learning dalam penggunaan nya banyak digunakan oleh 

perusahaan yang memiliki data besar sehingga mampu melakukan keputusan 

akan data tersebut. Deep Learning yang ada saat ini adalah salah satu 

teknologi utama yang digunakan oleh banyak speech recognition di 

smartphone, analisa video dan gambar, serta masih banyak lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian 14 Big Data 

 

Pada pembukaan Press Conference on Open Data Strategy tahun 

2011, Neelie Kroes, yang saat itu menjabat sebagai Vice-Presicent of the 

European Commission responsible for the Digital Agenda, 

menyampaikan pidatonya yang berjudul "Data is the New Gold". 

Pesannya adalah bahwa pada era digital ini, data telah menjadi bagian 

yang sangat penting bagi peradaban manusia seperti halnya minyak 

bumi, yang telah mendapat julukan black gold. Pernyataan tersebut 

disampaikan berdasar fakta bahwa data telah menjadi sumber laba bagi 

para pelaku bisnis di dunia maya Internet. Mereka hidup dari data yang 

mereka berdayakan. 

Di Indonesia, Presiden Jokowi juga memiliki pandangan yang 

serupa akan pentingnya Data. Dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi 

pada 16 Agustus 2019, beliau menyatakan bahwa: "data adalah jenis 
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kekayaan baru bangsa kita, kini data lebih berharga dari minyak". 

Kenapa Presiden Jokowi menyatakan data lebih berharga dari minyak? 

Sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi dan Neelie Kroes 

tersebut, kini, manajemen data bukan lagi hanya menjadi kompetensi 

yang penting bagi suatu organisasi, melainkan telah menjadi bagian 

kritis yang berperan sebagai penentu kemenangan dalam penguasaan 

pasar maupun dalam pencapaian misi. Saat ini, perusahaan-perusahaan 

Fortune 1000 dan institusi-institusi pemerintah telah mulai memetik 

keuntungan dari inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh para 

pionir dalam bisnis web services. Para decision maker pada organisasi-

organisasi tersebut sedang berupaya untuk mengembangkan inisiatif 

baru dan mengevaluasi strategi-strategi yang mereka miliki demi 

menemukan cara bagaimana mereka dapat memanfaatkan Big Data 

untuk mengembangkan bisnisnya. Dalam proses tersebut, mereka pun 

belajar untuk memahami apa itu Big Data; mulai dari definisi Big Data, 

jenis-jenis teknologi Big Data, manfaat yang mungkin diperoleh dari 

implementasi teknologi Big Data, hingga bagaimana memilih teknologi 

Big Data yang tepat bagi kebutuhan mereka. 

Bagaimana dengan di Indonesia? Tentu, Indonesia juga tak mau 

ketinggalan. Sejumlah institusi pemerintah seperti Bank Indonesia dan 

Ditjen Pajak (Dengan 1,5 Triliun Rupiah, Ditjen Pajak Berdayakan Big 

Data untuk Amankan Pajak), BUMN seperti Bank Mandiri (Bank Mandiri 

Alokasikan 136 Miliar untuk Berdayakan Big Data), juga perusahaan 

swasta seperti GoJek, telah mengadopsi teknologi big data demi 

tingkatkan kinerja dan produktivitas. 

Untuk membahas apa itu Big Data, baiknya dimulai dari 

kesepakatan tentang definisi Big Data itu sendiri. Big Data bukanlah 

sebuah teknologi, teknik, maupun inisiatif yang berdiri sendiri. Big Data 

adalah suatu trend yang mencakup area yang luas dalam dunia bisnis 

dan teknologi. Big Data menunjuk pada teknologi dan inisiatif yang 
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melibatkan data yang begitu beragam, cepat berubah, atau berukuran 

super besar sehingga terlalu sulit bagi teknologi, keahlian, maupun 

infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya secara efektif. 

Dengan kata lain, Big Data memiliki ukuran (volume), kecepatan 

(velocity), atau ragam (variety) yang terlalu ekstrim untuk dikelola 

dengan teknik konvensional. 

Big Data melibatkan proses pembuatan data, penyimpanan, 

penggalian informasi, dan analisis yang menonjol dalam hal volume, 

velocity, dan variety. 

 

14.1. Volume (Ukuran) 

Pada tahun 2000 lalu, PC biasa pada umumnya memiliki kapasitas 

penyimpanan sekitar 10 gigabytes. Saat ini, Facebook menyedot sekitar 

500 terabytes data baru setiap harinya; sebuah pesawat Boeing 737 

menghasilkan sekitar 240 terabytes data penerbangan dalam satu 

penerbangan melintasi Amerika; makin menjamurnya penggunaan 

ponsel pintar (smartphone), bertambahnya sensor-sensor yang 

disertakan pada perangkat harian, akan terus mengalirkan jutaan data-

data baru, yang terus ter-update, yang mencakup data-data yang 

berhubungan dengan lingkungan, lokasi, cuaca, video bahkan data 

tentang suasana hati si pengguna ponsel pintar. 

 

14.2. Velocity (kecepatan) 

Clickstreams maupun ad impressions mencatat perilaku 

pengguna Internet dalam jutaan event per detik; algoritma jual-beli 

saham dalam frekwensi tinggi dapat mencerminkan perubahan pasar 

dalam hitungan microseconds; proses-proses yang melibatkan 

hubungan antara suatu mesin dengan mesin lainnya telah melibatkan 

pertukaran data antar jutaan perangkat; peralatan sensor dan 

perangkat-perangkat pada infrastruktur menghasilkan log data secara 
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real time; sistem game online dapat melayani jutaan pengguna secara 

bersamaan, yang masing-masing memberikan sejumlah input per 

detiknya. 

 

14.3. Variety (ragam) 

Big Data tidak hanya menyangkut data yang berupa angka-angka, 

data tanggal, dan rangkaian teks. Big Data juga meliputi data-data ruang 

/ geospatial, data 3D, audio dan video, dan data-data teks tak berstruktur 

termasuk file-file log dan media sosial. Sistem database tradisional 

didesain untuk menangani data-data berstruktur, yang tak terlalu sering 

mengalami update atau updatenya dapat diprediksi, serta memiliki 

struktur data yang konsisten yang volumenya tak pernah sebesar Big 

Data. Selain itu, sistem database tradisional juga didesain untuk 

digunakan dalam satu server yang berdiri sendiri, yang berakibat pada 

keterbatasan dan mahalnya biaya untuk peningkatan kapasitas, 

sedangkan aplikasi sudah dituntut untuk mampu melayani pengguna 

dalam jumlah yang jauh lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya. 

Dalam hal ini, database Big Data seperti halnya MongoDB maupun 

HBase, dapat memberikan solusi yang feasible yang memungkinkan 

peningkatan profit perusahaan secara signifikan. 

Singkatnya, Big Data menggambarkan kumpulan data yang begitu 

besar dan kompleks yang tak memungkinkan lagi untuk dikelola dengan 

tools software tradisional. 

 

14.4. Jenis Teknologi Big Data  

Dalam hal Teknologi, bentangan Big Data didominasi oleh dua 

jenis teknologi Big Data yaitu: (1) Big Data operasional: sistem yang 

memiliki kapabilitas operasional untuk pekerjaan-pekerjaan bersifat 

interaktif dan real time dimana data pada umumnya diserap dan 

disimpan; (2) Big Data analitis: sistem yang menyediakan kapabilitas 



 102 

analitis untuk mengerjakan analisis yang kompleks dan retrospektif 

yang dapat melibatkan sebagian besar atau bahkan keseluruhan data. 

Dalam keberadaannya, kedua jenis teknologi Big Data ini bersifat saling 

melengkapi dan sering digunakan secara bersamaan. 

Beban kerja operasional dan analitis terhadap Big Data telah 

menyebabkan kebutuhan sistem yang berlawanan satu sama lain, dan 

sistem Big Data saat ini telah berevolusi untuk menangani kedua jenis 

kerja tersebut secara khusus, terpisah, dan dengan cara yang sangat 

berbeda. Baik kebutuhan kerja operasional maupun analitis untuk Big 

Data, masing-masing telah mendorong penciptaan arsitektur-arsitektur 

teknologi baru. Sistem operasional, seperti halnya NoSQL database, 

berfokus pada pelayanan terhadap permintaan akses yang tinggi yang 

terjadi dalam waktu bersamaan, dengan tetap memberikan respon yang 

seketika (low latency) terhadap permintaan akses tersebut. Akses data 

terhadap sistem operasional ini dapat dilakukan dengan berbagai pilihan 

kriteria. Dilain pihak, sistem analitis cenderung berfokus pada 

penanganan arus data yang lebih besar, query-query yang ditujukan 

pada data tersebut bisa sangat kompleks, dan setiap kali dieksekusi 

dapat melibatkan sebagian besar atau keseluruhan data yang ada dalam 

sistem. Baik sistem Big Data operasional maupun sistem Big Data 

analitis, kedua-duanya dioperasikan dengan melibatkan sejumlah 

servers yang tergabung dalam suatu cluster komputer, dan digunakan 

untuk mengelola puluhan atau ratusan terabytes data yang memuat 

miliaran record. 

 

14.5. Teknologi Big Data Operasional 

Untuk menangani pekerjaan-pekerjaan Big Data Operasional, 

telah dibangun sistem Big Data dengan database NoSQL seperti halnya 

database berbasis dokumen (document based database) yang dapat 

ditujukan untuk berbagai tipe aplikasi, database key-value stores, 
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column family stores, dan database graph yang dioptimalkan untuk 

aplikasi yang lebih spesifik. Teknologi NoSQL, yang telah dikembangkan 

untuk mengatasi kekurangan dari database relasional (relational 

database) pada lingkungan komputasi modern, dikenal lebih cepat serta 

lebih mudah dan murah dalam hal peningkatan skala (more scalable) 

dibanding relational databases. 

Terlebih lagi, sistem Big Data dengan database NoSQL telah 

didesain untuk memanfaatkan keunggulan dari arsitektur cloud 

computing (komputasi awan) yang telah muncul dalam dekade terakhir 

ini. Hal ini memungkinkan dijalankannya komputasi berskala besar 

secara efisien dan dengan biaya yang relatif lebih murah. Sebagai 

hasilnya, sistem NoSQL dengan komputasi awan ini telah menjadikan 

perangkat kerja Big Data operasional lebih mudah dikelola, serta dapat 

diimplementasikan dengan lebih murah dan cepat. Berbicara NoSQL, 

saat ini MongoDB adalah database NoSQL yang sedang Naik Daun di Era 

Big Data. 

 

14.6. Teknologi Big Data Analitis 

Dilain pihak, pekerjaan-pekerjaan Big Data analitis cenderung 

diproses dengan mengimplementasikan sistem database MPP dan 

MapReduce. Munculnya teknologi ini juga merupakan reaksi terhadap 

keterbatasan dan kurangnya kemampuan relational database tradisional 

untuk mengelola database dalam skala lebih dari satu server 

(terdistribusi). Disamping itu, MapReduce juga menawarkan metode 

baru dalam menganalisa data yang dapat berfungsi sebagai pelengkap 

terhadap kapabilitas SQL. 

Dengan semakin populernya penggunaan berbagai jenis aplikasi 

dan para penggunanya terus menerus memproduksi data dari 

pemakaian aplikasi tersebut, terdapat sejumlah upaya analisa 

retrospektif yang benar-benar dapat memberikan nilai berarti terhadap 
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kemajuan bisnis. Ketika upaya-upaya tersebut mesti melibatkan 

algoritma yang lebih rumit, MapReduce telah menjadi pilihan pertama 

untuk melakukan analisa retrospektif tersebut. Beberapa sistem NoSQL 

juga menyediakan fungsi MapReduce bawaan yang memungkinkan 

proses analisa diterapkan pada data operasional. Sebagai alternatif lain, 

data juga dapat dikopi dari sistem NoSQL ke dalam sistem analitis seperti 

halnya Hadoop dengan MapReduce-nya. 

Setelah MapReduce (yang telah menjadi komponen utama dari 

Hadoop), kemudian muncul Apache Spark sebagai jawaban terhadap 

kebutuhan akan platform analitik yang lebih cepat dan terpadu. 

Dikatakan bahwa kemampuan processing Apache Spark adalah 100 kali 

lebih cepat dibanding Hadoop. Lebih detail tentang Apache Spark ada 

disini: Apache Spark, Platform Analitik Terpadu dan Super Cepat untuk 

Big Data. Apache Spark dapat dicoba di perangkat komputer sendiri 

(local environment) maupun dengan menggunakan layanan berbasis 

cloud computing. 

 

14.7. Manfaat Pemberdayaan Big Data 

Serangkaian teknologi baru yang ditujukan untuk 

memberdayakan Big Data telah memungkinkan direalisasikannya suatu 

nilai dari Big Data. Sebagai contoh, pebisnis retail online dapat 

mempelajari perilaku para pengunjungnya berdasarkan data hasil web 

click tracking. Dengan mengetahui perilaku konsumen maupun calon 

konsumennya, maka dimungkinkan untuk menerapkan strategi baru 

guna meningkatkan penjualan, mengatur harga dan stok barang secara 

efisien. Institusi pemerintah maupun Google dapat mendeteksi 

timbulnya suatu wabah penyakit dengan memanfaatkan informasi yang 

mengalir di media sosial. Perusahaan minyak dan gas dapat 

menggunakan output dari sensor-sensor pada peralatan pengeboran 

untuk menemukan teknik pengeboran yang lebih aman dan efisien. 



 105 

Jadi, dengan mendayagunakan database Big Data, operasional 

perusahaan dapat melakukan penghematan pengeluaran, meningkatkan 

keuntungan, dan mencapai sasaran-sasaran bisnis lainnya. Dalam hal ini 

paling tidak, ada 3 hal yang dapat diraih oleh perusahaan yang 

menerapkan teknologi Big Data, yakni: 

1. Membuat aplikasi baru. Big Data memungkinkan suatu perusahaan 

untuk mengumpulkan data-data real time dari produk-produk 

yang mereka pasarkan, dari sumber daya yang digunakan, dan 

data-data yang berkaitan dengan pelanggannya. Data-data ini 

dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kepuasan pelanggan 

ataupun untuk efisiensi penggunaan sumber daya. Sebagai contoh, 

sebuah kota besar di Amerika Serikat telah menggunakan 

MongoDB, sebuah document based NoSQL database, untuk 

menurunkan angka kejahatan dan meningkatkan pelayanan umum 

dengan mengumpulkan dan menganalisa data geospatial secara 

real-time dari 30 departemen yang berbeda. 

2. Meningkatkan efektifitas dan menurunkan biaya dari aplikasi yang 

telah ada. Teknologi Big Data dapat menggantikan sistem 

berspesifikasi tinggi yang mahal dengan sistem yang dapat 

dijalankan dengan spesifikasi standar. Disamping itu, karena 

banyak teknologi Big Data yang sifatnya open source, tentu mereka 

dapat diimplementasikan dengan biaya yang lebih murah 

dibandingkan teknologi yang hanya dimiliki dan dijual oleh suatu 

perusahaan. 

3. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan semakin banyaknya 

data yang bisa diakses oleh berbagai bagian dalam suatu 

organisasi, juga dengan semakin cepatnya update yang dilakukan 

pada data-data tersebut, akan memungkinkan respon yang makin 

cepat dan akurat pula terhadap berbagai permintaan pelanggan. 
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Data adalah emas. Organisasi manapun yang mengusai emas, 

dapat dipastikan kekayaan dan kekuasaan ada ditangannya. Begitu juga 

halnya dengan data. Namun demikian, seperti halnya emas, data mesti 

digali, diproses dan dianalisa dengan serentetan teknologi tertentu demi 

mendapatkan nilai yang berharga dari lautan data pada era digital 

sekarang ini. Lautan data tersebut kemudian dikenal dengan istilah Big 

Data, kumpulan data yang begitu besar dan kompleks yang tak 

memungkinkan lagi untuk dikelola dengan tools software tradisional. 

Terdapat dua type teknologi untuk memberdayakan Big data, yaitu: (1) 

teknologi untuk memproses Big Data demi kebutuhan operasional, 

yakni: database NoSQL (MongoDB, HBase, ...), dan (2) teknologi untuk 

memproses Big Data guna kebutuhan analitis seperti halnya Hadoop. 

Dengan mengimplementasikan kedua type teknologi Big Data ini, akan 

memungkinkan didapatkannya nilai-nilai baru yang dapat memberikan 

manfaat pada operasional perusahaan berupa penghematan 

pengeluaran, peningkatan keuntungan, dan pencapaian sasaran-sasaran 

bisnis lainnya. 

 

Bagian 15 Data Analytics 
 

Data Analytics (DA) merupakan proses untuk mengecek 

serangkaian data yang berguna untuk mendapatkan kesimpulan dari 

informasi yang ada dan meningkatkan sistem spesialisis dan software. 

Teknologi data analytics dan teknik digunakan di industri komersial 

yang memudahkan perusahaan mendapatkan hasil akhir yang lebih baik 

dan akurat. 

Secara istilah, data analytics diartikan sebagai rangkaian aplikasi 

mulai dari Basic Business Intelligence (BI), Reporting and Online 

Analytical Processing (OLAP) dan beberapa fitur analytic yang lebih 

canggih. Dari pemahaman tersebut, DA dapat diartikan sebagai proses 

sederhana bisnis analytics, istilah umum lainnya yang mendekati dengan 
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data analisis dengan orientasi bagi pengguna bisnis, di mana data 

analytics memiliki fokus yang lebih luas. 

Inisiasi DA bisa membantu perusahaan untuk meningkatkan 

pendapatan, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan 

program marketing dan upaya layanan pelanggan, merespon dengan 

cepa tren di pasar dan bersaing dengan lawan dengan meningkatkan 

performa bisnis. Tergantung dari aplikasinya, data yang telah dianalisa 

berisi baik rekaman riwayat atau informasi baru yang telah diproses 

sesuai dengan kebutuhan real-time pengguna. Sebagai tambahan, data 

analytics bisa berupa campuran dari sumber data sistem internal dan 

eksternal. 

 

15.1. Jenis Aplikasi Data Analytics 
 

Pada tingkat yang tinggi, metodologi data analytics meliputi 

eksplorasi data analisis (EDA) yang berguna untuk mencari pola dan 

hubungan di dalam data dan Confirmatory Data Analysis (CDA) yang 

berguna dalam teknik statistik untuk melihat hipotesis terkait benar 

atau salah set data yang ada. EDA sering juga dibandingkan dengan 

pekerjaan detektif, di mana CDA serupa dengan pekerjaan hakim di 

persidangan. 

Data analytics juga bisa dibagi berdasarkan analisis data 

kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama berisi analisis data numerik 

dengan variabel kuantitatif yang dapat diukur atau diukur secara 

statistik. Pendekatan kualitatif lebih interpretatif karena berfokus pada 

konten data non-numerik seperti teks, gambar, audio dan video, 

termasuk frasa umum, tema, dan sudut pandang. 

Di tingkat aplikasi, BI dan pelaporan memberikan eksekutif bisnis 

dan pekerja perusahaan lainnya dengan informasi yang dapat 

ditindaklanjuti tentang indikator kinerja utama, operasi bisnis, 
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pelanggan dan banyak lagi. Dulunya, pertanyaan dan laporan data 

biasanya dibuat untuk pengguna akhir oleh pengembang BI yang bekerja 

di TI atau untuk tim BI yang terpusat. Sekarang perusahaan mulai beralih 

menggunakan alat BI swalayan yang membuat eksekutif, analis bisnis 

dan pekerja operasional menjalankan kueri ad hoc mereka sendiri dan 

membuat laporan. 

Jenis analisis data yang lebih maju mencakup penggalian data 

yang berupa pemilahan set data besar untuk mengidentifikasi tren, pola, 

dan hubungan; analitik prediktif, yang berupaya memprediksi perilaku 

pelanggan, kegagalan peralatan, dan peristiwa masa depan lainnya; dan 

pembelajaran mesin, teknik kecerdasan buatan yang menggunakan 

algoritma otomatis untuk menghasilkan set data lebih cepat daripada 

yang dapat dilakukan ilmuwan data melalui pemodelan analitis 

konvensional. Analitik data besar menerapkan penambangan data, 

analisis prediktif, dan alat pembelajaran mesin untuk mengatur data 

besar yang seringkali terdiri dari data tidak terstruktur dan semi 

terstruktur. Penambangan teks menyediakan sarana untuk menganalisis 

dokumen, email, dan konten berbasis teks lainnya. 

Inisiatif analisis data mendukung berbagai penggunaan bisnis. 

Misalnya, perusahaan bank dan kartu kredit dianalisis pola penarikan 

dan pengeluaran untuk mencegah penipuan dan pencurian identitas. 

Perusahaan e-commerce dan penyedia layanan pemasaran melakukan 

analisis klik-on-line untuk pengunjung situs web yang lebih cenderung 

membeli produk atau layanan tertentu berdasarkan pola navigasi dan 

tampilan halaman. Operator jaringan seluler memeriksa data pelanggan 

untuk memperkirakan pergolakan sehingga mereka dapat mengambil 

langkah-langkah untuk mencegah pembelotan terhadap pesaing bisnis; 

untuk meningkatkan upaya manajemen hubungan pelanggan, mereka 

dan perusahaan lain juga terlibat dalam analisis CRM bagi klien untuk 

kampanye pemasaran dan melengkapi pekerja pusat panggilan dengan 
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informasi terkini tentang penelepon. Perusahaan kesehatan menambang 

data pasien untuk mengevaluasi efektivitas perawatan untuk kanker dan 

penyakit lainnya. 

Di PointStar, kami menyediakan layanan yang membantu 

mengatur kemampuan mereka untuk berbagai jenis leverage data dan 

menyediakannya menjadi sesuatu yang dapat digunakan bisnis untuk 

membuat keputusan yang lebih baik dan lebih banyak informasi. Kami 

bekerja sama dengan pelanggan untuk menilai tujuan dan tantangan 

mereka untuk memastikan bahwa kami memberikan solusi yang paling 

tepat untuk kebutuhan mereka dan keunggulan kompetitif. Dari 

perkiraan, strategi, optimisasi dan analisis kinerja hingga analisis 

analisis, analisis pelanggan, perencanaan anggaran, dan pelaporan 

keuangan, kami menawarkan layanan BI tingkat ahli. Kami hanya 

menggunakan teknologi terbuka yang telah terbukti untuk membantu 

bisnis mengurangi biaya dan memungkinkan integrasi yang mudah 

dengan platform dan aplikasi lain. 
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