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Fakultas Industri Kreatif dan Telematika merupakan fakultas yang terus berkembang 

dan selalu siap dengan segala macam perubahan mulai dari aspek politik, ekonomi, kebijakan, 

sosial, budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dilakukan 

agar FIKT Universitas Trilogi agar terus bertahan dan berkembang menghadapi perubahan 

lingkungan dari berbagai aspek sehingga proses pendidikan juga dapat adaptif terhadap 

tuntutan zaman. 

 

1. Aspek Politik 

Kecanggihan Teknologi Informasi jaman saat ini menjadi suatu pokok yang penting 

dalam menyusun dan mendukung pemerintahan. Teknologi e-voting merupakan teknologi 

yang nantinya dapat mendukung untuk proses pemilihan baik legislatif maupun eksekutif 

Indonesia memiliki peluang besar dalam mengimplementasikan elektronik voting, sehingga 

penerapan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dilihat dari fakta-fakta 

gambaran analisis SWOT berikut :   

 

Tabel 1 Analisis SWOT Aspek Politik 

Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

 Indonesia negara hukum 

 Penetapan undang-undang tentang 

sistem e-voting di Indonesia 

 Jaringan internet belum optimal 

Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) 

 Pengguna Internet yang tinggi 

 Mengurangi Money Politic 

 Keamanan menjadi isu utama dalam e-

voting 

 Validitas data yang gampang 

dimanipulasi 

 

Pada hasil tersebut lebih banyak menghasilkan peluang dan kekuatan untuk Indonesia, 

meskipun masih terdapat kelemahan dan ancaman dalam penerapan sistem E-voting dalam 

pemilu. BPPT sebagai lembaga pemerintah yang menginisiasi implementasi e-voting tentu 

terus berupaya menyempurnakan sistem agar dapat digunakan secara nasional. (Wijaya et al., 

2019). Dari hasil analisis SWOT diatas maka dapat dibentuk analisis TOWS untuk aspek 

politik. Analisis TOWS dalam aspek politik adalah sebagai berikut : 

 



 Tabel 2 Analisis TOWS Aspek Politik 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

 Indonesia dapat 

menyelenggarakan pemilu 

dengan cara e-voting  

 Dalam perekaman e-KTP, 

Indonesia mempunyai data 

sidik jari dan retina mata 

yang dapat digunakan untuk 

verifikasi. 

 Koneksi kemungkinan putus 

saat adanya e-voting 

sehingga data tidak masuk. 

 Penyediaan jasa untuk e-

voting belum ada dan biaya 

investasi sangat mahal. 

Threat (Ancaman)  Pengguna e-KTP bisa 

menggunakan hak suaranya 

untuk e-voting namun 

membuka peluang untuk 

titip voting maka perlu 

verifikasi lebih lanjut 

misalnya dengan sidik jari. 

 Bisa bekerjasama dengan 

jaringan ritel misalnya 

dengan melakukan e-voting 

di indomaret dan alfamart 

karena mempunyai jaringan 

yang merata di seluruh 

Indonesia.  

 Harus ada backup jaringan 

dan backup database dalam 

pelaksanaan e-voting. 

 Sistem Distribusi Data perlu 

dibangun agar data mudah 

untuk direkam dan 

dikalkulasi. 

 Perlu sistem antivirus yang 

kuat dalam pengamanan data 

agar tidak mudah bocor. 

 

Pada dasarnya Indonesia secara geografis (negara kepulauan) untuk perlu menerapkan 

e-voting, tidak hanya bagi pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden, tetapi juga untuk 

pelaksanaan pemilukada. Konsep E-Voting tersebut dapat mendukung terwujudnya Pemilu 

langsung yang efektif, dan efisien, serta meminimalisir potensi manipulasi penghitungan suara. 

Adanya sistem E-Voting dalam Pemilihan Umum dapat meningkatkan nilai demokrasi di 

Indonesia Brajil India, Swiss dan Australia, terkhusus peningkatan partisipasi publik dan 

memberikan keefektivan serta keefesienan dalam proses pemilihan berlangsung. Namun, 



penerapan sistem E-Voting masih terkendala dengan kehadiran hacker yang mampu membobol 

sistem serta kesiapan daerah dalam penggunaan E-Voting (Karmanis, 2021). 

Selain itu kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 

menggunakan sistem E-Voting yaitu Kendala yang terjadi pada alat Verifikasi data. Alat 

verifikasi data tersebut mengamalami eror pada saat pelaksaaan yaitu seperti alat yang tidak 

mampu mendeteksi sidik jari dikarenakan sidik jari terlalu banyak yang mengakibatkan tidak 

terdeteksi, lalu E-KTP tersebut tidak bisa terverifikasi karena  KTP rusak yang CIP nya tidak 

mampu terdeteksi pada alat Verifikasi. Kendala lain yang berasl dari verifikasi data adalah dari 

data diri pemilih yaitu tersebut ternyata alamat ganda, nik ganda, dan sebagainya. Hal itu 

mengakibatkan terjadi antrian yang cukup panjang dengan adanya hal tersebut kendala tersebut 

maka di berlakukan cara manual juga untuk mempercepat proses verifikasi data pada saat 

terjadi keeroran pada alat verifikasi.[(Fatmawati et al., 2020)]  

Oleh karena itu dalam mencegah terjadi semua kendala yang terjadi pada sistem E-

Voting  diharus kan melakukan ujicoba dalam pelaksaan E-Voting secara berulang kali agar 

didapatkan hasil yang maksimal sebelum melaksanakn secara kegiatan E-Voting berlangsung.   

 

 

2. Aspek Ekonomi 

Kesenjangan digital menjadi isu dari ketidakmerataannya ekonomi di Negara-negara 

berkembang. Kesenjangan ini dapat berupa ketidakmerataan akses dan informasi yang 

berdasarkan perbedaan usia, gender, wilayah geografis, dan tempat bekerja. Selain itu 

kesenjangan digital dalam skala besar mampu melemahkan sebuah negara untuk ikut bersaing 

secara global. [(Destianah et al., 2021)] Maka dari itu pemanfaatan dalam menerapkan 

teknologi informasi sangat membantu dalam aspek ekonomi. Sebagai contoh pelaku UMKM 

yang memanfaatkan penggunaan digital marketing untuk menyamapaikan informasi dan 

berinteraksi secara langsung dengan konsumen. Hal ini tentunya dapat memperluas pangsa 

pasar, meningkatkan awarness bagi konsumen melalui informasi UMKM yang rutin terupdate. 

Contoh penerapan teknologinya seperti e-commerce layaknya tokopedia, shopee, bukalapak, 

dan lainnya.(Febriyantoro & Arisandi, 2018)  

 

  



Tabel 3 SWOT Aspek Ekonomi 

Strength (Kekuatan) Weakness 

1. Masyarakat rata-rata sudah memiliki 

smartphone dengan fasilitas koneksi 

internet 

2. Masyarakat sudah tidak asing 

dengan kegiatan berbelanja online 

(online shoping) 

1. Beberapa wilayah di Indonesia 

masih belum terjangkau koneksi 

internet 

2. Biaya internet relatif mahal  

Opportunity Threat 

1. Marketplace sudah banyak tersedia 

2. Adanya sosial media, dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung 

kegiatan berjualan 

3. Jasa pengiriman sudah bisa 

menjangkau semua daerah 

1. Adanya potensi penipuan saat 

melakukan transakasi online 

2. Ongkos kirim yang mahal ke daerah 

terpencil 

 

Dari hasil analisis SWOT diatas maka dapat dibentuk analisis TOWS untuk aspek 

ekonomi. Analisis TOWS dalam aspek ekonomi adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4. TOWS Aspek Ekonomi 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

 Penjual dapat memperluas 

area penjualan produk 

keseluruh wilayah 

Indonesia. 

 Mempermudah transaksi 

jual beli sehingga 

kebutuhan para pembeli 

bisa dengan mudah 

terpenuhi 

 Koneksi yang buruk 

memungkinkan pembeli 

untuk tidak sengaja 

melakukan pembelian 2 kali 

pada produk yang sama. 

 

Thread (Ancaman)  Mudahnya proses transaksi 

sehingga anak usia dini 

 Harus ada fitur keamanan 

seperti verifikasi sidik jari 



 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

dapat melakukan transaksi 

dengan tanpa pengawasan. 

 

atau pin untuk 

mengkonfirmasi pembelian 

. 

 

Penerapan teknologi informasi pada usaha kecil, menengah dan mikro akan 

memudahkan dan meningkatkan efisiensi bagi usaha kecil, menengah dan mikro untuk 

memperluas pasar dalam negeri dan luar negeri. Pembentukan pusat pengembangan UMKM 

berbasis teknologi informasi dinilai mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM 

di era teknologi informasi saat ini.. [(Sedyastuti, 2018)] 

Dari sudut pandang ekonomi, istilah ekonomi digital muncul sebagai konsep kegiatan ekonomi 

berbasis teknologi digital. Ekonomi digital, pertama kali diusulkan oleh Tapscott (1994), 

adalah tentang bagaimana teknologi dan strategi bisnis ditransformasikan tidak hanya dalam 

proses bisnis, tetapi juga dalam cara produk dan layanan diproduksi dan dipasarkan, struktur 

dan tujuan perusahaan, dan dinamika bisnis. kompetisi. Selain itu, ekonomi digital juga telah 

membawa kita ke pusat komputasi, telekomunikasi, dan hiburan. Sejauh ini, ekonomi digital 

paling baik tercermin dalam fenomena e-commerce dan layanan seperti transportasi dan hotel. 

[(Ilman et al., 2019)] 

Oleh karena itu dampak dan peran IT dalam kehidupan manusia sangatlah penting. 

Perkembangan teknologi informasi semakin berkembang seiring dengan perkembangan 

manusia. Kebanyakan orang yang melihat peluang bisnis dari perkembangan teknologi tersebut 

memanfaatkan teknologi informasi secara luas, seperti bisnis online. Dengan memanfaatkan 

bisnis online, orang dapat lebih mudah mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan yang 

mereka cari. Perkembangan bisnis online di Indonesia semakin pesat, yang dipengaruhi oleh 

semakin murahnya jumlah dan harga koneksi internet di Indonesia. Tentunya dibandingkan 

dengan bisnis offline, hal ini menguntungkan bagi kemajuan bisnis online. (Saefuloh et al., 

2020) 

  



3. Aspek Kebijakan 

Di seluruh pemerintah federal, mulai terlihat awal babak baru—bahkan sebuah revolusi 

digital—dalam cara pemerintah melakukan pekerjaannya. Setengah dari agensi yang disurvei 

dalam laporan (Engstrom et al., 2020) telah bereksperimen dengan AI/ML. Alat tata kelola 

berbasis AI sudah menyentuh hampir setiap aspek pemerintahan, mulai dari penegakan hingga 

adikasi dan dari analisis peraturan dan pemantauan hingga layanan warga. Dan meskipun 

kecanggihan banyak alat ini tertinggal di belakang sektor swasta, laju pengembangan AI/ML 

di pemerintahan tampaknya semakin cepat. Namun hanya sedikit yang mengenali, terlebih lagi 

menangkap secara detail substansial. Luas dan dalamnya transformasi ini atau sejauh mana 

transformasi itu sudah berlangsung. Salah satu pengimplementasian penggunaan AI dalam 

membantu pengambilan kebijakan ada pada penelitian yang dilakukan ((Gao et al., 2019)). 

Penelitian tersebut mengusulkan model empat tahap untuk pengembangan AI di sektor publik 

yang akan membantu administrator publik.  Eksplorasi komprehensif yang dilakukan terhadap 

isu-isu terkait penggunaan teknologi AI di sektor publik: motivasi, tahapan implementasi dan 

manfaat masing-masing, serta tantangan. Tinjauan literatur menunjukkan serangkaian manfaat 

potensial AI di sektor publik, termasuk meringankan sumber daya manusia, membantu 

menyediakan layanan publik, meningkatkan kapasitas pembuat keputusan, dan 

mempromosikan transformasi organisasi.  Model AI diaplikasikan untuk menganalisis secara 

empiris reformasi persetujuan administratif di Wuhou AAB, Biro Persetujuan Administratif di 

Cina. 

Tabel 5. SWOT Aspek Kebijakan 

Strength (Kekuatan) Weakness 

1. Dengan menggunakan AI, lembaga 

pemerintahan dengan mendapatkan 

saran-saran yang mendetail. 

Sehingga memperingankan 

pekerjaan dari sumber daya manusia 

2. Mempermudah lembaga 

pemerintahan dalam menganalisis 

situasi saat ini, sehingga dapat 

memberikan kebijakan yang sesuai. 

3. Mempermudah penyebaran 

informasi tentang kebijakan baru 

1. Saran-saran yang diberikan oleh AI 

yang diberikan oleh AI dalam sistem 

pengambilan keputusan kurang 

manusiawi karena algoritma 

kecerdasan buatan komputer tidak 

bisa mengerti segi emosional dari 

manusia. 

2. Penggunaan AI sebagai alat bantu 

pengambilan keputusan dalam 

kebijakan rentan menimbulkan 

perdebatan dan konflik antar anggota. 



yang dibuat ke pada seluruh orang 

dalam lembaga. 

Opportunity Threat 

1. Sistem ini masih dapat diterapkan 

dalam memantau apakah kebijakan 

yang sudah dibuat waktu lalu perlu 

untuk direvisi atau tidak. 

2. Sistem kecerdasan buatan memiliki 

kemungkinan untuk mempredisi 

memprediksi potensi disharmoni 

antara perda dan berbagai peraturan 

perundang-undanganlainnya 

1. Apabila sisitem pemutusan kebijakan 

diambil oleh sistem kecerdasan 

buatan semua, maka ditakutkannya 

kebijakan-kebijakan baru kurang 

manusiawi. 

2. Adanya potensi pengurangan tenaga 

manusia pada lembaga pemerintahan 

karena digantikan oleh kecerdasan 

buatan. 

 

Dari hasil analisis SWOT diatas maka dapat dibentuk analisis TOWS untuk aspek politik. 

Analisis TOWS dalam aspek politik adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 6. TOWS Aspek Kebijakan 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

 Pemerintah bisa lebih 

efektif dalam menyeleksi 

keputusan dan kebijakan 

dengan adanya bantuan 

sistem kecerdasan buatan 

 Informasi dapat 

disampaikan dengan 

transparan kepada seluruh 

orang di lembaga 

pemerintahan 

 Terdapat kesalahan dalam 

sistem sehingga sistem 

menampilkan informasi 

yang kurang sesuai 

 Sistem ini belum tersedia, 

dan memerlukan biaya yang 

cukup besar untuk 

membangun fasilitas server 

yang nantinya akan 

digunakan untuk menyimpan 

data yang diolah oleh sistem 

Artificial Intelligence 

Thread (Ancaman)  Sistem dapat 

menampilkan informasi 

ke semuat anggota 

 harus ada operator atau 

admin untuk memastikan 

informasi yang sudah di 



lembaga, namun 

informasi yang 

disampaikan belum 

tentu tepat sasaran 

 

olah oleh sistem sesuai 

atau tidak 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Sihombing & Syaputra, 2020) AI digunakan untuk 

meminimalisir disharmoni antara peraturan daerah dengan berbagai peraturan perundang-

undangan lainnya. Namun penggunaan Kecerdasan buatan tidak dapat serta merta 

menggantikan kewenangan organ pembentuk perda secara menyeluruh, tentunya hal ini masih 

menimbulkan perdebatan. Penggunaan AI dalam proses pembentukan perda diposisikan hanya 

sebatas Alat bantu (bukan sebagai penentu) dalam kegiatan pengharmonisasian pada tahapan 

penyusunan rancangan peraturan daerah. Penggunaan AI diharapkan dapat memprediksi 

potensi disharmoni antara perda dan berbagai peraturan perundang-undanganlainnya 

 

4. Aspek Sosial dan Budaya 

Pertumbuhan teknologi dan digitalisasi adalah salah satu bagian yang ikut serta dalam 

membawa era baru dalam menyikapi segala aspek kehidupan. Namun dibalik pesatnya 

pertumbuhan teknologi, kebudayaan tradisional dengan perlahan mulai tersisihkan. Dengan 

begitu, pengetahuan akan budaya Indonesia mulai terlupakan bahkan bisa dibilang hampir 

mendekati kepunahan. Khususnya para siswa sekolah dasar yang lebih tertarik kepada budaya 

asing dengan masuknya game online di perangkat smartphone  Oleh karena itu, diciptakanlah 

sebuah “Aplikasi Game Edukasi Tarian Daerah dan Rumah Adat Berbasis Android” agar para 

generasi muda dapat dengan mudah mencari informasi mengenai tarian daerah dan rumah adat 

yang ada di Indonesia.[(Yundra Rindyana et al., 2019)]. Dengan adanya penelitian ini [(Yundra 

Rindyana et al., 2019)], diharapkan para siswa sekolah dasar dapat mengenal budaya Indonesia 

yaitu tarian daerah dan rumah adat secara interaktif melalui smartphone. Abstrak Tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai media pembelajaran tari daerah dan rumah adat yang dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran. 

 

 



Tabel 7. SWOT Aspek Sosial dan Budaya 

Strength (Kekuatan) Weakness 

1. Beragamnya budaya Indonesia 

2. Kalangan remaja rata-rata sudah 

memiliki hp sendiri 

3. Efek globalisasi mengakibatkan 

budaya lokal mulai terlupakan 

1. Rumitnya pembuatan model 3D  

2. Perangkat harus mendukung agar 

proses pembuatan aplikasi berjalan 

lancar 

Opportunity Threat 

1. Pembuatan aplikasi Augmented 

Reality untuk sarana pembelajaran 

2. Software untuk membangun aplikasi 

yang gratis (Unity 3D, Blender) 

3. Mata pelajaran ilmu pengetahuan 

sosial 

1. Konten yang dikandung dalam 

aplikasi terhitung sedikit  

 

 

Tabel 8. TOWS Aspek Sosial dan Budaya 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

 Tenaga pengajar dapat 

mengenalkan budaya 

indonesia melalui 

Media pembelajaran 

interaktif  

 Meminimalisir efek 

globalisasi supaya 

budaya lokal tidak 

tergerus 

 Sulitnya pembuatan aset 

3D memungkinkan hasil 

yang dibuat kurang 

menarik  

 Tidak semua spesifikasi 

perangkat mampu 

menjalankan software 

yang diperlukan untuk 

membuat aplikasi 

Thread (Ancaman)  Siswa dapat belajar 

dengan lebih interaktif 

dan menarik namun 

tidak semua siswa dapat 

 pengoperasian aplikasi 

harus dibuat semudah 

mungkin agar mudah 

dimengerti. 



 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

menjalankan aplikasi 

dengan lancar. 

 

 

Sebagai laporan dari masyarakat, beri tahu mereka lebih banyak tentang tarian lokal dan rumah 

adat setempat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode waterfall System 

Development Life Cycle (SDLC), metode penelitian Memiliki karakteristik bahwa setiap 

tahapan dalam work waterfall harus diselesaikan sebelum tahapan dapat dilanjutkan. Kemudian 

alat analisis yang digunakan adalah flowchart dan Unified Modeling Language. perangkat 

lunak dalam bahasa pemrograman Java, editor Android Studio, Android Standard 

Development Kit, dan alat pengembangan Android. Kesimpulannya adalah aplikasi ini dibuat 

untuk kenyamanan pendidikan dan pembelajaran tari daerah dan rumah adat daerah. 

   

Gambar 4 1 Tampilan Menu Awal  Gambar 4 2 Tampilan Isi 
Pengenalan Tarian Daerah 

Gambar 4 3 Tampilan Menu 
Pengenalan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerapan teknologi informasi (TI) telah berkembang pesat dalam proses penyampaian 

informasi. Teknologi terkini untuk transfer informasi adalah teknologi augmented reality, yang 

memiliki keunggulan interaktivitas dan real-time, sehingga banyak digunakan di berbagai 

bidang. Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang kaya akan budaya dengan beragam suku, 

upacara adat dan tempat tinggal tradisional. Rumah adat merupakan unsur budaya berupa 

material yang belum banyak diketahui masyarakat umum. Rumah adat di Sulawesi Selatan 

hadir dalam berbagai bentuk dan ciri karena Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa suku seperti 

Bugis, Makassar, Mandal dll. 12 Globalisasi memiliki dampak besar pada kehidupan 

masyarakat saat ini. Dampak yang berkaitan dengan kehidupan dalam hal ilmu pengetahuan, 

teknologi, masyarakat dan budaya. Hubungan yang erat memungkinkan untuk saling 

mendukung dalam arah positif dan bahkan negatif. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan 

saat ini adalah dampak negatif dari globalisasi. Secara khusus, dampak pada ranah sosial dan 

budaya, seperti rendahnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai di ranah tersebut (terutama 

generasi muda). Pengaruhnya tercermin dari minimnya pengetahuan budaya. Untuk 

melestarikan budaya Sulawesi Selatan, dan lebih khusus untuk rumah adat, media informasi 

dapat digunakan untuk membantu memberikan informasi tentang rumah adat Sulawesi Selatan 

Teknologi augmented reality merupakan media yang dapat dengan mudah dan real-time 

memperkenalkan informasi kepada pengguna tentang rumah adat di Sulawesi Selatan. 

Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu masyarakat Sulawesi Selatan memahami rumah 

adat setempat dengan menggunakan objek 3 dimensi atau (3D) dan berjalan di sistem operasi 

Android. Menurut Prita Haryani dalam kajiannya yang bertajuk Augmented Reality (AR) 

Gambar 4 4 Tampilan Isi 
Pengenalan Rumah Adat Daerah 



sebagai teknologi interaktif untuk memperkenalkan benda cagar budaya kepada masyarakat, 

aplikasi harus menggunakan marker sebagai scanner atau media pemindai untuk menampilkan 

objek 3D sehingga objek 3D mengandalkan marker tersebut. Sedangkan penelitian ini berbeda 

bahwa aplikasi menampilkan aplikasi yang memvisualisasikan rumah adat tanpa menggunakan 

markerless. Dengan pendekatan ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan penanda untuk 

menampilkan elemen digital, sehingga lebih mudah untuk mengembangkan aplikasi 

menggunakan alat augmented reality berbasis seluler Qulcomm, yang dikenal sebagai 

Markerless. Dalam penelitian ini, merancang aplikasi pengenalan rumah adat di Sulawesi 

Selatan Menggunakan Augmented Reality, sebuah rumah tradisional diwujudkan dalam bentuk 

3D. Realitas dapat menjadi media bagi rumah adat Sulawesi Selatan yang ditampilkan dalam 

video pengantar bentuk 3D. Dalam penelitian ini, untuk membuat objek 3D digunakan software 

Blender dan objek 3D dibuat menampilkan objek 3D yang menerapkan teknologi target yang 

ditentukan pengguna yang mengenali objek sebagai penanda Asalkan objek tersebut memiliki 

lebih dari satu kombinasi warna. Menggunakan Simbol di Tanpa tanda Penanda dan penanda 

bingkai sebagai objek yang dilacak telah diganti dengan pengenalan pola identifikasi pada 

objek. Saat melacak, tanpa penanda menghitung posisi di antara keduanya Kamera atau lensa 

yang digunakan pengguna pada objek di dunia nyata, lalu pantulannya saja Dengan 

menggunakan titik pada fitur MAR alami seperti tepi, sudut, garis atau objek 3D.   

[(Alwi et al., 2021)] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum merupakan tempat yang didalamnya terdapat benda-benda warisan budaya 

yang dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait sejarah di masa lalu. 

Namun pada kenyataannya, banyak benda bersejarah di gallery yang rusak akibat dari kelalaian 

pengunjung dan pihak pengelola museum. Augmented Reality (AR) merupakan teknologi 

yang berkembang dan sangat diminati saat ini sehingga menawarkan peluang baru sebagai 

media elective pengenalan benda-benda di museum. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengimplementasikan teknologi AR untuk mengenalkan benda-benda museum sehingga 

terlihat interaktif bagi pengunjung serta dapat mengurangi resiko kerusakan benda di gallery. 

Dengan dikembangkannya aplikasi ini, diharapkan mampu meminmalisir jumlah benda-benda 

yang rusak karena kelalaian pengunjung serta dengan adanya sistem yang interaktif dapat 

meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi musium sebagai salah satu tempat untuk 

mengenal dan menambah informasi terkait warisan budaya dan sejarah. Aplikasi ini 

dikembangkan dengan mengadopsi Agile proses untuk lebih mudah mengakomodasi 

perubahan. Hasil pengujian fungsionalitas setelah aplikasi diimplementasikan menunjukan 

Gambar 4 6 Tampilan Menu Bahasa 
aplikasi Pengenalan Rumah Adat 
Sulawesi Selatan 

Gambar 4 5 Tampilan Menu AR 
Camera  



bahwa semua kebutuhan fungsional telah terpenuhi oleh sistem dan dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan. Hasil pengujian juga menunjukkan bahwa semua fitur aplikasi dapat 

dijalankan dengan baik di berbagai versi platform Android. Hasil dari pengujian usabilitas 

aplikasi dengan memberikan kuesioner Framework Ease of use Scale (SUS) kepada 

pengunjung museum dan staf museum, menunjukkan angka kepuasan pengunjung sebesar 

86%. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini dapat dengan mudah digunakan 

untuk membantu pengenalan benda koleksi museum.  

Berdasarkan pengembangan perangkat lunak yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa aplikasi Augmented Reality untuk pengenalan benda di museum berbasis 

Android telah sesuai dengan analisis kebutuhan yaitu terdapat 5 kebutuhan untuk pengunjung 

dan 2 kebutuhan untuk staf. Berdasarkan pengujian fungsional, semua fitur yang ada pada 

aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan di berbagai versi sistem operasi 

Android yaitu versi 4.3, versi 5.1, dan versi 6.0. Pengujian ease of use melalui kuesioner yang 

telah diberkan kepada pengunjung dan staf museum menghasilkan kesimpulan bahwa 

kepuasan pengunjung mendapat angka 86 %, yang artinya bahwa aplikasi ini dapat membantu 

pengenalan benda di museum oleh pengunjung dan staf museum. [(Brata et al., 2018)] 

 

  

Gambar 4 7 Impementasi Objek 3D untuk 
ObjectAR 

 

Gambar 4 8. Tampilan FaceAR Museum 



5. Aspek Perkembangan IPTEK 

Salah satu penerapan teknologi AI adalah Penerapan Seleksi Fitur untuk Identifikasi Penyakit 

Daun Mentimun. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Nindita Sahenda et al., 2021) mereka 

mengambil data dari BPS Kabupaten Jember, yang menyatakan bahwa jumlah produksi 

mentimun berfluktuasi dari tahun 2013 hingga 2017. Beberapa literatur juga menyebutkan 

bahwa salah satu penyebab jumlah produksi mentimun adalah serangan penyakit pada tanaman 

tersebut. Penyakit tanaman mentimun yang paling banyak terdapat di area daun seperti 

penyakit bulai dan embun tepung yang keduanya disebabkan oleh jamur (penyakit jamur). 

Penelitian tersebut menghasilkan sebuah teknologi AI yang dapat mengindetifikasi Penyakit 

pada Daun Mentimun. 

 

Tabel 9. SWOT Aspek Perkembangan IPTEK 

Strength (Kekuatan) Weakness 

1. Keadaan dunia yang sedang dilanda 

pandemi Covid-19, menyebabkan 

tenaga medis membutuhkan 

teknologi untuk mendeteksi apakah 

pasien terjangkit covid-19. 

2. Teknologi untuk mendeteksi untuk 

mengidentifikasi penyakit 

1. Alat-alat yang dibutuhkan tergolong 

mahal 

2. Pengorperasian alat yang rumit, maka 

dibutuhkan tenaga kerja yang 

profesional 

Opportunity Threat 

1. Penggunaan teknologi di dunia medis 

sudah marak digunakan pada saat ini. 

1. Kesulitan pengoperasian alat oleh 

para tenaga medis. 



2. Mengurangi ketidaktepatan diagnosa 

penyakit covid-19 dan influenza. 

 

 

Tabel 10. TOWS Aspek Perkembangan IPTEK 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

 Hadirnya teknologi 

pendeteksi gejala 

Covid-19 dapat 

mengurangi 

kekhawatiran 

masyarakat dalam 

membedakan gejala 

Covid-19 dan gejala 

influneza 

 Harus ada riset yang 

sudah jelas terlebih 

dahulu untuk 

membedakan gejala 

covid-19 dengan 

influeza. 

Threat (Ancaman)  Hasil yang keluar dari 

pemeriksaan belum 

berarti pasien tidak 

terjangkit virus karena 

adanya varian baru dari 

covid-19 

 Database alat pendeteksi 

Covid-19 harus rutin 

ditambah dan diperbarui  

mengingat banyaknya 

varian baru Covid-19. 

 

 



Selain bidang AI terdapat juga bidang lain yang ikut ambil alih dalam perkembangan iptek, 

salah satunya adalah IoT. Teknologi IoT atau Internet of Things dapat di aplikasikan kedalam 

berbagai aspek dalam kehidupan. Salah satu pengaplikasian IoT yang menarik adalah 

penelitian yang dilakukan oleh (mendley). Penelitian tersebut berusaha untuk menyelesaikan 

sebuah masalah yang ada pada masyarakat yaitu pembuatan suatu sistem keamanan yang bisa 

dipantau dan dikendalikan dari jarak jauh untuk mengantisipasi meningkatnya tingkat kriminal 

pencurian. 

Wabah penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) telah meningkatkan mortalitas dan morbiditas 

di seluruh dunia. Oropharyngeal swabbing adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang 

terkenal dan umum digunakan untuk diagnosis COVID-19 di seluruh dunia. Pada penelitian 

(mendley disini) mengembangkan robot untuk membantu Oropharyngeal swabbing COVID-

19 untuk mencegah staf klinis garis depan terinfeksi. Robot mengintegrasikan manipulator 

UR5, manipulator kopling fleksibel-kaku (RFC), subsistem penginderaan dan kontrol paksa, 

subsistem visual, dan perangkat haptic. 



Analisis Lingkungan Mikro 

Analisis lingkungan mikro merupakan analisis yang terdiri dari Aspek Pesaing, 

Pengguna Lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga 

kependidikan, e-learning, dan kebutuhan dunia usaha/industri dan masyarakat, mitra, dan 

aliansi. Program Studi TI menganalisis pesaing dari perguruan tinggi swasta yang memiliki 

program studi serupa. Persaingan ini didasari oleh kebutuhan tenaga IT di industri yang 

mencari tenaga terampil dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam hal ini 

Program Studi TI berupaya dengan mengadakan seminar atau workshop untuk membahas isu 

terkini terkait IT untuk memperbaharui pengetahuan dari dosen dan mahasiswa. Selain itu 

Program Studi TI juga bersaing dengan perguruan tinggi lain dalam mendapatkan animo dari 

calon mahasiswa baru. Upaya yang dilakukan terus membangun branding dan komunikasi 

secara masif kepada calon mahasiswa baru. Metode branding yang digunakan adalah dengan 

mengadakan temu ilmiah dengan mengundang calon mahasiswa baru. Kemudian, aktif 

memberikan informasi terkini terkait Program Studi TI dengan menggunakan layanan IG Boost 

dan WA Blast.  

 

6. Aspek Pesaing 

Kemajuan teknologi yang sangat pesat pada saat ini menjadikan teknologi sebagai salah 

satu solusi utama didalam segala aspek, salah satunya merupakan aspek pesaing. Didalam 

aspek pesaing ini, kita dapat menggunakan teknologi Augmented Reality (AR) dalam 

mempromosikan atau meng-iklankan bisnis startup yang baru saja akan berkembang untuk 

mengalahkan bisnis-bisnis startup yang bergerak dibidang yang sama dengan bisnis yang akan 

dikembangkan.  

Iklan pada saat ini memiliki peran yang besar dalam membesarkan nama suatu bisnis. 

Dengan menggunakan iklan, bisnis-bisnis ini dapat membantu customer mereka untuk 

mengetahui produk-produk apa saja yang dijual oleh bisnis tersebut. Sebelum berkembangnya 

teknologi Augmented Reality (AR), iklan yang dibuat oleh bisnis-bisnis seperti tidak 

berpengaruh, hal ini dapat dilihat dari banyaknya data yang dimiliki bisnis yang menampilkan 

hasil yang kecil untuk penglihatan iklan oleh para customer. Tetapi, hal ini dapat dirubah 

dengan penggunakan teknologi Augmented Reality (AR). Teknologi Augmented Reality (AR) 

ini merupakan sebuah versi yang lebih baik dari pandangan asli mengenai lingkungan dunia 

nyata.   

 



Tabel 11.  SWOT Aspek Pesaing 

Strength (Kekuatan) Weakness 

1. Membantu calon pembeli dalam 

lebih mengenal produk yang ditawar 

sehingga membantu perusaha dalam 

mengangani pesaingi. 

1. Teknologi yang digunakan masih 

teknologi yang tergolong mahal 

sehingga sulit untuk digunakan oleh 

seluruh masyarakat 

2. Kurangnya tren untuk iklan inovatif 

yang menggunakan teknologi sejenis 

AR ataupun VR 

Opportunity Threat 

1. Membuka peluang bisnis baru 

dengan menerapkan AR sebagai 

media iklan. 

2. Membuat iklan menjadi lebih 

interaktif dan tidak membosankan 

untuk dilihat 

1. Dapat menimbulkan masalah jika 

teknologi AR dan VR digunakan di 

kondisi yang tidak tepat misalnya 

baliho dipinggir jalan 

 

 

Tabel 12. TOWS Aspek Pesaing 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

1. Membuat pembeli 

menjadi semakin ingin 

membeli barang atau 

produk yang diiklankan 

dikarenakan dapat 

dilihat secara langsung 

bentuk dari produknya 

sendiri 

2. Dengan semakin 

berkembangnya 

teknologi pada 

smartphone dan 

berkurangnya harga 

pasar, gap dalam 

teknologi pada 

masyarakat dapat 

berkurang sehingga 

pengiklanan 

menggunakan teknologi 

AR atau VR menjadi 

lebih menjanjikan 



Thread (Ancaman) 1. Munculnya sifat 

konsumtif yang 

berlebihan dikarenakan 

terpaparnya masyarakat 

dengan iklan yang lebih 

menjanjikan dan kreatif 

1. Perlunya perencanaan 

yang baik dalam lokasi 

pemasanagan iklan 

dengan teknologi terbaru 

ini 

 

  

  

  

Gambar 1. Jumlah pengguna handphone di seluruh dunia sejak tahun 2013-2019  

Dapat kita lihat pada gambar 1 diatas, bahwa handophone merupakan salah satu 

perangkat yang paling banyak digunakan pada saat ini. Dengan penggunakan yang pesat pada 

handphone ini membuka kesempatan bagi para pembisnis untuk mempromosikan atau meng-

iklankan bisnis mereka menggunakan teknologi Augmented Reality (AR). Dengan 

menggunakan teknologi Augmented Reality (AR), bisnis tersebut tidak hanya akan 

meningkatkan informasi mengenai bisnis mereka kepada customer. Tetapi juga, akan membuat 

customer merasa terhibur dengan menampilkan iklan yang interaktif melalui teknologi 

Augmented Reality (AR).  

Pada saat ini teknologi Augmented Reality (AR), merupakan kesukaan baru dari para 

raksasa teknologi. Hal ini juga membawa keuntungan bagi industri yang bergerak di bidang 



periklanan, karena kesempatan yang diciptakannya sangat besar untuk melibatkan para 

customer atau pelanggan dengan bisnis yang terlibat. Dalam penelitian ini [(Kim et al., 2014)], 

berdasarkan teknik Augmented Reality (AR) markerless, layanan aplikasi augmented reality 

untuk smartphone dirancang dan diimplementasikan untuk secara efektif menyampaikan 

informasi iklan.  

Didalam teknologi Augmented Reality (AR), hal-hal akan dikembangkan atau 

ditingkatkan dari segi suara, grafis dan hasil dari sentuhan. Hal-hal ini ditambahkan kedalam 

teknologi Augmented Reality (AR) dengan tujuan untuk membuat dan meningkatkan 

pengalaman dari pada customer atau pengguna. Karena, teknologi Augmented Reality (AR) 

menyediakan pengalaman yang interaktif dengan produk didalam lingkungan virtual yang 

meningkatkan pengalaman customer dalam berbelanja online.   

Keunggulan dalam menggunakan teknologi Augmented Reality (AR) dalam 

mempromosikan atau meng-iklankan suatu produk adalah dengan menciptakan pengalaman 

yang baru untuk customer yang tidak bisa diberikan oleh saingan bisnis tersebut, dan dengan 

teknologi Augmented Reality (AR) ini kualitas dari iklan yang diberikan akan mengalami 

banyak perkembangan, dan pegiklanan dapat mencapai retensi customer atau pelanggan. 

Akibatnya, layanan ini dapat memecahkan masalah yang dimiliki oleh layanan 

Augmented Reality (AR) posisi sebagian besar aplikasi Augmented Reality (AR) untuk 

smartphone, dan untuk memberikan berbagai informasi dengan cara yang lebih akurat dan lebih 

cepat.  

Menurut penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya [(Tao & Uk, 2020))], 

menunjukkan bahwa menambahkan teknologi Augmented Reality (AR) kedalam promosi atau 

iklan di handphone akan mempengaruhi customer untuk berpikiran positif tentang sebuah 

bisnis atau produk dan akan menghasilkan keinginan lebih besar untuk membeli produk 

tersebut. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengalaman menggunakan produk 

Augmented Reality (AR) akan lebih menghibur pengguna dibandingan dengan iklan yang 

dilakukan menggunakan websites. Terlebih lagi, salah satu faktor utama yang mempengaruhi 

customer untuk membeli adalah pengalaman interaktif dengan teknologi Augmented Reality 

(AR). Pada penelitian ini [(Tao & Uk, 2020))], memeriksa bagaimana memanipulasi jenis 

pesan dan kehadiran atau tidak adanya audio-verbal di iklan handphone menggunakan 

teknologi Augmented Reality (AR) mempengaruhi pada kepuasan konsumen dan niat 

pembelian dari customer. Sistem yang diimplementasikan tidak hanya mampu menambah 

objek tiga dimensi dalam Augmented Reality (AR), tetapi juga berinteraksi dengan sistem 



manajemen basis data untuk memungkinkan layanan komunikasi dua arah seperti sistem 

pemesanan.  

Oleh karena itu, tidak seperti aplikasi periklanan konvensional yang hanya 

memperkenalkan dan menjelaskan produk dengan memicu minat pengguna, layanan sistem 

yang diterapkan diharapkan dapat digunakan di berbagai bidang termasuk periklanan, 

pendidikan, dan pariwisata dengan membuat interaksi antara pengguna dan 

sistem augmented reality. Dengan begitu, Iklan pada handphone merupakan sebuah metode 

pemasaran yang inovatif yang menerapkan teknologi Augmented Reality (AR) kedalam media 

sebagai iklan dan menampilkannya didalam platform mobile. Dalam penelitian ini [(Tao & Uk, 

2020)], teknologi Augmented Reality (AR) yang merupakan iklan pada handphone adalah 

media imersif yang menghadirkan produk secara virtual kepada customer.  

Aplikasi AR2U yang dibahas didalam penelitian yang dilakukan oleh [(Tao & Uk, 

2020)] merupakan sebuah aplikasi ini akan digunakan untuk mengeksplorasi penawaran dan 

promosi melalui aplikasi kamera yang tersedia didalam handphone kita. Augmented Reality 

(AR), ini menggunakan konsep untuk menangkap foto dari kamera dan menampilkan gambar 

di layar menggunakan pustaka grafis. Untuk aplikasi mobile AR2U, lapisan aplikasi akan 

terkait dengan logika periklanan menggunakan teknologi Augmented Reality (AR). Aplikasi 

ini akan mengelola aset aplikasi mobile seperti ikon dan materi iklan dan bagaimana hal itu 

akan muncul ketika kamera handphone mengarah kepada arah tertentu dan di lokasi tertentu.   

 

 

7. Pengguna Lulusan  

Pada hal kemanjuan teknologi saat ini teknologi sangat digunakan diberbagai aspek 

bidang salah satunya dalam bidang pendidikan. Penerapan teknologi sangat membantu dalam 

perkembangan pendidikan disemua tingkat termasuk pada ranah Universitas Salah satu 

penerapannya adalah penggunaan dalam mencari lulusan – lulusan terbaik. Dengan 

menggunakan teknologi AI (artificial intelligent) yang sangat membantu dalam menentukan 

pemilihan lulusan terbaik. Penggunaan Teknologi AI dapat membantu dalam mempermudah 

memilih lulusan terbaik sesuai dengan data-data pendukung yang dikumpulkan dan akan diolah 

menggunakan teknologi AI yang dipakai. 

 



Tabel 13. SWOT Pengguna Lulusan 

Strength (Kekuatan) Weakness(Kelemahan) 

 Lebih mudah dalam menyeleksi 

lulusan 

 Lebih menghemat waktu dalam 

menyeleksi lulusan 

 Masih terdapat Loss ( kesalahan) 

dalam menyeleksi lulusan 

 Banyak nya kriteria yang tidak dapat 

dimasukan kedalam bobot kriteria  

Opportunity (Peluang) Threat (Ancaman) 

 Terdapat aspek pendukung dalam 

menyeleksi lulusan  

 Penseleksian yang lebih efektif dan 

mudah 

 Data yang diberikan dapat 

dimanipulasi  

 Terdapat kesalahan ( bug ) sistem 

menyebabkan kesalahan 

penseleksian  

 

Tabel 14. TOWS Pengguna Lulusan 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

 Lebih mudah dan lebih 

efektif dalam 

menyeleksi lulusan 

dengan baik dan benar  

 Mendapatkan hasil yang 

tidak jauh berbeda 

dengan seleksi manual  

 Banyak data kriteria 

yang tidak dapat masuk 

ke sistem 

 Terdapat loss 

(kesalahan) dalam sistem 

yang menyebabkan hasil 

tidak sesuai  

Thread (Ancaman)  Dalam melakukan 

seleksi menjadi lebih 

efektif namun bisa 

terjadi sebuah kesalahan 

yang besar karena 

kesalahan input data 

maupun kesalahan pada 

sistem 

 Sistem harus diselingi 

aspek tambahan setelah 

melakukan penyeleksian  

 



Salah satu Algortima yang digunakan teknologi Artifical intelligent adalah   Algoritma 

K-Means Clustering dimana Algoritma ini menggunakan data yang dikelompokkan 

berdasarkan karakteristik yang sama dan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama serta set 

data yang dimasukkan ke dalam kelompok tidak tumpang tindih. Clustering merupakan teknik 

atau metode untuk mencari dan mengelompokan objek atau data yang berkarakteristik sama 

kedalam sebuah kelas atau cluster, dimana clustering ini bersifat tanpa arahan (unsupervised) 

yang dapat dipelajari sendiri serta tidak memerlukan target output, sementara itu K-Means 

Clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hirarki yang mengelompokan data 

dalam bentuk satu atau lebih cluster/kelompok. Data-data yang memiliki karakteristik yang 

sama dikelompokkan dalam satu cluster/kelompok dan data yang memiliki karakteristik yang 

berbeda dikelompokan dengan cluster/ kelompok yang lain sehingga data yang berada dalam 

satu cluster/kelompok memiliki tingkat variasi yang kecil.[(V. Sari et al., 2018)]  

Dengan menggunakan Algoritma K-Means Clustering Dengan menggunakan algoritma 

K-Means , proses untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan IPK dan Prodinya lebih 

mudah dibandingkan dengan cara manual serta Informasi yang ditampilkan berupa kelompok 

– kelompok lulusan mahasiswa yang mendominasi Program Studi, sehingga diketahui 

kelompok yang memiliki kualitas lulusan terbaik. Hasil penelitian ini akan membantu pihak 

Universitas dalam  menganalisa kualitas mahasiswa yang diluluskan dan program studi yang 

paling berpotensi diminati. K-Means clustering cocok dalam mengeplompokkan kualitas 

lulusan mahasiswa berdasarkan indeks prestasi kumulatif (IPK) dan program studi, sehingga 

bisa didapat kelompok-kelompok (cluster-cluster) yang sesuai, dengan tujuan membantu pihak 

perguruan tinggi dalam menganalisa kualitas lulusan anak didiknya dan potensi program 

studinya [(V. N. Sari et al., 2018)] 

Selain menggunakan Algoritma K-Means Clustering dapat menggunakan Algoritma Weighted 

Product, Algoritma Weighted Product (WP) adalah salah satu metode yang digunakan untuk 

penyelsaian sistem pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kriteria dan bobot 

selain itu Weighted Product (WP) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah Multi Attribute Decision Making (MADM). Metode Weighted Product 

menggunakan pemangkatan pada setiap nilai dari atribut (kriteria) dengan nilai bobot yang 

bersangkutan, setelah itu dilakukan perkalian untuk menghubungkan nilai tiap atribut 

[(Mumpuni et al., 2020)]  

Menurut [(Achmad et al., 2018)] Metode weighted product (WP) merupakan metode sistem 

pendukung keputusan yang menggunakan analisis multi-kriteria. Metode weighted product 



(WP) dapat membantu dalam kompleksitas komputasi sehingga waktu yang dibutuhkan dalam 

pengambilan keputusan penentuan lulusan terbaik akan lebih cepat. Dalam penelitian ini 

kriteria – kriteria yang digunakan meliputi nilai IPK, nilai TA, lama masa studi dan sikap. 

Metode weighted product (WP) juga dapat menjadi solusi optimal dalam sistem 

pemeringkatan. Pemilihan metode ini juga didasarkan atas kompleksitas komputasi yang tidak 

terlalu sulit sehingga waktu yang dibutuhkan dalam menghasilkan perhitungan nilai alternatif 

akan lebih cepat  

Hasil perhitungan menggunakan metode weighted product dapat diimplementasikan 

dengan baik, dibuktikan dengan hasil perangkingan rekomendasi keputusan antara sistem dan 

manual hanya terdapat sedikit perbedaan angka perhitungan dibelakanng koma yang tidak 

terlalu berpengaruh signifikan.  

 

8. Sumber Calon Mahasiswa 

Proses penerimaan calon mahasiswa baru menghasilkan data mahasiswa yang sangat 

berlimpah berupa data profil mahasiswa dan data lainnya. Hal tersebut terjadi secara berulang 

dan menimbulkan penumpukan terhadap data mahasiswa baru, sehingga mempengaruhi 

pencarian informasi terhadap data tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh [(Yunita, 2018)] 

bertujuan untuk melakukan pengelompokan terhadap data penerimaan mahasiswa baru dengan 

memanfaatkan proses data mining dengan menggunakan teknik Clustering. Algoritma yang 

digunakan untuk pembentukan cluster adalah algoritma K-Means. K-Means merupakan salah 

satu metode data non-hierarchical clustering yang dapat mengelompokkan data mahasiswa ke 

dalam beberapa cluster berdasarkan kemiripan dari data tersebut, sehingga data mahasiswa 

yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster dan yang memiliki 

karakteristik yang berbeda dikelompokkan dalam cluster yang lain. berdasarkan hasil cluster 

algoritma k-means dapat dilihat jurusan/program studi yang di minati di masing-masing 

sekolah.  

Tabel 15. SWOT Sumber Calon Mahasiswa 

Strength (Kekuatan) Weakness (kelemahan) 

 Lebih mudah dalam menyeleksi 

calon mahasiswa 

 Lebih menghemat waktu dalam 

menyeleksi calon mahasiswa  

 Masih terdapat Loss ( kesalahan) 

dalam menyeleksi calon mahasiswa 



  Banyak nya kriteria yang tidak dapat 

dimasukan kedalam bobot 

penyeleksian 

 

Opportunity (peluang) Threat (ancaman) 

 Terdapat aspek pendukung dalam 

menyeleksi  calon mahasiswa 

 Penyeleksian yang lebih efektif dan 

mudah 

 Hasil yang didapatkan menjadi lebih 

adil berdasarkan data yang dipakai  

 Masih dapat terjadi manipulasi data 

yang ingin diseleksi  

 Kemungkinan kehilangan data sangat 

besar 

 Kesalahan dalam hasil seleksi calon 

mahasiswa  

 

 

Tabel 16. TOWS Sumber Calon Mahasiswa 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

 Lebih mudah dan lebih 

efektif dalam 

menseleksi calon 

mahasiswa dengan baik 

dan benar  

 Mendapatkan hasil yang 

tidak jauh berbeda 

dengan seleksi manual 

 Hasil yang didapatkan 

akan menjadi lebih adil 

berdasarkan data yang 

dipakai   

 Banyak kriteria 

tambahan dalam 

menyeleksi tidak dapat 

masuk terdapat sistem 

penyeleksian 

 Terdapat loss 

(kesalahan) dalam sistem 

yang menyebabkan hasil 

tidak sesuai 

 

Thread (Ancaman)  Dalam melakukan 

seleksi menjadi lebih 

efektif namun bisa 

tejadi sebuah kesalahan 

yang besar karena 

kesalahan input data 

 Sistem harus diselingi 

aspek tambahan setelah 

melakukan penyeleksian 

 Manipulasi data masih  

dapat dilakukan 

menyebabkan kesalaahn 

hasil yang didapatkan  



maupun kesalahan pada 

sistem 

 

. 

 

 Contoh lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Komputer) & 2018, 2018) yaitu 

pembuatann sistem penyeleksian pada proses penerimaan mahasiswa baru menggunakan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP) di Politeknik Bisnis Indonesia. Kriteria yang 

digunakan pada metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yaitu Nilai Raport, Nilai Ujian 

Nasional, Nilai Akhir Sekolah, Nilai Saringan Masuk, Nilai Wawancara. Proses pengambilan 

keputusan akan menjadi lebih optimal dengan adanya sistem pendukung keputusan yang 

menerapkan metode AHP untuk memproses hasil penilaian pada setiap kriteria sehingga 

informasi akhir yang diberikan merupakan vektor prioritas menyeluruh menggambarkan 

prioritas setiap calon mahasiswa baru terhadap keseluruhan calon mahasiswa baru yang 

diikutsertakan dalam proses perhitungan.  

 

Selain itu penggunaan Algoritma lain seperti naïve bayes dalam penelitian yang 

dilakukan oleh [(Loelianto et al., 2020)] yaitu pembuatan sistem penyeleksian pada proses 

penerimaan mahasiswa baru menggunakan metode Naïve bayes dengan menggunaka sebuah 

pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan 

menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset pendukung yang diberikan   

 

9. Sumber Calon Dosen 

Peranan dosen pada sebuah perguruan tinggi merupakan salah bagian yang sangat 

berpengaruh pada kualitas mahasiswa mahasiswi yang dihasilkan. Tentunya dengan standar 

dosen yang memiliki kualitas lebih dari mahasiswa. Pemberian penghargaan adalah salah satu 

cara untuk menumbuhkan daya saing positif sesama dosen terhadap tingkat kompetensi dosen 

dilingkungan kampus demi menghasilkan dosen dengan kualitas terbaik. Sistem Pendukung 

Keputusan merupakan salah satu alternatif dalam menentukan sebuah keputusan, sehingga 

penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memudahkan Lembaga Perguruan Tinggi (Yayasan) 

dalam memilih dosen terbaik yang akan mendapatkan penghargaan nantinya. Dalam 

memebangun sebuah sistem pendukung keputusan tentunya dengan menerapkan metode dalam 

pengolahan datanya sehingga akan menghasilkan nilai keputusan sesuai dengan yang 



diharapkan. Adapun metode yang digunakan untuk memproses data dosen untuk menghasilkan 

data dosen terbaik adalah metode Weighted Product (WP). Untuk mendapatkan hasil 

kesimpulan akhir sebagai alternatif keputusan untuk menentukan dosen terbaik penelitian ini 

membutuhkan tahap proses perhitungan pada setiap variabel yang sudah ditentukan nantinya 

berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pihak lembaga perguruan tinggi.  

Tabel 17. SWOT Sumber Calon Dosen 

Strength (Kekuatan) Weakness (kelemahan) 

 Lebih mudah dalam menyeleksi 

calon dosen 

 Lebih menghemat waktu dalam 

menyeleksi calon dosen   

 

 Masih terdapat Loss ( kesalahan) 

dalam menyeleksi calon dosen 

 Banyak nya kriteria yang tidak dapat 

dimasukan kedalam bobot 

penyeleksian 

 

Opportunity (peluang) Threat (ancaman) 

 Terdapat aspek pendukung dalam 

menyeleksi  calon dosen 

 Penseleksian yang lebih efektif dan 

mudah 

 Hasil yang didapatkan menjadi lebih 

adil berdasarkan data yang dipakai  

 Masih dapat terjadi manipulasi data 

yang ingin diseleksi  

 Kemungkinan kehilangan data sangat 

besar 

 Kesalahan dalam hasil seleksi calon 

dosen 

 

Tabel 18.TOWS Sumber Calon Dosen 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

 Lebih mudah dan lebih 

efektif dalam 

menseleksi calon dosen 

dengan baik dan benar  

 Mendapatkan hasil yang 

tidak jauh berbeda 

dengan seleksi manual 

 Hasil yang didapatkan 

akan menjadi lebih adil 

berdasarkan data yang 

dipakai   

 Banyak krieria tambahan 

dalam menyeleksi tidak 

dapat masuk terdapat 

sistem penyeleksian 

 Terdapat loss 

(kesalahan) dalam sistem 

yang menyebabkan hasil 

tidak sesuai 

 



 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Thread (Ancaman)  Dalam melakukan 

seleksi menjadi lebih 

efektif namun bisa 

tejadi sebuah kesalahan 

yang besar karena 

kesalahan input data 

maupun kesalahan pada 

sistem 

 

 Sistem harus diselingi 

aspek tambahan setelah 

melakukan penyeleksian 

 Manipulasi data masih  

dapat dilakukan 

menyebabkan kesalaahn 

hasil yang didapatkan  

. 

 

 

Dengan menerapkan metode Weight Product dalam perhitungan untuk menentukan alternatif 

keputusan, maka dilakukan penentuan data alternatif dan kriteria yang akan dihitung. Untuk 

tahapan pertama admin melakukan input data calon dosen terbaik sebagai alternatif, kemudian 

input data kriteria hingga proses perhitungan nilai bobot masing-masing kriteria dan 

mendapatkan nilai preferensi sebagai nilai rangking yang menjadi alternatif keputusan. 

[(Marpaung et al., 2018)] 

 

Gambar 9 1 Penentuan Nilai Bobot Kriteria 

 

 



 

Gambar 9 2  Hasil Perankingan 

 Kegiatan ekstrakurikuler merupakan suatu bagian internal dari proses belajar yang 

menekankan pada kebutuhan siswa. Kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi sarana untuk 

menyalurkan bakat dan mendorong perkembangan potensi pada anak didik agar mencapai taraf 

maksimum. Banyaknya kegiatan ekstrakurikuler yang ada pada sekolah tersebut membuat 

siswa sulit untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler apa yang harus diikuti, sehingga tidak 

jarang siswa tersebut salah memilih ekstrakurikuler dan tidak sesuai dengan potensi yang 

mereka miliki. Salah satu solusi untuk membantu para siswa dalam memilih kegiatan 

ekstrakurikuler adalah dengan menggunakan sistem pendukung keputusan pemilihan kegiatan 

ekstrakurikuler dengan Metode Simple Multy Atribute Rating Technique (SMART). Metode 

SMART yang digunakan pada pembuatan sistem pendukung keputusan kegiatan 

ekstrakurikuler ini telah mampu menjawab masalah yang ada dengan adanya respon dari 

responden sebesar 83,415% sangat setuju bahwa sistem ini mampu membantu siswa dalam 

memilih kegiatan ekstrakurikuler. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan, diantaranya : 1. Sistem 

telah dapat membantu siswa dalam memberikan keputusan pemilihan kegiatan ekstrakurikuler 

dengan tingkat akurasi pengujian sebesar 84,39%. 2. Informasi yang ditanpilkan pada daftar 

ekskul sudah bermanfaat terbukti dengan tingkat akurasi pengujian sebesar 80,976%. 3. Setiap 

fungsionalitas yang ada pada sistem telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. 4. 

Berdasarkan respon yang diberikan oleh responden, maka pengguna menyatakan sangat setuju 

bahwa sistem ini telah telah dapat diterima dengan tingkat akurasi sebesar 83,089. [(Magrisa 

et al., 2018)] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap pegawai dalam organisasi dituntut untuk memberikan kinerja positif melalui 

kinerja yang baik, mengingat kinerja organisasi tergantung pada kinerja pegawainya. Untuk 

itu, penilaian kinerja pegawai secara objektif akan sangat bermanfaat untuk memotivasi 

pegawai supaya dapat bekerja dengan baik. Namun, proses penilaian kinerja pegawai yang 

Gambar 9 3  Halaman Daftar Ekskul 

Gambar 9 4  Halaman Kriteria 



terjadi di Universitas Klabat (Unklab) sekarang masih dilakukan secara manual yaitu dengan 

melihat kinerja pegawai dari kriteria tertentu saja, tanpa memperhatikan kriteria-kriteria 

penilaian yang lain. Tentu saja proses penilaian kinerja secara manual sangat mungkin 

terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, dibangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

berbasis Web dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Berdasarkan 

hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa SPK yang dikembangkan dapat mempermudah 

dalam memberikan penilaian terhadap kinerja dosen di Unklab secara objektif berdasarkan 

bobot dan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa: 1. Metode ANP sistematis dan tepat dalam proses pengambilan keputusan yang mampu 

menunjukan nilai kompetensi pegawai sesuai dengan bobot dan kriteria-kriteria yang telah 

ditentukan. 2. SPK dengan menggunakan metode ANP dapat membantu para pengambil 

keputusan agar dapat memberikan penilaian terhadap kinerja pegawai di Unklab secara efektif 

dan objektif. [(Adam & Lengkong, 2019)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 5 Halaman Login 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sumber Tenaga Kependidikan 

Tenaga Kependidikan pada perguruan tinggi memiliki peran yang penting karena 

bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan 

teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh [(Ambo et al., 2019)] melakukan Sistem Pendukung Keputusan pemilihan 

Tenaga Kependidikan terbaik dengan menggunakan metode Weighted Product. Rekomendasi 

untuk pemilihan tenaga kependidikan terbaik yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan metode Weighted Product berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan 

oleh Unit Penjamin Mutu. Sistem Pendukung Keputusan pemilihan Tenaga Kependidikan 

terbaik dengan menggunakan metode Weighted Product dapat menjadi acuan rekomendasi 

untuk pimpinan agar dapat memberikan apresiasi dan sarana promosi bagi Tenaga 

Kependidikan terbaik sementara untuk Tenaga Kependidikan yang belum terampil, dapat 

diberikan motivasi, pelatihan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja. 

 

Tabel 19. SWOT Sumber Tenaga Kependidikan 

Strength (Kekuatan) Weakness (kelemahan) 

 Kebutuhan tenaga pengajar yang 

berkualitas sangat dicari pada saat ini 

 Memudahkan pencarian tenaga 

pengajar rekomendasi terbaik  

 Masih terdapat kriteria tambahan 

yang dapat dipertimbangkan dalam 

penyeleksian  

 Data masih dapat dimanipulasi  

 

Gambar 9 6 Halaman alternatif 



 Menjadi sebuah apresiasi untuk 

tenaga kependidikan terbaik  

Opportunity Threat 

 Sudah banyak orang yang dapat 

mengoperasikan komputer 

 Terdapat aspek pendukung dalam 

menyeleksi  calon tenaga 

kependidikan 

 Data yang di input dapat 

dimanipulasi sehingga 

memungkinkan data calon tenaga 

kependidikan terpilih oleh sistem 

karena memiliki persentasi yang 

tinggi. 

 Pengisian data yang kurang jelas 

dapat menyebabkan bug karena 

diluar kemampuan sistem 

 

 

Tabel 20. TOWS Sumber Tenaga Kependidikan 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

 Lebih mudah dan lebih 

efektif dalam 

menyeleksi calon 

tenaga kependidikan 

dengan baik dan benar  

 Mendapatkan hasil yang 

tidak jauh berbeda 

dengan seleksi manual 

 Banyak data kriteria 

yang tidak dapat masuk 

ke sistem 

 Terdapat loss 

(kesalahan) dalam sistem 

yang menyebabkan hasil 

tidak sesuai 

 

Thread (Ancaman)  Dalam melakukan 

seleksi menjadi lebih 

efektif namun bisa 

terjadi sebuah kesalahan 

yang besar karena 

kesalahan input data 

 Sistem harus diselingi 

aspek tambahan setelah 

melakukan penyeleksian 

 



maupun kesalahan pada 

sistem 

 

 

Teknologi, informasi dan komunikasi yang berkembang begitu cepat secara langsung 

berdampak kompleks pada manusia termasuk di dunia pendidikan. Dunia Pendidikan saat ini 

turut mengambil bagian dalam memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi guna 

meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia khususnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas Pendidikan di Indonesia sudah selayaknya jika dimulai dari pembenahan proses 

pembelajaran. Hal itu karena, pembelajaran merupakan faktor penting dalam menentukan 

kualitas pendidikan. Perkembangan teknologi dan informasi berperan dalam perubahan 

terhadap proses pembelajaran di Indonesia. Di masa lalu Pembelajaran di Indonesia 

menggunakan metode pengajaran dimana guru menjadi guru Sumber belajar utama bagi siswa, 

dan dengan teknologi Informasi, siswa diharapkan belajar secara positif, demikian guru Hanya 

berfungsi sebagai moderator. Tujuan dari survei ini adalah Mengetahui perkembangan 

teknologi dan cara menggunakan informasi Dunia pendidikan. Hasil penelitiannya adalah 

Integrasikan teknologi, informasi, dan komunikasi ke dalam proses Anda untuk mempelajari. 

Pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dapat dipermudah Kreativitas siswa dalam 

belajar. Selain sebagai media pembelajaran, teknologi, Informasi dan komunikasi dapat 

menjadi alat dan media yang populer Kami menyediakan bahan ajar dan memberikan 

kenyamanan dalam belajar komunikasi. Sehingga secara keseluruhan pemanfaatan teknologi, 

informasi dan komunikasibermuara pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.  

Teknologi, kabar & komunikasi waktu ini berkembang menggunakan sangat cepat. 

Perkembangan yg terjadi ternyata berdampak dalam segala bidang misalnya ekonomi, 

kesehatan, kepercayaan & tentunya pada bidang Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, 

perkembangan teknologi, kabar & komunikasi ini memiliki kiprah penting khususnya pada 

menaikkan kualitas Pendidikan & pembelajaran pada Indonesia. Ketertinggalan pendidikan yg 

terjadi pada Indonesia keliru satunya disebabkan lantaran proses pembelajaran pada Indonesia 

yg masih memakai pola-pola lama, yaitu siswa duduk pada kelas & mendengarkan materi yg 

disampaikan oleh guru. Proses belajar yg demikian ternyata menciptakan siswa sebagai jenuh 

sebagai akibatnya proses pembelajaran yg berlangsung sebagai nir optimal. Proses yg 

pembelajaran yg nir optimal tentunya akan menjadikan dalam kualitas Pendidikan yg kurang 



berkualitas. Perkembangan teknologi, kabar & komunikasi menaruh rona baru pada global 

pendidikan. Teknologi, kabar & komunikasi dikembangkan & dimanfaatkan buat menaikkan 

kualitas pembelajaran & Pendidikan pada Indonesia melalui beberapa cara misalnya: 

mengakibatkan teknologi, kabar & komunikasi menjadi media penyampaian materi 

pembelajaran, menjadi indera pendistribusian bahan ajar menggunakan memanfaatkan 

jaringan internet (website) & Pendidikan life skill. [(Cholik, 2017)] 

 

Penelitian yang dilakukan oleh [(Ratnasari et al., 2021)] ini bertujuan untuk mengetahui 

pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh kepala sekolah 

SMKS Yasalam El-Ummah Bogor pada masa pandemi Covid 19.  

Pandemi Covid-19 mempengaruhi perubahan pada sistem pendidikan. Berbagai 

tantangan harus dapat dijawab oleh para tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam 

rangka memperbaiki proses pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan 

pemerintah dan lembaga terkait. Pembelajaran daring sangatlah berbeda dengan pembelajaran 

konvensional yang selama ini dilakukan, mengadaptasi pembelajaran berbasis teknologi dalam 

kurun waktu yang singkat merupakan tantangan utama bagi sebagian besar pendidik (Amit 

Joshi and Muddu Vinay, 2020).  

Respon yang cepat dan tanggap terutama dari kepala sekolah sebagai pemimpin 

pembalajaran dan pengelola setiap program sekolah sangat dibutuhkan. Konsep pembelajaran 

berbasis teknologi informasi pada sekolah SMKS Yasalam El-Ummah Bogor dapat 

dimanfaatkan secara penuh dengan pengelolaan yang tepat.  

Pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi informasi di SMKS Yasalam El-Umah 

dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan dalam menjalankan fungsinya sebagai 

manajer sekolah. Pengelolaan pembelajaran ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu (1) 

perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) penilaian. Tahap perencanaan adalah tahapan dimana kepala 

sekolah menyusun strategi dengan tepat dengan menuangkan berbagai ide atau konsep yang 

mengarah pada pencapaian tujuan sekolah. Tahap pelaksanaan adalah, tahap dimana kepala 

sekolah bersama para guru melaksanakan berbagai ide atau konsep yang tertuang pada rencana. 

Dalam tahap ini dilakukan juga pengorganisiran oleh kepala sekolah dimana kepala sekolah 

mengadakan pembagian kerja yang jelas, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Dan 

pada tahap penilaian, kepala sekolah akan melihat pencapaian dari setiap program yang sudah 

dilaksanakan apakah tujuan yang dicanangkan di awal terlaksana atau tidak, untuk kemudian 

diambil sebuah keputusan sebagai tindak lanjut.  



Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selain dalam mata pelajaran juga 

diterapkan di semua proses pembelajaran. Teknologi Informasi meliputi segala hal yang 

berkaitan dengan proses, penggunaan alat bantu, manipulasi dan pengelolaan informasi.  

 

 

11. E-Learning, Open Course Ware dan Pendidikan Jarak Jauh 

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi modern (TIK) dalam pendidikan 

memungkinkan jenis studi khusus yang dikenal sebagai pembelajaran jarak jauh. Bentuk 

pembelajaran ini perlu memberikan tingkat pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan 

pembelajaran tradisional. Pendidikan Jarak Jauh, saat ini lebih sering didefinisikan sebagai 

Pembelajaran Terbuka dan Jarak Jauh. Setelah dianggap menggunakan pendekatan non-

tradisional dan metode pengiriman dibandingkan dengan pendidikan berbasis kampus 

konvensional, pendidikan jarak jauh sekarang telah menjadi bentuk utama pendidikan yang 

meningkat popularitas dan penggunaannya di abad ke-21. Nilai dasar dari bentuk pembelajaran 

ini adalah memungkinkan pembelajaran kapan saja, di mana saja di dunia, dengan intensitas 

yang dipilih oleh siswa itu sendiri, dll.   

 

 

 

Tabel 21. SWOT E-Learning, Open Course Ware dan Pendidikan Jarak Jauh 

Strength (Kekuatan) Weakness 

1. Pandemic covid-19 yang sedang 

melanda dunia sehingga  

2. Kegiatan berkerumun dibatasi 

3. Kegiatan pembelajaran dilakukan 

secara online 

1.  Harga Kuota internet relatif mahal 

2. Tidak semua tenaga pelajar siap 

untuk beradaptasi 

Opportunity Threat 

1. Pengguna smartphone yang 

melimpah 

2. Pengguna internet banyak 

3. Mengurangi kegiatan diluar rumah 

demi mengurangi penularan covid-19 

1. Kemungkinan siswa menyalin tugas 

siswa yang lain yang besar 

2. Kegiatan pembelajaran kurang 

efektif karena kurangnya fokus 

 



Tabel 22. TOWS E-Learning, Open Course Ware dan Pendidikan Jarak Jauh 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

 Sekolah dapat melakukan 

sistem pembelajaran jarak 

jauh 

 Mengimplementasikan 

sistem anti plagiarisme 

dalam aplikasi 

pembelajaran seperti 

(google classrom) 

 Sistem anti plagiarisme 

belum ada yang terintegrasi 

dalam aplikasi google 

classroom 

 Biaya penanganan sistem 

menjadi lebih besar  

 

Thread (Ancaman)  Siswa menjadi lebih giat 

dalam mengikutin kegiatan 

pembelajaran karena 

adanya sistem anti 

plagiarisme untuk tugas 

mereka, karena setiap kata 

yang terkandung dalam 

tugas tidak boleh ada yang 

sama dengan tugas siswa 

yang lain 

 

 Tampilan maupun fitur perlu 

dibuat lebih menarik agar 

semangat belajar siswa lebih 

tinggi 

 

Pendidikan jarak jauh telah mengambil berbagai bentuk dan definisi yang berbeda telah 

diadopsi tergantung pada usia yang telah dikembangkan. Meskipun bentuk pembelajaran ini 

sering digunakan di seluruh dunia, hanya 18 lembaga pendidikan tinggi di Republik Serbia 

yang mengakreditasi setidaknya satu program studi untuk pembelajaran jarak jauh. Penelitian 

yang dilakukan oleh [(Milićević et al., 2020)] ini berfokus pada fakultas di Universitas Priština 

sementara menetap di Kosovska Mitrovica, dan tujuan dari makalah ini adalah untuk 

menganalisis status saat ini penggunaan e-learning pada fakultas ini. Fokus khusus adalah pada 

analisis opsi potensial untuk akreditasi program studi e-learning di fakultas ini.  

Teknologi dan pedagogi zaman bersama dengan keadaan masyarakat telah 

mempengaruhi bagaimana pendidikan jarak jauh dilihat dan dipraktekkan membuat jalan bagi 

generasi yang berbeda dari pendidikan jarak jauh. Konsep, pedagogi, dan praktik yang berbeda 



untuk pendidikan jarak jauh juga telah muncul dalam perjalanan pendidikan jarak jauh yang 

telah diambil sejak abad ke-19. Menurut penelitian yang dilakukan oleh [(A Saykili, 2018)] ini 

Teknologi dan pedagogi yang berbeda memandu definisi dan generasi pendidikan jarak jauh. 

Meskipun satu model pedagogis tunggal saja gagal menjawab semua pertanyaan yang terkait 

dengan bagaimana pembelajaran terjadi, pedagogi ini bersama-sama mendukung dan 

melengkapi satu sama lain. Ketika inovasi teknologi baru muncul, bidang pembelajaran baru, 

praktik baru dan dengan demikian tren pendidikan jarak jauh muncul. Pengalaman dan proses 

belajar yang berbeda mengharuskan penggunaan kegiatan dan konteks pembelajaran yang 

tepat. Pakar pendidikan jarak jauh, oleh karena itu, perlu merumuskan campuran teknologi dan 

pedagogi yang paling efektif.  

Selain itu, generasi pendidikan jarak jauh disajikan dengan fokus pada faktor-faktor 

yang mengarah pada pembentukan generasi baru ini. Konsep seperti jarak transaksional dan 

kehadiran sosial dan tren dan praktik seperti OEM, MOOCs dan analisis pembelajaran juga 

dibahas. Selanjutnya, peran budaya dalam desain, penyampaian dan persepsi pendidikan jarak 

jauh dibahas dengan fokus pada masa depan pendidikan jarak jauh.  

Aktor utama dari semua generasi pendidikan jarak jauh adalah peserta didik, instruktur 

dan sumber daya. Dengan demikian, perumusan pengalaman belajar jarak jauh yang efektif 

harus mempertimbangkan bagaimana hubungan para aktor ini dibangun tergantung pada 

pedagogi yang digunakan dan teknologi yang tersedia. Apakah aktor utama dalam usaha 

pendidikan jarak jauh ditempatkan dalam peran sentral atau non-pusat, untuk pengalaman 

belajar yang efektif semua model pembelajaran termasuk behavioris, cognitivist, constructivist 

dan pedagogivis connectivist masing-masing memiliki peran penting untuk dimainkan. Budaya 

juga memiliki peran sentral yang berdampak pada efektivitas praktik pendidikan jarak jauh dan 

pedagogi tertentu.  

Penelitian yang dilakukan oleh [(Milićević et al., 2020)] menunjukkan bahwa tidak satu 

pun dari sepuluh fakultas di University of Priština sementara menetap di Kosovska Mitrovica 

telah terakreditasi program pembelajaran jarak jauh. Hanya Fakultas Kedokteran di Kosovska 

Mitrovica yang memiliki alat Moodle yang dipasang di situs webnya, dan dapat digunakan 

untuk e-learning kursus tertentu.  

Implementasi program E-learning di universitas-universitas Iran serta menilai prasyarat 

dan tingkat persiapan peserta didik untuk menghadiri lingkungan E-learning memerlukan studi 

ekstensif. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan oleh [(Shahmoradi et al., 2018)] ini 

meneliti untuk menyelidiki tantangan dari sistem E-learning di Tehran University of Medical 

Sciences.  



Keberhasilan dalam penerapan sistem pendidikan E-learning sebagai salah satu 

pendekatan utama dalam mengelola pengetahuan dan kebutuhan pendidikan organisasi 

pendidikan tinggi tidak akan tercapai tanpa mengidentifikasi berbagai tantangan keterampilan, 

teknis dan budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, membangun infrastruktur dan standar TI, 

menggunakan pengalaman negara-negara terkemuka di bidang E-learning, menciptakan 

budaya yang tepat, dan membiasakan peserta didik dan guru untuk pengembangan dan 

penggunaan pada bahan E-learning diperlukan.  

 

 

12. Kebutuhan Dunia Usaha/Industri dan Masyarakat, Mitra, dan Aliansi 

Perilaku masyarakat saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. 

Perkembangan teknologi yang ditandai dengan Revolusi Industri 1.0 hingga Revolusi Industri 

4.0 saat ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku hidup manusia. Dalam 

penelitian [(Prasetyo & Trisyanti, 2018)] melakukan sebuah kajian sosial yang terjadi pada 

masa revolusi industri 4.0, menghipotesiskan bahwa revolusi industri tidak hanya mendisrupsi 

sektor teknologi, tetapi juga merambah bidang industri, sosial, ekonomi dan hukum serta untuk 

menghadapi gangguan akibat revolusi. Industri membutuhkan studi humaniora untuk 

memantau perkembangan teknologi agar tidak menyimpang dari standar kemanusiaan saat ini. 

Perubahan perilaku masyarakat mengikuti perkembangan teknologi dan berfokus pada 

kebutuhan manusia saat ini yang lebih dikenal dengan Society 5.0 dengan semua tatanan 

kebutuhan sosial akan berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (tech-

based) yang dikembangkan oleh Jepang.   Perkembangan Society 5.0 benar-benar dimulai pada 

awal peradaban di dunia. Hal ini tercermin dari perilaku masing-masing dari orang yang 

berfokus pada kebutuhan masyarakat. Di era Society 5.0, setiap perilaku hidup akan diubah 

oleh kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan kemudian akan ditransformasikan dengan 

jutaan data melalui Internet (internet of things).   

 

Tabel 23. SWOT Kebutuhan Dunia Usaha/Industri dan Masyarakat, Mitra, dan Aliansi 

Strength (Kekuatan) Weakness 

1. Mudahnya pencarian tenaga kerja 

dikarenakan seleksi lebih dini dari 

sistem AI 

1. Pekerjaan yang dipilih oleh AI bisa 

jadi bukan pekerjaan yang cocok 

untuk dilakukan 



2. Pencarian kerja sesuai dengan 

kemampuan akan lebih mudah 

2. Beberapa pekerjaan masih tidak 

dapat digantikan oleh AI 

Opportunity Threat 

1. Lebih berkembangnya industri 

dikarenakan tenaga kerja yang cocok 

masuk dalam industri yang tepat 

1. Berkurangnya kemauan masyarakat 

untuk keluar dari tempat nyaman dan 

mencoba hal yang baru 

2. Berkurangnya tenaga kerja 

digantikan oleh mesin dan AI 

 

Tabel 24. TOWS Tabel SWOT Kebutuhan Dunia Usaha/Industri dan Masyarakat, Mitra, dan Aliansi 

 Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 

Opportunity 

(Peluang) 

1. Penggunaan mesin dan 

AI untuk beberapa 

pekerjaan berbahaya 

dapat mengurangi 

resiko kehilangan jiwa 

2. Pencarian pekerjaan 

menjadi lebih mudah 

dilakukan karena ada 

sistem seleksi dan 

penempatan oleh AI 

1. Teknologi yang 

digunakan masih belum 

sampai tahap untuk dapat 

memilah orang dan 

memasukannya 

kepekerjaan tertentu 

2. Perlu adanya 

perkembangan dalam 

teknolgi AI 

Thread (Ancaman) 1. Pekerjaan yang krusial 

dapat tergantikan oleh 

AI sehingga 

mengurangi lapangan 

pekerjaan 

1. Perkembangan teknolgi 

dapat memicu 

berkurangnya kreativitas 

pada manusia 

 

Eksistensi perekonomian Indonesia kini larut dalam kondisi perekonomian global, yang 

sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia apabila kondisi perekonomian global 

meningkat atau menurun [(Yustika, 2019)]. Revolusi Industri 4.0 telah membawa berbagai 

jenis perkembangan teknologi untuk memudahkan segala aktivitas. Sedangkan Society 5.0 

menjanjikan berbagai macam utilitas bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal 

ini terlihat jelas dalam masyarakat Indonesia. Kehadiran berbagai perusahaan penyedia barang 



dan jasa online berbasis tersebar luas di Indonesia. Salah satu contohnya adalah hadirnya 

GOJEK yang bermula sebagai penyedia layanan transfer online, yang menggantikan 

pengemudi ojek yang memberikan layanan konvensional. Perilaku masyarakat ekonomi yang 

menyukai sistem online karena kemudahannya memenuhi segala aspek kebutuhan hidup 

menyebabkan para pengusaha saling bersaing untuk menentukan strategi terbaik untuk 

keunggulan bersaing . UMKM yang merupakan salah satu industri unggulan di Indonesia perlu 

mengubah strategi bisnisnya dengan menggunakan teknologi agar tidak tertinggal dengan 

bisnis lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran usaha kecil dan menengah 

(UKM) dalam menggerakkan roda perekonomian. Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) juga menyumbang 97% lapangan pekerjaan, sehingga total kontribusi UMKM 

terhadap perekonomian nasional adalah 60% (Hartomo, 2020) 

 

Di sisi lain, kemajuan teknologi berdampak pada perubahan lingkungan bisnis dan 

berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan yang 

berubah ini. Menghadapi dengan serangkaian kondisi yang tidak pasti karena teknologi baru, 

siklus hidup produk yang lebih pendek, dan persaingan yang lebih ketat dari karena penyalinan 

yang mudah dari menghasilkan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. pertumbuhan dan 

umur panjang, terutama untuk perusahaan perdagangan (Gupta & Bose, 2019)] 
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