
10 JUDUL SKRIPSI SISTEM INFORMASI TENTANG ONLINE ANALYTICAL 

PROCESSING (OLAP) DAN REPLICATION ENVIRONMENT 

1.Pengembangan sistem informasi sekolah 

2.Catalogue and order management system studi kasus produk akademik 

3.Pengembangan sistem informasi panduan lokasi Universitas Indonesia 

4.Pengembangan online analytical processing (OLAP) berbasis oracle 10g untuk 

sistem informasi akademik 

5.Penyusunan standar operasional procedure akademik dan pengambangan situs 

program studi Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas 

Indonesia 

6.Sistem informasi laboratorium mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia 

7.Perancangan dan implementasi modul chatting manager pada pengajaran 

melalui komputer (PMK) Universitas Indonesia 

8.Pengembangan awal sistem informasi akademik next generation untuk 

Universitas Indonesia 

9.Pengembangan rancangan replication environment database sistem informasi 

akademik new generation 

10.Sistem informasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SILAKIP) dengan 

studi kasus Universitas Indonesia 

 

10 JUDUL SKRIPSI ILMU KOMPUTER TENTANG WIRELESS PERSONAL 

AREA DAN INTERPOLASI VEKTOR 

1.Pengembangan sistem pembelajaran kolaboratif online berbasis knowledge 

construction 

2.Perbandingan kinerja zigbee dan bluetooth untuk wireless personal area network 

3.Eksperimen formalisasi dalam sistem HOL dengan studi kasus teori graph 

4.Pengenalan citra wajah 3D terdegradasi menggunakan hemispheric structure of 

hidden layer neural networl 



5.Pengembangan algoritma pembelajaran berbasiskan dimensi serta 

komparisasinya terhadap pembelajaran berbasiskan vektor pada fuzzy-neuro 

learning vevtor quantization untuk pengenalan citra wajah frontal 

6.Pengembangan sistem real time auto door -lock dengan menggunakan algoritma 

fuzzy neuro learning vector quatization berbasiskan dimensi 

7.Perolehan informasi dokumen suara pembicaraan berdasarkan hasil dari sistem 

pengenalan suara untuk bahasa indonesia 

8.Penerjemahan teks Indonesia-Jepang otomatis menggunakan mesin penerjemah 

statistik berdasarkan frase 

9.Aplikasi operasi-operasi fuzzy union dan intersection pada fuzzy interpreter 

sistem basis data fuzzy 

10.Penentuan sudut pandang citra wajah 3D terdistorsi menggunakan interpolasi 

vektor dengan rata-rata dan fuzzy pada setia dimensi 

 

10 JUDUL SKRIPSI ILMU KOMPUTER TENTANG LEXICAL FUNCTIONAL 

GRAMMAR DAN LANGUAGE GRID 

1.A Cultural perspective of m-commerce adoption in Indonesia case study 

University od Indonesia 

2.Pengembangan aturan-aturan sintaksis bahasa Indonesia menggunakan lexical 

functional grammar untuk kalimat deklaratif sederhana 

3.Pengembangan lanjut pengurai morfologi untuk bahasa Indonesia berbasiskan 

morfologi dua tingkat menggunakan XFST dan LEXC 

4.Pengembangan prototipe semantic portal bebasis Ontologi,Komunitas 

Riset:studi kasus FASILKOM-UI 

5.Pengelompokan dokumen bahasa indonesia dengan teknik reduksi dimensi 

nonnegative matrix factorization dan random projection 

6.Perancangan konfigurasi permainan Scrabble untuk bahasa indonesia 

berdasarkan distribusi huruf Kamus Besar Bahasa Indonesia 

7.Pengembangan sistem natural language generation dengan pendekatan chart 

generation serta penerapannya pada sistem tanya jawab bahasa indonesia 

8.Pengembangan sistem ekstraksi informasi untuk dokumen legal Indonesia: studi 

kasus dokumen undang-undang Republik Indonesia 



9.Pengembangan web service pengurai morfolgi bahasa indonesia pada language 

grid 

10.Analisis perbandingan antara metode sparse representation dengan eigenface 

dalam sistem pengenalan wajah 

 

10 JUDUL SKRIPSI ILMU KOMPUTER TENTANG INFORMATION 

RETRIEVAL SYSTEM DAN SISTEM INFERENSI FUZZY 

1.Penemuan jawaban pada sistem tanya jawab bahasa Indonesia-Inggris dengan 

pembobotan kata dan informasi dari internet 

2.Kajian penelitian sistem informasi/ teknologi informasi di Indonesia 

3.Optimasi jaringan saraf tiruan propagasi balik untuk pengenalan citra wajah dua 

dimensi berbasis fisherface menggunakan algoritma gentika 

4.Penerapan what-if analysis pada sistem penunjang keputusan dalam menentukan 

menu diet 

5.Pengembangan model phonetic similarity bahasa Indonesia berdasarkan kamus 

fonetik bahasa Indonesia Zahra 

6.Analisis sentimen menggunakan metode Naive Bayes, maximum entropy, dan 

support vector machine pada dokumen berbahasa Inggris dan dokumen berbahasa 

Indonesia hasil penerjemahan otomatis 

7.Spesifikasi dan verifikasi aplikasi perbankan dengan menggunakan linguSQL 

(studi banding dengan metode B) 

8.Penentuan sudut pandang wajah 3 dimensi menggunakan interpolasi linier dan 

interpolasi spline sebagai fungsi pembntuk garis ciri 

9.Penerapan realsi fuzzy untuk ekspansi kata kunci pada mesin pencari dan 

pemeringkatan hasil dengan sistem inferensi fuzzy 

10.Penanganan jaringan komunikasi multihop terkonfigurasi sendiri pada kasus 

dua atau banyak sumber dengan menggunakan koloni robot otonom terdistribusi 

berdasarkan prinsip kecerdasan kolektif serta pengembangan simulator NAML 

 

 

 



10 JUDUL SKRIPSI SISTEM INFORMASI TENTANG METODOLOGI AGILE 

UNIFIED PROCESS DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT 

1.Pengembangan Sistem Informasi Geografis Manajemen Aset Universitas 

Indonesia 

2.Pengujian penerapan metodologi agile unified process dalam studi kasus 

pengembangan sistem informasi e-health berbasis web dengan menggunakan 

teknologi java 

3.Pengembangan prototipe workflow system for letter publishing, routing and 

monitoring system di Rektorat Universitas Indonesia 

4.Sistem informasi pengadaan barang dan jasa Universitas Indonesia 

5.Pengembangan prototipe help desk system berbasis knowledge management 

6.Pengembangan de-BES: prototipe ATM monitoring system menggunakan 

standar iso 8583 

7.Pengembangan prototipe project knowledge management system dengan studi 

kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

8.Pengembangan sistem antar muka xMECH 

9.Pengembangan sistem manajemen akreditas perguruan tinggi pada BAN-PT 

10.Pengembangan learning management system mandiri berbasis scele 

 


