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Kenapa Perlu Mengidentifikasi 
Keilmuan dimana Riset S3 Dilakukan ?

1. Riset Doktoral adalah pengembangan keilmuan (Ilmu)

2. Penelusuran asal-usul (ontologi) dan perkembangan terkini

3. Dengan penelusuran, kemudahan dlm menentukan kebaruan

4. Lebih mudah pula menentukan metodologi penelitian nya

5. Juga menentukan manfaat (aksiologi) kebaruan yg akan didapat

6. Nomor 2, 4, dan 5 adalah aspek-aspek penting dalam filsafat ilmu



Ilustrasi Penerapan Filsafat Ilmu
Ilustrasi dari daftar di slide sebelum nya, baca dari kiri ke kanan, atas lalu 
bawah

Specific Field of 
Research

Methodology

Ontology

Method

Novelty

Axiology



Studi Kasus – Keilmuan Komputasi 
Awan

1st ontologi komputasi awan

2nd epistemologi komputasi awan

3rd aksiologi komputasi awan



Ontologi, Epistemologi dan 
Aksiologi
• Apakah komputasi layanan merupakan (bidang) keilmuan?

Pertanyaan ini dapat dijawab menggunakan tinjauan
filsafat ilmu. 

• Dalam pandangan filsafat ilmu, sebuah keilmuan harus
memenuhi 3 aspek yaitu : aspek ontologi (O), epistemologi
(E), dan aksiologi (A)

O: apa itu komputasi 
awan, sejarah 

perkembangan ilmu nya 
hingga kini

E: metode yg digunakan
utk menemukan ilmu

pengetahuan (baru) pd 
bidang komputasi awan

A: manfaat-manfaat atau 
implementasi dari ilmu 

komputasi awan



Ontologi Komputasi Awan

• Ontologi komputasi layanan dapat ditentukan berdasarkan
dua hal:

• (i) asal keilmuan komputasi layanan dan

• (ii) obyek yang dibahas keilmuan komputasi tersebut.

• Berdasarkan asal keilmuan, komputasi layanan dapat
diposisikan sebagai perkembangan keilmuan komputasi
dalam arah monodisiplin dan interdisiplin.

Monodisiplin: komputasi layanan
merupakan perkembangan bidang
keilmuan komputasi (computing) 

akibat paradigma baru yaitu
paradigma berorientasi layanan

(services oriented paradigm)

Interdisiplin: komputasi layanan
mengintegrasikan disiplin keilmuan

komputasi yg khusus fokus pada 
paradigma service oriented (SOC) dan 

disiplin keilmuan layanan, yaitu: 
Services Science, dan SSME (Service 

Science Management and 
Engineering)



Ontologi Komputasi Awan
Monodisiplin

 

Gambar II. 1 Ontologi komputasi layanan ditinjau dari keilmuan monodisiplin 



Ontologi Komputasi Awan
Interdisiplin

 

Gambar II. 1 Ontologi komputasi layanan ditinjau dari keilmuan interdisiplin. 



Epistemologi Komputasi
Awan

Epistemologi diawali dgn
mengidentifikasi Perumusan

masalah

Khasanah pengetahuan
ilmiah untuk memahami

dan memecahkan rumusan
masalah tersebut

Penyusunan kerangka berpikir untuk
memahami perumusan masalah sekaligus

sebagai dasar analisis kebutuhan
berdasarkan prinsip rasionalisme

menggunakan metode deduksi dengan
teori kebenaran koherensi

Analisis kebutuhan 
penelitian yang hasilnya 
akan diuji secara empiris 

berdasarkan metode induksi 
dan teori kebenaran 

korespondensi

Langkah terakhir adalah
pengujian keilmuan

komputasi layanan yang 
akan menghasilkan dua
pilihan, apakah disetujui

atau ditolak



Epistemologi Komputasi Awan 
(lanjutan)

Deduktif & Induktif

Oleh sebab itu, epistemologi 
komputasi layanan 
menggunakan metode 
deduktif dan induktif yang 
didasarkan pada teori 
kebenaran koherensi dan teori 
kebenaran korespondensi

Services Systems

Software services dan services 
systems yang merupakan objek
yang dibahas dan ditelah oleh 
keilmuan komputasi layanan
tersebut harus dapat
dihasilkan (dibangun/ 
dikembangkan) dengan
menggunakan metodologi
yang relevan dan sesuai

Desain & Engineering

Dalam keilmuan komputasi
layanan, kegiatan desain
dan/atau rekayasa
(engineering)  juga menjadi
landasan utama di dalam
membangun sistem layanan
(layanan bisnis dan layanan TI) 
atau layanan aplikasi perangkat
lunak.



Aksiologi Komputasi Awan

Memperbaiki

cara membangun aplikasi
perangkat lunak yang digunakan
untuk implementasi sistem
layanan

Paradigma

Mendorong

pertumbuhan industri aplikasi
perangkat lunak (software) 

khususnya software services 
dan sistem layanan berbasis TI 

yang dibutuhkan

Memperbaiki

kinerja sistem layanan yang 
telah/sedang bertransformasi
digital baik di sektor industri
jasa maupun sektor layanan
publik



POSISI PERKEMBANGAN 
KEILMUAN KOMPUTASI 
LAYANAN

T. Kuhn

• Keilmuan tidak terjadi secara evolusi tetapi 
secara revolusi 

Siklus

• Perkembangan keilmuan ini memiliki siklus
seperti pada gambar disamping

Revolusi

• Perkembangan Komputasi layanan menurut
pandangan Thomas Khun, berada di Model 
Revolusi

Siklus Perkembangan Keilmuan 
Dalam Tinjauan Paradigma 

Sains Thomas S. Kuhn
(Adopsi dari Kuhn, 1962)



Selamat
Meneliti!

(Sumber: Slide Prof. Suhardi (STEI ITB), “Filsafat Ilmu

untuk Menentukan Kebarusan pada Riset S3”, Oktober 2019)


