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Sejarah Office Automation(1)

Otomatisasi mulai di pabrik dan menyebar ke 
kantor dalam bentuk otomatisasi kantor, atau OA. 
Pada mulanya, OA ditargetkan pada pekerja 
kesekretariatan dan pegawai tata usaha, tetapi 
kemampuannya untuk memberikan fasilitas baik 
komunikasi formal maupun informal dengan 
orang baik di dalam maupun di luar perusahaanorang baik di dalam maupun di luar perusahaan 
ditambah para manajer serta para profesional 
sebagai para pemakai. Para pemakai menggunakan 
OA untuk meningkatkan produktivitas mereka. 
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Sejarah Office Automation(2)

Walaupun para ahli di bidang informasi tidak 
mencurahkan sebanyak mungkin perhatian 
terhadap OA sebagaimana yang mereka berikan 
pada subsistem CBIS lain, seperti DSS dan sistem 
pakar, OA secara luas diterima oleh praktisi. 

OA digunakan para manajer di semua tingkatan 
k i id k h l k i dikarena ia tidak hanya melengkapi media 
komunikasi tradisional antar pribadi tetapi juga 
menawarkan beberapa kemampuan komunikasi 
baru.

Sejarah Office Automation(3)

Asal otomatisasi kantor dapat ditelusur balik 
pada awal 1960-an ketika IBM mengusulkan 
istilah word processing (pengolah kata) untuk 
menggambarkan aktivitas divisi pengetikan 
elektriknya. Istilah tersebut menyatakan 
konsep dimana aktivitas kantor yang fokusnya 
di sekitar pemrosesan kata. Tujuannya adalah  
menggambarkan perhatian yang sama ke 
produk kantor yang dicurahkan pada komputer 
dan pengolahan data.
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Definisi OA

Kata kunci yang membedakan OA dari subsistem
CBIS yang lain adalah komunikasi OA ditujukanCBIS yang lain adalah komunikasi. OA ditujukan
untuk memberikan fasilitas semua jenis
komunikasi, baik lisan maupun tulisan
Otomatisasi adalah penggunaan mesin untuk
menjalankan tugas fisik yang biasa dilakukan oleh
manusia
Otomatisasi Kantor (Office Automation / OA)Otomatisasi Kantor (Office Automation / OA)
adalah semua sistem elektronik formal dan
informal terutama yang berkaitan dengan
komunikasi informasi kepada dan dari orang yang
berada di dalam maupun di luar perusahaan

Pengguna OA

Otomatisasi kantor digunakan oleh semua g
orang yang bekerja di dalam kantor. Pada 
dasarnya ada 4 kategori pemakai OA, yaitu:
• manajer, 

• para profesional, 

• sekretaris dan• sekretaris, dan 

• pegawai tata-usaha (klerk)
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Tujuan OA(1)

Otomatisasi kantor bertujuan untuk meningkatkan 
produktivitas

Bila diterapkan sebagai alat pemecah masalah, 
otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan 
antar manajer untuk saling melakukan komunikasi 
dengan lebih baik selagi mereka memecahkan 

l hmasalah

Peningkatan komunikasi ini dapat menghasilkan 
keputusan yang lebih baik dan lebih cepat

Tujuan OA(2)

Produk OA memungkinkan pekerja kantor untuk 
memproses lebih banyak dokumen dengan lebih 
cepat dan lebih baik.

OA bisa membuat hal tersebut lebih mudah bagi 
pekerja berpengetahuan untuk menyiapkan 
korespondensi keluar. Sebagai contoh, pekerja 
b h k i bi kberpengetahuan atau sekretaris bisa menggunakan 
pengolah kata untuk menyiapkan surat, memo, dan 
laporan.



6

Tujuan OA(3)

Dibandingkan dengan media transmisi g g
dengan sistem komunikasi kantor manual, 
informasi OA tiba lebih cepat, dalam satu 
bentuk yang lebih baik, satu kemunculan 
yang lebih menarik. Informasi OA 
berkomunikasi lebih baik dan denganberkomunikasi lebih baik dan dengan 
demikian menyediakan informasi lebih baik 
untuk pengambilan-keputusan.

Tujuan OA(4)

OA tidak akan menggantikan semua 
komunikasi tradisional antar pribadi -
percakapan secara langsung, percakapan 
telepon, catatan memo, dan semacamnya

OA harus mempunyai tujuan untuk 
melengkapi komunikasi tradisional. Kombinasi  g p
OA dan media tradisional menyediakan 
manajer dengan kemampuan komunikasi yang 
paling kuat.
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Jenis-jenis Aplikasi OA(1)

Ada 11  aplikasi otomatisasi kantor yang p y g
telah diketahui, yaitu
1. word processing; 7. electronik mail

2. voice mail; 8. electronic calendaring

3. audio conferencing; 9. video conferencing

4. computer conferencing;    10. facsimile  transmission

5. Videotext; 11. desktop publishing

6. image storage and retrieval

Jenis-jenis Aplikasi OA(2)

Word processingp g
Word processing adalah penggunaan suatu
peralatan elektronic yang secara otomatis
melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk
membuat dokumen ketik atau cetak.

Word processing memberikan kontribusi terhadapp g p
pemecahan masalah dengan memberikan
kemampuan kepada manajer untuk membuat
komunikasi tertulis yang lebih efektif untuk
diberikan kepada anggota lain
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Jenis-Jenis OA(3)

Sebuah Sistem Pengolah Kata

CPU Typed documentsSecretary or manager

Document storage

Jenis-jenis Aplikasi OA(4)

Electronic Mail

electronic mail yang dikenal dengan e-mail 
adalah penggunaan jaringan komputer yang 
memungkinkan pemakai untuk mengirim, 
menyimpan dan menerima pesan dengan 
menggunakan terminal komputer danmenggunakan terminal komputer dan 
peralatan penyimpanan.
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Jenis-jenis Aplikasi OA(5)

• Penggunaan jaringan komputer gg j g p
memungkinkan para pemakai untuk 
mengirimkan, menyimpan dan mengambil 
kembali pesan menggunakan terminal serta 
peralatan tempat penyimpanan

• Baik digunakan ketika percakapan dua arah• Baik digunakan ketika percakapan dua arah 
tidak perlu

Jenis-jenis Aplikasi OA(6)
Sistem Electronic Mail (E-mail)

Mail display and entry

Mail display and entry

Mail display and entry

User 1

User 2

Mail storage

CPU
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Jenis-jenis Aplikasi OA(7)

Voice mail

Seperti 'e-mail' kecuali pesan dikirim dan 
diterima melalui sistem telepon dalam 
bentuk audio

Memerlukan komputer dengan kemampuan 
k i di di i luntuk menyimpan pesan audio secara digital 

dan mengkonversi mereka kembali ketika 
pengambilan kembali

Sistem Voice Mail

Jenis-jenis Aplikasi OA(8)

Computer

Message  coding and

User 1 User 2

decoding unit

Secondary 
storage



11

Jenis-jenis Aplikasi OA(9)

Electronic calendaringg

Electronic calendaring adalah penggunaan 
jaringan komputer untuk menyimpan dan 
memanggil acara yang telah ditetapkan oleh 
manajer. Electronic calendaring bersifat 
khusus diantara aplikasi otomatisasi kantorkhusus diantara aplikasi otomatisasi kantor, 
karena ia hanya menyusun terjadinya 
komunikasi bukan mengkomunikasikan 
informasi.

Jenis-jenis Aplikasi OA(10)
Sistem Electronic Calendaring

Calendar display and entry

Calendar display

and entry
Manager 1

Manager 2

CPU
Manager n
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Jenis-jenis Aplikasi OA(11)

Audio conferencingg

Audio conferencing adalah penggunaan peralatan
komunikasi suara untuk membuat hubungan audio
diantara orang-orang yang tersebar secara
geografis untuk tujuan melakukan konferensi.

Audio conferencing adalah aplikasi OA pertamaAudio conferencing adalah aplikasi OA pertama
yang tidak memerlukan komputer. OA hanya
memerlukan penggunaan fasilitas komunikasi
audio dua arah.

Jenis-jenis Aplikasi OA(12)

Aturan untuk Menambah Efisiensi dalam 
Audio Conferencing
Memiliki satu moderator

Menjaga peserta untuk satu ukuran yang dapat 
dikendalikan

Kirimkan satu agenda 

Mengidentifikasikan diri Anda sendiri ketika membuat 
pernyataan

Distribusikan satu catatan salinan fisik (hard copy) atau 
menit pertemuan
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Jenis-jenis Aplikasi OA(13)

Sistem Audio Conferencing

Location 1

g

Audio

Channel

Jenis-jenis Aplikasi OA(14)

Video conferencingg

Video conferencing melengkapi signal 
audio dan signal video. Peralatan televisi 
digunakan untuk mengirim dan menerima 
signal audio dan video.

O b d d l l k i dOrang yang berada dalam suatu lokasi dapat 
melihat dan mendengar suara orang yang 
berada di lokasi lain selagi konferensi 
dilakukan.
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Jenis-jenis Aplikasi OA(15)

Menggunakan peralatan televisi untuk gg p
menghubungkan peserta konferensi yang 
secara geografis tersebar

Tiga bentuk umum
One-way video dan audio

O id d diOne-way video dan two-way audio

Two-way video dan audio

Bentuk Video Conferencing

Jenis-jenis Aplikasi OA(16)

Video

Location 1 Location n

A. One-way video transmission

g

Video

channel
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Jenis-jenis Aplikasi OA(17)

Bentuk Video Conferencing

Video

B. Two-way video transmission 

Video

channel

Jenis-jenis Aplikasi OA(18)

Computer conferencingp g

Computer conferencing adalah penggunaan 
jaringan komputer, sehingga memberi kemampuan 
seseorang untuk melakukan pertukaran informasi 
selama proses terjadinya konferensi. Aplikasi ini 
hampir sama dengan electronic mail, karena kedua p g
aplikasi ini menggunakan hardware dan software 
yang sama
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Jenis-jenis Aplikasi OA(9)

Istilah ‘teleconferencing’ digunakan untuk 
menjelaskan ketiga bentuk alat elektronik 
untuk konferensi

Teleconferencing digunakan dalam seluruh 
proses pemecahan masalah yang gunanya 
untuk menukar informasi diantara pemecah p
masalah (orang-orang yang memecahkan 
masalah) yang berada di kota yang berlainan

Jenis-jenis Aplikasi OA(10)

Facsimile transmission

Facsimile transmission yang biasanya disebut fax, 
adalah penggunaan peralatan khusus yang dapat 
membaca tampilan dokumen pada ujung channel 
komunikasi dan membuat salinan atau copy di 
ujung yang lain. Fax sangat mudah j g y g g
diimplementasikan dan dioperasikan. Jalur telepon 
suara dapat berfungsi sebagai channel-nya dan 
pengoperasian peralatannya tidak lebih sulit 
daripada mengoperasikan mesin fotocopy
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Jenis-jenis Aplikasi OA(11)

Videotext

Videotext adalah penggunaan komputer 
untuk tujuan memberikan tampilan materi 
tekstual pada layar crt. Materi tekstual dapat 
berbentuk naratif atau tabulasi, dan ia 
disimpan dalam penyimpanan sekunderdisimpan dalam penyimpanan sekunder 
pada komputer

Jenis-jenis Aplikasi OA(12)

Image storage and retrievalg g

Beberapa jenis perusahaan mempunyai 
volume dokumen yang besar, sehingga 
mereka harus menyimpannya dalam file 
agar informasi dapat dipanggil atau 
didapatkan kembali jika diperlukandidapatkan kembali jika diperlukan 
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Jenis-jenis Aplikasi OA(13)

Gunakan Optical character recognition p g
(pengenalan karakter) (OCR) untuk 
mengkonversi data secara tertulis ke bentuk 
digital untuk tempat penyimpanan dalam 
satu peralatan tempat penyimpanan 
sekundersekunder

Penghematan ruang karena dokumen tidak 
disimpan di dalam bentuk kertas

Jenis-jenis Aplikasi OA(14)

Untuk mengatasi masalah mengenai penyimpanan 
dan pemanggilan tampilan maka digunakan 
microform, yang berupa microfilm dan 
microfiche. Microform akan mengurangi 
kebutuhan ruang yang diperlukan oleh dokumen 
kertas sampai sekitar 97%. Image storage and 
retrieval digunakan dalam pemecahan masalahretrieval digunakan dalam pemecahan masalah 
ketika ia diperlukan untuk melihat kembali 
dokumen historis untuk tujuan pemahaman 
masalah
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Jenis-jenis Aplikasi OA(15)

Desktop publishingp p g

Desktop publishing atau dtp adalah 
pembuatan output tercetak yang kualitasnya 
hampir sama dengan yang dihasilkan oleh 
typesetter

Jenis-jenis Aplikasi OA(16)

Sistem dtp terdiri atas mikrokomputer p p
dengan layar crt yang beresolusi tinggi, 
printer laser, software desktop publishing

Penggunaan dtp sebagai alat pemecahan 
masalah meliputi aplikasi administrasi dan 
teknis penampilan dokumen iklan yangteknis. penampilan dokumen iklan yang 
profesional dan menarik akan memberikan 
komunikasi yang efektif
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