SNIPTEK 2016

ISBN: 978-602-72850-3-3

PENERAPAN PROTOTYPE KNOWLEDGE SHARING KEGIATAN
MARKETING BERBASIS SMARTPHONE ANDROID PADA PT. MAHA
GLOBAL
Maruloh
Program Studi Sistem Informasi, STMIK NUSA MANDIRI Jakarta
Jl. Damai No. 8 Warung Jati Barat, Margasatwa, Jakarta Selatan
Maruloh.mru@gmail.com
ABSTRACT—Knowledge (Knowledge) is one of the things
that are important to an organization or company. To
protect the knowledge, the company strives to maintain such
knowledge, one is to implement a Knowledge Management
System (KMS), one of the KMS management that can be done
is through sharing pegetahuan (Knowledge Sharing).
Management of knowledge management in terms of
acquiring knowledge and sharing of knowledge, has been a
concern PT. Supreme Global, especially in terms of
marketing. Frequent sales resign, making the company must
transfer knowledge to new sales. It is becoming increasingly
difficult as sales more activities outside, causing the lack of
time to do knowledge sharing among sales. The purpose of
this study was to determine the extent of the company
conducting knowledge sharing and comparing these
activities with knowledge sharing using Android
Smartphone. From the calculation of the questionnaire
showed that the share using android smartphone app is
better than sharing knowledge before using the application
of knowledge. With a value of 4.17 and 4.14 with good
results. While the value prior to the use of the application is
2.63 and 2.7 with good results
Keywords: Knowledge Sharing, marketing activities, Android
Apps.
INTISARI—Pengetahuan (Knowledge) adalah salah satu
hal yang penting bagi suatu organisasi atau perusahaan.
Untuk melindungi pengetahuan, perusahaan berusaha
untuk mempertahankan pengetahuan tersebut, salah
satunya
adalah dengan
menerapkan
Knowledge
Management System (KMS), salah satu pengelolaan KMS
yang dapat dilakukan adalah dengan cara berbagi
pegetahuan (Knowledge Sharing). Pengelolaan knowledge
management dalam hal memperoleh pengetahuan maupun
berbagi pengetahuan, telah menjadi perhatian PT. Maha
Global, terutama dalam hal marketing. Seringnya sales yang
mengundurkan diri, membuat perusahaan harus
mentransfer pengetahuan kepada sales baru. Hal ini
menjadi semakin sulit karena sales lebih banyak
beraktifitas di luar sehingga menyebabkan minimnya
waktu untuk melakukan knowledge sharing antar sales.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh
mana
perusahaan
melakukan
kegiatan
berbagi
pengetahuan dan membandingkan kegiatan tersebut

dengan berbagi pengetahuan menggunakan aplikasi
Android Smartphone. Dari hasil perhitungan kuesioner
diperoleh bahwa berbagi menggunakan aplikasi
smartphone android lebih baik dari berbagi pengetahuan
sebelum menggunakan aplikasi pengetahuan. Dengan nilai
4,17 dan 4,14 dengan hasil yang baik. Sedangkan nilai
sebelum penggunaan aplikasi 2.63 dan 2.7 dengan hasil
yang cukup baik
Kata kunci: Knowledge Sharing, kegiatan marketing,
Aplikasi Android.

PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Penulisan
Salah satu asset berharga dalam suatu perusahaan
adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Faktor SDM
merupakan hal yang penting bagi perushaan dalam
melaksanakan proses Knowledge Management untuk
mengembangkan potensi SDM dan mengelola asset
perusahaan yang bersifat intelektual. Knowledge
Management adalah suatu aktifitas untuk mengidentifikasi,
menciptakan, mengatur, dan menyebarkan asset
intelektual dari suatu organisasi untuk jangka waktu yang
panjang sehingga keberlangsungan suatu organisasi terus
berkesinambungan (Debowski, 2006). Salah satu metode
di dalam knowledge management adalah Knowledge
Sharing. menurut Subagyo dalam Amriani (2014) berbagi
pengetahuan merupakan metode atau salah satu langkah
dalam knowledge management yang digunakan untuk
memberikan kesempatan kepada setiap anggota suatu
kelompok, organisasi, instansi atau perusahaan untuk
berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, ide, gagasan yang
mereka miliki kepada anggota lainnya sehingga anggota
lainnya dapat memahami pengetahuan tersebut. Salah satu
media dalam berbagi pengetahuan adalah dengan
menggunakan smartphone. Smartphone memiliki sistem
operasi yang berbeda-beda. Salah satu sistem operasi yang
digunakan oleh smartphone adalah android.
Berdasarkan data dari StatCounter mengenai
pengguna smartphone, jumlah pengguna smartphone
berbasis android berada di kisaran 70,77% dari total
keseluruhan pengguna di Indonesia, dengan data dimulai
dari bulan September 2014 hingga September 2015
(gs.statcounter.com,2015). Hal tersebut membuktikan
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bahwa saat ini perkembangan smartphone berbasis
android sangat mendominasi pasar regional.
PT. Maha Global merupakan perusahaan yang
bergerak dalam bidang jual beli, yang membutuhkan
pengetahuan marketing dalam proses kegiatannya.
Sehingga kegiatan berbagi pengetahuan (knowledge
Sharing) menjadi hal yang dibutuhkan. Akan tetapi
seringnya sales yang mengundurkan diri membuat
perusahaan membutuhkan waktu untuk mentransfer
pengetahuan tentang perusahaan kepada sales baru.
Kegiatan saling berbagi pengetahuan sudah ada di dalam
perusahaan, akan tetapi terasa kurang efektif dikarenakan
kegiatan sales yang lebih banyak beraktifitas di luar
menyebabkan minimnya waktu untuk melakukan kegiatan
tersebut.
Solusi dari permasalahan-permasalahan di atas adalah
dengan membuat sebuah aplikasi knowledge sharing
berbasis smartphone android. Penerapana knowledge
sharing berbasis smartphone Android memudahkan para
sales dan kepala sales untuk berbagi informasi kapan saja
dan dimana saja, sehingga diharapkan kegiatan marketing
dapat meningkat seiring dengan budaya knowledge sharing.
B.

Masalah Penelitian
Masalah yang terdapat pada penelitian knowledge
sharing berbasis android adalah bagaimana membuat
sebuah aplikasi android yang dapat digunakan untuk
berbagi pengetahuan kapanpun dan dimanapaun, dan
bagaimana keefektifan aplikasi android sehingga dapat
memperluas wawasan penggunanya (Rahmayu, 2012)
Masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah
seringnya sales marketing yang mengundurkan diri
sehingga pihak perusahaan membutuhkan waktu untuk
mentransfer
pengetahuan
tentang
perusahaan.
Permasalahan lainnya yaitu seringnya sales yang
melakukan aktifitas di luar kantor, sehingga sulit untuk
saling bertukar informasi dan berbagi pengetahuan.
Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu
Bagaimana mengembangkan budaya knowledge sharing
antar sales dengan kepala Sales, dan membandingkan
kegiatan knowledge sharing sebelum penggunaan Aplikasi
dan sesudah penggunaan Aplikasi, sehingga dapat
diketahui layak atau tidaknya aplikasi diterapkan di
perusahaan.
C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini membandingkan proes
knowledge sharing yang terjadi perusahaan sebelum
penggunaan aplikasi dan setelah penggunaan aplikasi.
Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah
memudahkan kepala marketing dengan sales untuk saling
berbagi pengetahuan kapanpun dan dimanapun, karena
proses knowledge sharing sudah menggunakan smartphone
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BAHAN DAN METODE
A.

Konsep Data, Informasi, dan Knowledge
Menurut Davidson dan Voss (2002), Informasi
merupakan data yang di-sharing dan dimaknai. Dengan
cara yang sama, data diberi makna sehingga berubah
menjadi informasi. Informasi ditambahkan tujuan untuk
diubah menjadi knowledge, yang bisa dituliskan ke dalam
bentuk persamaan, knowledge = informasi + tujuan.
Menurut Debowski (2006), knowledge dibagi menjadi
dua macam yaitu:
1. Explicit Knowledge
Explicit knowledge adalah knowledge yang dapat dibagi,
didokumentasikan, dikategorikan, dan disebarkan
kepada pihak lain sebagai informasi
2. Tacit Knowledge
Tacit knowledge adalah knowledge yang diakumulasi
dari pengalaman dan pembelajaran seseorang.
B.

Model Konversi Knowledge
Menurut
Nonaka
dan
Takeuchi
(1995)
mengungkapkan bahwa alasan fundamental mengapa
perusahaan lebih sukses, karena keterampilan dan
pengalaman mereka terdapat pada penciptaan knowledge
organisasi. Penciptaan knowledge dicapai melalui
pengenalan hubungan sinergik antara tacit knowledge dan
eksplisit knowledge.
Sosialisasi

Eksternalisasi

Tacit Tacit

Tacit Explicit

Rapat Formal dan Informal

Dokumentasi Hasil Rapat
Diskusi Elektronik
Penulisan Ide, Gagasan
atau Pengalaman Baru

Pencarian Dokumen
Pencarian Dokumen

Diskusi Elektronik
Sharing Dokumen

Internalisasi

Kombinasi

Explicit Tacit

Explicit Explicit

sumber: Nonaka (1995)
Gambar 1. Model Konversi Knowledge
1.
2.
3.
4.

Tacit knowledge ke Tacit knowledge; disebut proses
Socialization.
Tacit knowledge ke Explicit knowledge; disebut proses
Externalization.
Explicit knowledge ke Explicit knowledge; disebut
proses Combination.
Explicit knowledge ke Tacit knowledge; disebut proses
Internalization.

C.

Proses Knowledge Managament
Shih dan Huang (2005) mengelompokkan proses
knowledge management dalam empat proses yaitu
acquisition, creation, dissemination dan accumulation.
Berikut gambar yang menunjukkan proses knowledge
management yang dikemukakan oleh Shih dan Huang.
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4.
Sumber: Shih Huang (2005)
Gambar 2. Proses Knowledge Management
knowledge acquisition merupakan proses untuk
mendapatkan knowledge yang dibutuhkan oleh organisasi.
Selanjutnya knowledge creation adalah proses untuk
menciptakan pengetahuan. Knowledge dissemination
merupakan proses untuk menyebarkan pengetahuan
secara efektif dan efisien ke semua bagian dalam organisasi
sehingga orang lain dapat menggunakan pengetahuan
tersebut dan membagikannya kepada yang membutuhkan.
Knowledge
accumulation
merupakan
transformasi
pengetahuan yang sudah ada dalam memori jangka pendek
atau jangka panjang organisasi.
Knowledge Sharing
Menurut Bechina dan Bommen (2006) konsep
saling tukar pengetahuan (Knowledge Sharing) adalah
mentransfer pengetahuan kepada orang lain, dalam hal ini
dimana antara seseorang yang satu dengan yang lain dapat
saling bertukar pengetahuan yang berasal dari pengelaman
mereka masing-masing. Sedangkan menurut Subagyo
dalam Amriani (2014) berbagi pengetahuan merupakan
metode atau salah satu langkah dalam knowledge
management yang digunakan untuk memberikan
kesempatan kepada setiap anggota suatu kelompok,
organisasi, instansi atau perusahaan untuk berbagi ilmu
pengetahuan, pengalaman, ide, gagasan yang mereka miliki
kepada anggota lainnya sehingga anggota lainnya dapat
memahami pengetahuan tersebut.
Untuk implementasi knowledge sharing tentunya
diperlukan metode dan teknik yang baik. Menurut Faul
dalam Amriani (2014), beberapa teknik yang dapat
dilakukan antara lain:
1.
Asistensi kelompok, yaitu mempelajari dari
pengalaman kolektif kelompok terkait bagaimana
pendekatan-pendekatan
orang
lain
terhadap
penyelesaian suatu permasalahan, membangun ideide dan solusi untuk permasalahan yang ada,
pencerahan-pencerahan yang didapatkan, dan
membangun ikatan yang kuat antara anggota
kelompok.
2.
Review setelah tindakan (after action review),
yaitu mempelajari tindakan yang lebih baik yang
dapat dilakukan di masa datang, mengembangkan
teknik-teknik dan proses di masa yang akan datang,
membangun kepercayaan, dukungan diantara anggota
kelompok, membagikan umpan balik dan tanggapantanggapan.
3.
Retrospect, yaitu belajar dari proyek, pengalaman
dan kegiatan, yaitu mempelajari bagaimana
melakukan aktivitas yang sama dengan lebih baik

dengan mempelajari dan mereview prosesnya,
mendokumentasikan dengan baik setiap proses yang
ada.
Online dengan komunitas, yaitu berhubungan
dengan komunitas-komunitas yang bercirikan atau
minat yang sama secara pengetahuan, para ahli yang
juga memiliki minat yang sama, membagi ide,
pertanyaan dan isu kepada komunitas-komunitas
yang terkait, berinteraksi dengan orang-orang secara
cepat dan efisien dengan komunitas-komunitas di
dunia maya (virtual).

E.

Operating System Android
Android adalah sebuah sistem operasi untuk
perangkat mobile berbasis linux yang mencakup sistem
operasi, middleware dan aplikasi. Android menyediakan
platform terbuka bagi para pengembang untuk
menciptakan aplikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan.

D.

Sumber: Nazruddin (2012)
Gambar 3. Arsitektur Sistem Android
Komponen-komponen yang menyusun sistem operasi
android (Nazruddin, 2012):
1. Kernel
2. Android Runtime
3. Libraries
4. Application Framework
5. Application
F.

Model Prototipe
Menurut Rosa dan Shalahuddin (2013) Model
prototipe (protoyping model) dimulai dari mengumpulkan
kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan
dibuat. Lalu dibuatlah program protipe agar pelanggan
lebih terbayang dengan apa yang sebenarnya diinginkan.
Program protipe biasanya program yang belum jadi.
Berikut adalah gambar dari model protipe:
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2.

Mendengarkan
Pelanggan

Membangun/Memp
erbaiki Mock-up

Data Sekunder diperoleh melalui studi literatur buku,
tulisan ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan
knowledge sharing.

2)

Pelanggan
Melihat/Menguji
Mock-up

Sumber: Rosa dan Shalahudin (2013)
Gambar 4. Model Prototipe
G.

Kerangka Pemikiran
Pada Penelitian ini, penulis menggunakan kerangka
pemikiran, seperti gambar dibawah ini:
Mulai
Penerapan Knowledge
Management Secara Manual
Identifikasi Masalah
1. KMS
2. Android Operating System
3. Metode Prototipe

Pengetahuan belum
terdokumentasi dengan
baik

Studi Literatur

Representasi Pengetahuan

1. Perancangan Database
2. Perancangan Interface

Membangun Prototipe KMS
berbasis Android
1. Software Quality Assurance
2. Test Box

Menguji Prototipe KMS
Implementasi Prototipe KMS
Hasil Penerapan Prototipe
KMS

Dokumentasi Knowledge

Selesai

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 5. Kerangka Pemikiran

H.
1)

Metode Penelitian
Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk
memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini
adalah:
1. Data Primer diperoleh dengan menggunakan metode
wawancara, observasi, serta penyebaran kuesioner
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Metode Pengolahan Data
Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam
penelitian ini antara lain:
1. Editing
penulis memeriksa kembali semua kuesioner tersebut
satu persatu. Hal ini penulis lakukan dengan maksud
untuk mengecek apakah setiap kuesioner sudah terisi
atau belum, atau pengisian yang tidak sesuai dengan
petunjuk atau tidak.
2. Tabulasi
Setelah pemeriksaan terhadap data dilakukan, penulis
mempersiapkan tabel-tabel kerja sesuai dengan itemitem pertanyaan dan jawaban responden, untuk
kemudian diolah dalam bentuk angka
3)

Metode Analisis
Penulis melakukan analisa terhadap data yang
dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan metode
deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan
bentuk penelitian yang berusaha menggambarkan dan
menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya.
Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan
tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis
fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti
secara tepat. Teknik pengumpulan data dengan metode
wawancara
4)

Metode Pengambilan Sampel
Sebuah sampel adalah bagian dari populasi (Nazir,
2011). Metode pengambilan sample dalam penelitian ini
menggunakan Purposive Sampling yaitu cara pengambilan
sampel yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan
tertentu diantaranya keterbatasan waktu yang dimiliki
oleh penulis maupun responden. Sebagai Objek penelitian
yaitu PT. Maha Global Persada, sedangkan sample yang
diambil yaitu Kepala sales dan sales.
5)

Instrumentasi
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai
instrumen kuantitatif untuk mengukur pengaruh yang
dihasilkan dengan adanya penerapan knowledge sharing
yang dibuat, berbentuk Checklist dengan Skala Likert.
Instrumen terdiri dari dua kali pengisian, pengisian
kuesioner yang pertama adalah saat aplikasi belum terbuat
(pra desain) dan pengisian kuesioner yang kedua adalah
setelah aplikasi terbuat (pasca desain). Instrumen dalam
membuat kuesioner yang ditujukan untuk kepala sales dan
sales pada PT. Maha Global Persada mengenai bagaimana
kondisi knowledge sharing yang ada saat ini
6)

Model Perancangan
Model yang penulis gunakan dalam perancangan
sistem ini adalah Prototype Model. Tahapan dalam
prototype Model adalah sebagai berikut (Rosa dan
Shalahudin, 2013):
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pengumpulan Kebutuhan
Membangun prototyping
Evaluasi protoptyping
Mengkodekan sistem
Menguji sistem
Evaluasi Sistem
Menggunakan sistem

Software Quality Assurance (SQA)
Software Quality Assurance (efektif, pertemuan
peninjauan teknis selama proses Perangkat lunak
berlangsung, strategi SQA) meliputi pendekatan
manajemen kualitas, teknologi software engineering yang
pengujian bertingkat, mengendalikan dokumentasi
software dan perubahan yang terjadi, prosedur untuk
memastikan kesesuaian dengan standar pembangunan
Perangkat Lunak (jika ada standar yang digunakan)
mekanisme pelaporan dan mengukuran. SQA adalah
serangkaian aktifitas yang sistematik dan terencana dalam
rangka memastikan kualitas dari Perangkat Lunak (ElRayyes, 2012)

ISBN: 978-602-72850-3-3

4.

7)

HASIL DAN PEMBAHASAN
The Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE)
Penerapan Metode MAKE Pada PT. Maha Global
Persada adalah sebagai berikut:
1. Menciptakan budaya perusahaan yang didorong oleh
pengetahuan.
Perusahaan semaksimal mungkin menciptakan dan
mengelola sumber daya manusia berbasis pengetahuan
dengan melakukan pertemuan secara berkala guna
membahas masalah yang terjadi di perusahaan.
Perusahaan juga mengembangkan dan mengelola
perilaku yang berorientasi pada pengetahuan, seperti
menyediakan tempat untuk melakukan diskusi di saat
luang.
2. Mengembangkan
knowledge
workers
melalui
kepemimpinan manajemen.
Pemimpin perusahaan selalu bersedia berbagi
pengetahuan dengan kayawan/sales, dan meminta
karyawan untuk bisa berbagi dengan karyawan lainnya.
Perusahaan menyediakan dukungan dalam bentuk
finansial untuk mengelola pengetahuan seperti
menyediakan
aplikasi
untuk
saling
berbagi
pengetahuan.
Selain
itu
perusahaan
juga
mengembangkan dan melatih pengetahuan sales dan
kepala sales seperti mengrimkan sales atau kepala sales
untuk mengikuti seminar atau pelatihan untuk
mendukung
kegiatan
perusahaan,
dan
juga
memberikan
reward
kepada
karyawan
atas
pengetahuan yang dimiliki karyawan.
3. Menyajikan produk/jasa/solusi berbasis pengetahuan.
Perusahaan berusaha mengembangkan dan melatih
dales atau kepala sales dalam hal inovasi dan
pengembangan ide, serta memberikan pengakuan atau
penghargaan atas inovasi yang mereka buat.
Perusahaan juga diharapkan melibatkan para karyawan

5.

6.

A.

7.

8.

baik sales atau kepala sales dalam pengembangan
pengetahuan seperti melakukan sharing setiap ada
pengetahuan baru.
Memaksimalkan
modal
intelektualitas
perusahaan/organisasi.
Perusahaan memanfaatkan dan memaksimalkan
pengetahuan yang ada, dengan cara menyebarkan
pengetahuan untuk karyawan lain. Perusahaan juga
mendokumentasikan pengetahuan yang ada di
perusahaan agar penyebaran pengetahuan dapat
berjalan dengan cepat. Termasuk menyediakan aplikasi
untuk mendukung kegiatan tersebut.
Menciptakan lingkungan untuk berbagi pengetahuan
secara kolaboratif.
Perusahaan mampu melakukan kegiatan yang dapat
mengubah pengetahuan individu (Tacit) menjadi
pengetahuan organisasi (Explicit) baik dengan
mengadakan pertemuan berkala maupun dengan
menggunakan aplikasi knowledge sharing, sehingga
proses berbagi pengetahuan dapat berjalan dengan
baik, dan perusahaan mampu menciptakan sistem
budaya saling berbagi pengetahuan.
Menciptakan suatu organisasi pembelajar.
Perusahaan mengembangkan organisasi pembelajar,
dengan cara melakukan shared masalah, dan
mewajibkan karyawan atau sales untuk memberikan
pendapat dan solusi dari permaslaahan tersebut. Dari
kegiatan tersebut diharapkan proses learning
Organization dapat terjadi. Pimpinan (kepala sales)
diharapkan juga bisa melakukan pelatihan dan
mentoring terhadap sales atas proses kegiatan learning
Organiation
Memberikan nilai tambah berdasarkan pengetahuan
pelanggan.
Perusahaan menganalisa kebutuhan pelanggan dan
kendala yang dihadapi dalam proses marketing ke
pelanggan. Dan menjadikan hasil analisa tersebut
sebuah pengetahuan baru untuk bisa dibagi dengan
karyawan atau sales yang lain.
Mentransformasikan pengetahuan organisasi menjadi
nilai tambah untuk pemegang saham (atau societal
capital bagi organisasi nirlaba)

B.

Model Konversi Knowledge SECI
Hasil analisa konversi Knowledge SECI secara manual
adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Konversi Knowledge Manual
Proses
Untuk mendapatkan pengetahuan baru
karyawan/sales dilakukan dengan
mengadakan diskusi, pertemuan, atau
rapat (Tacit)
Menuliskan ide-ide dari hasil rapat atau
Eksternalisasi
pertemuan dan mendokumentasikannya
(Explicit)
Membagikan dokumentasi hasil rapat
Kombinasi
kepada peserta rapat/karyawan/sales
Tahap
Sosialisasi
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Mencari dokumentasi hasil rapat atau
diskusi untuk karyawan/sales yang
tidak mengikuti rapat atau karyawan
baru
Sumber: hasil penelitian (2015)
internalisasi

Dari hasil analisa dan wawancara dengan sales dan
kepala sales, untuk menyelesaikan suatu permasalahan
yang terjadi Perusahaan biasanya melakukan rapat,
diskusi, atau bertukar informasi melalui media elektronik
berupa telepon ataupun e-mail. Sudah adanya proses
sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi.
Namun masih memiliki kekurangan dalam proses
internalisasi. Proses internalisasi masih belum sampai
pada tahap kemudahan para karyawan/sales dalam
mendapatkan pengetahuan dari rekan-rekan lainnya
dengan cepat.
Berikut ini Konversi knowledge dengan dukungan
prototipe berbasis android:
Tabel 2. Konversi Knowledge Berbasis android
Tahap
Proses
Pengguna dapat berbagi pengetahuan
Sosialisasi
melalui menu knowledge sharing
dengan menuliskan permasalahan yang
akan dibahas. Prototipe ini akan
menyimpan berbagai pengetahuan
yang dibagikan oleh pengguna (Tacit)
Pengguna dapat merespon terhadap
Eksternalisasi
permasalahan dari pengguna lain dalam
bentuk forum diskusi. Prototipe ini
akan menyimpan tiap-tiap knowledge
dari respon pengguna lain terhadap
permasalahan, sehingga pengguna lain
dapat menemukannya melalui fitru
pencarian
Prototipe ini menyediakan fitur untuk
Kombinasi
pengguna melakukan upload dokumen
sebagai bentuk sharing knowledge
dalam bentuk media atau dokumen
(Explicit)
Prototipe
ini
menyimpan
dan
internalisasi
menampilkan segala dokumen yang
diupload oleh pengguna lain (Explicit).
Pengguna mendapatkan dokumen yang
dicari melalui fitur download
Sumber: hasil penelitian (2015)
Dari hasil analisa dan wawancara dengan sales dan
kepala sales didapatkan bahwa proses knowledge sharing
yang didukung prototipe berbasis android bisa menutupi
kelemahan dalam proses internalisasi, karena dapat
mendapatkan pengetahuan dari sales lain dengan cepat,
dengan adanya menu download knowledge.
C.

Proses Knowledge Management
proses knowledge management pada PT. Maha Global
Persada yang dilakukan secara manual adalah:
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1.

Knowledge Acquisition
Pada tahap ini, perusahaan mengumpulkan informasi
dan pengetahuan dengan cara mengadakan
pertemuan atau rapat antar sales dengan kepala sales.
pertemuan rutin dilakukan setiap hari. Selain dengan
mengadakan pertemuan, perusahaan juga mengirim
karyawan atau sales untuk mengikuti seminar yang
berhubungan dengan pekerjaan.
2. Knowledge Creation
Pada tahap ini, setelah pengetahuan dan informasi
didapatkan baik melalui proses pertemuan atau rapat
maupun seminar, maka perusahaan dapat memilih
informasi dan pengetahuan yang relevan dan sesuai
dengan kondisi perusahaan serta berperan dalam
penciptaan pengetahuan baru.
3. Knowledge Dissemination
Pada
tahap
ini,
perusahaan
menyebarkan
pengetahuan yang diciptakan ke berbagai karywan
atau selas. Pada tahap ini proses penyebaran
informasi masih dilakukan dengan pertemuan dan
rapat, perusahaan dapat mendapatkan komentar dari
karyawan atau sales yang menerima pengetahuan
tersebut dan dapat memperbaharuinya.
4. Knowledge Accumulation
Pada tahap ini, perusahaan mengabungkan
pengetahuan dengan masukan-masukan yang
didapatkan
dari
karyawan,
kemudian
didokumentasikan dalam bentuk handsout atau buku
panduan.
Sedangkan proses knowledge management pada PT.
Maha Global Persada yang dilakukan dengan dukungan
prototype berbasis android:
1. Knowledge Acquisition
Pada tahap ini, perusahaan mengumpulkan informasi
dan pengetahuan dengan cara mengupload
pengetahuan yang didapat, baik melalui seminar,
pelatihan, maupun diskusi-diskusi melalui aplikasi
android. Selain melalui menu upload, terdapat juga
fasilitas untuk berbagi pengetahuan melalui menu
knowledge sharing dengan cara membuat topik
masalah dan mengumpulkan informasi melalui
komentar-komentar dari para sales.
2. Knowledge Creation
Dari knowledge-knowledge yang dikumpulkan baik
melalui upload dokumen maupun hasil dari
knowledge sharing permasalahan, kepala sales
memilih pengetahuan dan informasi yang relevan
untuk diterapkan pada perusahaan. Hasil dari
informasi dan pengetahuan tersebut dimasukkan ke
dalam fasilitas “knowledge hari ini”, dan menjadi
pengetahuan yang baru.
3. Knowledge Dissemination
Merupakan proses penyebaran pengetahuan secara
efektif dan efisien. Untuk proses Penyebaran
pengetahuan terdapat dalam fasilitas download, info
perusahaan dan knowledge hari ini. Dengan adanya
fasilitas ini, penyebaran pengetahuan dapat dilakukan
ke berbagai karyawan atau sales, tanpa terkendala

Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri

SNIPTEK 2016

4.

waktu dan tempat. Karyawan dapat melakukan
feedback dari pengetahuan yang didapat, sehingga
diharapkan pengetahuan tersebut dapat diperbaharui.
Knowledge Accumulation
Feedback-feedback yang didapat dari karyawan atau
sales didokumentasikan dalam bentuk buku,
handsout, atau dokumen lainnya yang dapat
didownload melalui aplikasi oleh semua karyawan.
Hal ini mempermudah karyawan, terutama karyawan
baru untuk mendapatkan informasi secara cepat.
Dari hasil analisa dan wawancara dengan sales dan
kepala sales, ditemukan kendala pada proses
knowledge management yang dilakukan secara
manual masih terdapat kendala, terutama dalam hal
penyebaran informasi yang terkendala waktu dan
tempat, karena penyebaran informasi hanya dilakukan
secara tatap muka dan pertemuan. Kendala ini dapat
diatasi dengan sistem yang didukung prototype
berbasis Android. Dengan aplikasi ini, penyebaran
pengetahuan dapat terjadi lebih cepat, tanpa
terkendala tempat dan waktu

Perbandingan Sistem Knowledge Sharing yang
dilakukan secara manual dengan system
Knowledge Sharing berbasis Smartphone Android
Berdasarkan hasil analisa sistem Knowledge Sharing
yang dilakukan secara manual dengan Knowledge Sharing
berbasis Android, maka dapat disimpulkan perbandingan
sebagai berikut:

ISBN: 978-602-72850-3-3
perusahaan
ataupun informasi
yang
bersifat
umum tidak dapat
diketahui
setiap
saat
Sumber: hasil penelitian (2015)

pengetahuan
terbaru, kebijakan
perusahaan
ataupun informasi
yang
bersifat
umum

E.

Desain Sistem
Berikut ini adalah graphical user interface (GUI) yang
dirancang untuk prototipe aplikasi.
a. Tampilan Login

D.

Tabel 3. Perbandingan KMS Manual dengan berbasis
Android
Kriteria
Sistem Knowledge Sistem Knowledge
Sharing manual
Sharing Berbasis
Smartphone
Sesuai dengan jam Setiap saat
Waktu
kerja
Tatap muka secara Di mana saja yang
Tempat
langsung, biasanya memiliki
akses
di kantor
internet, tana harus
bertatap
muka
secara langsung
Berupa catatan di Smartphone
Media yang
buku atau kertas Android
digunakan
saja
Knowledge
Setiap saat mereka
Kondisi
sharing antar sales dapat melakukan
Knowledge
ataupun
dengan knowledge sharing
sharng
kepala sales masih tanpa menunggu
belum maksimal, saat ada pertemuan
karena terkendala di kantor
tempat dan waktu
serta
intensitas
pertemuan
Informasi
Setiap saat dapat
Penyebaran
mengenai
mengetahui
informasi
pengetahuan
informasi
terbaru, kebijakan mengenai

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 6. Tampilan Login
b. Tampilan Administrator

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 7. Tampilan Administrator
c. Tampilan Sharing Knowledge
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Gambar 10. Tampilan Info
Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 8. Tampilan Sharing Knowledge
d. Tampilan Download

F.

Analisa Perancangan Knowledge Sharing Berbasis
Android
Penulis mencoba menganalisa seluruh jawaban dari
kuesioner yang telah diisi oleh Sales dan Kepala Sales.
Adapun jumlah respondennya adalah 18 responden.
Dengan rincian 15 responden sales, dan 3 responden
kepala sales. Setiap jawaban dari responden diberi nilai
berdasarkan skala likert. Berikut ini adalah kriteria
penilaiannya:
SS
S
N
TS
STS

Sumber: Hasil rancangan (2016)
Gambar 9. Tampilan Download
e. Tampilan Info

Tabel 4. Kriteria penilaian skala likert
Sangat setuju
Setuju
Netral
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

5
4
3
2
1

Selanjutnya jawaban dari responden tersebut diberi
nilai berdasarkan kriteria penilaian dari skala likert,
setelah dikalikan lalu dijumlahkan dan dicari rata-rata dari
setiap jawaban responden tersebut, maka dibuatlah
interval. Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak
kelas interval sebesar 5.
Penulis menggunakan rumus menurut Sudjana (2002)
, rumus yang menjadi dasar tersebut adalah sebagai
berikut:
P =

rentang
Banyak kelas

……………………………………………..(1)

Dimana :
P
= Panjang kelas interval
Rentang
= Data terbesar-Data terkecil
Banyak Kelas
= 5
Jadi, panjang kelas interval adalah
P =
P =
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………………………………………..…………..(2)

5
0,8
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Maka interval dari
sebagai berikut :
Sangat Buruk (SBR)
Buruk (BR)
Cukup Baik (CB)
Baik (B)
Sangat Baik (SB)

kriteria penilaian rata-rata adalah
= 1,00-1,79
= 1,80 - 2,59
= 2,60 - 3,39
= 3,40 – 4,19
= 4,20-5,00

Sedangkan Untuk memastikan bahwa perangkat
lunak yang dibuat memiliki standar minimal kualitan,
maka salah satu metode untuk pengukuran kualitas
perangkat lunak secara kuantitatif adalah metode SQA
(Software Quality Assurance). Di bawah ini adalah kriteria
skala penilaian:
Sangat Optimal (SO)
= 81-100
Optimal (O)
= 61-80
Cukup Optimal (CO)
= 41-60
Tidak Optimal (TO)
= 21-40
Sangat Tidak Optimal (STO) = 0-20
Tabel 5. Hasil Evaluasi SQA
Skor Metrik

User

Skor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

#1

75

80

85

75

80

85

80

80

80

80

80

#2

75

78

80

80

80

90

85

85

80

80

81,3

#3

80

75

75

75

75

85

90

85

80

85

80,5

#4

80

75

78

78

85

85

85

85

80

80

81,1

#5

78

75

80

80

80

85

90

90

80

80

81,8

#6

80

80

85

80

85

85

85

80

85

80

82,5

Rata-Rata

81,2

Sumber : hasil penelitian (2015)
Tabel 6. Rekapitulasi hasil Pengolahan Kuesioner
Sales
Pra
desain
Ratarata
Interv
al

Ketera
ngan

Pasca
Desain

Pra
Desain

Pasca
Desain

2.63

4.17

2.7

4.14

2.60-

3.40-

2.60-

3.40-

3.39

4.19

3.39

4.19

Cukup
Baik

Baik

Pengguna
Perangkat
Lunak

Kepala Sales

Cukup
Baik

Baik

MA
KE

3,92

SQA

81,2

3,40
-

81-100

4,19
Baik

Sangat
Optimal

Sumber : hasil penelitian (2015)
Dari tabel diatas dapat digambarkan mengenai
pentingnya prototype knowledge sharing berbasis

smartphone android ini untuk mendukung kegiatan
marketing pada PT. Maha Global Persada dan dalam hal
berbagi pengetahuan antar sales maupun sales dengan
kepala sales. Hal tersebut terlihat dari hasil kuesioner
pasca desain yang memiliki nilai 4.17 dan 4.14 yang berada
pada interval 3.40 - 4.19 dengan hasil Baik. Dan dalam hal
kesiapan dan kematangan perusahaan dalam mengolah
knowledge dan berbagi knowledge dinilai sudah cukup
baik, ini bisa dilihat dari hasil kuesioner MAKE yang
memiliki nilai 3,92 yang berada pada interval 3,40-4,19
dengan nilai Baik.

KESIMPULAN
A.

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada
PT. Maha Global Persada, maka penulis menarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Kegiatan knowledge sharing yang dilakukan oleh sales
dan kepala sales masih kurang, karena kendala tempat
dan waktu. Biasanya hanya melalui briefing antar sales
dan kepala sales. Dengan adanya aplikasi berbasis
smartphone android ini diharapkan dapat memfasilitasi
mereka untuk melakukan kegiatan knowledge sharing
kapanpun dan dimanapun tanpa terkendala waktu dan
tempat.
2. Penerapan knowledge sharing berbasis smartphone
android ini sangat membantu perusahaan dalam
mengelola pengetahuan yang dimiliki karyawannya
terutama dalam hal marketing. Sehingga jika ada
karyawan atau sales yang mengundurkan diri,
pengetahuan yang dimiliki akan tetap ada untuk
digunakan oleh karyawan lainnya
3. Kegiatan knowledge sharing untuk mendukung kegiatan
marketing berbasis smartphone android pada PT. Maha
Global Persada dapat diterima dan diterapkan, ini dapat
dilihat dari kuesioner yang disebar, didapati hasil
perhitungan kuesioner pasca desain bernilai 4.17 untuk
responden sales, dan 4.14 untuk responden kepala
sales, yang berada pada interval 3.40-4.19 dengan hasil
Baik
B.

Saran
Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan, maka penulis mencoba memberikan beberapa
saran yang diharapkan dapat berguna untuk kemajuan
sales dan kepala sales pada PT. Maha Global Persada.
Berikut adalah saran-saran dari penulis:
1. Apikasi berbasis smartphone android ini dibuat masih
berbentuk prototype sehingga perlu dikembangkan lagi
agar kegiatan knowledge sharing lebih efektif dan
efisien.
2. Handheld yang dapat digunakan nantinya diharapkan
dapat beragam, tidak hanya berbasis sistem operasi
Android, melainkan juga yang berbasis Blackberry OS,
iOS, dan Windows Phone
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3. Pihak manajemen disarankan menerapkan KMS
berbasis android dalam kegiatan berbagi pengetahuan
sehingga pertemuan atau tatap muka dalam berbagi
pengetahuan
bisa
diminimalisir,
dikarenakan
kesibukan para sales. Hal ini juga dapat menghemat
waktu, tempat dan biaya
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