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Abstrak. Dalam rangka meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis di pasar global, telah banyak 
usaha kecil dan menengah Indonesia (UKM) berusaha menerapkan Sistem Enterprise Resource Planning 
(ERP). Namun, Data mengenai implementasi ERP di UKM Indonesia menunjukkan bahwa 70% proyek ERP 
disana mengalami keterlambatan dan menghabiskan biaya melebihi dari estimasi semula. Terdapat 
kesenjangan pengetahuan yang signifikan sehingga muncul kesulitan dalam mendapatkan pekerja dengan 
keahlian yang memadai untuk mendukung proyek ERP di UKM Indonesia. Penelitian ini mengusulkan 
model yang mencakup konstruksi dan alur faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan strategi transfer 
pengetahuan. Pendekatan Multiple Criteria Decision Making digunakan untuk memilih strategi transfer 
pengetahuan yang paling tepat bagi UKM Indonesia yang hendak mengadopsi sistem ERP. Studi ini 
menemukan bahwa transfer pengetahuan yang berkualitas tergantung kepada peran perusahaan konsultan 
dan dukungan manajemen. Hasil studi ini menunjukkan bahwa strategi transfer pengetahuan yang 
berorientasi manusia akan membantu UKM di Indonesia dalam proyek implementasi sistem ERP mereka.  

Kata kunci—ANP, manajemen pengetahuan, pengambilan keputusan, sistem ERP, TOPSIS, usaha kecil 
dan menengah  

1. LATAR BELAKANG 

Perusahaan modern memanfaatkan teknologi informasi di berbagai bidang operasional mulai dari akuntansi, 
manajemen rantai suplai hingga pengawasan produksi. Sistem Enterprise Resource Planning (sistem ERP) 
merupakan teknologi informasi (TI) yang dikembangkan sebagai sekelompok aplikasi komputer yang 
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai proses bisnis baik di dalam perusahaan [1]. Adopsi dan 
penggunaan teknologi khususnya perangkat lunak yang kompleks sistem ERP diprakarsai oleh perusahaan 
besar yang memiliki kelebihan sumber daya finansial. Kini dengan perkembangan dunia komputer yang 
pesat dan dan ketersediaan opsi sistem ERP yang lebih terjangkau, dalam bentuk perangkat lunak open 
source maupun  modular, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga mulai berinvestasi dalam proyek 
implementasi sistem ERP. Oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir, vendor sistem ERP telah 
memperluas segmen pasar mereka ke UKM karena hampir semua perusahaan besar telah menerapkan sistem 
ERP dan pasar sistem ERP telah menjadi kejenuhan [2]. 

Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia tercatat sebagai salah satu penggerak utama 
perekonomian Indonesia. Referensi [3] menggarisbawahi peran signifikan UKM yang membentuk tulang 
punggung ekonomi dunia untuk memastikan pertumbuhan yang merata di berbagai negara. Data dari survei 
Biro Pusat Statistik pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sektor UKM di Indonesia mencakup lebih dari 
99,98 % dari semua perusahaan dan mempekerjakan 97,2 %  dari total tenaga kerja di Indonesia [4]. UKM 
Indonesia memberikan kontribusi sekitar 57% terhadap Pendapatan Domestik Bruto Indonesia [5]. 

Bagi banyak UKM, permintaan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada mitra bisnis atau 
pelanggan merupakan motivasi utama dalam untuk penerapan TI. Studi tentang adopsi TI di UKM 
mengungkapkan bahwa perusahaan kecil sering memutuskan untuk menerapkan TI dalam rangka memberikan 
layanan berkualitas dan komunikasi yang efektif kepada pemasok dan pelanggan mereka [6]. Efisiensi 
komunikasi berbasis sistem ERP dalam rantai pasokan di perusahaan besar makin memotivasi UKM untuk 
menerapkan aplikasi ERP dan mengembangkan jaringan pasokan dengan mitra bisnis mereka [7]. 

Berbagai UKM di Indonesia juga telah mulai menerapkan sistem ERP dalam bisnis mereka. Akan tetapi 
masih banyak perusahaan yang belum sepenuhnya mengalami manfaat dari sistem ERP. Studi tentang adopsi 
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ERP di UKM Indonesia mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama pada implementasi sistem ERP 
berasal dari kesenjangan pengetahuan yang cukup besar antara vendor ERP, konsultan dan perusahaan sebagai 
klien [8] [9]. Pertanyaan tentang apa yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan adopsi TI dalam suatu 
perusahaan menjadi topik yang menarik bagi para peneliti. Bahkan peran penting dari pengetahuan untuk 
keberhasilan implementasi sistem ERP sebenarnya telah diteliti dalam berbagai literatur, di mana para penulis 
umumnya menyatakan bahwa transfer pengetahuan yang efektif akan memfasilitasi perusahaan untuk 
mengadopsi sistem ERP [10] [11] [12]. 

Penelitian dalam pelatihan pengguna akhir untuk proyek implementasi TI mendukung gagasan bahwa 
transfer pengetahuan memainkan peran penting untuk keberhasilan implementasi sistem TI [13] [14]. Dalam 
literatur lain, transfer pengetahuan selama proyek sistem ERP dianggap sebagai salah satu faktor pendukung 
yang signifikan untuk memastikan proyek ERP yang sukses dan bermanfaat bagi perusahaan [15]. Karena 
sistem ERP membutuhkan biaya yang mahal, ketersediaan tenaga ahli yang kompeten penting untuk 
meningkatkan kemungkinan keberhasilan implementasi ERP. Umumnya perusahaan-perusahaan kelas 
menengah tidak memiliki cukup sumber daya manusia dengan keahlian TI untuk melaksanakan implementasi 
sistem ERP sendiri, dan seringkali perusahaan tersebut mendapatkan keahlian yang dibutuhkan dengan 
menyewa perusahaan konsultan untuk membimbing mereka melalui seluruh proses implementasi [16]. 

Data penelitian mengenai implementasi ERP di UKM Indonesia menunjukkan bahwa 70% proyek ERP 
disana mengalami keterlambatan dan menghabiskan biaya melebihi dari estimasi semula [17]. Referensi [17] 
menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sistem ERP bukan hanya masalah ketersediaan logistik 
selama proyek implementasi, tetapi ditentukan juga oleh bagaimana pihak manajemen mampu 
menyebarluaskan pengetahuan tentang penggunaan dan manfaat sistem ERP di antara karyawan perusahaan. 
Manajemen pengetahuan memainkan peran penting dalam mengevaluasi sumber masalah transfer 
pengetahuan dan memecahkan berbagai hambatan dalam proyek sistem ERP.  

Menurut [18], transfer pengetahuan adalah "suatu proses di mana individu atau unit organisasi (misalnya, 
kelompok, departemen, dan divisi) dipengaruhi oleh pengalaman dari individu atau unit lain dan 
menjadikannya basis pengetahuan bagi individu atau unit organisasi penerima”. Proses transfer pengetahuan 
melibatkan pertukaran pengetahuan antara sumber pengetahuan dan penerima dan penerapannya. Berbagai 
penelitian telah memulai membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan dimanfaatkan selama proyek 
implementasi sistem ERP tetapi ini transfer pengetahuan pada proyek sistem  ERP di UKM belum diselidiki 
secara mendalam. Selain itu, hanya ada sedikit penelitian yang menekankan pada proses transfer pengetahuan 
dalam proyek implementasi sistem ERP di Indonesia, tantangan yang dihadapi para manajer dalam mengelola 
proyek, dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut.  

Adanya kesenjangan pengetahuan yang signifikan dimana kebanyakan UKM Indonesia mempekerjakan 
pegawai-pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang beranekaragam, menyebabkan munculnya kesulitan 
dalam mendapatkan pekerja dengan keahlian atau pengetahuan yang cukup untuk mendukung proyek ERP di 
UKM Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan strategi yang tepat dalam proses transfer pengetahuan agar 
mendukung kesuksesan proyek ERP di UKM Indonesia perlu diteliti labih lanjut. 

2. TUJUAN PENELITIAN 

Artikel ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji kontribusi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemilihan strategi transfer pengetahuan dalam proyek implementasi sistem ERP di UKM 
khususnya perusahaaan skala menengah di Indonesia. Model yang diusulkan dalam artikel ini menjelaskan 
hal-hal yang terkait dengan pemilihan strategi transfer pengetahuan dalam bentuk hirarkis dan 
mengintegrasikan kriteria transfer pengetahuan dengan berbagai opsi strategi transfer pengetahuan. 
Pemodelan pemilihan alternatif strategi ini selanjutnya digunakan untuk merumuskan dan mengidentifikasi 
mengidentifikasi strategi transfer pengetahuan terbaik dalam implementasi sistem ERP berdasarkan pada 
kriteria-kriteria yang ada. 

3. CAKUPAN PENELITIAN 

Penelitian ini mengusulkan model pengambilan keputusan pemilihan strategi transfer pengetahuan agar 
perusahaan berhasil menerapkan sistem ERP mereka. Sample penelitian diperoleh dari database perusahaan 
kecil dan menengah yang dimiliki Kementerian Negara Koperasi dan UKM dan direktori anggota mailing list 
pengguna ERP. Sebanyak 56 tanggapan diterima, menghasilkan lebih dari ambang batas minimal 50. Dalam 
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hal proporsi tanggapan yang diterima terhadap keseluruhan sampel yang ditargetkan, tingkat tanggapan dari 
56 tanggapan yang diselesaikan dari 355 undangan membuat tingkat tanggapan sebesar 16%. Karena tingkat 
respons untuk penelitian survei dalam studi industri biasanya jatuh antara 15-30% [34], tingkat respons 
penelitian ini dapat diterima oleh norma-norma umum tersebut. 

4. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Strategi Transfer Pengetahuan 
Sebuah literatur besar dari penelitian manajemen pengetahuan telah meneliti berbagai macam strategi 

transfer pengetahuan, dan berusaha mengklasifikasikannya. Satu klasifikasi strategi adalah strategi berbasis 
sistem yang menekankan pada kemampuan untuk membuat, menyimpan, berbagi, dan memanfaatkan 
pengetahuan yang didokumentasikan organisasi melalui IT canggih [19]. Klasifikasi lain berfokus pada 
keyakinan bahwa pengetahuan diam-diam yang ada di kepala orang adalah pengetahuan yang paling berharga 
dan harus ditransfer melalui kontak langsung dan hubungan sosial [20]. Strategi ini diklasifikasikan sebagai 
strategi berorientasi manusia. Proses transfer pengetahuan menggunakan strategi berorientasi manusia 
dianggap memakan waktu, mahal dan lambat. Oleh karena itu, proses transfer pengetahuan tacit 
membutuhkan kodifikasi yang efisien ke dalam media eksplisit [21]. 

Suatu organisasi perlu memahami strategi transfer pengetahuan mana yang lebih sesuai dengan keadaan 
mereka. Beberapa penulis menyarankan kombinasi strategi transfer pengetahuan sementara yang lain 
berpendapat bahwa strategi transfer pengetahuan harus dilaksanakan semata-mata. Namun, peneliti lain 
berpendapat bahwa organisasi harus mengejar pendekatan yang seimbang yang menyerukan kombinasi 
strategi transfer pengetahuan secara tepat [19]. Referensi [22] menunjukkan bahwa kombinasi serangkaian 
strategi berbasis sistem dan berorientasi manusia menghasilkan kinerja transfer pengetahuan yang lebih baik. 
Referensi [23] menyarankan strategi yang dinamis sebagai kombinasi dari kedua strategi manajemen 
pengetahuan. Strategi dinamis menggabungkan konsep strategi transfer pengetahuan berorientasi manusia dan 
berbasis sistem dan menekankan pada tacit dan eksplisit [23]. Organisasi harus mempertimbangkan kriteria 
keputusan mereka ketika memilih strategi mereka. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kriteria-kriteria  yang 
berbeda dalam praktek memilih strategi transfer pengetahuan yang tepat perlu dilakukan.  

b. Kriteria pada Transfer Pengetahuan 
Setelah meninjau literatur tentang hubungan dinamis antara Sistem ERP, manajemen pengetahuan dan 

perilaku organisasi, kriteria pada model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean [24] dan 
kerangka sistem keberhasilan manajemen pengetahuan (KMS) [25] merupakan kriteria yang relevan untuk 
penelitian ini. Selain itu, model pada penelitian ini juga menambahkan kriteria-kriteria lain yang sesuai untuk 
menggambarkan proses transfer pengetahuan yang terjadi antara konsultan, vendor sistem ERP dan 
perusahaan klien. Referensi [26] memodifikasi model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean 
dengan menambahkan faktor tenaga ahli TI eksternal untuk mengukur keberhasilan proses komputerisasi di 
UKM. Penelitian lain menggarisbawahi keterlibatan konsultan sebagai salah satu kunci penentu keberhasilan 
penerapan sistem ERP [27] [28] [29]. Sesuai dengan referensi [30], penelitian ini berpendapat bahwa 
kredibilitas konsultan atau tenaga ahli eksternal berhubungan dengan sejauh mana sumber pengetahuan 
mereka dianggap dapat diandalkan dan berpengetahuan. Untuk menguji persepsi manajemen UKM terhadap 
kemampuan konsultan dalam memandu proyek implementasi sistem ERP, kriteria Kredibilitas Vendor ERP 
ditambahkan ke dalam model penelitian. 

Praktik manajemen pengetahuan akan  memberikan kontribusi positif pada tujuan organisasi hanya jika 
organisasi tersebut mendapatkan dukungan dari karyawan mereka sendiri. Referensi [25] menegaskan bahwa 
komitmen manajemen untuk memberikan imbalan moneter dan non-moneter dapat meningkatkan upaya 
karyawan untuk berbagi dan menggunakan pengetahuan dalam lingkungan kerja. Faktor imbalan atau 
penghargaan diperlukan untuk memotivasi karyawan agar mereka mau menyumbangkan pengetahuan mereka 
ke repositori pengetahuan dalam organisasi daripada menimbunnya untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. 
Dalam konteks sistem ERP, banyak penelitian tentang proyek ERP membuktikan bahwa penghargaan dan 
imbalan memiliki hubungan yang signifikan dengan partisipasi karyawan untuk mendukung sistem baru dan 
mengurangi resistensi terhadap proyek ERP [31] [32]. Untuk menyelidiki bagaimana perusahaan 
meningkatkan motivasi karyawan untuk berkontribusi pada repositori pengetahuan dan berpartisipasi untuk 
mendukung proyek ERP, studi ini menambahkan Insentif sebagai salah satu kriteria dalam model penelitian. 
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Sebuah perusahaan dengan kepemimpinan yang baik memiliki peluang besar untuk memenangkan 
persaingan. Perusahaan tersebut memberikan lingkungan kerja yang bermanfaat di mana para karyawan di 
semua tingkatan didorong untuk bekerja sama menciptakan nilai bisnis perusahaan, mencapai kondisi dan 
prestasi yang lebih baik dalam bekerja. Referensi [8] mengakui bahwa UKM Indonesia umumnya merupakan 
perusahaan keluarga di mana manajer pemilik dan anggota keluarga terdekat memiliki keputusan akhir dalam 
setiap aspek perusahaan. Situasi ini, di mana pengusaha atau manajer pemilik bertindak sebagai pengambil 
keputusan yang dominan dan memfasilitasi proses bisnis yang inovatif, tercermin dalam penelitian ini sebagai 
kriteria Kepemimpinan Pemilik UKM. 

Efektivitas proses transfer pengetahuan tergantung pada apakah perusahaan memiliki kapasitas serap yang 
cukup sebelum proyek ERP dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu untuk menentukan kapasitas penyerapan dan 
memahami kemampuan sumber daya manusia dalam perusahaan dari perspektif manajemen pengetahuan. 
Kemampuan serap dianggap sebagai kemampuan penerima untuk menilai, mengasimilasi dan menerapkan 
pengetahuan tentang sistem ERP dalam aktivitas bisnis mereka [33]. Referensi [30] mempelajari transfer 
pengetahuan dari konsultan ERP ke sebuah perusahaan klien dan menemukan bahwa kapasitas penyerapan 
perusahaan dan pengetahuan sebelumnya tentang sistem ERP mempengaruhi transfer pengetahuan di antara 
karyawan dan konsultan mereka. Oleh karena itu, perusahaan klien perlu menempatkan karyawan terbaik 
mereka di tim proyek ERP [33]. Dengan demikian, tim proyek sistem ERP akan memiliki pengetahuan dan 
kapasitas pembelajaran yang cukup untuk menyerap pengetahuan baru guna memastikan transfer pengetahuan 
di antara anggota tim proyek ERP dan implementasi sistem ERP yang sukses. 

Referensi [14] menunjukkan bahwa budaya perusahaan mempengaruhi transfer pengetahuan karena 
membentuk budaya tersebut merupakan asumsi yang dipegang oleh karyawan dalam suatu perusahaan tentang 
pertukaran nilai pengetahuan. Budaya perusahaan yang berbasis pada pengetahuan mendefinisikan interaksi 
sosial antara sumber dan penerima pengetahuan di mana proses penciptaan, distribusi pengetahuan dan 
kegiatan saling berbagi pengetahuan terjadi dengan mudah dalam perusahaan. Dalam kasus implementasi 
sistem ERP, anggota tim harus tahu apa yang dilakukan orang lain, mengumpulkan informasi dari pengguna 
akhir tentang proses bisnis mereka dan memberi tahu pengguna akhir dan manajer mereka tentang proses baru 
yang sedang dilaksanakan. Dengan tujuan membina budaya perusahaan, setiap karyawan harus mematuhi 
norma, nilai, dan keyakinan  yang diasah dalam perusahaan. Pembangkangan terhadap peraturan ini akan 
menyebabkan kemacetan dalam transfer pengetahuan. Oleh karena itu, model penelitian ini mencakup 
pengaruh budaya perusahaan dalam proses transfer pengetahuan pada proyek sistem ERP mereka. 

Tinjauan berbagai literatur kriteria transfer pengetahuan di atas membentuk landasan untuk 
mengembangkan model konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis strategi transfer pengetahuan 
dalam implementasi sistem ERP. Penelitian ini mengusulkan model berdasarkan hasil pengambilan keputusan 
berdasarkan  pada lima kriteria yaitu, kepemimpinan pemilik UKM (OL), Insentif (I), kemampuan serap 
(AC), budaya berbagi pengetahuan (KC), dan kemampuan vendor ERP (VC), sebagai kriteria evaluasi strategi 
transfer pengetahuan dalam proyek implementasi sistem ERP. Penelitian ini mengusulkan aplikasi pemilihan 
strategi transfer pengetahuan untuk UKM untuk berhasil menerapkan sistem ERP mereka.  

5. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan multiple criteria decision making untuk menyusun model 
pemilihan strategi transfer pengetahuan untuk perusahaan menengah di Indonesia agar proyek sistem ERP 
mereka berhasil. Pertama, dilakukan diskusi dengan para ahli yang memiliki pengalaman dalam implementasi 
sistem ERP dan strategi transfer pengetahuan untuk mendapatkan indikator-indikator kriteria dalam model 
penelitian. Selanjutnya, sampel dari perusahaan diundang untuk berpartisipasi dalam survei kuesioner untuk 
memberikan pendapat mereka tentang kriteria evaluasi dalam strategi transfer pengetahuan. Hasil survei 
kuesioner didiskusikan dengan 5 responden terpilih dengan menggunakan metode Analytic Network Process 
(ANP) dan Technique for order preference by similarity to an ideal solution (TOPSIS) [37]. Flowchart 
pembobotan dengan ANP ditampilkan pada gambar 1 (a). Selanjutnya, bobot yang didapatkan dari metode 
ANP digunakan dalam menghitung jarak strategi terhadap solusi ideal positif dan negatif. Flowchart 
penghitungan jarak solusi ideal dengan menggunakan metode TOPSIS ditampilkan pada Gambar 1 (b).  
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Gambar 1 (a)  Flowchart pembobotan ANP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 (b)  Flowchart TOPSIS 

 

6. HASIL PERHITUNGAN 

Proses analisa model pemilihan strategi transfer pengetahuan dalam implementasi sistem ERP di 
perusahaan menengah di Indonesia ditunjukkan sebagai berikut: 

 
Langkah 1. Setelah meninjau literatur dan mewawancarai berbagai praktisi, tiga strategi transfer 

pengetahuan ditetapkan untuk dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya disusun hubungan interdependensi antar 
kriteria; atribut kriteria OL berkaitan dengan kriteria KC dan I, dan atribut kriteria VC berkaitan dengan 
kriteria I dan AC. Selain itu, atribut kriteria KC mempengaruhi kriteria I dan VC; atribut kriteria VC 
mempengaruhi kriteria OL. Sebuah diskusi melibatkan 5 responden dibentuk untuk memeriksa struktur 
dalam kriteria yang dipertimbangkan pada kandidat strategi karena jenis jaringan tergantung pada penilaian 
pengguna. Gambar 2 menyajikan hubungan interdependensi antara kriteria evaluasi, yang dihasilkan dari 
diskusi kelompok tersebut. 
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Gambar 2. Hubungan interdependensi di antara kriteria evaluasi: kepemimpinan pemilik UKM (OL), Insentif (I), 
kemampuan serap (AC), budaya berbagi pengetahuan (KC), dan kemampuan vendor ERP (VC) 

 
Langkah 2. Kelima responden diminta untuk mengevaluasi semua kriteria yang diajukan secara 

berpasangan tanpa mengasumsikan saling ketergantungan di antara mereka. Selanjutnya hasilnya dihitung 
untuk mendapatkan nilai geometrik dari nilai perbandingan berpasangan, seperti pada Tabel 1. Matriks bobot 
ternormalisasi (w1) untuk kriteria adalah sebagai berikut:  

 
 

w1 =                  =                                                                  (1) 

 
 
  
Matriks bobot ini menggambarkan prioritas dari kriteria-kriteria dalam evaluasi strategi transfer 
pengetahuan.  
 

Tabel 1 Matriks nilai perbandingan berpasangan  
 KC I VC AC OL w1 

KC 1 2.728 1.213 4.369 0.428 0.244 
I 0.367 1 1.853 2.358 0.739 0.199 

VC 0.824 0.540 1 2.115 0.572 0.182 
AC 0.229 0.424 0.473 1 0.249 0.135 
OL 2.336 1.353 1.748 4.016 1 0.241 

Catatan : kepemimpinan pemilik UKM (OL), Insentif (I), kemampuan serap (AC), budaya berbagi pengetahuan (KC), 
dan kemampuan vendor ERP (VC) 
 

Langkah 3. Selanjutnya, dilakukan penentuan interdependensi di antara kriteria evaluasi. Responden 
memeriksa dampak semua kriteria dengan menggunakan perbandingan berpasangan. Nilai normalized 
eigenvector untuk matriks ini dihitung dan ditampilkan sebagai lima kolom pada Tabel 2, di mana nol 
ditugaskan untuk bobot eigenvector dari kriteria evaluasi yang independen. Nilai yang disajikan dalam Tabel 
2 menunjukkan tingkat dampak relatif untuk setiap kriteria evaluasi. 

 
Tabel 2 Matriks interdependensi antara kriteria evaluasi 

w3 KC I VC AC OL 
KC 0.471 0.241 0.249 0.154 0.241 

I 0 0.197 0.245 0.201 0.203 
VC 0.274 0.183 0.343 0.233 0.214 
AC 0.255 0.134 0.164 0.197 0.189 
OL 0 0.244 0 0.215 0.153 

Catatan : kepemimpinan pemilik UKM (OL), Insentif (I), kemampuan serap (AC), budaya berbagi pengetahuan (KC), 
dan kemampuan vendor ERP (VC) 
 

Langkah 4. Perhitungan kepentingan relatif kriteria dengan mempertimbangkan interdependensi 
dilakukan dari hasil langkah sebelumnya. wc dapat diperoleh dengan mensintesis hasil dari Langkah 2 hingga 
3: dimana  

OL KC 

AC I VC 

KC 
I 
VC 
AC 
OL 
 

0.245 
0.198 
0.181 
0.136 
0.240 
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w3 x w1  = wc                                                                                      (2) 

sehingga diperoleh budaya berbagi pengetahuan (KC) = 0,288; Insentif (I) = 0,161; Kemampuan vendor 
ERP (VC) = 0,246; kapabilitas serap (AC) = 0,190 dan pemilik pemilik UKM (OL) = 0,115. Hasilnya 
ditampilkan sebagai berikut: 

 
 

w3 x w1  = wc =                                                                                    (3) 

 
 
 

Langkah 5. Dalam langkah pengambilan keputusan ini, responden diminta untuk menetapkan matriks 
keputusan dengan membandingkan alternatif di bawah masing-masing kriteria. Selain itu, semua responden 
diminta untuk memberikan satu set nilai dalam kisaran dari 1 hingga 10 untuk mewakili kinerja masing-
masing alternatif berkenaan dengan masing-masing kriteria. Setelah menentukan perhitungan matriks, 
matriks keputusan yang dinormalisasi dari alternatif strategi transfer pengetahuan dapat diperoleh seperti 
yang ditunjukkan pada Tabel 4. 
 

Table 4 Matriks bobot keputusan yang dinormalisasi 
wp KC I VC AC OL 

HOS 0.448 0.507 0.346 0.552 0.620 
SBS 0.333 0.314 0.193 0.201 0.192 
DKS 0.218 0.179 0.640 0.247 0.187 

Catatan: * Strategi transfer pengetahuan seperti HOS = Strategi berorientasi manusia, SBS = Strategi berbasis 
sistem, dan DKS = Strategi dinamis. 
 

Sementara itu, prioritas keseluruhan untuk strategi peluncuran kandidat, wANP dihitung dengan mengalikan 
wP dengan wc.  
 

wp x wc  = wANP =                                                                                    (4) 

 
Pada langkah 5 ditunjukkan bahwa hasil dari metode ANP adalah (HOS, SBS, DKS) = (0,472, 0,254,0,319)T. 
Oleh karena itu, strategi berorientasi manusia akan memiliki nilai bobot tertinggi (0,472).  

 
Langkah 6. Prosedur pemeringkatan terakhir harus menentukan solusi ideal dan ideal negatif. Oleh 

karena itu, solusi positif-ideal dan negatif-ideal ditentukan sebagai berikut: 

Α∗ = (0.448, 0.507, 0.640, 0.552, 0.620)                                                                                     (5) 

Α− = (0.218, 0.179, 0.193, 0.201, 0.187)                                                                                     (6) 

Jarak dihitung dari setiap strategi peluncuran ke solusi ideal (di
 +) dan solusi negatif-ideal (di

-), dan koefisien 
kedekatan (CCj *) disajikan pada Tabel 5.  
 

Tabel 5. Nilai perhitungan di
+, di

- dan CCj
* 

wp di
+ di

- CCj
*  

HOS 1.275 0.979 0.434 
SBS 1.017 0.419 0.292 
DKS 0.951 0.585 0.381 

Catatan: * Strategi transfer pengetahuan seperti HOS = Strategi berorientasi manusia, SBS = Strategi berbasis 
sistem, dan DKS = Strategi dinamis. 

 

0.288 
0.161 
0.246 
0.190 
0.115 

0.472 
0.254 
0.319 
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7. ANALISA 

Berdasarkan hasil keputusan yang dihasilkan dari proses ANP TOPSIS diperoleh hasil bahwa urutan 
prioritas, strategi yang menjadi prioritas pertama adalah human-oriented strategy dengan nilai 0,434. 
Prioritas kedua adalah system-based strategy dengan nilai CC sebesar 0,292. Sedangkan, peringkat terakhir 
adalah dynamic-knowledge strategy dengan nilai CC sebesar 0,381. Oleh karena strategi berorientasi 
manusia memiliki nilai CCj * tertinggi (0,434), maka dengan mempertimbangkan metode TOPSIS, strategi 
yang berorientasi pada manusia layak dipilih sebagai strategi utama dalam upaya melakukan transfer 
pengetahuan di proyek ERP UKM di Indonesia. 

8. KESIMPULAN 

Ketika sebuah perusahaan akan menerapkan sistem ERP, manajemen berusaha untuk menemukan strategi 
yang tepat untuk mendukung proyek tersebut. Strategi transfer pengetahuan sistem ERP yang diadopsi turut 
menentukan kesuksesan implementasi sistem ERP. Untuk mencapai tujuan ini, manajemen dan pengambil 
keputusan dalam perusahaan harus menerapkan metode terbaik dan kriteria akurat untuk menganalisis dan 
memecahkan masalah pemilihan strategi transfer pengetahuan. Makalah ini mengilustrasikan bagaimana 
model ANP dan TOPSIS digunakan untuk membantu perusahaan menengah di Indonesia dalam proyek 
implementasi sistem ERP. Model ini selanjutnya dapat diterapkan pada studi kasus di UKM terpilih untuk 
menentukan strategi transfer pengetahuan terbaik bagi proyek sistem ERP mereka. Hasil studi menunjukkan 
bahwa strategi berorientasi manusia adalah pilihan terbaik bagi perusahaan tersebut. Temuan ini juga 
menunjukkan bahwa strategi berorientasi manusia lebih tepat untuk meningkatkan budaya berbagi 
pengetahuan, kapasitas serap, kepemimpinan pemilik UKM dan keterlibatan vendor dalam perusahaan. 

UKM Indonesia dapat mencapai manfaat strategis dalam implementasi sistem ERP melalui strategi 
transfer pengetahuan yang efektif. Meskipun pendekatan yang disebutkan di atas telah mencakup beberapa 
kriteria, masih terdapat kriteria lain yang layak menjadi pertimbangan seperti dampak kualitas konten 
pengetahuan dan persyaratan bisnis dari pemangku kepentingan perusahaan. Pada kenyataannya, pembobotan 
transfer pengetahuan yang mengevaluasi kriteria sangat tergantung pada strategi dan prioritas bisnis 
perusahaan. Pada penelitian selanjutnya akan dilakukan studi bagaimana UKM memberikan  bobot dengan 
mempertimbangkan kepentingan bisnis dan sumber daya perusahaan.  
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