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ABSTRAK
Dalam perekonomian berbasis knowledge saat ini, knowledge sharing dalam organisasi adalah
faktor kunci untuk meningkatkan kepemilikan atas knowledge dari organisasi tersebut. Employee portal
merupakan salah satu alat yang dapat memungkinkan knowledge sharing dalam suatu organisasi terjadi,
melalui fitur kolaboratifnya, memungkinkan karyawan untuk berhubungan dan berbagi ide, keahlian, dan
knowledge mereka. Penelitian ini mengajukan suatu model efektivitas dari fitur kolaboratif employee portal
dalam menumbuhkan knowledge sharing. Hipotesis dibangun untuk menguji hubungan antara beberapa
variabel dan mengujinya pada 233 orang karyawan pada suatu perusahaan pemetaan digital yang
menggunakan employee portal yang memiliki fitur kolaboratif. Structural Equation Modeling digunakan
dalam menganalisa data. Hasil analisa menunjukkan bahwa model hanya merepresentasikan sampel.
Employee portal berdasarkan model yang diusulkan, ditemukan tidak efektif dalam menumbuhkan
knowledge sharing yang diindikasikan dengan tidak semua variabel berpengaruh secara signifikan. Diketahui
bahwa hanya information quality yang berpengaruh terhadap penggunaan dari sistem, sedangkan system
quality, process quality, collaboration quality, dan service quality tidak berpengaruh. Hanya process quality
dan service quality yang berpengaruh terhadap kepuasan penggunaan, sedangkan system quality, information
quality, dan collaboration quality tidak berpengaruh. Use berpengaruh terhadap user satisfaction,
collaboration dan knowledge sharing. User satisfaction hanya berpengaruh terhadap collaboration dan tidak
berpengaruh terhadap knowledge sharing. Diketahui pula bahwa collaboration berpengaruh terhadap
knowledge sharing.
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1. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sejak dipopulerkan oleh Nonaka dan
Taekuchi pada tahun 1994, knowledge sharing yang
merupakan bagian dari disiplin ilmu knowledge
management yang lebih besar lagi, merupakan
bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam
perkembangan organisasi dalam mempertahankan
daya saing untuk menghadapi kompetisi yang tinggi
dan pasar global yang semakin meluas. Daya saing
suatu organisasi dapat dihasilkan dari produk yang
berkualitas,
performa,
penurunan
biaya,
penyelesaian produk yang lebih cepat ke pasaran,
dan kepuasan pelangganyang hal-hal tersebut dapat
dimungkinkan oleh adanya kemampuan organisasi
dalam melakukan komunikasi, pengambilan, dan



pengelolaan knowledge, yang pada utamanya
dilakukan dengan cara menumbuhkan knowledge
sharing dalam lingkup organisasi.
Knowledge sharing dapat dilakukan pada
media yang bersifat kolaboratif sehingga dapat
terbentuk hubungan antar individu yang kemudian
dapat menjadi pemicu dan perantara terjadinya
knowledge sharing. Employee portal merupakan
suatu media komunikasi business to employee (B2E)
yang sudah sangat umum diterapkan pada organisasi
komersial. Employee portal memiliki fungsi
kolaboratif
yang
dapat
digunakan
untuk
menghubungkan antar karyawan walaupun pada
tempat yang berbeda. Kemampuan dari fungsi
kolaboratif employee portal dapat memungkinkan
terjadinya knowledge sharing diantara para anggota
organisasi.
Penelitian ini membentuk model efektivitas
dari fungsi kolaboratif employee portal dalam
Proceedings SNIT 2011: Hal. A-315

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011
menumbuhkan knowledge sharing, dan mengujinya
secara empiris pada suatu perusahaan pemrosesan
data digital dimana perusahaan tersebut memiliki
sistem employe portal yang didalamnya terdapat
fasilitas yang dapat dikategorikan sebagai fitur
kolaboratif. Penelitian ini dilakukan atas dasar dari
penelitian [Urbach 2010] yang menemukan suatu
model penelitian effektivitas employee portal.
Perumusan Masalah
Masalah
penelitian
ini
adalah
bagaimanakah model efektivitas yang cocok untuk
fitur
kolaboratif
employee
portal
untuk
menumbuhkan
knowledge
sharing,
beserta
hubungan antara variabel yang mempeng-aruhi, juga
untuk mengetahui efektivitas dari employee portal
dari organisasi objek.

Sepuluh tahun setelahnya, DeLone dan
McLean mengajukan kembali model sukses sistem
informasi yang terbaru pada tahun 2003, merangkul
tantangan pengukuran dari dunia e-commerce yang
sedang berkembang. [Delone 2003] mengungkapkan
model tersebut terdiri dari enam dimensi kesuksesan
sistem informasi yang saling berhubungan, yaitu:
information quality, system quality, service quality,
(intention to) use, user satisfaction, dan net benefit.
([Urbach 2010], 7) mengatakan bahwa model ini
dapat diinterpretasikan sebagai sebuah sistem dapat
dievaluasi dalam hal information quality, system
quality, dan service quality, dimana karakteristik ini
mempengaruhi use atau intention to use berikutnya,
dan user satisfaction;. Sebagai hasil dari
menggunakan sistem, manfaat tertentu dapat
dicapai; net benefits akan (positif maupun negatif)
mempengaruhi user satisfaction dan kelanjutan
penggunaan sistem informasi.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini untuk mem-peroleh
model efektivitas untuk fitur kola-boratif employee
portal dalam menumbuhkan knowledge sharing, dan
mengetahui hubungan antara variabel yang
mempengaruhi.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk membantu
organisasi yang telah atau ingin menerapkan sistem
employee portal dengan fitur kolaboratifnya untuk
mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang
mempengaruhi pada fitur kolaboratif employee
portal dalam mendorong tumbuhnya knowledge
sharing.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Effektivitas Sistem Informasi
Menurut Oxford English Dictionary,
efektivitas diartikan sebagai “kekuatan atau
kapasitas untuk memproduksi hasil yang
diinginkan”. Hal ini memperjelas bahwa effektivitas
adalah tentang konsekuensi dan hasil, yang
merupakan sinonim dari ‘sukses”. ([Ramezan,
2009], 132)
Pada tahun 1992 DeLone dan McLean
memperkenalkan
model
kesuksesan
sistem
informasi, yang mengintegrasikan enam kategori
pengukuran, yaitu system quality, information
quality, user satisfaction, use, individual impact, dan
organizational impact. Ke-enam kategori tersebut
memun-culkan sifat alami dari fenomena sistem
infor-masi, yaitu suatu dimensi dari kesuksesan sistem informasi yang merupakan suatu kesa-tuan.
[Cao 2008] mengungkapkan dimensi tersebut
independen dan terintegrasi untuk membentuk
variabel dependen yang kompre-hensif, yaitu
kesuksesan sistem informasi.
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Employee Portal
Portal merupakan aplikasi besar yang
mengintegrasikan informasi, manusia, dan proses
dalam lingkungan organisasi. Dalam perspektif
pengguna, portal didefinisikan sebagai corporate
portal, customer portal, employee portal, dan
enterprise portal. ([Al-Mudimigh 2010], 129)
Dengan ketersediaan dan meningkat-nya
teknologi portal, menjadikan meningkat-nya jumlah
organisasi yang menyadari hal strategis yang sangat
penting dalam mengintegrasikan sistem informasi
berbentuk web-based untuk mendukung para
karyawan [Corbitt 2005]. Fitur dari portal, seperti
personalization,
self
service
model,
dan
collaboration, adalah hal yang sangat kondusif
untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi
kerja ([Sugianto 2006], 240). Portal dapat
memfasilitasi knowledge acquisition, sharing, dan
discovery dengan memungkinkan para pengguna
untuk mempublikasi dokumen, sharing ideas,
bekerja secara kolaboratif, dan menyimpan
informasi dan knowledge dalam repository yang
mudah untuk dicari ([Rajalakshmi 2009], 231).
Portal menjadi point of entry yang tunggal dimana
pengguna dan komunitas dapat melakukan tugas
bisnisnya, dan juga berkembang menjadi tempat
virtual dimana pengguna dapat berhubungan dengan
pengguna lain yang memiliki ketertarikan yang
sama ([Carvalho 2008], 2).
Employee portal, digunakan oleh banyak
perusahaan untuk melakukan improvement terhadap
pertukaran informasi, komunikasi, dan kolaborasi
karyawan pada perusahaan tersebut, dan juga untuk
mendukung secara lebih baik terhadap proses bisnis
mereka. Saat ini employee portal membangun akses
satu titik yang memungkinkan integrasi dari
informasi, komunikasi, knowledge sharing, aplikasi,
dan proses bisnis didalam perusahaan. [Urbach
2010]
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Kolaborasi
Kolaborasi adalah kerjasama ternegosiasi
diantara pihak-pihak yang independen dengan
bertukar kemampuan atau berbagi tanggungan untuk
meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan
keuntungan
bersama
dan
meningkatkan
responsiveness ([Prakash 2010], 54). Kolaborasi
merupakan strutktur sosial dimana dua atau lebih
orang berinteraksi satu dengan yang lainnya, dan,
dalam hal tertentu, interaksi tersebut terjadi dan
menghasilkan dampak yang positif ([Wilcox 2008],
2). Kolaborasi, secara esensial adalah suatu proses
dari kreasi bersama, dimana dibutuhkan dalam level
tertentu sebuah pengertian bersama untuk dapat
mancapainya, dan merupakan sesuatu pekerjaan
yang sangat berbeda untuk sekedar bertukar
informasi [Carver 2007].
Proses terbentuknya kolaborasi dapat
digambarkan dalam urutan konektivitas sebagai
tahap pertama, diikuti oleh komunikasi yang sering
dan berbobot, kemudian diikuti oleh terciptanya
kolaborasi [Carver 2007]. Collaborative tools
memungkinkan individu dalam suatu organisasi
untuk bekerja bersama dan berkolaborasi secara
interaktif dan merupakan teknologi universal yang
membantu perkembangan dari knowledge sharing
[Ryan 2010]. Collaboration tools sederhana, seperti
wiki, discussion forums, dan instant messaging,
secara aktif digunakan dalam kehidupan kerja
([Krogstie 2010], 22).
Knowledge Sharing
Knowledge sharing merupakan suatu
aktifitas dimana individu, komunitas, atau organisasi
bertukar knowledge (informasi, skill, keahlian)
mereka ([Ireson 2010], 1). Aktifitas knowledge
sharing secara normal diimplementasikan oleh suatu
paket prinsip, proses, struktur organisasi, dan
aplikasi dari teknologi yang memotivasi manusia
untuk membagi dan mempengaruhi knowledge
mereka untuk mencapai target organisasi ([Lam
2010], 1016).
Knowledge Sharing adalah proses dimana
para individu melakukan pertukaran knowledge
(tacit maupun explicit) dan secara bersama-sama
menciptakan knowledge baru; Dalam pandangan
yang lebih luas, knowledge sharing merupakan suatu
komunikasi dari semua jenis knowledge termasuk
didalamnya explicit knowledge (informasi, knowhow, dan know-who) dan tacit knowledge
(keterampilan dan kompetensi); Knowledge sharing
dapat terjadi dimana ketika suatu individu memiliki
ketertarikan untuk membantu sesama dalam
mengembangkan kapabilitas baru untuk langkah
nyata, demikian pula bahwa knowledge sharing
merupakan keinginan dari suatu individu dalam
suatu organisasi untuk berbagi apapun yang mereka
miliki atau yang telah mereka ciptakan. [Ismail
2009].



Organisasi yang sukses senantiasa selalu
secara konsisten menciptakan know-ledge baru,
menyebarkannya dalam lingkung-an organisasi, dan
secara cepat menggabung-kannya dalam teknologi
dan produk yang baru [Walt 2003].
Tinjauan Studi Relevan
Penelitian yang dijadikan dasar utama
adalah penelitian berjudul “An Empirical
Investigation of Employee Portal Success”, diteliti
oleh Nils Urbach, Stefan Smolnik, dan Gerold
Riempp, dibawah naungan Institute of Research on
Information System, EBS University for Business
and Law, Ostrich-Winkel, Germany, yang
diterbitkan pada “The Journal of Strategic
Information System”, bulan Juli tahun 2010.
Penelitian
ini
dilakukan
untuk
mendapatkan model untuk kesuksesan employee
portal, yang didasari oleh penelitian sebelumnya
tentang kesuksesan sistem informasi yang dilakukan
oleh DeLone dan McLean pada tahun 1992 dan
2003
Penelitian ini menemukan hubungan
berpengaruh bahwa: System Quality dan Information
Quality berpengaruh terhadap User Satisfaction;
Use dan User Satisfaction saling mempengaruhi;
Use dan User Satisfaction berpengaruh terhadap
individual impact; Individual impact berpengaruh
terhadap organizational impact; Collabora-tion
Quality berpengaruh terhadap Use dan User
Satisfaction; Process Quality berpeng-aruh terhadap
User Satisfaction. Penelitian ini juga menemukan
hubungan tidak berpengaruh secara signifikan
bahwa: System Quality dan Information Quality
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Use;
Service Quality tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap Use dan User Satisfaction; Process Quality
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Use.
Tinjauan Obyek Penelitian
Obyek penelitian adalah sistem employee
portal yang memiliki fitur kolaborasi, pada sebuah
perusahaan multinasional, berlokasi di Jakarta dan
merupakan bagian dari induk perusahaan yang
berpusat di Amerika Serikat yang beroperasi di
delapan negara.
Portal yang digunakan adalah PHP-Nuke
web portal, dengan discussion forum dan private
messaging digunakan sebagai sarana untuk
melakukan kolaborasi.
Kerangka Konsep
Untuk melakukan penelitian, maka
dibuatlah kerangka konsep sebagai model awal yang
diajukan, sebagai berikut.
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Tabel 2. Hipotesis Operasional
Hipo
tesis

Gambar 1. Model Awal Penelitian

Tabel 1. Variabel Penelitian
Construct

Items

Reference

System
Quality

Navigation, searchability,
structure, usability,
functionality, accessibility

Urbach
2010

Information
Quality

Usefulness,
Understandability,
Interestingness,
Reliability, Completeness,
Timeliness

Urbach
2010

Process
Quality

Efficiency, reliability,
accuracy, ease of
initiation,
understandability,
traceability, completeness

Urbach
2010

Collaboration
Quality

Ease of use, comfort,
effectiveness, efficiency of
different collaborative
features

Urbach
2010

Service
Quality

Responsiveness,
empathy, reliability,
assurance

Urbach
2010

Use

Extent of use system
features
Frequency of use,
thoroughness of use

Urbach
2010
McLean
2010

User
Satisfaction

Adequacy, efficiency,
effectiveness, overall
satisfaction

Urbach
2010

Collaboration
Impact

Degree of participation,
Coordination, conflict
resolution

Rittgen
2010
Saeed
2010

Knowledge
Sharing
Impact

Degree of sharing
knowledge skill and
experience,
Readiness, willingness

Li 2010
Ryan 2010

Hipotesis Umum
Hipotesis umum yang pertama dari
penelitian ini adalah bahwa diduga model yang
diajukan dalam penelitian ini merepresentasikan
karakteristik atau perilaku dari populasi.
Hipotesis umum yang kedua dari penelitian
ini adalah diduga bahwa seluruh variabel yang diuji
signifikan yang mengindikasikan bahwa objek
penelitian efektif untuk menumbuhkan knowledge
sharing.
Hipotesis Operasional
Hipotesis operasional dari penelitian ini yang
merupakan suatu kumpulan hipotesis dapat dilihat pada
tabel dibawah ini:
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Penjelasan

H1a

System Quality berpengaruh positif terhadap Use dari fitur
kolaboratif Employee Portal

H1b

System Quality berpengaruh positif terhadap User Satisfaction dari
fitur kolaboratif Employee Portal

H2a

Information Quality berpengaruh positif terhadap Use dari fitur
kolaboratif Employee Portal

H2b

Information Quality berpengaruh positif terhadap User Satisfaction
dari fitur kolaboratif Employee Portal

H3a

Process Quality berpengaruh positif terhadap Use dari fitur
kolaboratif Employee Portal

H3b

Process Quality berpengaruh positif terhadap User Satisfaction dari
fitur kolaboratif Employee Portal

H4a

Collaboration Quality berpengaruh positif terhadap Use dari fitur
kolaboratif Employee Portal

H4b

Collaboration Quality berpengaruh positif terhadap User
Satisfaction dari fitur kolaboratif Employee Portal

H5a

Service Quality berpengaruh positif terhadap Use dari fitur
kolaboratif Employee Portal

H5b

Service Quality berpengaruh positif terhadap User Satisfaction dari
fitur kolaboratif Employee Portal

H6a

Use dari fitur kolaboratif Employee Portal berpengaruh positif
terhadap User Satisfaction dari fitur kolaboratif Employee Portal

H6b

Use dari fitur kolaboratif Employee Portal berpengaruh positif
terhadap Collaboration Impact dari fitur kolaboratif Employee Portal

H6c

Use dari fitur kolaboratif Employee Portal berpengaruh positif
terhadap Knowledge Sharing Impact dari fitur kolaboratif Employee
Portal

H7a

User Satisfaction dari fitur kolaboratif Employee Portal berpengaruh
positif terhadap Collaboration Impact dari fitur kolaboratif Employee
Portal

H7b

User Satisfaction dari fitur kolaboratif Employee Portal berpengaruh
positif terhadap Knowledge Sharing Impact dari fitur kolaboratif
Employee Portal

H8

Collaboration Impact dari fitur kolaboratif Employee Portal
berpengaruh positif terhadap Knowledge Sharing Impact dari fitur
kolaboratif Employee Portal

3. DESAIN PENELITIAN
Sampel
Populasi adalah 350 orang karyawan pada
sebuah perusahaan berbasis teknologi yang dipilih,
yang menerapkan sistem employee portal. Sampel
adalah karyawan yang diambil dari populasi, dan
dipilih individu yang representatif dan bersedia
untuk memberikan pendapatnya melalui survey.
Pengambilan sampel dilaksanakan dengan
teknik purposive sampling, dimana dipilih sampel
dengan pengalaman terbanyak diantara kesemua
populasi.
Metode Pengumpulan Data

Data
dikumpulkan
dengan
menggunakan metode survey, yang dilakukan
dengan memberikan suatu set pertanyaan
berbentuk kuisioner yang disebarkan pada para
responden. Data yang didapatkan dari survey
akan dianalisis dengan menggunakan metode
statistik multivariat.
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Instrumentasi Penelitian
Survey pada penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan instrument kuisioner yang
dibuat dengan menggunakan closed question
menggunakan format pernyataan, agar para
responden dapat dengan mudah menjawab.
Kuisioner menggunakan skala likert (ordinal) yang
akan dikonversi ke skala interval menggunakan
metode successive interval.
Teknik Analisis Data
Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk
menelaah distribusi frekuensi ukuran pemusatan
(mean), dan penyebaran (maksimum, minimum,
standar deviasi, dan varian.) data tentang
karateristik sampel (responden) dari masing-masing
indikator-indikator pada setiap variabel.
Pengujian dilakukan menggunakan metode
Structural Equation Model (SEM), dengan tujuan
memperoleh model yang plausible atau fit bagi
permasalahan yang sedang dikaji didalam penelitian
ini, juga untuk mengetahui hubungan kausal antar
variabel dependen dan independen pada model yang
dibangun pada penelitian ini.

cenderung mengarah ke kanan yaitu jawabanjawaban setuju. Nilai kurtosis sebagian besar positif
menandakan bahwa histogram data penelitian
bersifat memuncak yang dapat diartikan bahwa
terdapat jawaban yang dipilih jauh lebih banyak
dibanding dengan jawaban lainnya.
Model Awal
Sesuai dengan model yang diajukan,
meliputi beberapa variabel yaitu berupa variabel
eksogen adalah System Quality (H1), Information
Quality (H2), Process Quality (H3), Collaboration
Quality (H4), Service Quality (H5), dan berupa
variabel endogen adalah Use (H6), User Satisfaction
(H7), Collaboration (H8), Knowledge Sharing (H9).
Variabel eksogen melibatkan 27 indikator, dan
variabel endogen melibatkan 13 indikator.

4. ANALISIS DAN INTERPRETASI
Deskripsi Umum
Total sebanyak 248 kuisioner kembali dari
300 kuisioner yang disebarkan. Dari 248 kuisioner
yang masuk 233 yang diisi secara lengkap dan
digunakan dalam penelitian. Hasil dikonversi dari
skala ordinal menjadi skala interval melalui metode
successive interval dan pengolahan data dilakukan
menggunakan software AMOS versi 18.

Gambar 2 .Model Awal Penelitian

Tabel 3. Profil Responden Penelitian
Confirmatory Factor Analysis (CFA)
Jumlah

%

24
208

10%
90%

21
178
33

9%
77%
14%

54
171
7

23%
74%
3%

Pendidikan
Diploma
Sarjana

57
175

25%
75%

Jenis Kelamin
Pria
Wanita

148
84

64%
36%

Klasifikasi Responden
Jabatan
-

Struktural
Fungsional

Masa Kerja
< 1 Tahun
1 – 3 Tahun
> 3 Tahun
Usia
-

< 25 Tahun
25 – 30 Tahun
> 30 Tahun

Analisis Statistik Deskriptif
Nilai skewness sebagian besar negatif
menunjukkan bahwa histogram dari jawaban



Pada pengujian CFA seluruh indikator akan
diukur factor loading nya. Pengujian ini dibagi
menjadi dua tahapan yaitu tahapan pengujian
validitas dan tahapan pengujian reliabilitas.
Untuk pengujian validitas, menurut ([Black
2010], 691) bahwa factor loading minimum adalah
0,5. Hasil pengukuran tidak ditemukan factor
loading dengan nilai dibawah 0,5 maka semua
indikator diikut sertakan dalam model dan model
pengukuran dianggap valid.
Untuk pengujian reliabilitas, dari nilai
factor loading sebelumnya, dilakukan penghitungan
construct reliability, dimana menurut ([Black 2010],
691) bahwa nilai dari construct reliability minimum
adalah
0,7.
Hasil
dari
penghitungan

menunjukkan bahwa semua variabel memiliki
nilai construct reliability diatas 0.7 sehingga
dapat disimpulkan bahwa semua model
pengukuran dianggap reliable.
Dari hasil dua pengujian diatas, maka
didapatkan bahwa semua komponen model awal
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dianggap valid dan diikutsertakan dalam pengujian
selanjutnya.
Tabel 4. Factor Loading dan Construct Reliability
dari Model Pengukuran
Klasifikasi Responden
H1 – System Quality
H1-1
H1-2
H1-3
H1-4
H1-5
H1-6
H2 – Information Quality
H2-1
H2-2
H2-3
H2-4
H2-5
H2-6
H3 – Process Quality
H3-1
H3-2
H3-3
H3-4
H3-5
H3-6
H3-7

Factor
Loading

0.787
0.590
0.593
0.520
0.681
0.717
0.596

0.558
0.730
0.655
0.750
0.645
0.515
0.851

H5 – Service Quality
H5-1
H5-2
H5-3
H5-4

0.767
0.808
0.857
0.816

H6 – Use
H6-1
H6-2
H6-3

0.753
0.824
0.893

H5 – Knowledge Sharing
H9-1
H9-2
H9-3

Hasil pengujian model memperlihatkan
bahwa nilai P < 0.05 yang berarti bahwa model yang
diajukan pada penelitian ini tidak fit atau tidak
merepresentasikan populasi melainkan hanya
merepresentasikan sampel. Berdasarkan hasil
tersebut maka model struktural dikonversikan
dengan model jalur.

0.622
0.711
0.732
0.638
0.711
0.585
0.692

0.625
0.700
0.872
0.818

H8 – Collaboration
H8-1
H8-2
H8-3

Uji Kesesuaian

0.810

H4 – Collaboration
Quality
H4-1
H4-2
H4-3
H4-4

H7 – User Satisfaction
H7-1
H7-2
H7-3
H7-4

Construct
Reliability

karena penyimpangannya bersifat marginal,
sehingga hal ini dapat diabaikan.
Terdapat 47 sampel yang memiliki nilai p1
pada tabel Mahalanobis Distance lebih kecil dari
0.05 dan dianggap sebagai outliers, sehingga sampel
tersebut dikeluarkan dari data penelitian ini.
Singularitas pada penelitian ini sangat kecil
dan memberikan indikasi adanya problem
singularitas.

0.843

0.886

Gambar 3. Model Jalur Awal
0.864

Uji Signifikansi
0.911

0.786
0.952
0.861
0.782
0.849
0.692
0.961
0.754
0.902
0.767
0.960
0.871

Uji Asumsi
Jumlah sampel minimum dalam pemodelan
SEM adalah 100 sampel. Penelitian ini
menggunakan 233 sampel sehingga memenuhi
syarat jumlah sampel.
Nilai Assesment of Normality tidak
semuanya berada dalam kisaran nilai yang
direkomendasikan yaitu -2.58 sampai 2.58, namun
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Dari hasil analisis jalur didapatkan
koefisien regresi untuk setiap variabelnya seperti
diperlihatkan pada gambar dan tabel 5.
Hubungan kausal akan digunakan apabila
memenuhi kriteria nilai P < 0.05 dan koefisien
regresi positif. Hubungan kausal yang dianggap
signifikan dan akan digunakan adalah seperti yang
dicetak tebal pada tabel diatas yaitu : Information
Quality (H2P) dengan Use (H6P), Process Quality
(H3P) dengan User Satisfaction (H7P), Service
Quality (H5P) dengan User Satisfaction (H7P), Use
(H6P) dengan User Satisfaction (H7P), Use (H6P)
dengan Collaboration (H8P), User Satisfaction
(H7P) dengan Collaboration (H8P), Use (H6P)
dengan Knowledge Sharing
(H9P), dan yang
terakhir adalah antara Collaboration (H8P) dengan
Knowledge Sharing (H9P).
Tabel 5. Regresi Model Jalur Awal
Hubungan Kausal
H6P Å H1P

Koefisien
Regresi
0.093

P
0.120
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H6P Å H2P

0.146

0.015

H6P Å H3P

0.077

0.252

H6P Å H4P

-0.005

0.955

H6P Å H5P

0.018

0.816

H7P Å H1P

0.103

0.055

H7P Å H2P

0.064

0.244

H7P Å H3P

0.231

***

H7P Å H4P

0.110

0.146

H7P Å H5P

0.158

0.020

H7P Å H6P

0.245

***

H8P Å H6P

0.405

***

H8P Å H7P

0.267

***

H9P Å H6P

0.228

***

H9P Å H7P

0.085

0.117

H9P Å H8P

0.314

***

Dari keseluruhan pengujian signifikansi
yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil dari
hipotesis umum kedua yaitu bahwa objek penelitian
tidak efektif dalam menumbuhkan knowledge
sharing,
dikarenakan tidak seluruh variabel
dinyatakan signifikan.
Didapatkan pula hasil dari hipotesis
operasional yang telah dibuat sebelumnya, yaitu
seperti yang tertera pada tabel 8 dimana hipotesis H1
diterima apabila nilai P < 0.05 sedangkan hipotesis
H1 ditolak apabila nilai P  0.05
Penggunaan fitur kolaboratif employee
portal hanya dipengaruhi oleh variabel Information
Quality. Variabel yang lain tidak berpengaruh, yaitu
variabel System Quality, Process Quality,
Collaboration Quality, dan Service Quality.
Tabel 6. Hasil Hipotesis Operasional
Hipot
esis

Hipotesis Deskriptif

Hasil

H1a

System Quality berpengaruh positif
terhadap Use dari fitur kolaboratif
Employee Portal

Ditolak
(NonSignifikan)

H1b

System Quality berpengaruh positif
terhadap User Satisfaction dari fitur
kolaboratif Employee Portal

Ditolak
(NonSignifikan)

H2a

Information Quality berpengaruh
positif terhadap Use dari fitur
kolaboratif Employee Portal

Diterima
(Signifikan)

H2b

Information Quality berpengaruh
positif terhadap User Satisfaction
dari fitur kolaboratif Employee
Portal

Ditolak
(NonSignifikan)

H3a

Process Quality berpengaruh
positif terhadap Use dari fitur
kolaboratif Employee Portal

Ditolak
(NonSignifikan)

H3b

Process Quality berpengaruh
positif terhadap User Satisfaction
dari fitur kolaboratif Employee
Portal

Diterima
(Signifikan)

H4a

Collaboration Quality berpengaruh
positif terhadap Use dari fitur
kolaboratif Employee Portal

Ditolak
(NonSignifikan)

H4b

Collaboration Quality berpengaruh
positif terhadap User Satisfaction

Ditolak
(Non-



dari fitur kolaboratif Employee
Portal

Signifikan)

H5a

Service Quality berpengaruh positif
terhadap Use dari fitur kolaboratif
Employee Portal

Ditolak
(NonSignifikan)

H5b

Service Quality berpengaruh positif
terhadap User Satisfaction dari fitur
kolaboratif Employee Portal

Diterima
(Signifikan)

H6a

Use dari fitur kolaboratif Employee
Portal berpengaruh positif terhadap
User Satisfaction dari fitur
kolaboratif Employee Portal

Diterima
(Signifikan)

H6b

Use dari fitur kolaboratif Employee
Portal berpengaruh positif terhadap
Collaboration Impact dari fitur
kolaboratif Employee Portal

Diterima
(Signifikan)

H6c

Use dari fitur kolaboratif Employee
Portal berpengaruh positif terhadap
Knowledge Sharing dari fitur
kolaboratif Employee Portal

Diterima
(Signifikan)

H7a

User Satisfaction dari fitur
kolaboratif Employee Portal
berpengaruh positif terhadap
Collaboration Impact dari fitur
kolaboratif Employee Portal

Diterima
(Signifikan)

H7b

User Satisfaction dari fitur
kolaboratif Employee Portal
berpengaruh positif terhadap
Knowledge Sharing Impact dari
fitur kolaboratif Employee Portal

Ditolak
(NonSignifikan)

H8

Collaboration Impact dari fitur
kolaboratif Employee Portal
berpengaruh positif terhadap
Knowledge Sharing Impact dari
fitur kolaboratif Employee Portal

Diterima
(Signifikan)

Kepuasan penggunaan fitur kolaboratif
employee portal dipengaruhi oleh variabel Process
Quality, dan Service Quality. Variabel yang lain
tidak berpengaruh, yaitu variabel System Quality,
Information Quality, dan Collaboration Quality.
Kolaborasi pada responden dipengaruhi
oleh kedua Use dan User Satisfaction, hal ini
mengindikasikan
bahwa
pengguna
yang
menggunakan dan yang puas menggunakan ternyata
terpengaruh
untuk
meningkatkan
aktivitas
kolaborasinya.
Knowledge Sharing pada responden
dipengaruhi oleh Use dan Collaboration, hal ini
mengindikasikan
bahwa
pengguna
yang
menggunakan sistem dan melakukan kolaborasi
ternyata terpengaruh untuk meningkatkan aktivitas
knowledge sharing-nya.
Model Akhir
Setelah dilakukan uji signifikansi, dan telah
ditentukan variabel yang digunakan, maka
didapatkan model akhir penelitian seperti pada
gambar dibawah ini.
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Variabel
Endogen

R

2

Intercept

H6P

15.2 %

4.312

H7P

51.6 %

-1.711

H8P

38.9 %

2.632

H9P

33.5 %

4.746

Persamaan dari variabel endogen model
akhir diperlihatkan seperti dibawah ini:
x

H6P = 4.312 + 0.253 H2P

x

H7P = -1.711 + 0.348 H3P + 0.202 H5P +
0.288 H6P

x

H8P = 2.632 + 0.405 H6P + 0.267 H7P

x

H9P = 4.746 + 0.253 H6P + 0.353 H8P

Gambar 4. Model Jalur Akhir

Tabel 7. Regresi Model Jalur Akhir
Hubungan
Kausal

Koefisien
Regresi

P

Information Quality
berpengaruh positif
terhadap Use dari fitur
kolaboratif Employee
Portal

0.253

***

H7P Å H3P

Process Quality
berpengaruh positif
terhadap User
Satisfaction dari fitur
kolaboratif Employee
Portal

0.348

H7P Å H5P

Service Quality
berpengaruh positif
terhadap User
Satisfaction dari fitur
kolaboratif Employee
Portal

0.202

H7P Å H6P

Use berpengaruh positif
terhadap User
Satisfaction dari fitur
kolaboratif Employee
Portal

0.288

H8P Å H6P

Use berpengaruh positif
terhadap Collaboration
Impact dari fitur
kolaboratif Employee
Portal

0.405

H8P Å H7P

User Satisfaction
berpengaruh positif
terhadap Collaboration
Impact dari fitur
kolaboratif Employee
Portal

0.267

H9P Å H6P

Use berpengaruh positif
terhadap Knowledge
Sharing Impact dari fitur
kolaboratif Employee
Portal

0.253

H9P Å H8P

Collaboration Impact
berpengaruh positif
terhadap Knowledge
Sharing Impact dari fitur
kolaboratif Employee
Portal

0.353

H6P Å H2P

Deskripsi

Tabel 8. Determinasi Model Jalur Akhir
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Variabel endogen Use (H6P) hanya
dipengaruhi secara signifikan oleh Information
Quality (H2P). Hasil penelitian menjelaskan
***
pengaruh ini terjadi sebanyak 15.2 % dari
keseluruhan faktor yang mempengarui, dimana
faktor-faktor lainnya sebanyak 84.8 % diluar dari
penelitian ini. System Quality, Process Quality,
Collaboration Quality, dan Service Quality tidak
0.003
berpengaruh
secara
signifikan.
Tidak
berpengaruhnya
variabel
tersebut
dapat
dimungkinkan karena penggunaan fitur kolaboratif
employee portal walaupun tidak bersifat mandatory,
***
namun sebagian besar dari pekerjaan membutuhkan
informasi yang pada umumnya dapat dijumpai pada
fitur kolaboratif employee portal ini, sehingga para
karyawan tetap menggunakan walaupun tanpa
***
dipengaruhi
oleh
variabel-variabel
selain
Information Quality tersebut. Sebagian besar
variabel yang tidak berhubungan beserta
penjelasannya sejalan dengan yang dikemukakan
***
oleh [Urbach 2010]. Walaupun demikian pengaruh
dari Information Quality juga cukup kecil
persentasenya, seperti yang telah dijelaskan di awal
paragraf yaitu sebesar 15.2 % saja.
Variabel endogen User Satisfaction (H7P)
***
dipengaruhi secara signifikan oleh Process Quality
(H3P), Service Quality (H5P), dan Use (H6P). Hasil
penelitian menjelaskan pengaruh ini terjadi
sebanyak 51.6 % dari keseluruhan faktor yang
***
mempengarui, dimana faktor-faktor lainnya
sebanyak 48.4 % diluar dari penelitian ini.
Signifikansi variabel Process Quality dan Use
terhadap User Satisfaction didukung oleh hasil
penelitian [Urbach 2010], dimana pada kenyataan di
lapangan bahwa Process Quality yang dianggap
baik membantu terciptanya kepuasan dalam
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penggunaan, begitu pula dengan penggunaan yang
meningkat membantu terciptanya kepuasan. Dalam
hal ini Process Quality merupakan faktor yang
dominan ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi
sebesar 0.348. Namun demikian, signifikansi
variabel Service Quality yang terjadi pada penelitian
ini tidak didukung oleh hasil penelitian [Urbach
2010], dimana pada penelitian tersebut disebutkan
bahwa dukungan dari service personnel tidak
diharapkan
untuk
dapat
membantu
User
Satisfaction.
Perbedaan
ini
dapat
terjadi
dimungkinkan karena penggunaan sistem bersifat
kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk membantu
melancarkan pekerjaan, sehingga Service Quality
memegang peranan penting, karena dengan Service
Quality yang baik dapat membantu mengurangi
masalah dalam penggunaan sistem misalnya tidak
dapat log-in, ataupun sistem tidak dapat diakses.
Variabel endogen Collaboration (H8P)
dipengaruhi secara signifikan oleh Use (H6P), dan
User Satisfaction (H7P). Hasil penelitian
menjelaskan pengaruh ini terjadi sebanyak 38.9 %
dari keseluruhan faktor yang mempengarui, dimana
faktor-faktor lainnya sebanyak 61.1 % diluar dari
penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa
penggunaan fitur kolaborasi dari employee portal
benar memberikan pengaruh terhadap terjadinya
kolaborasi, dan merupakan faktor yang dominan
ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 0.405.
Hal tersebut didukung oleh pernyataan ([Ryan
2010], 146) bahwa collaboration tools mendukung
konstruksi sosial, dimana kolaborasi menurut
[Gjerding 1998] sebagai konstuksi sosial.
Pernyataan lain yang sesuai juga dikemukakan
[Rajalakshmi 2010] dan [Urbach 2010] bahwa
employee portal, dimana dalam penelitian ini
diperlihatkan sebagai penggunaan dan kepuasan
penggunaan,
dapat menjadi
media untuk
memungkinkan terjadinya kolaborasi.
Variabel endogen Knowledge Sharing
(H9P) dipengaruhi secara signifikan oleh Use (H6P),
dan Collaboration (H8P). Hasil penelitian
menjelaskan pengaruh ini terjadi sebanyak 33.5 %
dari keseluruhan faktor yang mempengarui, dimana
faktor-faktor lainnya sebanyak 66.5 % diluar dari
penelitian ini. Penggunaan Collaboration tools dari
hasil penelitian ini memperlihatkan dapat secara
langsung mempengaruhi terjadinya Knowledge
Sharing, hal ini didukung oleh pernyataan [Ryan
2010] bahwa collaboration tools dapat merupakan
tool yang universal untuk membantu terjadinya
Knowledge Sharing. Collaboration merupakan
faktor yang lebih dominan dalam menumbuhkan
Knowledge Sharing, ditunjukkan dengan nilai
koefisien regresi 0.353. Collaboration yang
merupakan suatu aktifitas bekerja bersama dan
bertukar informasi juga merupakan suatu aktivitas
yang dapat memungkinkan terjadinya Knowledge
Sharing. Hal ini didukung oleh kesimpulan dari
pernyataan [Lam 2010] bahwa knowledge sharing



merupakan suatu aktifitas pertukaran, dimana
penulis menyimpulkan bahwa pertukaran juga
sangat dimungkinkan terjadi dalam kolaborasi.
Implikasi Penelitian
Pada bagian ini akan dibahas implikasi
penelitian dari berbagai aspek meliputi aspek sistem,
aspek manajerial, dan aspek penelitian lanjutan.
Aspek Sistem
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
kualitas dari sistem tidak berpengaruh terhadap
penggunaan maupun kepuasan penggunaan dapat
diterjemahkan bahwa kualitas sistem masih perlu
ditingkatkan. Secara umum sistem sudah berfungsi
dengan baik dan dapat menjalankan fungsinya
sebagai sarana kolaborasi, namun beberapa aspek
dari sudut pandang aplikasi, hardware, dan
infrastruktur masih perlu ditingkatkan.
Dari sudut pandang aplikasi, kualitas dari
employee portal sendiri perlu ditingkatkan dengan
memperbaiki tampilan, menambah fitur kolaborasi
lain seperti document management. Tampilan yang
ada saat ini menurut penulis dirasa masih kurang
menarik, dengan warna yang cukup gelap dan desain
standar yang kurang intuitif diusulkan untuk
memperbaiki tampilan warna menjadi lebih terang
dan dengan desain web yang modern dan menarik.
Fitur kolaborasi yang ada yaitu private messaging
dan discussion forum walaupun dapat mengantarkan
terjadinya kolaborasi, yang ditandai dari hasil
penelitian bahwa penggunaan sistem berpengaruh
positif terhadap kolaborasi, namun kualitas dari
kolaborasi yang dihasilkan itu sendiri belum mampu
secara efektif mempengaruhi penggunan sitem,
sehingga diusulkan bahwa adopsi fitur kolaboratif
lain seperti document management dan workspace
sharing perlu dilakukan untuk meningkatkan
kualitas dari kolaborasi yang dihasilkan.
Dari sudut pandang hardware, pada saat ini
tidak diperlukan lagi peningkatan karena hardware
yang ada pada saat ini sudah dapat mencukupi untuk
melayani kapasitas akses dengan jumlah karyawan
yang ada pada saat ini. Pada saat dilakukan
perbaikan kualitas sitstem dan penambahan fitur
kolaboratif lainnya, perlu dilakukan lagi analisa
terhadap hardware pendukung, karena penambahan
tersebut kemungkinan besar akan membutuhkan
kekuatan komputasi server yang lebih besar lagi.
Hal ini juga berlaku untuk sudut pandang
infrastruktur, dimana pada saat ini sudah memadai
namun tetap perlu dilakukan peninjauan ulang pada
saat terjadi perbaikan kualitas dari sistem employee
portal.
Aspek Manajerial
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menumbuhkan knowledge sharing, seperti faktor
dari individu dan manajemen organisasi.
Dari sudut pandang periodikal, penelitian
ini dapat dilakukan secara periodik dalam rentang
yang disarankan setiap 2 tahun, karena dapat terjadi
perubahan behavioral yang terjadi dalam organisasi
dari waktu ke waktu, dan juga perubahan tenaga
kerja dari waktu ke waktu karena turnover.

Dari sudut pandang manajerial, hasil
penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai
landasan pembuatan Standard Operation Procedure
untuk “Menumbuhkan Knowledge Sharing Melalui
Fitur Kolaboratif Employee Portal”, dan menjadi
masukan untuk pihak manajemen untuk mengambil
langkah lebih lanjut. Diharapkan pula bahwa
penelitian ini dapat disebarkan kepada seluruh
bagian organisasi agar dapat mengetahui faktor yang
tepat untuk menumbuhkan Knowledge Sharing.
Kualitas informasi yang terkandung pada
sistem memang terbukti mampu secara signifikan
mempengaruhi penggunaan. Kualitas informasi
memang dinilai sangat lengkap dan terstruktur,
ditambah lagi dengan jenis pekerjaan yang sangat
beragam dan rumit sehingga karyawan memang
secara rutin membutuhkan sumber informasi yang
dapat dengan mudah didapatkan, yaitu pada sistem.
Kualitas informasi perlu dipertahankan dan tetap
disesuaikan dengan perubahan dan kemajuan dari
pekerjaan yang dilakukan maupun yang akan
dilakukan.
Seperti telah diketahui pada implikasi
terhadap sistem yang dibahas sebelumnya, bahwa
manajemen dari organisasi obyek perlu memberikan
perhatian terhadap kualitas dari sistem, dimana salah
satu sarannya adalah dengan menambah fitur
kolaborasi lainnya. Hal ini yang diharapkan dapat
meningkatkan kualitas kolaborasi yang jika memang
akan terjadi akan sangat membantu kemajuan
organisasi, karena pada saat ini kolaborasi sangat
berpengaruh dalam membantu kesuksesan suatu
organisasi.
Kualitas dari proses dan servis juga perlu
ditinjau karena belum mampu secara signifikan
memperngaruhi penggunaan dari sistem, walaupun
telah dapat mempengaruhi kepuasan dari
penggunaan. Hal ini perlu juga menjadi perhatian
dari manajeman agar dapat meninjau ulang
keseluruhan proses dari sistem, begitu pula dengan
kualitas dari servis yang diberikan terutama dari
departemen teknologi informasi.

Model yang diangkat dalam penelitian ini
yang merupakan model penelitian [Urbach 2010]
yang dimodifikasi, oleh karena hasil pengujian
model ini hanya fit terhadap sampel, sehingga
kesimpulan dari model ini tidak dapat diekstrapolasi
sebagai perilaku populasi dari obyek penelitian,
melainkan hanya perilaku dari sampel. Hal ini
ditunjukkan oleh nilai Probability dari model
struktural tidak mencapai nilai minimum 0.05.
Dari hasil pengujian signifikansi diketahu
bahwa tidak semua variabel berpengaruh secara
signifikan, oleh sebab itu dinyatakan bahwa fitur
kolaborasi dari employee portal pada organisasi
objek tidak efektif dalam menumbuhkan knowledge
sharing. Diketahui bahwa hanya Information
Quality yang berpengaruh terhadap penggunaan dari
sistem, sedangkan System Quality, Process Quality,
Collaboration Quality, dan Service Quality tidak
berpengaruh. Hanya Process Quality dan Service
Quality yang berpengaruh terhadap kepuasan
penggunaan, sedangkan
System Quality,
Information Quality, dan Collaboration Quality
tidak berpengaruh. Use berpengaruh terhadap User
Satisfaction, Collaboration dan Knowledge Sharing.
User Satisfaction hanya berpengaruh terhadap
Collaboration dan tidak berpengaruh terhadap
Knowledge Sharing. Diketahui pula bahwa
Collaboration berpengaruh terhadap Knowledge
Sharing.

Aspek Penelitian Lanjutan

Saran

Dari sudut pandang ekstrapolasi, penelitian
ini diusulkan untuk dilakukan pada cabang lain dan
atau divisi yang lainnya dalam organisasi. Bagian
lain yang dimaksud dapat meliputi bagian akuisisi
data dan bagian penjualan.
Dari sudut pandang komparasi, penelitian
ini dapat dilakukan pada ruang lingkup yang sejenis
di tempat atau organisasi yang berbeda. Organisasi
lain yang dapat dipilih adalah organisasi yang juga
berbasis teknologi yang memiliki karakteristik
pekerjaan yang cukup rumit.
Dari
sudut
pandang
ekstensifikasi,
penelitian ini dapat dimodifikasi untuk ditambahkan
variabel-variabel lain yang mungkin akan
mempengaruhi
penggunaan
sistem
untuk

Dari hasil penelitian ini, penulis
menyarankan untuk manajemen dari organisasi
obyek membuat Standard Operation Procedure
untuk “Menumbuhkan Knowledge Sharing Melalui
Fitur Kolaboratif Employee Portal”, memperbaiki
tampilan, dan menambah fitur kolaborasi lain seperti
document management.
Selanjutnya penulis menyarankan untuk
melakukan penelitian ini pada divisi lainnya dalam
organisasi dan melakukan komparasi. Penambahan
variabel yang mungkin berpengaruh seperti faktor
dari individu dan manajemen organisasi juga
disarankan untuk dilakukan. Penelitian ini juga
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5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011
diusulkan untuk dilakukan secara berkala setiap dua
tahun.
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