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Abstrak 

 

Knowledge Managemant (KM) adalah kunci untuk keberhasilan setiap organisasi perangkat 

lunak. KM dalam pengembangan perangkat lunak telah menjadi pusat perhatian bagi para 

peneliti karena potensinya untuk meningkatkan produktivitas. Namun, pengetahuan tidak 

hanya disimpan di penyimpanan (repository) tetapi juga berbagi dalam ruang kantor. tim 

pengembangan perangkat lunak Agile menggunakan manfaat dari ruang bersama untuk 

mendorong penciptaan pengetahuan. Paper yang berjudul “A Knowledge Management 

Framework for agile software Development Teams “ mencoba untuk mengusulkan 

framework untuk capturing tacit yang di lakukan oleh praktisi metodologi Agile Sofware 

Development. meskipun penelitian ini menarik dan menghasilkan temuan baru yang 

berkontribusi terhadap penelitian KM, terdapat kritik terkait dengan metode penilitian, 

pemilihan  pendekatan, serta penerapan metode Agile dalam frame Knowlege Management 

yang diusulkan. 
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1. Pendahuluan 

 

Pengetahuan dianggap sebagai aset kompetitif utama organisasi, yang memungkinkan 

perusahaan untuk menjadi produktif dan memberikan produk dan layanan yang kompetitif. 

Tantangan utama KM adalah untuk mentransfer pengetahuan implisit ke pengetahuan 

eksplisit, serta mentransfer pengetahuan eksplisit dari individu ke kelompok dalam 

organisasi. pengembang perangkat lunak memiliki pengetahuan yang sangat berharga yang 

berkaitan dengan pengembangan produk, proses pengembangan perangkat lunak, 

manajemen proyek dan teknologi. Pekerjaan pengembangan perangkat lunak 

membutuhkan berbagai bentuk eksplisit serta pengetahuan implisit.  Pengetahuan ini 

bersifat dinamis dan berkembang dengan teknologi, budaya organisasi, dan perubahan 

kebutuhan praktek pengembangan perangkat lunak organisasi [1]. pengetahuan Software 

disimpan dalam dokumen, proses, praktek, teknologi, dan artefak proyek. Software ini 

dikembangkan dengan menggunakan metode tradisional didokumentasikan dengan baik 

sedangkan metode tangkas mendukung kerja perangkat lunak dokumentasi lebih 

komprehensif. Dalam metodologi pengembangan perangkat lunak tradisional, pengetahuan 

eksplisit dan dapat dengan mudah ditangkap sedangkan metodologi tangkas berkaitan 
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dengan pengetahuan tacit. pengetahuan tacit disimpan dalam pikiran orang-orang dalam 

bentuk memori, keterampilan, pengalaman, pendidikan, imajinasi dan kreativitas. Oleh 

karena itu beberapa penelitian telah mengusulkan Framework untuk Knowledge 

management dalam development perangkat lunak. 

 

Hal tersebut telah mendasari pembuatan paper yang berjudul “ a Knowledge Management 

Framework for Agile Software Development Team”, yang ditulis oleh R.K. Kavitha dan M.S. 

Irfan Ahmed[2]. Paper ini bertujuan untuk membuat kerangka kerja untuk mengelola 

pengetahuan yang dihasilkan  selama proses Agile Software development. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan adalah 

mengembangakan teori-teori yang ada dari penelitian sebelumnya, penelitian ini 

mengungkapkan bahwa Knowledge management pada agile software development  masih 

terbatas, karena tidak adanya dokumentasi eksplisit dalam agile Software development 

yang menyebabkan semua masalah antara lain : peniliti menemukan diri mereka 

menghabiskan banyak waktu berulang kali menjawab pertanyaan yang sama, anggota 

project menemukan diri mereka dalam situasi di mana mereka tahu bahwa mereka memiliki 

masalah tertentu sebelumnya, tapi tidak ingat solusinya. Pengetahuan hilang secepat 

pengembang mengalami meninggalkan proyek atau perusahaan, komunikasi informal tidak 

dapat berfungsi, Kurang dukungan untuk usabilitas dan Kurang kontribusi terhadap 

pengetahuan organisasi. 

 

Topik yang angkat oleh penulis dalam paper ini sangat menarik. Penelitian ini menghasilkan 

temuan baru berupa framework untuk capturing tacit Knowledge. Paper ini 

memperkenalkan berkerja pada pengembangan framework untuk capture dan distribution 

knowledge yang dihasilkan selama menggunakan metodologi pengembangan perangkat 

lunak. Pendekatan ini memfasilitasi proses pembelajaran organisasi tambahan untuk 

captured dan mempertahankan pengetahuan tentang sokumentasi/informasi yang 

sebenarnya di butuhkan. Secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

menyediakan framework knowledge management untuk Agile software development team 

dan menyediakan dasar untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam memahami 

seberapa jauh pengetahuan disimpan akan berguna untuk para pengembang dan organisasi.    

 

Namun karena penelitian ini pada agile software development team dan tidak diterangkan 

metode yang mana , maka hasil penelitian ini tidak bisa di terapkan pada berbagai metode 

agile development .  Selain itu metodologi yang digunakan pada  penelitian ini hanya pada 

pengembangan literatur yang ada dan tidak ada experiment dalam penerapannya, oleh 

karena itu penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan melalui experiment dan 

validitas framework yang diajukan  untuk pemahaman lebih lanjut terhadap pengembangan 

captured knowledge. Paper ini juga mempunyai kelemahan lain terkait framework yang di 

ajukan dengan KM aspek.         
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2. Ringkasan 

 

Secara umum, paper ini terdiri atas bagian pendahuluan, Wroking of KM, KM Challenges in 

Agile Software Development, Related Work, Framework yang diusulkan, kesimpulan dan 

usulan penelitian dimasa depan. 

 

Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan secara singkat mengenai Knowledge  bagi 

organisasi pengembang perangkat lunak. Manajemen pengetahuan telah menjadi subyek 

selama beberapa tahun terakhir. literatur dan penelitian tentang topik telah berkembang 

dan perusahaan dan organisasi telah menyadari bahwa keberhasilan sering ditentukan oleh 

kemampuan seseorang untuk membuat, menyebarkan, dan mewujudkan pengetahuan 

dalam produk dan layanan. Kesadaran ini telah menyebabkan meningkatnya minat dalam 

memeriksa cara-cara di mana pengetahuan dapat secara efektif menciptakan, diidentifikasi, 

dikodifikasikan, disebarluaskan, dan dipertahankan. Salah satu tantangan terbesar dari 

organisasi pengetahuan adalah untuk mengekstrak pengetahuan tacit yang dimiliki oleh 

karyawan pengetahuan mereka, sehingga untuk menerapkan pengetahuan yang benar di 

tempat yang tepat bila diperlukan dan untuk mendorong inovasi. metodologi perangkat 

lunak Agile memiliki beberapa praktek inbuilt yang memfasilitasi transmisi pengalaman dan 

pengetahuan dalam organisasi. Pair programming adalah praktek seperti yang menjanjikan 

untuk mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh Knowledge Management [3]. 

 

pada bagian working of KM, penulis menjelaskan tentang knowlege repository. 

Pengetahuan repositori adalah database yang mengatur dan membuat tersedia untuk 

semua karyawan, informasi dasar tentang produk, jasa, pelanggan, dan proses bisnis 

organisasi. repositori berfungsi sebagai 

 Direktori sumber pengetahuan yang dapat digunakan oleh karyawan untuk mencari 

pengetahuan khusus bila diperlukan 

 Direktori sumber belajar yang dapat digunakan oleh karyawan untuk mencari tahu di 

mana mereka dapat belajar pengetahuan dan keterampilan baru 

 Kelompok ware yang memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar karyawan 

Hal ini ditemukan bahwa hampir 40% dari pengetahuan organisasi disimpan di kepala 

karyawan. Pengetahuan ini akan berguna dalam banyak cara untuk organisasi dan 

mendukung usabilitas, belajar, pengambilan keputusan dll hilang ketika orang pindah ke 

peran yang lebih baru, atau meninggalkan organisasi. 

Pada bagian ketiga, penulis pada intinya menerangkan tentang masalah dan research 

questions dan tentang pair programing approach. Tantangan utama KM dalam 

pengembangan perangkat lunak yang mentransfer pengetahuan implisit ke pengetahuan 

eksplisit, serta mentransfer pengetahuan eksplisit dari individu ke kelompok dalam 
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organisasi [4]. pair programing terdiri dari dua programer bekerja sideby-sisi pada satu 

komputer, berkolaborasi sama desain, algoritma, kode, atau tes. Salah satu programmer 

adalah driver, mengendalikan perangkat input untuk menghasilkan desain atau kode. 

Programmer lain adalah navigator, terus-menerus dan secara aktif memeriksa pekerjaan 

driver . navigator jam tangan untuk cacat, berpikir alternatif, terlihat sumber daya, 

menganggap implikasi strategis, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Melalui kegiatan 

ini, navigator memberikan kontribusi dengan mengidentifikasi kekurangan taktis dan 

strategis dalam desain atau kode. Pertanyaan penelitian berikut diuraikan dari isu-isu yang 

dibahas di atas. 

1. Bagaimana manajemen pengetahuan dicapai dalam pengembangan perangkat lunak 

dengan dokumentasi setidaknya? 

2. Sejauh mana praktek tangkas seperti pemrograman pasangan memberikan kontribusi 

untuk KM efektif? 

3. Bagaimana untuk menangkap pengetahuan tacit yang dihasilkan selama komunikasi 

informal? 

pada bagian proposed framework, merupakan hasil penelitian dari penulis. paper ini 

memperkenalkan bekerja pada pengembangan kerangka kerja untuk menangkap dan 

distribusi pengetahuan yang dihasilkan saat menggunakan metodologi pengembangan 

perangkat lunak dimana anggota tim baik dapat collocated atau didistribusikan. Pendekatan 

ini memfasilitasi proses pembelajaran organisasi tambahan untuk menangkap dan 

mempertahankan pengetahuan tentang apa yang dokumentasi / informasi yang sebenarnya 

dibutuhkan. Kerangka kerja ini menggambarkan seperangkat alat yang terintegrasi yang 

menyediakan dukungan untuk menangkap, menyimpan dan menyebarluaskan pengetahuan 

Kerangka yang diusulkan memungkinkan berbagi pengetahuan informal. Para anggota 

bekerja biasanya dalam lingkungan kolaboratif dihubungkan oleh internet / intranet. 

Kerangka kerja ini menyediakan pengembang dengan seperangkat alat yang membantu 

dalam mengumpulkan pengetahuan. Pengalaman yang dihasilkan terkait dengan coding, 

debugging, logika, praktek, fakta, bukti konsep dll dimasukkan melalui antarmuka oleh 

anggota dan dikumpulkan dalam pengalaman perekam. Peta Ide membantu untuk 

menyimpan informasi terstruktur terkait dengan proyek seperti catatan kerja, untuk 

melakukan daftar dll Informasi juga dapat diposting di sebuah forum diskusi. Informasi yang 

dikumpulkan oleh pengalaman recorder, peta ide dan forum dapat terstruktur dan disimpan 

dalam repositori pengetahuan. 
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Fig1. Proposed Framework for capturing tacit Knowledge during Agile Software 

development. 

Paper  ini didasarkan pada asumsi bahwa KM adalah bagian penting dari proyek perangkat 
lunak. Secara khusus, peneliti bertujuan untuk menguji integrasi KM dan pengembangan 
perangkat lunak tangkas yang membantu untuk mengatasi kesulitan yang ada saat 
diperkenalkan dan diterapkan. Pasangan dari KM dan tangkas pengembangan perangkat 
lunak telah diakui oleh berbagai peneliti.  Dalam paper ini penulis telah menyajikan 
kerangka untuk menangkap pengetahuan tacit dengan mengadopsi metodologi 
pengembangan perangkat lunak tangkas. studi lebih lanjut yaitu manajemen pengetahuan 
untuk tim agile software development dalam memahami seberapa jauh pengetahuan 
disimpan akan berguna untuk para pengembang dan organisasi. 
 

3. KRITIK 

 

Topik yang di teliti oleh penulis dalam paper ini sangat menarik karena penulis mencoba 

untuk mentransfer tacit knowledge kedalam knowledge reporsitory dengan diterapkan pada 

Agile Software Development team. Hal ini menunjukan bahwa penelitian ini memberikan 

kontribusi dalam menyediakan framework untuk penelitian selanjutnya dalam bidang 

pengembangan framework yang dterapkan pada metodology pengembangan Perangkat 

lunak yang lainnya. Namun selain kelebihan diatas , paper ini juga memiliki beberpa 

kelemahan yang harus diperhatikan.  

 

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengatasi masalah pada knowledge management 

yang diterapkan pada pengembangan perangkat lunak agile tim yang mana sangat berguna 

sekali bagi perusahaan atau organisasi dalam mendapatkan, membuat, menyebarkan dan 

menggunakan knowledge organisasi secara efektif. Proses-proses tersebut sangat 

menggambarkan bagaimana tacit Knowledge bisa di transfer dengan 4 tahap, yaitu 

Colaboration space, information collected (excperience recorder, Idea map, Forums), 

FAQ/Lesson Learned, Knowledge Reporsitory. Namun penelitian tersebut tidak 

menerangkan metodology agile software development yang mana yang bisa digunakan oleh 
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framework ini karena dalam agile software metodology banyak sekali teknik-teknik yang 

bisa digunakan, Popular agile methods antara lain Extreme Programming, Feature-Driven 

Development, Crystal Methods, Scrum, Dynamic Systems Development, and Adaptive 

Software Development. Dalam hal ini Metodologi pengembangan perangkat lunak agile ini 

membangkitkan semangat besar di antara  praktisi dan peneliti [5]. 

 

Selain itu metodologi yang digunakan pada  penelitian ini dengan mengembangan literatur 

yang ada dengan menerangkan framework-framework yang dijelaskan oleh peneliti secara 

sangat singkat., sehingga penelitian-penelitian sebelumnya menjadi dasar peneliti 

mengembangan framework Knowledge management untuk agile software development tim 

yang sangat bermanfaat sekali bagi organisasi di bidang IT,  namun penelitian ini dalam 

penerapan framework KM nya tidak ada experiment atau studi kasus , oleh karena itu 

penelitian selanjutnya dilakukan melalui experiment dan validitas frameworknya yang 

diajukan untuk pemahaman lebihlanjut terhadap pengembangan captured tacit knowledge. 

 

Paper ini juga menerangkan tentang knowledge management in agile software engineering 

yang mana sangat bermanfaat sekali bagi perkembangan software engineering kedepan 

yang mengutamakan aspek Knowledge management, dalam peneiltian ini penulis 

menggunakan pendekatan pair programing sebagai landasan untuk efektifitas Knowledge 

management yang hanya menggunakan 2 anggota tim pemogram saja, namun dalam 

kenyatan prakteknya yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengembangan KM Berdasarkan 

Hazzan dan Dubinsky [6]  ada 7 aspek yang digunakan yaitu: whole team, roles, 

Collaborative workspace, Stand-up meetings, Measures, Customer collaboration dan Pair  

p rogram m ing. 

 

4. KESIMPULAN  

 

Pada dasarnya paper ini menghasilkan temuan baru yang sangat penting bagi 

pengembangan capturing tacit Knowledge yang mana penelitian tersebut banyak di minati 

oleh peneliti-peneliti di bidang Knowledge Management. Knowledge Management 

Framework ini hanya di lakukan pada tim Agile software development yang sayang sekali 

tidak bisa di detailkan secara jelas metode agile mana yang bisa diterapkan. Penilitian ini 

pada dasarnya sangat berguna sekali bagi penelitian untuk kedepannya yaitu  seberapa jauh 

Knowledge disimpan akan berguna untuk para pengembang dan organisasi. Selain itu 

metodologi yang digunakan pada  penelitian ini hanya pada pengembangan literatur yang 

ada dan tidak ada experiment dalam penerapannya, oleh karena itu penelitian selanjutnya 

sebaiknya dilakukan dengan melalui experiment dan validitas framework yang diajukan  

untuk pemahaman lebih lanjut terhadap pengembangan capturing tacit knowledge.     
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