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A. Jenis Hak Kekayaan Intelektual yang akan diajukan 

 

Aplikasi (program) komputer, bernama: 

MyMat (A sustainability maturity self-assessment App). 

 

MyMat merupakan suatu aplikasi pintar yang digunakan untuk mengukur maturity level suatu 

organisasi dalam menerapkan corporate sustainability. Proses evaluasi yang memakan waktu 

lama dapat diantisipasi dengan penggunaan aplikasi ini. Aplikasi yang dibentuk ini bertujuan 

untuk menarik lebih banyak organisasi agar bisa melakukan self assessment dengan lebih mudah, 

yang diharapkan dapat diunduh dari playstore. Kelebihan dari aplikasi ini adalah memiliki 

tampilan yang menarik dan kemampuan smart untuk melakukan kalkulasi dengan sendirinya. 

Selain itu, responden yang melakukan penilaian juga dapat mengetahui posisi organisasi saat ini 

dalam hal penerapan corporate sustainability dengan pendekatan maturity model dan organisasi 

diberi rekomendasi untuk dapat mencapai maturity level yang lebih tinggi. Dengan demikian, 

hasil pengukuran dapat digunakan untuk membantu organisasi untuk membuka wawasan dan 

mulai berpikir mengenai langkah-langkah (action plan) yang harus dirumuskan agar dapat 

mencapainya. 

 

B. Proses pembuatan aplikasi 

Proyek ini dibuat oleh 2 orang IT, 1 orang sebagai analis project dan 1 orang sebagai 

pelaksananya, dengan waktu pengerjaan 1-2 bulan. Proses pembuatan MyMat dimulai dari 

identifikasi kebutuhan dan masalah terlebih dahulu. Setelah itu, dilakukanlah solusi dari 

kebutuhan tersebut. Tahap berikutnya adalah penentuan desain dari aplikasi android. Penentuan 

desain/user interface ini diperlukan karena kenyamanan atau preferensi yang dibutuhkan 

berbeda-beda. Tahap berikutnya adalah eksekusi ke pemrograman dimana dibutuhkan aturan 

main (rule) dan perlu diujicobakan. Ketika score sudah sesuai, kemudian dibuatkan bagian report 

sehingga diagram/grafik level yang disajikan dapat sesuai ekspektasi. 

 

C. Software tool yang digunakan 

Software tool yang dipakai beserta versinya: 

 Android Studio 3.5.2 

 Base on Java Language 

 Minimun Running on API Level: 22. Android 5.1 (LOLLIPOP_MR1) 

 Compile and Target Device on API Level: 29. Android 10 

 



D. Desain interface 

Desain yang disajikan adalah desain yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, sehingga 

lebih difokuskan kepada kemudahan dari sisi pemakaian user. Desain interface terdiri atas: 

 Tampilan A merupakan tampilan awal pada saat aplikasi dibuka.  

 Tampilan B adalah tampilan menu yang terdapat pada aplikasi, yang berisi 5 menu yaitu: (i) 

menu “about me” berisi pengantar CSMM, (ii) menu “demography” berisi isian profil 

organisasi, (iii) menu “assessment” berisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di instrumen 

pengukuran, (iv) menu “report” berisi capaian level saat ini dan arahan rekomendasi ke level 

yang lebih baik dan (v) menu “sign out” untuk keluar dari aplikasi. 

 Apabila menu “about me” ditekan, maka akan muncul Tampilan C. 

 Jika menu “demography” ditekan, maka akan muncul Tampilan D. Menu ini berisikan 

pertanyaan-pertanyaan seputar latar belakang perusahaan.  

 Apabila menu “assessment” ditekan, maka akan muncul Tampilan E. Pada menu ini, 

responden akan melakukan self assessment dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti 

yang telah tertera dalam instrumen pengukuran. Setelah responden selesai mengisi semua 

pertanyaan, aplikasi akan melakukan kalkulasi dengan sendirinya serta hasil kalkulasi 

tersebut akan muncul pada Tampilan E. Gambar ini menjelaskan mengenai tingkat 

pencapaian perusahaan saat ini terhadap CSMM dalam rekapitasi skor.  

 Terakhir, menu “report” akan menampilkan laporan dari self assessment yang telah dilakukan 

(Tampilan F) dan memberikan usulan kepada responden mengenai hal yang perlu 

diperhatikan apabila mau mencapai tingkat kematangan tertentu. 

 

E. Kebermanfaatan 

MyMat App ini telah diujicobakan untuk penilaian dua organisasi dan lolos validasi. Untuk 

selanjutnya, aplikasi ini direncanakan akan diunggah ke playstore untuk dapat digunakan oleh 

berbagai organisasi, namun hal ini baru dapat direalisasi dengan pengurusan copyright terlebih 

dulu. 

 

F. Bahasa Pemrograman (Source Code) 

Bahasa pemrograman yang ditampilkan di bawah ini terdiri dari 4 bagian: 

G1. Penentuan score dari hasil isian responden pada daftar pertanyaan yang ada di kuesioner 

G2. Konversi score (hasil dari G1) menjadi maturity level 

G3. Pemetaan rubrik kapabilitas dari capaian maturity level (hasil dari G2) serta 

 Rekomendasi rubrik kapabilitas untuk menuju maturity level berikutnya. 

G4. Tampilan capaian maturity level dalam grafik radar. 
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