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ABSTRAK 

 

Peningkatan jumlah produksi di PT. Kyowa Indonesia yang berbanding lurus 

dengan bertambahnya jumlah pekerja, bertambahnya mesin produksi dan 

bertambahnya jumlah informasi yang harus disebarkan kepada seluruh karyawan, 

terutama penyebaran informasi tentang instruksi kerja dan keselamatan kerja yang 

wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan di PT. Kyowa Indonesia, selama ini 

penyebaran informasi untuk instruksi kerja dan keselamatan kerja di PT. Kyowa 

Indonesia melalui training karyawan yang diadakan oleh pihak perusahaan untuk 

safety dan departemen terkait untuk instruksi kerja serta dengan pemasangan 

instruksi kerja di area kerja masing-masing, hal ini sangat tidaklah efisien 

terhadap waktu dan kualitas informasi yang akan berkurang karena informasi 

yang didapat bukan dari sumbernya. Oleh karena itu munculah aplikasi 

knowledge base system untuk intruksi kerja berbasis android di PT. Kyowa 

Indonesia, aplikasi ini menampilkan gambar dari setiap tahapan pekerjaan dan 

informasi penting yang wajib diketahui disertai tulisan agar setiap pekerja dapat 

lebih  memahami setiap prosesnya. aplikasi knowledge base system untuk intruksi 

kerja berbasis android di PT. Kyowa Indonesia dibuat pada platform Android 

(Open Source) sehingga akan sangat membantu jika aplikasi ini dapat dibawa 

secara digital dalam ponsel, aplikasi yang terdapat pada telepon genggam tentunya 

lebih memungkinkan untuk dibawa kemana-mana, sehingga dalam mempelajari 

setiap tahapan proses pekerjaan dan informasi penting dalam pekerjaan akan lebih 

mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kata Kunci : Android, Instruksi kerja, Informasi, Knowlwedge base system



 


