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 ABSTRAK 

 

Dini Aghnia Putri, 111311133085, Intensi Berbagi Pengetahuan Pada Karyawan 

PT PJB UP Gresik Ditinjau dari Pengetahuan Efikasi Diri (Knowledge Self-

Efficacy) dan Karakteristik Orang yang Dipercaya (Trustworthiness), Skripsi, 

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, 2017.  

xx + 93 Halaman + 46 Lampiran  

 

Saat ini, ekonomi telah berubah dari era industri menjadi ekonomi 

berbasis pengetahuan. Pengetahuan merupakan penentu utama yang memainkan 

peranan penting dalam organisasi. Berbagi pengetahuan adalah bagian dari 

suatu proses, dimana seseorang berbagi ide dan pengetahuan melalui diskusi 

untuk menciptakan pengetahuan atau ide baru. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan knowledge self-efficacy dan trustworthiness dengan intensi 

berbagi pengetahuan pada karyawan PT PJB UP Gresik. Knowledge self-efficacy 

merupakan kepercayaan diri individu terhadap kemampuan yang dimiliki untuk 

dapat memberikan pengetahuan yang bernilai bagi organisasi (Kalman, 1999). 

Trustworthiness adalah karakteristik dari individu yang dipercaya, meliputi 

ability, benevolence, dan integrity (Mayer, dkk., 1995). Intensi berbagi 

pengetahuan merupakan tingkat keyakinan individu bahwa dirinya akan terlibat 

dalam perilaku berbagi pengetahuan, meliputi intensi untuk berbagi pengetahuan 

eksplisit dan implisit (Bock, dkk., 2005).  

Metode yang digunakan adalah survei menggunakan kuesioner psikologis, 

yaitu kuesioner knowledge self-efficacy, trustworthiness, dan intensi berbagi 

pengetahuan. Penelitian dilakukan pada karyawan operator PT PJB UP Gresik 

dengan jumlah subjek penelitian sebanyak 95 orang. Adapun metode 

pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. 

Analisis data menggunakan teknik statistik korelasi Spearman’s Rho dengan 

bantuan program SPSS 22 for Windows.    

Dari hasil analisis data penelitian diperoleh nilai korelasi antara 

knowledge self-efficacy dengan intensi berbagi pengetahuan sebesar 0,001 dan 

nilai signifikansi sebesar 0,990; korelasi antara trustworthiness dengan intensi 

berbagi pengetahuan sebesar 0,433 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Dengan 

demikian dapat disimpukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

trustworthiness dengan intensi berbagi pengetahuan, dan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara knowledge self-efficacy dengan intensi berbagi 

pengetahuan.  
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