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ABSTRACT 

This study purpose to look at the effect together and significant knowledge sharing 
enablers to employees performance in PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. The background 
execution of this study is the increasing number of organizations that imply knowledge 
management especially on knowledge sharing activities. Based on the concept of Choi (2002) 
and previous study conducted by Chan Wai Too enablers that knowledge sharing have a 
significant effect on employee performance. The enablers used in this study is information 
technology, structure organization, top management support, trust and learning ability. 
Technique of sampling using proportional technique and systematic random sampling from the 
analysis of survey data of 78 respondents found a gignificant effect of knowledge sharing 
enablers with the performance of employees at PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Partially, 
only variable that have influence learning ability with t-test result amounted to 1,854 for 
variable trust and 5,854 for variable learning ability.  

 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama dan signifikan 
knowledge sharing enablers terhadap kinerja karyawan di PT. Semen Indonesia (PERSERO) 
Tbk. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah semakin banyaknya organisasi yang 
mengimplementasikan knowledge management terlebih pada kegiatan berbagi pengetahuan. 
Berdasarkan konsep dari Choi (2002) dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chan Wai 
Too bahwa knowledge sharing enablersmemiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Adapun enablersyang digunakan pada penelitian ini yaitu teknologi informasi, 
struktur organisasi, dukungan pemimpin, kepercayaan dan kemampuan belajar. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik proporsional dan systematic random sampling. Dari 
hasil analisis data survey pada 78 responden menemukan adanya pengaruh yang signifikan 
knowledge sharing enablersdengan kinerja karyawan di PT. Semen Indonesia. Secara parsial, 
hanya variabel kepercayaan dan kemampuan belajar yang memiliki pengaruh dengan hasil uji T 
sebesar 1,854 untuk variabel kepercayaan dan 5,854 untuk variabel kemampuan belajar. 

Keyword: Knowledge sharing enablers, information technology, structure organization, top 
management support, trust, learning ability, performance employees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Korespondensi: Nova Syifani. 071211632011. Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Universitas Airlangga. Jl. Airlangga 4-6 Surabaya, 60286, Indonesia. Telp. 
085790700951. E-Mail: nova.syifani93@gmail.com 
 

                                                           

ADLN_PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

JURNAL PENGARUH KNOWLEDGE SHARING... NOVA SYIFANI

mailto:nova.syifani93@gmail.com


PENDAHULUAN 
Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini knowledge management menjadi salah satu cabang ilmu yang banyak 
digunakan dalam rangka peningkatan daya saing sebuah organisasi. Menurut Sharma & Bockv 
(2011) knowledge management itu sendiri didefinisikan sebagai aktifitas terstruktur untuk 
mendapatkan,membagi dan menggunakan knowledge secara sistematis untuk meningkatkan 
kinerja organisasi. Salah satu bentuk adanya Knowledge Management disebuah perusahaan 
yaitu dengan diterapkannya Knowledge sharing. Knowledge sharing dilakukan agar informasi 
yang ada pada perusahaan baik dalam bentuk tacit maupun explicit dapat dimanfaatkan dengan 
maksimal oleh karyawan. Pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan akan mendukung proses 
kinerja mereka.  

Adapun karyawan dalam sebuah perusahaan merupakan aset terpenting dalam 
pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan harus meningkatkan kemampuan karyawan 
dibidangnya dengan memberi informasi dan fasilitas yang dapat meningkatkan kinerja 
karyawan. Pengertian kinerja menurut Sulistiyani (2003) bahwa kinerja seseorang merupakan 
kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. 
Kinerja karyawan akan mencapai hasil yang maksimal apabila di dukung dengan pengetahuan. 
Menurut Fatwan (2009) yang dikutip oleh Kosasih menyatakan bahwa faktor yang 
mempengaruhi lingkungan bisnis saat ini bukan lagi era informasi, akan tetapi beralih ke era 
pengetahuan. Semakin unggul pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan maka akan semakin 
tinggi pula daya saing perusahaan. Untuk meningkatkan pengetahuan para karyawan, maka 
perusahaan harus menerapkan sistem knowledge management. Knowledge management sangat 
penting di terapkan di sebuah perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Davidson dan Philip 
Voss (2012), bahwa knowledge management sebagai sistem yang memungkinkan perusahaan 
menyerap pengetahuan, pengalaman dan kreativitas para staff untuk perbaikan perusahaan. 
Terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengelola kinerja pegawai melalui 
knowledge management yaitu salah satunya dengan melakukan knowledge sharing. Menurut 
Bambang Setiarso (2003) bahwa knowledge sharing dikalangan karyawan menjadi sangat 
penting guna meningkatkan kemampuan manusia untuk menghasilkan inovasi. Dengan adanya 
knowledge sharing dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan antara karyawan yang satu 
dengan yang lain.  

Dalam pengaplikasian knowledge sharing pada sebuah organisasi dibutuhkan alat atau 
media yang mendukung berjalannya knowledge sharing tersebut yang biasa disebut dengan 
enablers. Knowledge sharing enablers dapat di definisikan sebagai mekanisme organisasi untuk 
mengembangkan pengetahuan yang telah ada pada organisasi (ichijo, et al., 1998; Grotenhuis 
dan weggeman, 2002). Banyak penelitian yang menyatakan bahwa ada pengaruh terhadap 
kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh kegiatan knowledge sharing. Seperti halnya penelitian 
yang dilakukan oleh Tat Chung AU Anthony seorang mahasiswa di Universtas Newcastle 
bahwa secara simultan kegiatan knowledge sharing berpengaruh dan berdampak positif pada 
kinerja pegawai pemerintah. Salah satu penelitian dari Chan Wai To (2008) yaitu kinerja 
karyawan dipengaruhi oleh knowledge sharing enablers. Terdapat dua faktor yang sangat 
mempengaruhi kinerja karyawan disana yaitu kepercayaan dan kemampuan belajar dari 
karyawan. Berbagai perusahaan menggunakan sharing knowledge enablers yang berbeda hal itu 
dilatarbelakangi oleh kebutuhan informasi dan mekanisme yang berbeda. Dalam penelitian ini 
menggunakan knowledge sharing enablers dari teori Choi (2002) yaitu teknologi informasi, 
struktur organisasi, dukungan pemimpin, kepercayaan dan kemampuan belajar yang baik. 

PT. Semen Indonesia telah menerapkan kegiatan knowledge sharing dengan 
mengadakan pertemuan rutin setiap minggunya yang dilakukan di setiap divisi oleh karyawan 
dan pimpinan divisi. Dengan adanya pertemuan rutin ini, karyawan dapat mengevaluasi kinerja 
dan mengetahui kekurangaan, hambatan serta solusi yang harus dilakukan. PT. Semen Indonesia 
juga memanfaatkan teknologi dalam hal berbagi pengetahuan, hal ini diketahui dengan adanya 
portal informasi yang terdapat pada personal computer masing-masing karyawan. Teknologi 
tersebut dapat membantu karyawan untuk mengakses informasi-informasi yang terdapat diruang 
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lingkup perusahaan dan juga bisa menggunakan fasilitas chatting yang dapat digunakan 
karyawan untuk bertanya jawab perihal pekerjaan dan juga perusahaan seringkali mengadakan 
pelatihan sehingga terciptanya perilaku  belajar pada karyawan 

Tinjauan Pustaka 
Knowledge Sharing Enablers 

Sebuah perusahaan yang menjalankan manajemen pengetahuan knowledge management 
seyogyanya mengembangkan satu kerangkan kerja untuk mengelola dan menyusun 
pengetahuannya. Knowledge sharing merupakan salah satu komponen knowledge management 
yang dibutuhkan oleh perusahaan. Knowledge sharing merupakan serangkaian kegiatan yang 
dilakukan sebuah organisasi dalam mengelola pengetahuan yang dimilikinya. Menurut Van Der 
Hoof dan De Ridder (2004), Knowledge Sharing adalah proses timbal balik dimana individu 
saling bertukar informasi dan pengetahuan secara bersama-sama untuk menciptakan 
pengetahuan (solusi) baru. Knowledge sharing memberikan kesempatan pada tiap anggota 
saling bertukar dan memberikan pengetahuan yang dimilikinya kepada anggota lain. Knowledge 
sharing hanya dapat dilakukan bilamana setiap anggota memiliki kesempatan yang luas dalam 
menyampaikan pendapat, ide, kritikan, dan komentarnya pada anggota lain. Dalam 
penerapannya knowledge sharing membutuhkan media yang mendukung. 

Keberhasilan knowledge sharing sebagai inti utama knowledge management senantiasa 
dipengaruhi oleh berbagai hal. Lee dan Choi dalam Al-Gharibeh (2011) melihat faktor utama 
untuk mengelola pengetahuan ialah enabler, proses, dan kinerja organisasi. Menurut Lin (2007) 
Enablers ialah mekanisme untuk mendorong pembelajaran individu dan organisasi, juga 
memfasilitasi karyawan untuk melakukan knowledge sharing di dalam atau seluruh tim atau unit 
kerja. Peneliti menggunakan konsep Choi dimana terdapat 5 enablers yang berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan yaitu teknologi informasi, struktur organisasi, dukungan pemimpin, 
kepercayaan dan kemampuan belajar. 

Kinerja Karyawan 
Kinerja menurut Singh (1996) merupakan suatu pencapaian yang dihasilkan dari adanya 

persyaratan pekerjaan. Kinerja karyawan dapat diartikan sebagai sejauh mana seseorang 
melaksanakan tanggung jawab dan tugas kerjanya. Sedangkan menurut Wibowo (2008) bahwa 
kinerja karyawan adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 
strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. 

Gomes (2003) yang mengutip pendapat Kae E. Chung dan Leon C. Meggison 
mendefinisikan istilah penilaian kinerja sebagai suatu cara mengukur kontribusi-kontribusi dari 
individu-individu anggota organisasi kepada organisasinya.jadi, penilaian kinerja ini diperlukan 
untuk menentukan tingkat kontribusi individu atau kinerja. Menurut Bernadin dalam Darmawan 
(2009) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kinerja karyawan yaitu: 
Pengetahuan tentang pekerjaan, kualitas kerja karyawan, produktivitas dalam bekerja, adaptasi 
dan fleksibilitas, kemampuan untuk bekerjasama dan juga tanggung jawab. 

Pengaruh knowledge sharing enablers terhadap kinerja karyawan. Penelitian dari Chan 
Wai To (2008) yang di lakukan  terhadap 111 karyawan dan memperoleh kesimpulan bahwa 
kinerja karyawan pada bagian Air Traffic Control System dipengaruhi oleh knowledge sharing 
enablers. Terdapat dua faktor yang sangat mempengaruhi kinerja karyawan disana yaitu 
kepercayaan dan kemampuan belajar dari karyawan. 
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Paradigma Penelitian 

 

Perumusan Hipotesis 
H0: Variabel knowledge sharing enabler yang terdiri dari variabel teknologi informasi, 

struktur organisasi, dukungan pemimpin, kepercayaan dan kemampuan belajar secara 
bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan  

H1: Variabel knowledge sharing enabler yang terdiri dari variabel teknologi informasi, 
struktur organisasi, dukungan pemimpin, kepercayaan dan kemampuan belajar secara 
bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan  

H0: Variabel knowledge sharing enabler yang terdiri dari variabel teknologi informasi, 
struktur organisasi, dukungan pemimpin, kepercayaan dan kemampuan belajar secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan  

H1: Variabel knowledge sharing enabler yang terdiri dari variabel teknologi informasi, 
struktur organisasi, dukungan pemimpin, kepercayaan dan kemampuan belajar secara 
parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan  

Metode Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metodologi penelitian 
kuantitatif yang lebih menekankan pada pengujian hipotesis. Data yang digunakan harus dapat 
diukur dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Model penelitian ini bersifat 
eksplanatif karena meneliti pengaruh antara knowledge sharing enablers sebagai variabel bebas 
dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. 

Variabel Penelitian 
Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yakni variabel bebas (knowledge sharing enablers) dan 
variabel terikat (kinerja karyawan) 
Adapun indikator-indikator pada variabel bebas yaitu: 
1. Teknologi Informasi 

(a) ketersediaan infrastruktur teknologi informasi (b) ketersediaan knowledge sharing  
untuk problem solving (c) pemanfaatan teknologi informasi 

2. Struktur Organisasi 
(a) relasi antara karyawan (b) pimpinan dan perusahaan (c) penghargaan dari perusahaan 

3. Dukungan Pemimpin 
(a) kemampuan pemimpin menanamkan pengaruh (b) keterlibatan pemimpin secara 
langsung (c) pemberian dukungan 

4. Kepercayaan 
(a) pelaksanaan knowledge sharing pada karyawan (b) kemampuan para karyawan untuk 
mempercayakan pengetahuan kepada karyawan lain 

5. Kemampuan Belajar 

Knowledge 
Sharing 

Enablers (X)

Teknologi 
Informasi (X1)

Struktur 
Organisasi (X2)

Dukungan 
Pemimpin (X3)

Kepercayaan
(X4)

Kemampuan 
Belajar (X5)

Kinerja 
Karyawan (Y)

Sumber: Choi, 2002  
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(a) Kemampuan menyerap knowledge (b) kemampuan belajar individu 

Adapun indikator-indikator pada variabel terikat yaitu: 
1. Pengetahuan tentang pekerjaan 

(a) karyawan memiliki pengetahuan dalam bidang yang berhubungan dengan keahlian 
teknis (b) karyawan memahami tugas dan tanggungjawab dalam bekerja, karyawan 
mengikuti perkembangan peraturan, prosedur yang terbaru(c) karyawan menggunakan 
pengetahuan dengan tepat dan benar. 

2. Kualitas kerja karyawan 
(a) karyawan memperhatikan detail, akurasi dan ketelitian dalam menyelesaikan pekerjaan 
(b) karyawan memahami secara tepat keputusan dan tindakan yang diambil serta karyawan 
mematuhi peraturan (c) prosedur kesehatan serta keselamatan kerja (d) kendala karyawan 
dalam mencari metode dan teknis dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawan 

3. Produktifitas dalam bekerja 
(a) karyawan menyelesaikan tugas kerja yang diberikan secara konsisten (b) karyawan 
dapat mengatur prioritas pekerjaan dengan efektif; karyawan menggunakan waktu yang 
efisien (c) kendala karyawan dalam melaksanakan pekerjaan 

4. Adaptasi dan fleksibilitas 
(a) karyawan mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan dalam lingkungan kerja 
(b) karyawan mampu menghasilkan gagasan dan solusi yang inovatif (c) karyawan mencari 
tantangan baru dan pengembangan diri dalam setiap kesempatan belajar 

5. Kemampuan dalam bekerjasama 
Karyawan mampu bekerjasama dalam tim; karyawan memelihara hubungan baik antara 
rekan kerja; karyawan mau belajar kepada rekan kerja yang lebih pandai atau yang lebih 
mengerti pada bidangnya. 

6. Tanggung jawab 
(a) karyawan hadir secara rutin dan tepat waktu (b) karyawan menyelesaikan pekerjaan 
dengan batas waktu yang telah ditentukan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh 
terhadap kinerja yaitu dengan nilai t-hitung lebih kecil daripada t-tabel yakni 0,214 < 1,666. 
Penilaian karyawan mengenai teknologi informasi terhadap kinerja mereka masuk dalam 
kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari skor rata-rata pada indikator ini sebesar 3,04. Pada 
variabel ini terdapat pernyataan yang berkaitan dengan indikator ketersediaan infrastruktur 
teknologi informasi, ketersediaan knowledge sharing untuk problem solving dan pemanfaatan 
teknologi informasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Budiani di Plaza Hotel mengatakan bahwa 
teknologi informasi mempengaruhi kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan pada departemen 
front office banyak menggunakan fasilitas teknologi untuk mendukung proses kerja, contohnya 
pada sub-divisi reception yang banyak menggunakan intranet dan Fidelio untuk menyimpan 
data dan memberikan informasi antar departemen. 

Menurut Goodhue dkk. (1995) dalam Tjhai (2003) bahwa suatu teknologi informasi 
dapat memberikan dampak yang positif terhadap kinerja individual, maka teknologi tersebut 
harus dimanfaatkan dengan tepat dan harus mempunyai kecocokan dengan tugas yang 
didukung. Karyawan di PT. Semen Indonesia tidak terlalu memanfaatkan portal perusahaan 
karena tidak semua informasi yang ada di portal itu sesuai dengan permasalahan suatu divisi 
dimana tugas kerja dari setiap divisi berbeda. Dan dari hasil probing juga diketahui bahwa 
terdapat karyawan yang enggan malas memakai teknologi karena dirasa terlalu ribet dan kalau 
ada informasi baru mereka lebih suka untuk bertanya pada rekan kerja mereka.  

Secara keseluruhan nilai dari semua pernyataan pada variabel teknologi informasi 
mempunyai penilaian yang baik walaupun variabel teknologi informasi tidak berpengaruh pada 
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kinerja karyawan di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Dian Fajri (2011) diketahui bahwa teknologi informasi mempunyai 
pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan perusahaan konsultan perencana di surakarta.  

Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 
Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa struktur organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja yaitu dengan nilai t-hitung lebih kecil daripada t-tabel yakni 0,097 < 1,666. 
Penilaian karyawan mengenai struktur organisasi terhadap kinerja mereka masuk dalam kategori 
baik. Hal ini ditunjukkan dari skor rata-rata pada indikator ini sebesar 2,98. Pada indikator ini 
terdapat pernyataan yang berkaitan dengan indikator relasi antara karyawan, pimpinan dan 
perusahaan dan penghargaan dari perusahaan. 

Salah satu indikator pada variabel struktur organisasi yaitu penghargaan atau reward. 
Yu et al (2004) dalam Hafeez-Being & Gururajan (2012)  menyebutkan bahwa sebuah 
penghargaan dalam bentuk intrinsik dan ekstrinsik memiliki peran yang sangat penting dalam 
berjalannya suatu proses knowledge sharing pada organisasi dan memiliki pengaruh positif pada 
kinerja. Menurut Walker dalam Wanabakti P.& Dwihardo pemberian reward berbentuk materiil 
merupakan salah satu strategi manajemen sumberdaya manusia untuk menciptakan keselarasan 
kerja antar staff dengan pimpinan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. 
Hal ini didukung oleh pernyataan Hall dan O’Dell (2001) dalam Ramayah dan Effendi (2010) 
yang berpendapat bahwa reward system dalam pelaksanaan knowledge sharing pada karyawan 
sangat penting.  Akan tetapi dalam penelitian ini reward yang merupakan indikator dari variabel 
struktur organisasi tidak mempunyai pengaruh pada kinerja karyawan di PT. Semen Indonesia, 
padahal dengan adanya reward seseorang akan merasa terdorong untuk melakukan knowledge 
sharing. Dari probing yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa terdapat karyawan yang 
tidak mengetahui adanya reward dalam kegiatan knowledge sharing diperusahaan dan beberapa 
para karyawan menganggap bahwa pengetahuan yang ada pada kegiatan knowledge sharing 
merupakan kebutuhan karyawan guna melaksanakan tugas kerja.  

Pengaruh Dukungan Pemimpin Terhadap Kinerja Karyawan 
Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa dukungan pemimpin tidak berpengaruh 

terhadap kinerja yaitu dengan nilai t-hitung lebih kecil daripada t-tabel yakni 1,121 < 1,666. 
Penilaian karyawan mengenai dukungan pemimpin terhadap kinerja mereka masuk dalam 
kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari skor rata-rata pada indikator ini sebesar 2,98. Pada 
indikator ini terdapat pernyataan yang berkaitan dengan indikator kemampuan pemimpin 
menanamkan pengaruh, keterlibatan pemimpin secara langsung dan pemberian dukungan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Chi-Hong Leung (2010) mengatakan bahwa 
pimpinan mempunyai peran penting dalam menerapkan kegiatan knowledge management. 
Anggota organisasi membutuhkan panutan yang menjadi contoh pelaksaan knowledge 
management  yang nyata dalam organisasi. Sedangkan dari hasil probing yang dilakukan oleh 
peneliti diketahui bahwa beberapa karyawan merasakan kurangnya motivasi yang diberikan 
oleh pemimpin terhadap mereka dan juga kurangnya komunikasi langsung yang dilakukan oleh 
pemimpin terhadap karyawan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan 
knowledge sharing.  Padahal menurut Tobing (2007) peran pemimpin sangat penting yaitu 
menciptakan visi misi yang mampu menggerakkan anggota organisasi untuk mewujudkan misi 
tersebut. Pemimpin sering dinyatakan sebagai pendorong untuk manajemen pengetahuan yang 
efektif dalam organisasi. Menurut Szulanski dalam Alwis (2008)  bahwa pemimpin juga 
merupakan salah satu knowledge sharing enablers yang memegang peranan utama dalam 
pengimplementasian sebuah media pembelajaran yang dianggap baru oleh karyawan dimana 
keseriusan dan peran serta pemimpin harus dirasakan oleh karyawan, sehingga karyawan dapat 
turut berpartisipasi dalam melaksanakan knowledge sharing. Dan pada penelitian yang 
dilakukan oleh Noor dkk (2003) yaitu dukungan pemimpin mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja SDM dengan hasil sebesar 68,75%. Hal ini berbeda dengan hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa dukungan pemimpin tidak berpengaruh secara 
parsial terhadap kinerja karyawan.  

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Kinerja Karyawan 
Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa kepercayaan berpengaruh terhadap kinerja 

yaitu dengan nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel yakni 1,854 > 1,666. Penilaian karyawan 
mengenai kepercayaan terhadap kinerja masuk dalam kategori baik. Hal ini ditunjukkan dari 
skor rata-rata pada indikator ini sebesar 3,25. Pada indikator ini terdapat pernyataan yang 
berkaitan dengan indikator pelaksanaan knowledge sharing pada karyawan dan kemampuan 
para karyawan untuk mempercayakan pengetahuan kepada karyawan lain 

Kondisi yang menumbuhkan kepercayaan adalah komunikasi yang terbuka, saling 
memberikan informasi penting, saling mengungkapkan persepsi dan perasaan serta lebih 
melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dikutip dari jurnal Usoro et al (2007) 
beberapa penelitian menyebutkan bahwa membangun kepercayaan pada organisasi adalah 
proses penting sosial yang diterima secara luas sebagai prasyarat untuk kerjasama. Menurut 
Tobing (2007), kepercayaan merupakan knowledge sharing enablers yang terpenting, karena 
tanpa adanya kepercayaan antar karyawan maka tidak akan terjadi komunikasi yang efektif 
antara satu sama lain, dikatakan efektif apabila karyawan percaya dengan membagikan apa yang 
diketahuinya maka hal itu tidak akan berdampak negative bagi dirinya, namun justru akan 
membawa dampak positif bagi dirinya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh 
yang signifikan pula dari variabel kepercayaan terhadap kinerja karyawan di PT. Semen 
Indonesia (Persero) Tbk. Sangkakala (2005) menjelaskan bahwa kepercayaan yang muncul 
terhadap seseorang. Kepercayaan merupakan dasar utama dalam kaitannya dengan hubungan 
social.oleh karena itu, kepercayaan menjadi prasyarat utama bagi setiap orang untuk berbagi 
ide-ide. Karyawan PT. Semen Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, oleh karena 
itu variabel kepercayaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini tidak sesuai dengan 
penelitian Pamela J. Hinds dan Jeffrey Pleffer (2003) di General Motor, karyawan memiliki 
motivasi yang lemah dalam melakukan kegiatan knowledge sharing. Hal tersebut 
dilatarbelakangi oleh oleh tingginya kompetisi yang terjadi antar sesama karyawan sehingga 
mereka merasa tidak aman untuk membagikan pengetahuan kepada rekan kerja mereka.  

Pengaruh Kemampuan Belajar Terhadap Kinerja Karyawan 
Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa kemampuan belajar berpengaruh terhadap 

kinerja yaitu dengan nilai t-hitung lebih besar daripada t-tabel yakni 5,854 > 1,666. Penilaian 
karyawan mengenai kemampuan belajar terhadap kinerja mereka masuk dalam kategori baik. 
Hal ini ditunjukkan dari skor rata-rata pada indikator ini sebesar 3,17. Pada indikator ini 
terdapat pernyataan yang berkaitan dengan indikator kemampuan menyerap knowledge dan 
kemampuan belajar individu. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chan Wai To (2008) menunjukkan bahwa kemampuan 
belajar berpengaruh terhadap kinerja karyawan di bagian Air Traffic Control System. Dari hasil 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa kemampuan belajar berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan karena karyawan sadar bahwa dengan adanya pengetahuan lebih maka dapat 
membantu dan menunjang pekerjaan mereka. Oleh karena itu karyawan memilih untuk belajar 
baik dari buku, jurnal maupun pengetahuan dari rekan kerja mereka dan variabel ini menjadi 
variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan dibandingkan 
variabel lain. Menurut Rampersad, sebuah organisasi akan lebih berhasil bila karyawan 
menerapkan pengetahuannya dibandingkan karyawan dari organisasi lain yang sejenis. 

Pengaruh Knowledge Sharing Enablers Terhadap Kinerja Karyawan 
Pada bab analisa data dapat dilihat bahwa knowledge sharing enabler mempunyai 

pengaruh yang signfikan terhadap kinerja karyawan di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Hal 
ini berarti semakin baik karyawan dalam melakukan knowledge sharing maka semakin tinggi 
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kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu teknologi informasi, struktur 
organisasi, dukungan pemimpin, kepercayaan dan kemampuan belajar. 

Dari hasil uji F yang dilakukan oleh peneliti ditemukan hasil bahwa Ho ditolak. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 
knowledge sharing enablers  yaitu teknologi informasi, struktur organisasi, dukungan 
pemimpin, kepercayaan dan kemampuan belajar secara bersama-sama terhadap kinerja 
karyawan dengan nilai F hitung sebesar 29,703 yang lebih besar dari F tabel yaitu sebesar 2,342.  

Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rong Du et al (2007) di kota Xian 
China bahwa knowledge sharing adalah jalan terbaik yang dilakukan oleh manajerial dalam 
meningkatkan kinerja perusahaan karena dengan menerapkan knowledge sharing pada 
perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dan juga penelitian 
sebelumnya diketahui ada pengaruh yang signifikan penerapan knowledge sharing dengan 
kinerja karyawan yang dilakukan oleh Bagaskoro(2015) dalam penelitiannya yang dilakukan 
pada Arsip dan Perpustakaan kota Rembang. 

Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengatur tingkat keberhasilan suatu pekerjaan. 
Pengukuran kinerja tersebut mencakup indikator-indikator pencapaian kinerja. Dalam mengukur 
kinerja karyawan di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk., peneliti menggunakan indikator dari 
Bernadin (2010) yang terdiri dari pengetahuan tentang pekerjaan, kualitas kerja karyawan, 
produktivitas dalam bekerja, adaptasi dan fleksibilitas, kemampuan untuk bekerjasama dan 
tanggungjawab. 

Secara keseluruhan, kinerja karyawan pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. cukup 
tinggi. Dari keenam indikator dalam variabel terikat, pengetahuan tentang pekerjaan mempunyai 
nilai yang paling tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pekerjaan 
mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap kinerja karyawan.  

Karyawan mempunyai penilaian knowledge sharing yang baik berasarkan apa yang 
mereka lihat dan kerjakan. Hal ini dibuktikan dari tingginya nilai pada setiap pernyataan yang 
ada pada kelimavariabel knowledge sharing enablers. nilai rata-rata variabel bebas yang terdiri 
dari teknologi informasi, struktur organisasi, dukungan pemimpin, kepercayaan dan kemampuan 
belajar adalah 3.04, 2.76, 2.98, 3.25 dan 3.17. Dengan penilaian yang tinggi tersebut,  
knowledge sharing enablers mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Dengan begitu hasil studi membenarkan kajian teoritis yang menyatakan adanya pengaruh yang 
signifikan antara knowledge sharing enablers terhadap kinerja karyawan.  

SIMPULAN 
Ada pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara variabel teknologi informasi, 

struktur organisasi, dukungan pemimpin, kepercayaan dan kemampuan belajar  terhadap 
kinerja karyawan di PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.  

Variabel teknologi informasi (X1) tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena nilai 
t hitung lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 0,214 < 1,666. Dari hasil probing yang dilakukan oleh 
peneliti diketahui bahwa karyawan tidak terlalu memanfaatkan portal perusahaan karena tidak 
semua informasi yang ada di portal sesuai dengan permasalahan suatu divisi. Karyawan juga 
enggan memakai teknologi karena dirasa terlalu ribet, apabila terdapat informasi baru mereka 
lebih suka untuk bertanya pada rekan kerja mereka. 

Variabel struktur organisasi (X2) tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena nilai 
t hitung lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 0,097 < 1,666. Dari probing yang dilakukan oleh 
peneliti diketahui bahwa terdapat karyawan yang tidak mengetahui adanya reward dalam 
kegiatan knowledge sharing diperusahaan dan beberapa para karyawan menganggap bahwa 
pengetahuan yang ada pada kegiatan knowledge sharing merupakan kebutuhan karyawan guna 
melaksanakan tugas kerja. 

Variabel dukungan pemimpin (X3) tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena 
nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 1,121 < 1,666. Dari hasil probing yang dilakukan 
oleh peneliti diketahui bahwa beberapa karyawan merasakan kurangnya motivasi yang 
diberikan oleh pemimpin terhadap mereka dan juga kurangnya komunikasi langsung yang 
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dilakukan oleh pemimpin terhadap karyawan menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan 
kegiatan knowledge sharing.  

Variabel kepercayaan (X4) berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena nilai t hitung 
lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,854 > 1,666. Dari hasil probing yang dilakukan oleh peneliti 
diketahui bahwa sebagian besar karyawan memiliki masa kerja yang cukup lama. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil penelitian bahwa rata-rata keseluruhan karyawan memiliki tingkat kepercayaan 
rekan kerja yang tinggi dalam melakukan kegiatan knowledge sharing. 

Variabel kemampuan belajar (X5) berpengaruh terhadap kinerja karyawan karena nilai t 
hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 5,854 > 1,666. Dari hasil probing yang dilakukan oleh 
peneliti diketahui bahwa karyawan sadar dengan adanya pengetahuan lebih maka dapat 
membantu dan menunjang pekerjaan mereka. Oleh karena itu karyawan memilih untuk belajar 
baik dari buku, jurnal maupun pengetahuan dari rekan kerja mereka. 

Variabel kemampuan belajar mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel 
kinerja karyawan (Y) dengan nilai uji t sebesar 5,854. 

SARAN 
Dari hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang ada. Berikut ini saran yang dapat 
disampaikan bagi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.: 

Sebaiknya pihak manajemen melakukan perbaikan teknologi perusahaan dengan 
memperhatikan persepsi karyawan mengenai tepatnya penggunaan teknologi tersebut.Perbaikan 
teknologi penting untuk lebih meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan perbaikan teknologi 
juga dapat membantu para karyawan untuk lebih mudah mengakses portal perusahaan. 
Perusahaan juga bisa mengadakan kegiatan sosialisasi tentang penggunaan teknologi dan juga 
pemberian reward untuk penggunaan teknologi yang rutin. 

Dibutuhkan adanya dorongan agar kegiatan knowledge sharing berjalan dengan baik 
salah satunya dengan menerapkan reward. Perlu adanya sosialisasi tentang kegiatan knowledge 
sharing, karena banyak karyawan yang tidak mengetahui adanya reward ketika melakukan 
kegiatan-kegiatan berbagi pengetahuan tertentu. Oleh karena itu, pimpinan harus memberi tahu 
atau memberikan sosialisasi terkait adanya reward tersebut kepada karyawan. 

Sebaiknya pemimpin melihat lagi sistem komunikasi yang ada pada perusahaan. Karena 
menurut hasil penelitian memang sudah baik namun beberapa karyawan menilai komunikasi 
organisasi perlu ditinjau lagi. Pemimpin juga semestinya lebih sering lagi mendengar ide 
ataupun keluh kesah karyawan, serta memberi contoh tindakan langsung sehingga menjadi 
teladan. Lebih memperhatikan dalam mengarahkan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 
karyawan. 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan pengukuran knowledge sharing 
enablers dengan model, teori dan indikator yang baru. Teori pada penelitian ini berdasar 
pada enablers yang berpengaruh pada knowledge sharing dan selanjutnya knowledge 
sharing tersebut berpengaruh pada kinerja karyawan. 
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