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Abstrak—Era informasi saat ini membuat organisasi perlu mengelola pengetahuan agar 

dapat digunakan dengan baik oleh karyawan. Pengetahuan di dalam organisasi 

disebarkan melalui kegiatan berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Melalui 

kegiatan knowledge sharing memunculkan adanya perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan. Partisipasi yang minim pada kegiatan berbagi pengetahuan ini dapat 

mengindikasikan bahwa perilaku berbagi pengetahuan karyawan juga masih tergolong 

rendah. Salah satu yang mempengaruhi perilaku berbagi pengetahuan adalah keyakinan 

karyawan terhadap kemampuan yang dimilikinya (efikasi diri). Tingkat efikasi diri 

karyawan akan berpengaruh terhadap perilaku berbagi pengetahuan karyawan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh efikasi diri yang 

terdiri dari mastery experiences, vicarious experiences, verbal persuasion, 

psychological and affective states, dan imaginal experiences terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan pada karyawan di perpustakaan Universitas Airlangga. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatif. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan total 

sampel sebanyak 41 orang. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan uji validitas, reliabilitas; uji analisis data dengan uji normalitas, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, regresi linier berganda; dan uji hipotesis dengan 

uji t dan uji F. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan efikasi 

diri yang terdiri dari mastery experiences, vicarious experiences, verbal persuasion, 

psychological and affective states, dan imaginal experiences secara bersama-sama 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan. Besar pengaruh variabel efikasi diri secara 

bersama-sama diperoleh sebesar 68.7% dan sisanya sebesar 31,3% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Secara parsial, variabel efikasi 

diri yang terdiri dari mastery experiences, vicarious experiences, verbal persuasion, 

psychological and affective states, dan imaginal experiences berpengaruh terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan. Mastery experiences merupakan variabel yang 

berpengaruh paling dominan terhadap perilaku berbagi pengetahuan. 

 

Kata Kunci: Efikasi diri, perilaku berbagi pengetahuan, perpustakaan 

 

Abstract—The era of information making the organization needs to manage knowledge 

so that it can be used well by employees. Knowledge in the organization is disseminated 

through knowledge sharing. Through the activities of the knowledge sharing, knowledge 

sharing will be built. The low participation in knowledge sharing activities may indicate 

that the knowledge sharing behavior is still relatively low. One that influences 

knowledge sharing behavior is the employee's belief in the ability it has (self-efficacy). 
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The level of employee's self-efficacy will influence on their knowledge sharing behavior. 

This study aims to determine whether there are influences of the self-efficacy which 

consists of mastery experiences, vicarious experiences, verbal persuasion, 

psychological and affective states, and imaginal experiences to knowledge sharing 

behavior on the employees in the Airlangga University Library. The research method 

used in this research is quantitative explanative. The sampling technique used in this 

research is purposive sampling with total sample counted 41 people. Tests conducted in 

this study used the test of validity, reliability; test data analysis with normality test, 

multicollinearity, heteroscedasticity, multiple linear regression; and hypothesis test 

with t test and F test. The results of this study indicate a significant influence of self-

efficacy which consists of mastery experiences, vicarious experiences, verbal 

persuasion, psychological and affective states, and imaginal experiences on knowledge 

sharing behavior. The influence of self-efficacy variables are jointly obtained by 68.7% 

and the rest of 31.3% is influenced by other factors not mentioned in this study. 

Partially, self-efficacy variables which consist of mastery experiences, vicarious 

experiences, verbal persuasion, psychological and affective states, and imaginal 

experiences influence knowledge sharing behavior. Mastery experiences is the most 

dominant variable influencing knowledge sharing behavior. 
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PENDAHULUAN 

Pengetahuan menjadi aset penting 

dalam organisasi. Perkembangan zaman 

membuat organisasi membutuhkan 

pengetahuan dan informasi untuk 

mencapai tujuan, visi, dan misi 

organisasi. Keberlangsungan organisasi 

atau lembaga bergantung pada 

bagaimana organisasi atau lembaga 

tersebut memanajemen pengetahuan 

yang dimiliki oleh organisasi maupun 

masing-masing individu yang ada dalam 

organisasi. Pengetahuan di dalam 

organisasi tidak hanya pengetahuan 

yang dapat dibaca dan ditulis, tetapi 

juga pengetahuan yang berasal dari 

individu di dalam organisasi seperti 

pengetahuan, pengalaman dan 

kemampuan. Fakta umumnya, 

pengetahuan yang ada di dalam pikiran 

individu (tacit) merupakan pengetahuan 

yang paling dominan dibanding dengan 

pengetahuan yang tersimpan secara 

tertulis. Hal tersebut pula yang terjadi 

dalam organisasi. Hal ini didukung oleh 

hasil riset Delphi Group pada penelitian 

Setiarso (2009) yang menunjukkan 

bahwa pengetahuan dalam organisasi, 

42% tersimpan di dalam pikiran atau 

otak individu. 

Pengetahuan yang berada di dalam 

pikiran individu satu tidak begitu saja 

dapat dimengerti oleh individu lainnya. 

Pengetahuan tacit terkait langsung 

dengan praktek dan pengalaman kerja. 

Pengetahuan yang ada dalam pikiran 

individu hanya dapat dibagikan dengan 

melalui observasi dan diskusi antar ahli 

serta pembelajaran atau interaksi sosial 

dengan individu (Towley, 2001). 

Pengetahuan tersebut dapat diwujudkan 

ke dalam bentuk yang lebih nyata 

sehingga dapat mendorong kemajuan 

organisasi dan kepentingan bersama 

dalam organisasi. Pengetahuan dapat 

saling dibagikan kepada individu 

melalui kegiatan berbagi pengetahuan 

secara lisan. Permasalahannya, kegiatan 

berbagi pengetahuan tersebut banyak 

yang dilaksanakan kurang maksimal 

dikarenakan partisipasi individu yang 

belum sepenuhnya terlibat. Partisipasi 

individu didorong oleh kemauan dan 

keinginan dirinya untuk mau melakukan 
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berbagi pengetahuan yang dimilikinya 

kepada orang lain. Kemauan dan 

keinginan dalam dirinya untuk mau 

berbagi tersebut perilaku yang dapat 

menjembatani adanya pertukaran 

pengetahuan antar individu. Keyakinan 

diri akan pengetahuan yang dimilikinya 

membuat individu mau membagikan 

pengetahuan miliknya. 

Perilaku berbagi pengetahuan 

merupakan proses interaksi individu 

untuk mempertukarkan idenya sehingga 

menciptakan ide baru dan melakukan 

suatu proses dengan lebih baik. 

Keberhasilan penerapan kegiatan 

berbagi pengetahuan dalam organisasi 

membentuk perilaku berbagi 

pengetahuan antar individu. Perilaku 

berbagi pengetahuan individu didorong 

oleh partisipasi individu dalam kegiatan 

berbagi pengetahuan. Partisipasi 

individu dalam kegiatan tersebut 

dipengaruhi oleh keyakinan individu 

terhadap pengetahuan yang dimilikinya 

sehingga individu mau untuk 

membagikan pengetahuannya. Perilaku 

berbagi pengetahuan dapat dikatakan 

sebagai bagian dari diri individu untuk 

mengijinkan akses kepada pengetahuan 

yang dimiliki serta pengalaman yang 

didapat oleh dirinya. Kegiatan tersebut 

bergantung pada pengetahuan yang 

dimiliki individu dan keyakinan dirinya 

akan pengetahuan yang dimiliki 

sehingga mau membagikan 

pengetahuan maupun menangkap 

pengetahuan satu sama lain. Stella A. 

(2015) mengemukakan bahwa 

keyakinan seseorang terhadap 

kemampuan dan pengetahuan yang 

dimilikinya merupakan faktor individu 

yang penting dalam perilaku berbagi 

pengetahuan. Meningkatkan keyakinan 

individu terhadap pengetahuan dan 

pengalamannya sangat penting dalam 

proses berbagi pengetahuan. Keyakinan 

seseorang terhadap kemampuan dan 

pengetahuan yang dimilikinya dapat 

melancarkan kemauan seseorang untuk 

membagi pengetahuan dan pengalaman 

yang dimilikinya. Jika individu 

cenderung mempunyai keyakinan yang 

tinggi akan pengetahuan dan 

pengalamannya maka individu tersebut 

akan secara aktif berpartisipasi dalam 

melakukan berbagi pengetahuan. Hal 

tersebut sejalan dengan Stella A. (2015) 

yang mengatakan dimana individu yang 

mempunyai tingkat keyakinan akan 

pengetahuan dan kemampuan yang 

dimilikinya mempunyai keterlibatan 

terhadap keinginan berbagi pengetahuan 

yang tinggi pula dibandingkan dengan 

individu yang mempunyai tingkat 

keyakinan yang rendah. Tangaraja, 

Rasdi, Ismal, & Samah (2015) 

mengemukakan hal sama dimana 

individu dengan keyakinan diri yang 

tinggi akan pengetahuan dan 

pengalamannya akan lebih proaktif 

untuk membagikan pengetahuan mereka. 

Hal ini menekankan bahwa keyakinan 

diri individu akan kemampuan dan 

pengetahuan yang dimilikinya 

memainkan peranan penting dalam 

perilaku berbagi pengetahuan. 

Perpustakaan merupakan salah satu 

organisasi non profit yang melakukan 

pengolahan pengetahuan dalam 

kegiatan berbagi pengetahuan (disebut 

juga knowledge sharing). Perpustakaan 

merupakan organisasi yang sangat erat 

dengan informasi dan pengetahuan, 

maka pengetahuan yang ada pada 

individunya perlu dikelola dengan baik 

sehingga dapat meningkatkan proses 

penciptaan pengetahuan dan 

penggunaan kembali pengetahuan yang 

dapat berdampak pada kualitas layanan 

jasa dan produk perpustakaan. 

Perpustakaan di Indonesia sudah banyak 

yang melakukan kegiatan berbagi 

pengetahuan meskipun belum 

dilaksanakan dengan sistematis dan 

terstuktur dengan baik (Anna & 

Puspitasari, 2013). Meskipun sudah 
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banyak perpustakaan di Indonesia yang 

sudah menerapkan berbagi pengetahuan, 

namun belum banyak penelitian yang 

dilakukan di perpustakaan baik di 

Indonesia maupun di luar negeri 

kaitannya dengan perilaku berbagi 

pengetahuan karyawan menjadi salah 

satu dasar peneliti ingin melakukan 

penelitian di perusahaan atau organisasi 

non profit khususnya perpustakaan. 

Salah satu perpustakaan yang 

melakukan kegiatan berbagi 

pengetahuan adalah Perpustakaan 

Universitas Airlangga. Kegiatan berbagi 

pengetahuan yang dilakukan di 

Perpustakaan Universitas Airlanga 

diikuti oleh seluruh individu 

perpustakaan. Perilaku berbagi 

pengetahuan yang ditanamkan oleh 

perpustakaan melalui kegiatan berbagi 

pengetahuan (knowledge sharing) yang 

telah diuraikan diatas menunjukkan 

bahwa perilaku berbagi pengetahuan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

salah satu faktor pentingnya adalah 

efikasi diri individu terhadap 

pengetahuan, kemampuan dan 

pengalaman yang dimilikinya. Dari 

uraian latar belakang masalah yang 

sudah dipaparkan diatas mendorong 

peneliti untuk meneliti pengaruh efikasi 

diri individu terhadap Perilaku Berbagi 

Pengetahuan pada Karyawan di 

Perpustakaan Universitas Airlangga. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Perilaku Berbagi Pengetahuan 

Pencapaian target dan tujuan 

organisasi tidak hanya mengandalkan 

dana, fasilitas, dan sumber daya 

manusia saja, akan tetapi pengetahuan 

yang ada didalam organisasi juga 

merupakan hal yang penting untuk 

memajukan suatu organisasi. 

Pengelolaan pengetahuan sumber daya 

manusia yang dilakukan oleh organisasi 

sering dikenal dengan Knowledge 

Management. Salah satu cara 

pencapaian keberhasilan dari 

pelaksanaan Knowledge Management 

dalam suatu organisasi adalah dengan 

melakukan knowledge sharing. Adanya 

kegiatan ini kemudian menimbulkan 

perilaku berbagi pengetahuan di dalam 

lingkup organisasi. Knowledge sharing 

behaviour merupakan perilaku 

seseorang dalam membagikan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Perkembangan literatur terkait 

knowledge sharing menyebutkan 

terdapat dua persepektif terkait 

knowledge sharing yaitu perspektif satu 

arah (unidirectional) dan perspektif dua 

arah (bidirectional). Chennamaneni 

(dalam Tangaraja G., Rasdi, Samah, & 

Ismail, 2016) dengan perspektif satu 

arahnya mengartikan knowledge 

sharing sebagai bagaimana individu 

dalam organisasi memberikan 

pengetahuannya kepada individu lain 

sehingga tujuan organisasi tercapai. 

Melihat hal tersebut, perspektif satu 

arah merujuk pada individu sebagai 

penyedia pengetahuan yang menjadi 

sumber aktif dalam knowledge sharing. 

Hoof & Ridder (dalam Tangaraja G., 

Rasdi, Samah, & Ismail, 2016) mengacu 

pada perspektif dua arah yang 

mendefinisikan bahwa knowledge 

sharing merupakan proses pertukaran 

pengetahuan, baik pengetahuan tacit 

maupun eksplisit diantara individu-

individu dalam organisasi. Perspektif 

dua arah ini mengacu pada baik pihak 

yang memberi pengetahuan dan 

menerima pengetahuan berperan secara 

aktif dalam kegiatan knowledge sharing. 

Hoof & Ridder (2004) mengemukakan 

bahwa perilaku berbagi pengetahuan 

melibatkan dua proses, yaitu: 

1. Knowledge collecting 

(mengumpulkan pengetahuan) yaitu 

seseorang saling berkomunikasi, 

bertukar pikiran, berdiskusi dengan 

pihak lain untuk meningkatkan 

pengetahuan yang dimilikinya. 
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2. Knowledge donating 

(menyumbangkan pengetahuan) 

yaitu seseorang 

mengkomunikasikan dan 

membagikan pengetahuan maupun 

keterampilan yang dimilikinya 

kepada orang lain. 

Pentingnya knowledge sharing 

membuat banyak organisasi berupaya 

dalam mempromosikan kegiatan 

berbagi pengetahuan, meskipun begitu 

sangat sedikit dijumpai keberhasilannya. 

Hinds dan Pfeffer (dalam Yu & Law, 

2012) mengatakan bahwa kognitif dan 

motivasi seseorang yang kurang 

menyebabkan enggannya seseorang 

berperilaku berbagi pengetahuan. 

 

Efikasi Diri (Self efficacy) 

Efikasi diri tidak banyak dibahas 

oleh tokoh psikologi. Tokoh psikologi 

yang utama membahas terkait efikasi 

diri adalah Albert Bandura. Konsep 

efikasi diri berasal dari teori kognitif 

sosial yang diperkenalkan oleh Dr. 

Albert Bandura pada tahun 1977. 

Definisi efikasi diri menurut Bandura 

merupakan keyakinan individu akan 

kemampuan dan kompetensinya 

terhadap tugas yang diberikan, 

mencapai tujuan, atau mengatasi sebuah 

hambatan. Keyakinan tersebut akan 

menentukan bagaimana ia merasa, 

berpikir, dan memotivasi dirinya, serta 

berperilaku. Bandura (1997) 

mengungkapkan bahwa seseorang 

cenderung akan menjalankan sesuatu 

apabila ia merasa kompeten dan percaya 

diri dan akan menghindarinya apabila ia 

merasa kurang kompeten. Perubahan 

perilaku seseorang didasari oleh adanya 

perubahan efikasi diri yang dimiliki 

seseorang. Efikasi diri dapat diperoleh, 

diubah, ditingkatkan, maupun 

diturunkan tergantung pada sumbernya. 

Perubahan perilaku tersebut terjadi 

apabila sumber efikasi diri berubah. 

Bandura (1998) menyebutkan ada 

empat sumber pengembangan efikasi 

diri seseorang, hal ini dapat 

menunjukkan bagaimana tingkat efikasi 

diri seseorang tergolong tinggi atau 

rendah, yaitu mastery experience, 

vicarious experience, verbal persuasion, 

dan psychological and affective states. 

Dalam perkembangannya, Gosselin & 

Maddux (2003) menambahkan satu 

sumber self efficacy yaitu imaginal 

experiences. Berikut penjelasan sumber-

sumber self-efficacy : 

1. Mastery Experience, merupakan 

pengalaman menguasai sesuatu, 

atau  suatu keberhasilan atau 

prestasi yang pernah dicapai di 

masa lalu. Pengalaman sebelumnya 

merupakan sumber informasi yang 

paling penting bagi efikasi diri 

seseorang. Seseorang yang 

memiliki pengalaman akan 

kesuksesan yang dialaminya akan 

membentuk efikasi diri yang tinggi, 

begitupun sebaliknya efikasi 

dirinya rendah apabila orang yang 

bersangkutan terus menerus 

mengalami kegagalan. 

2. Vicarious Experience, efikasi diri 

dapat dibentuk melalui 

pembelajaran dengan melihat 

pengalaman orang lain. Melihat 

keberhasilan orang lain melalui 

usaha yang terus menerus akan 

meningkatkan keyakinan seseorang 

akan kemampuan mereka. Hal 

sebaliknya apabila seseorang 

melihat kegagalan orang lain dalam 

melakukan suatu perilaku tertentu 

maka efikasi dirinya akan rendah 

atau menurun. Selain pengalaman 

pribadi, pengalaman milik individu 

lain juga dapat berpengaruh 

terhadap pengalaman yang dimiliki 

seseorang seperti kesuksesan 

seseorang dalam melakukan suatu 

kegiatan maka individu yang 

melihat pengalaman kesuksesan 

tersebut akan membentuk efikasi 
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diri yang dimilikinya. Pengalaman 

tentang kesuksesan individu lain 

memberikan anggapan bahwa jika 

orang lain bisa melakukan sesuatu 

maka saya dapat melakukannya 

juga. Terdapat 2 kondisi yang dapat 

mempengaruhi pengalaman atas 

keberhasilan orang lain, yaitu 

kurangnya pemahaman individu 

terhadap kemampuan orang lain 

yang dilihatnya dan kurangnya 

pemahaman individu terhadap 

kemampuannya sendiri. 

3. Verbal Persuasion, dukungan orang 

sekitar merupakan salah satu 

sumber efikasi diri. Seseorang yang 

didukung oleh orang yang ada 

didekatnya akan lebih mudah untuk 

yakin akan kemampuannya. 

Persuasi verbal dapat meningkatkan 

keyakinan seseorang akan 

pengetahuan dan kemampuan yang 

dimilikinya sehingga dapat 

memotivasi seseorang untuk 

melakukan kegiatan apa saja, salah 

satunya berbagi pengetahuan. 

Sebaliknya apabila seseorang 

cenderung menerima perkataan 

negatif dari orang lain maka dapat 

menurunkan efikasi diri yang 

dimilikinya. 

4. Psychological And Affective States, 

keadaan emosi dan fisiologis yang 

dirasakan seseorang pada situasi 

tertentu menimbulkan bentuk 

perilaku seseorang. Naiknya emosi 

maupun ketegangan dan tekanan 

terhadap diri seseorang akan 

menunjukkan tampilan dari 

perilaku yang dilakukannya. 

Keadaan fisiologi menjadi hal yang 

penting dalam berperilaku karena 

dapat menentukan bagaimana 

perilaku yang akan dilakukan 

seseorang. Seseorang yang 

cenderung memiliki efikasi yang 

tinggi akan mampu mengatasi 

keadaan emosi yang dimilikinya 

ketika melakukan sesuatu, dan 

seseorang dengan efikasi diri yang 

rendah cenderung tegang dan tidak 

mampu mengatasi keadaan emosi 

yang dimilikinya saat dihadapkan 

pada perilaku tertentu. 

5. Imaginal Experiences, merupakan 

bagaimana individu 

memvisualisasikan atau 

membayangkan keberhasilannya 

saat melibatkan diri dalam perilaku 

tertentu, seperti perilaku berbagi 

pengetahuan. Imaginal Experiences 

dapat dikatakan sebagai seni 

memvisualisasikan diri berperilaku 

secara efektif atau berhasil dalam 

melakukan perilaku tertentu. 

Imajinasi akan kesuksesan atau 

keberhasilan seseorang dalam 

melakukan sesuatu tersebut dapat 

membentuk keyakinan seseorang 

akan pengetahuan dan kemampuan 

yang dimilikinya sehingga ia akan 

melakukan suatu perilaku.  

 

Pengaruh Efikasi Diri terhadap 

Perilaku Berbagi Pengetahuan 

Perilaku berbagi pengetahuan 

merupakan aspek penting dengan 

adanya kegiatan berbagi pengetahuan. 

Perilaku karyawan untuk mau 

membagikan pengetahuan yang 

dimilikinya dan turut ikut serta atau 

berpartisipasi ke dalam kegiatan berbagi 

pengetahuan. Partisipasi yang rendah 

dari kegiatan berbagi pengetahuan salah 

satunya dapat dilihat melalui perilaku 

berbagi pengetahuan. Perilaku berbagi 

pengetahuan sangat erat kaitannya 

dengan kognitif seseorang. Bandura 

(1994) dalam teori sosial kognitif 

mengatakan bahwa efikasi diri menjadi 

salah satu faktor penentu kognitif dari 

motivasi seseorang untuk berperilaku. 

Efikasi diri menentukan kesediaan 

seseorang untuk melakukan aktivitas 

tertentu, salah satunya yaitu berbagi 

pengetahuan (Bandura A. , 1994). 
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Persepsi keyakinan diri akan 

kemampuannya dapat terbentuk melalui 

proses penilaian bahwa seseorang 

terlibat saat ia mampu melakukan 

perilaku tersebut atau tidak (Endres, 

Endres, Chowdhury, & Alam, 2007). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Tobing (2012) yang meneliti trust, 

efikasi diri dan knowledge sharing pada 

karyawan perusahaan swasta mendapati 

bahwa efikasi diri mempunyai 

hubungan positif dan berpengaruh 

terhadap berbagi pengetahuan. Stella A. 

(2015) yang melakukan penelitian 

terkait efikasi diri dan perilaku berbagi 

pengetahuan menunjukkan pengaruh 

yang signifikan antara efikasi diri dan  

berbagi pengetahuan pada karyawan di 

perusahaan swasta maupun publik. 

Hasilnya dari penelitian tersebut, 

karyawan yang mempunyai efikasi diri 

yang tinggi cenderung melakukan 

berbagi pengetahuan. Pada penelitian 

tersebut juga disebutkan bahwa 

keterlibatan karyawan dalam melakukan 

berbagi pengetahuan ditentukan oleh 

level dari efikasi diri mereka. Hal 

serupa juga ditemukan oleh Okyere-

Kwakye & Nor (2011) yang 

mengungkapkan bahwa keyakinan diri 

seseorang berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan 

seseorang. Lin (2007) dalam temuannya 

yang meneliti tentang faktor individu, 

organisasi, dan teknologi terhadap 

berbagi pengetahuan mendapatkan 

bahwa faktor individu self efficacy 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

dan kuat terhadap keinginan individu 

dalam berbagi pengetahuan 

dibandingkan dengan faktor individu 

yang lain. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Li (2013) menemukan 

bahwa keyakinan diri individu 

mempunyai kontribusi terhadap 

terjadinya perilaku berbagi pengetahuan 

antar individu dan tim. Penelitian serupa 

yang dilakukan oleh Pratama (2012) 

pada karyawan PT Angkasa Citra 

Sarana Catering Service yang 

memperoleh hasil bahwa efikasi diri  

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan. Penelitian lain terkait efikasi 

diri dan perilaku berbagi pengetahuan 

yaitu yang dilakukan oleh Mallasi & 

Ainin (2015) yang meneliti tentang 

faktor individu yang berpengaruh dalam 

perilaku berbagi pengetahuan di 

lingkungan akademis, menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan dari 

efikasi diri yang dimiliki oleh akademisi 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan. 

Acker, dkk. (2014) juga meneliti 

tentang peran dan pengaruh dari efikasi 

diri terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan di sebuah institusi 

pendidikan menemukan bahwa efikasi 

diri menjadi prediktor yang paling 

signifikan dalam perilaku berbagi 

pengetahuan. 

 

PERUMUSAN HIPOTESIS 

Menurut Bungin (2005), hipotesis 

merupakan jawaban sementara dari 

sebuah penelitian yang kebenarannya 

masih lemah dan perlu adanya 

pembuktian, dan belum didasarkan pada 

fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Berdasarkan hal 

tersebut dan rumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini, hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini 

yaitu:. 

1. Ho1 : Tidak ada pengaruh 

efikasi diri yang terdiri dari mastery 

experiences, vicarious experiences, 

verbal Persuasion, psychological 

and affective states, dan imaginal 

experiences secara bersama-sama 

terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan karyawan 

Perpustakaan Universitas Airlangga. 

Ha1 : Terdapat pengaruh 

efikasi diri yang terdiri dari mastery 

experiences, vicarious experiences, 
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verbal Persuasion, psychological 

and affective states, dan imaginal 

experiences secara bersama-sama 

terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan karyawan 

Perpustakaan Universitas Airlangga. 

2. Ho2 : Tidak ada pengaruh 

mastery experiences terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan Perpustakaan Universitas 

Airlangga. 

Ha2 : Terdapat pengaruh 

mastery experiences terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan Perpustakaan Universitas 

Airlangga. 

3. Ho3 : Tidak ada pengaruh 

vicarious experiences terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan Perpustakaan Universitas 

Airlangga. 

Ha3 : Terdapat pengaruh 

vicarious experiences terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan Perpustakaan Universitas 

Airlangga. 

4. Ho4 : Tidak ada pengaruh 

verbal Persuasion terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan Perpustakaan Universitas 

Airlangga. 

Ha4 : Terdapat pengaruh 

verbal Persuasion terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan Perpustakaan Universitas 

Airlangga. 

5. Ho5 : Tidak ada pengaruh 

psychological and affective states 

perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan Perpustakaan Universitas 

Airlangga. 

Ha5 : Terdapat pengaruh 

psychological and affective states 

terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan karyawan 

Perpustakaan Universitas Airlangga. 

6. Ho6 : Tidak ada pengaruh 

imaginal experiences terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan Perpustakaan Universitas 

Airlangga. 

Ha6 : Terdapat pengaruh 

imaginal experiences terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan Perpustakaan Universitas 

Airlangga. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dengan pendekatan 

eksplanatif yang bertujuan untuk 

menguji pengaruh antar variabel. 

Variabel yang diukur dalam penelitian 

ini adalah efikasi diri (self efficacy) 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan. 

Populasi penelitian dalam penelitian ini 

adalah seluruh karyawan perpustakaan 

Universitas Airlangga. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini dipilih 

menggunakan teknik pengambilan 

sampel yaitu purposive sampling 

dengan menimbang persyaratan bahwa 

karyawan merupakan karyawan 

perpustakaan Universitas Airlangga dan 

aktif turut serta dalam kegiatan berbagi 

pengetahuan. berdasarkan hal tersebut, 

diperoleh karyawan sebanyak 41 

karyawan. 

Pengumpulan data menggunakan 

kuesioner dalam skala likert dengan 

lima pilihan jawaban. Kuesioner dalam 

penelitian ini terdiri dari efikasi diri 

yang mencakup mastery experience, 

vicarious experience, verbal persuasion, 

psychological and affective states, 

imaginary experiences serta perilaku 

berbagi pengetahuan yang mencakup 

knowledge collecting dan knowledge 

donating. Masing-masing kuesioner 

diperoleh reabilitas sebesar 0,956 dan 

0,969 yang dapat disimpulkan bahwa 

kuesioner yang digunakan reliabel. 

Teknik analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisis 

regresi berganda, uji t, dan uji F. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perilaku berbagi pengetahuan 

merupakan aspek penting dengan 

adanya kegiatan berbagi pengetahuan. 

Perilaku karyawan untuk mau 

membagikan pengetahuan yang 

dimilikinya dan turut ikut serta atau 

berpartisipasi ke dalam kegiatan berbagi 

pengetahuan. Hoof & Ridder (2004) 

yang melihat perilaku berbagi 

pengetahuan dalam perspektif dua arah 

mengemukakan bahwa perilaku berbagi 

pengetahuan melibatkan dua proses, 

yaitu: knowledge collecting dan 

knowledge donating. Knowledge 

collecting (mengumpulkan pengetahuan) 

merupakan perilaku ketika seseorang 

saling berkomunikasi, bertukar pikiran, 

berdiskusi dengan pihak lain untuk 

meningkatkan pengetahuan yang 

dimilikinya. Knowledge donating 

(menyumbangkan pengetahuan) 

merupakan perilaku ketika seseorang 

mengkomunikasikan dan membagikan 

pengetahuan maupun keterampilan yang 

dimilikinya kepada orang lain. Salah 

satu faktor yang mempengaruhi perilaku 

berbagi pengetahuan seseorang adalah 

efikasi diri (Yu & Law, 2012). Efikasi 

diri merupakan penilaian seseorang 

akan keyakinannya terkait kemampuan 

dan pengetahuannya yang kemudian 

dapat mempengaruhi perilaku seseorang. 

Perubahan perilaku seseorang didasari 

oleh adanya perubahan efikasi diri yang 

dimilikinya. Tingkat efikasi diri 

seseorang dapat diperoleh, diubah, 

ditingkatkan, diturunkan, maupun 

dikembangkan melalui sumber-

sumbernya. Persepsi individu mengenai 

kemampuan dirinya untuk dapat 

berkontribusi bagi organisasi dapat 

menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi berbagi pengetahuan. 

Beberapa uji dilakukan untuk 

menjawab hipotesis yang telah 

dikemukakan diatas, diantaranya: 

 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

Uji analisis regresi linier 

berganda digunakan untuk memprediksi 

seberapa jauh perubahan nilai beberapa 

variabel X terhadap variabel Y. Berikut 

adalah hasil analisis regresi linier 

sederhana : 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 20,247 9,902 
 

2,045 ,048 

ME ,747 ,156 ,661 4,779 ,000 

VE ,265 ,306 ,151 ,867 ,392 

VP ,101 ,238 ,054 ,427 ,672 

PAS -,302 ,310 -,141 -,975 ,336 

IE ,261 ,278 ,141 ,936 ,355 

a. Dependent Variable: KSB 

Sumber : Data primer diolah 

Persamaan regresi yang diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

Y = a + bX1 + cX2 + dX3 + eX4 + fX5 

Y=20,247+0,747X1+0,265X2+0,101X 

     –0,302X4+0,261X5 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

diketahui hasil sebagai berikut, yaitu : 

nilai a = 20,247 yang menunjukkan 

konstanta yang artinya apabila variabel 

bebas (X) sama dengan nol, maka 

besarnya perilaku berbagi pengetahuan 

(Y) adalah 20,247. Nilai koefiseien 

regresi variabel mastery experiences 

(X1) didapatkan sebesar 0,747. Artinya, 

jika nilai X1 berubah 1 unit maka nilai 

Y akan berubah sebesar 0,747 dengan 

anggapan variabel lain tetap. Nilai 

koefiseien regresi variabel vicarious 

experiences (X2) didapatkan sebesar 

0,265. Artinya, jika nilai X2 berubah 1 

unit maka nilai Y akan berubah sebesar 

0,265 dengan anggapan variabel lain 

tetap. Nilai koefiseien regresi variabel 

verbal persuasion (X3) didapatkan 
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sebesar 0,101. Artinya, jika nilai X3 

berubah 1 unit maka nilai Y akan 

berubah sebesar 0,101dengan anggapan 

variabel lain tetap. Nilai koefiseien 

regresi variabel psychological and 

affective states (X4) didapatkan sebesar 

0,302. Artinya, jika nilai X4 berubah 1 

unit maka nilai Y akan berubah sebesar 

0,302 dengan anggapan variabel lain 

tetap. Nilai koefiseien regresi variabel 

imaginal experiences (X5) didapatkan 

sebesar 0,261. Artinya, jika nilai X5 

berubah 1 unit maka nilai Y akan 

berubah sebesar 0,261 dengan anggapan 

variabel lain tetap. 

 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi 

merupakan nilai penentu dari besarnya 

kontribusi pengaruh dari efikasi diri 

yang terdiri dari mastery experiences, 

vicarious experiences, verbal 

persuasion, psychological and affective 

states, dan imaginal experiences 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan. 

Tabel 2. Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 ,829
a
 ,687 ,643 6,64653 

a. Predictors: (Constant), IE, VP, ME, PAS, VE 

b. Dependent Variable: KSB 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan tabel diatas 

diketahui nilai R sebesar 0,829 yang 

menunjukkan bahwa hubungan antara 

efikasi diri yang terdiri dari mastery 

experiences, vicarious experiences, 

verbal persuasion, psychological and 

affective states, dan imaginal 

experiences terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan ada;ah kuat, karena 

perolehan nilai R > 0,700. Nilai R 

square (R
2
) diperoleh sebesar 0,687 

sehingga dapat diketahui koefisien 

determinasi sebesar 68,7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

efikasi diri yang terdiri dari mastery 

experiences, vicarious experiences, 

verbal persuasion, psychological and 

affective states, dan imaginal 

experiences terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan sebesar 68,7% dan sisanya 

sebesar 31,3% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak disebutkan dalam 

penelitian ini. Hasil ini didukung oleh 

hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Pratama (2012) yang 

menunjukkan adanya pengaruh efikasi 

diri terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan karyawan sebesar 32,47%. 

Hasil penelitian tersebut lebih kecil 

dibandingkan dengan penelitian ini. 

  

Hasil Uji t 

Uji t dilakukan dengan tujuan 

untuk melihat hubungan secara parsial 

antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dengan asumsi bahwa variabel 

bebas lainnya dianggap tetap.  

Tabel 3. Hasil Olah Uji t 

Variabel 
t 

hitung 

t 

tabel 

Pernyataan 

H0 

Mastery Experiences 

(X1) 
8,704 1,689 Ditolak 

Vicarious Experiences 

(X2) 
5,381 1,689 Ditolak 

Verbal Persuasion 

(X3) 
3,225 1,689 Ditolak 

Psychological and 

Affective States (X4) 
2,749 1,689 Ditolak 

Imaginal Experiences 

(X5) 
4,649 1,689 Ditolak 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan hasil uji t parsial 

diatas dapat diketahui sebagai berikut: 

uji parsial variabel mastery experiences 

(X1) terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan (Y), menunjukkan bahwa t 

hitung 8,704 < t tabel 1,689 dengan 

taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hal 

tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa H02 ditolak, atau dengan kata 

lain variabel mastery experiences 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan. Uji parsial variabel vicarious 
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experiences (X2) terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan (Y), menunjukkan 

bahwa t hitung 5,381< t tabel 1,689 

dengan taraf signifikansi 0,05. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa H03 ditolak, 

atau dengan kata lain variabel vicarious 

experiences mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan karyawan. Uji parsial 

variabel verbal persuasion (X3) 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan 

(Y), menunjukkan bahwa t hitung 3,225 

< t tabel 1,689 dengan taraf signifikansi 

0,05. Berdasarkan hal tersebut maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa H04 

ditolak, atau dengan kata lain variabel 

verbal persuasion mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan karyawan. Uji 

parsial variabel psychological and 

affective states (X4) terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan (Y), menunjukkan 

bahwa t hitung 2,749 < t tabel 1,689 

dengan taraf signifikansi 0,05. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa H05 ditolak, 

atau dengan kata lain variabel 

psychological and affective states 

mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap perilaku berbagi pengetahuan 

karyawan. Uji parsial variabel imaginal 

experiences (X5) terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan (Y), menunjukkan 

bahwa t hitung 2,749 < t tabel 1,689 

dengan taraf signifikansi 0,05. 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa H06 ditolak, 

atau dengan kata lain variabel imaginal 

experiences mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan karyawan. 

 

Hasil Uji F 

Uji F dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh semua variabel 

bebas secara bersama-sama (simultan) 

terhadap variabel terikat. Uji F dalam 

penelitian ini digunakan untuk menguji 

signifikansi pengaruh sumber efikasi 

diri yaitu mastery experiences, 

vicarious experiences, verbal 

persuasion, psychological and affective 

states, dan imaginal experiences secara 

bersama-sama terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan karyawan. 

Tabel 4. Hasil Olah Uji F 

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 3397,729 5 679,546 15,383 ,000
b
 

Residual 1546,173 35 44,176 
  

Total 4943,902 40 
   

a. Dependent Variable: KSB 

b. Predictors: (Constant), PAS, ME, VP, IE, VE 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan tabel diatas, dapat 

diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 

15,383 yang berarti nilai F hitung lebih 

besar dari F tabel yang diperoleh 

sebesar 2,02 dengan taraf signifikansi 

0,05. Melalui ini, dapat disimpulkan 

bahwa H01 ditolak sedangkan Ha1 

diterima yaitu variabel bebas (X) 

berpengaruh signifikan secara bersama-

sama terhadap variabel terikat (Y). 

Artinya, variabel efikasi diri yaitu 

mastery experiences, vicarious 

experiences, verbal persuasion, 

psychological and affective states, dan 

imaginal experiences secara bersama-

sama berpengaruh terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan karyawan. Hasil 

penelitian ini didasari oleh penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Stella 

A (2015) yang menunjukkan bahwa 

efikasi diri karyawan berpengaruh 

secara signifikan terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan karyawan di 

berbagai sektor baik publik maupun 

swasta di Nigeria. 
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Pembuktian Pengaruh Dominan 

Pembuktian pengaruh dominan 

dari ketiga variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) dapat diketahui 

menggunakan nilai t pada masing-

masing variabel bebas. Berikut adalah 

hasil nilai t pada masing-masing 

variabel : 

Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Dominan 

Variabel t hitung 

Mastery Experiences (X1) 8,704 

Vicarious Experiences (X2) 5,381 

Verbal Persuasion (X3) 3,225 

Psychological and Affective 

States (X4) 

2,749 

Imaginal Experiences (X5) 4,649 

Sumber : Data primer diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat 

disimpulkan bahwa yang mempunyai 

pengaruh paling dominan adalah 

variabel mastery experiences (X1) 

dengan nilai t hitung sebesar 8,704. 

Brooke, Rasdi, & Samah (2017) dalam 

penelitiannya mengenai model perilaku 

berbagi pengetahuan menggunakan 

faktor efikasi diri menemukan bahwa 

pengalaman masa lalu seseorang 

(mastery experience) mempunyai 

pengaruh dominan terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan. 

Besarnya persentase pengaruh 

efikasi diri karyawan yang terdiri 

mastery experiences, vicarious 

experiences, verbal Persuasion, 

psychological and affective states, dan 

imaginal experiences terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan karyawan yang 

hanya 68,7% dan sisanya sebesar 31,3%  

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang 

tidak disebutkan dalam penelitian ini, 

menunjukkan bahwa terdapat faktor 

diluar efikasi diri yang dapat 

mempengaruhi perilaku berbagi 
pengetahuan. Berdasarkan penelitian 

Stella A. (2015) yang melakukan 

penelitian pengaruh self efficacy, 

organisational justice, dan 

organisational tenure mendapatkan 

hasil bahwa ketiganya berpengaruh 

dalam perilaku berbagi pengetahuan. 

Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa perilaku berbagi pengetahuan 

tidak hanya dipengaruhi oleh efikasi diri 

saja, tetapi terdapat faktor lain seperti 

organisational justice dan 

organisational tenure. 

Secara keseluruhan dari hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

efikasi diri mempengaruhi perilaku 

berbagi pengetahuan pada karyawan di 

Perpustakaan Universitas Airlangga 

Surabaya. Hal ini sejalan dengan teori 

yang telah dipaparkan bahwa seeorang 

yang mempunyai keyakinan akan 

pengetahuan yang dimilikinya atau 

tingkat efikasi diri seseorang dapat 

mempengaruhi perilaku berbagi 

pengetahuannya. Shaari, Rahman, & 

Rajab (2014) menjelaskan bahwa 

efikasi diri menjadi faktor penentu 

seseorang dalam berperilaku berbagi 

pengetahuan. Seseorang yang 

mempunyai efikasi diri yang tinggi akan 

semakin sadar dan mau membagikan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil dari penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

pengaruh efikasi diri terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan di perpustakaan 

Universitas Airlangga Surabaya dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama antara efikasi 

diri karyawan yang terdiri mastery 

experiences, vicarious experiences, 

verbal Persuasion, psychological 

and affective states, dan imaginal 

experiences terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan pada 

karyawan di perpustakaan 

Universitas Airlangga. Hasil f 

hitung menunjukkan 15,383 

sedangkan f tabel 2,02 , sehingga 

dapat disimpulkan bahwa f hitung > 
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f tabel (15,383 > 2,02) dengan taraf 

signifikansi 0,05. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial antara efikasi diri 

karyawan yaitu mastery 

experiences terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan pada 

karyawan di perpustakaan 

Universitas Airlangga dengan nilai 

t hitung 8,704 > t tabel 1,689 

dengan taraf signifikansi 0,05. 

Variabel efikasi diri yaitu vicarious 

experiences berpengaruh secara 

parsial terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan pada karyawan di 

perpustakaan Universitas Airlangga 

dengan nilai t hitung 5,381 > t tabel 

1,689 dengan taraf signifikansi 0,05. 

Variabel efikasi diri yaitu verbal 

persuasion berpengaruh secara 

parsial terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan pada karyawan di 

perpustakaan Universitas Airlangga 

dengan nilai t hitung 3,225> t tabel 

1,689 dengan taraf signifikansi 0,05. 

Variabel efikasi diri yaitu 

psychological and affective states 

berpengaruh secara parsial terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan pada 

karyawan di perpustakaan 

Universitas Airlangga dengan nilai 

t hitung 2,749 > t tabel 1,689 

dengan taraf signifikansi 0,05. 

Begitu pula variabel efikasi diri 

yaitu imaginal experiences 

berpengaruh secara parsial terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan pada 

karyawan di perpustakaan 

Universitas Airlangga dengan nilai 

t hitung 4,649 > t tabel 1,689 

dengan taraf signifikansi 0,05. 

3. Variabel efikasi diri karyawan yang 

berpengaruh paling dominan 

terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan karyawan adalah 

mastery experiences  dengan nilai t 

hitung sebesar 8,407. Kemudian 

secara berturut-turut yaitu vicarious 

experiences, imaginal experiences, 

verbal persuasion, dan 

psychological and affective states. 

4. Hasil regresi (koefisien korelasi) 

sebesar 0,829 menunjukkan bahwa 

hubungan antara variabel efikasi 

diri dengan variabel perilaku 

berbagi pengetahuan yaitu kuat, 

karena nilai R > 0,700. Nilai R 

Square (koefisien determinasi) 

diperoleh hasil sebesar 0,687. 

Artinya besarnya pengaruh variabel 

efikasi diri  terhadap variabel 

perilaku berbagi pengetahuan yaitu 

68,7% dan sisanya 31,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak disebutkan dalam penelitian 

ini misalnya saja keadilan 

organisasi dan lama kerja seperti 

yang terdapat dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Stella A. (2015) 

yang menggunakan variabel efikasi 

diri, keadilan organisasi, dan lama 

kerja. 
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