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Abstract 

 

This study aims to see the effect together and how much influence the 

organizational culture has on knowledge sharing with archival employees at 

Gadjah Mada University. The background of this research is the increasing 

number of organizations implementing knowledge management, especially 

knowledge sharing, which is not only done on profit organizations but also on 

non-profit organizations. Based on the Gupta Govindarajan concept that 

organizational culture has a significant influence on knowledge sharing. The 

organizational culture mentioned in this study are trust, communication between 

staff, information systems, award system, and organizational structure. The 

research method used is quantitative explanatory and the sampling technique uses 

purposive sampling. From the results of survey data analysis on 44 respondents 

found a significant influence on organizational culture on knowledge sharing with 

archival employees at Gadjah Mada University. The influence of organizational 

culture on knowledge sharing is 54.7% and the rest is influenced by other factors 

not mentioned in this study. Partially, only communication and appreciation 

variables have an influence with the T test results of 2.326 for communication 

variables, and 2.601 for award variables. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh secara bersama- sama dan 

seberapa besar pengaruhnya budaya organisasi terhadap knowledge sharing pada 

pegawai kearsipan di Universitas Gadjah Mada. Latar belakang dilakukannya 

penelitian ini adalah semakin banyaknya organisasi yang mengimplementasikan 

knowledge management terutama knowledge sharing yang tidak hanya dilakukan 

pada organisasi profit saja tetapi juga pada organisasi non-profit. Berdasarkan 

konsep Gupta Govindarajan bahwa budaya organisasi memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap knowledge sharing. Adapun budaya organisasi yang 

disebutkan dalam penelitian ini yaitu kepercayaan, komunikasi antar staff, sistem 

informasi, penghargaan, dan struktur organisasi. Metode penelitian yang 

digunakan yaitu kuantitatif eksplanatif dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling. Dari hasil analisis data survey pada 44 

responden menemukan adanya pengaruh yang signifikan budaya organisasi 

terhadap knowledge sharing pada pegawai kearsipan di Universitas Gadjah Mada. 

Besar pengaruh budaya organisasi terhadap knowledge sharing sebesar 54,7% dan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor- faktor lain yang tidak disebutkan dalam 

penelitian ini. Secara parsial, hanya variabel komunikasi dan penghargaan yang 

memiliki pengaruh dengan hasil uji T sebesar 2,326 untuk variabel komunikasi, 

dan 2,601 untuk variabel penghargaan. 

 

Kata kunci : Knowledge sharing, budaya organisasi, Forum Kearsipan 

Universitas Gadjah Mada, Univeristas Gadjah Mada. 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Saat ini knowledge management bukan lagi sesuatu hal yang baru bagi 

suatu organisasi. Knowledge management ini sebagai pendorong sebuah 

organisasi untuk membedakan dirinya dari organisasi lain sehingga mampu 

menghadapi persaingan. Sayangnya organisasi merespon knowledge management 

ini hanya dengan berfokus pada praktik pengembangan teknologi serta aset- aset 

yang berwujud seperti tanah dan modal yang digunakan untuk modal bersaing 

dengan organisasi lain. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Munir dan 

Rohendi
2
 menegaskan bahwa didalam knowledge management terdapat faktor 

budaya organisasi yang menudukung implementasi dari knowledge management. 

Implementasi knowledge management yang disebutkan dalam penelitian ini 

adalah knowledge sharing. 

Faktor budaya organisasi yang telah tertanam dalam suatu organisasi 

belum tentu mampu merefleksikan pelaksanaan knowledge sharing. Artinya 
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bahwa budaya organisasi yang telah tertanam lama dapat memberikan hambatan 

dan/ atau mendukung pelaksanaan knowledge sharing. Survei dari Pauleen dan 

Mason
3
 menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi memberikan hambatan 

sebesar 45% menurut jawaban responden, dan kepemimpinan dengan 22% dari 

responden merupakan hambatan besar menuju keberhasilan pelaksanaan 

manajemen pengetahuan. Budaya organisasi yang menjadi hambatan seperti 

struktur hierarki yang rumit, kurangnya kepercayaan, kurangnya jaringan sosial, 

perbedaan usia, perbedaan gender, dan sebagainya. Berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ade Ismail, et.al.
4
, yang menggunakan konsep 

budaya organisasi milik Gupta dan Govindarajan dengan mengambil objek 

penelitian pada organisasi di Bahrain dari sektor publik dan privat. Dalam 

penelitian tersebut membuktikan bahwa budaya organisasi memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap knowledge sharing. Budaya organisasi yang disebutkan 

dalam konsep tersebut yaitu kepercayaan, komunikasi, sistem informasi, reward 

system, dan struktur organisasi. Begitu pula dengan hasil survey yang dilakukan 

oleh Chan Hun’s dalam Lendy
5
 bahwa 66,7% responden menyatakan proses yang 

paling menentukan dalam penerapan knowledge management adalah proses 

knowledge sharing dalam organisasi, sumber daya manusia 31,03%, sistem 

informasi manajemen dan strategi organisasi masing- masing 17,24%, dan lain- 

lain.  
 
Di Indonesia penerapan knowledge sharing sudah banyak dijalankan oleh 

organisasi profit, namun tidak menutup kemungkinan organisasi non-profit juga 

melakukan knowledge sharing seperti organisasi profesi pegawai kearsipan di 

Universitas Gadjah Mada yang membentuk Forum Kearsipan Universitas Gadjah 

Mada (Forsipagama). Forsipagama merupakan wadah bagi pegawai kearsipan di 

UGM untuk berdiskusi membahas berbagai macam permasalahan dibidang 

kearsipan, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan belajar beraktualisasi diri 

melalui karya tulis majalah. Tentunya pelaksanaan knowledge sharing pada 

organisasi non-profit tidak sebaik organisasi profit dimana knowledge sharing ini 

belum diterapkan secara optimal, sistematis dan terstruktur termasuk di dalam 

Forum Kearsipan Universitas Gadjah Mada. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini 

berasal dari pentingnya knowledge management yang berkaitan dengan knowledge 

sharing serta potensi dampaknya terhadap organisasi non profit seperti Forum 

Kearsipan Universitas Gadjah Mada. 

 

 

 

                                                           
3
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4
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Mohammed. 2015. Organizational Culture and Knowledge Sharing: Critical 
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Tinjauan Pustaka 

Budaya organisasi 

 Budaya organisasi merupakan unsur vital dalam knowledge sharing. 

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai asumsi dasar bersama, yang 

dipelajari oleh organisasi saat mengatasi lingkungan dan memecahkan masalah 

eksternal dan internal yang diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang 

benar untuk menyelesaikan masalah tersebut.
6
 Menurut Adam Ibrahim

7
 yang 

mengemukakan bahwa budaya mengandung makna adanya pola nilai, sikap 

tingkah laku, berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai dan lingkungannya 

yang melahirkan makna dan pandangan hidup, serta mempengaruhi sikap dan 

tingkah laku, dan budaya merupakan hasil dari pengalaman hidup, kebiasaan- 

kebiasaan serta proses seleksi terhadap norma- norma yang ada dalam cara dirinya 

berinteraksi, dan proses budaya saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. 

Sehingga setiap organisasi memiliki budaya yang unik, yang berkembang untuk 

mencerminkan identitas atau ciri khas sebuah organisasi.  

 Identitas atau ciri khas dari sebuah organisasi dapat dilihat dari dua 

dimensi yaitu terlihat dan tidak terlihat. Dimensi budaya yang terlihat tercermin 

dalam nilai, filosofi dan misi perusahaan yang dianut, sementara dimensi tak 

terlihat terletak pada set nilai yang tak terucapkan yang memandu tindakan 

karyawan dan persepsi dalam organisasi.
8
 Melalui dimensi tersebut, budaya 

organisasi memberikan ciri khas yang dapat membedakan antara organisasi satu 

dengan organisasi lainnya dalam hal berinteraksi dan bertindak dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. Hal tersebut tentunya 

berpengaruh bagi pola pikir dan cara bersikap anggota organisasi dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi seperti dalam kegiatan 

knowledge sharing. Hal ini diperjelas pula oleh pendapat Kusumadmo
9
 bahwa 

budaya organisasi memainkan serta mendorong peran pokok karyawan untuk 

bersedia bekerja sama dan saling berbagi pengetahuan.  

 Dalam penerapannya, budaya organisasi yang telah dijelaskan oleh 

beberapa ahli diatas dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif dalam 

pelaksanaan knowledge sharing. Konsep budaya organisasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu konsep budaya organisasi menurut Gupta dan Govindarajan 

yang berasal dari hasil survei mengenai bagaimana sebuah perusahaan baja yang 

bernama Nucor Corp di Amerika Serikat pada tahun 1960-an mampu bertahan 

pada kondisi dimana perusahaan- perusahaan yang serupa mengalami 

                                                           
6
 Park, H., Ribiere, V. and Schulte, W. 2004. Critical attributes of organizational 

culture that promote knowledge management implementation Success. Journal of 

Knowledge Management, Vol. 8 No. 3, pp. 106-17. 
7
 Adam Ibrahim Indrawijaya. 2010. Teori, perilaku, dan budaya organisasi. 

Bandung: Refika Aditama. Hlm. 195 
8 

McDermott, R. and O’Dell, C. 2001. Overcoming cultural barriers to sharing 

knowledge. Journal of Knowledge Management, Vol. 5 No. 1, pp. 76-85. 
9
 Kusumanto. 2013. Manajemen Strategik- Pengetahuan. Yogyakarta: Cahaya 

Atma Pustaka. 
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kemunduran.
10

 komunikasi antar karyawan, sistem informasi, rewards, dan 

struktur organisasi. Hasil survei tersebut menghasilkan temuan adanya peran 

ekologi sosial dalam manajemen pengetahuan yang ada di Nucor Corp yang 

dianalisis melalui ekologi sosialnya yang meliputi bagaimana perusahaan tersebut 

dapat mengumpulkan pengetahuannya dan bagaimana cara mereka memobilisasi 

pengetahuan. Secara singkat, hasil survei Gupta dan Govindarajan dengan 

menganalisis ekologi sosial menghasilkan faktor penentu ekologi sosial yang 

membentu budaya organisasi yaitu kepercayaan, komunikasi, sistem informasi, 

reward system, dan struktur organisasi. 

Knowledge Sharing 

Sebuah pengetahuan akan berubah menjadi informasi yang terstruktur 

tersebut apabila terdapat manajemen pengetahuan yang mengatur dan mengelola 

agar jika suatu saat dibutuhkan akan mudah untuk digunakan kembali. 

Manajemen pengetahuan dapat digambarkan sebagai sebuah dorongan yang baik 

bagi organisasi yang didalamnya terdapat kebiasaan dan kemauan pekerja 

pengetahuan untuk mencari, menangkap, memahami, dan menyampaikan sumber- 

sumber pengetahuan yang mereka dapatkan. Salah satu implementasi manajemen 

pengetahuan yaitu berbagi pengetahuan atau knowledge sharing.  Konsep 

knowledge sharing menurut David Gurteen dalam kutipan buku Pawit Yusuf
11

 

adalah suatu gambaran kondisi interaksi antar orang dalam bentuk proses 

komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan diri setiap 

anggotanya. Di dalam knowledge sharing ini seseorang dapat memberikan dan 

menerima pengetahuan dan informasi dari anggota lainnya. 

Menurut Nonaka dan Takeuchi
12

 bahwa berbagi pengetahuan dianggap 

sebagai proses interaksi sosial antar individu dan tidak dapat dilakukan hanya 

dengan satu orang saja. Menurut Lin
13

 knowledge sharing tidak hanya terjadi 

antar individu saja, tetapi terjadi pula pada organisasi. Pada tingkat individu 

knowledge sharing terjadi hanya melibatkan dua individu yang berkomunikasi 

untuk saling menyampaikan dan/ atau memperoleh pengetahuan. Dari pendapat 

itulah knowledge sharing dianggap merupakan cara yang efektif dalam 

mendapatkan modal intelektual seseorang. Sehingga konsep knowledge sharing 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan konsep milik Kimiz 

Dalkir
14

 bahwa knowledge sharing sebagai kegiatan menyebarkan pengetahuan 

                                                           
10

 Anil K. Gupta dan Vijay Govindarajan. 2000. Knowledge Management’s Social 

Dimension: Lessos from Nucor Steel. Sloan Management Review. 42(1) Hlm. 71-

80. 
11

 Pawit M. Yusup. 2012. Perspektif Manajemen Pengetahuan, Informasi, 

Komunikasi, Pendidikan, dan Perpustakaan. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 344. 
12

 Nonaka, I. Dan Takeuchi, H. 1995. The Knowledge creating company. Oxford 

University Press, New York, NY. 
13

 Lin, F.H. 2007. Knowledge Sharing and Firm Innovation Capability. An 

Empirical Study. International Journal of Manpower. 28(3), pp. 315-332. 
14

 Kimiz Dalkir. 2005. Knowledge Management in Theory and Practice. Mc Gill 

University: Elsevier Inc. 
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antar dua individu, atau lebih yang mana satu orang yang mengkomunikasikan 

pengetahuan dan yang lainnya menyerap pengetahuan tersebut dimana 

pengetahuan dapat berupa tacit dan eksplisit.  

Kerangka Berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perumusan Hipotesis 

H0 : Variabel budaya organisasi yang terdiri dari kepercayaan, komunikasi, 

sistem informasi, penghargaan, dan struktur organisasi secara bersama- sama 

tidak berpengaruh terhadap knowledge sharing pada pegawai kearsipan di 

Universitas Gadjah Mada 

H1 : Variabel budaya organisasi yang terdiri dari kepercayaan, komunikasi, 

sistem informasi, penghargaan, dan struktur organisasi secara bersama- sama 

berpengaruh terhadap knowledge sharing pada pegawai kearsipan di Universitas 

Gadjah Mada 

 

Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 

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 budaya organisasi sebagai variabel bebas terhadap knowledge sharing yang 

sebagai variabel terikat. 

 

Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat 2 variabel yakni variabel bebas (budaya organisasi ) 

dan variabel terikat (knowledge sharing). Adapun indikator- indikator pada 

variabel bebas yaitu: 

1. Kepercayaan 

a) Ability, b) benevolence, c) integrity 

2. Komunikasi 

Budaya Organisasi (X) 

Kepercaya

an (X1) 

Komunik

asi (X2) 

Sistem 

Informasi 

Pengharga

an(X4) 

Struktur 

Organisas

Knowledge Sharing 

(Y) 
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a)  Penggunaan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi, b) Intensitas 

dalam berkomunikasi, c) Bentuk interaksi yang terjalin 

3. Sistem informasi 

a) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, b)   Efektivitas 

penggunaan teknologi untuk knowledge sharing, c) pemanfaatan 

teknologi untuk problem solving  

4. Penghargaan 

a) Bentuk penghargaan yang diberikan, b) Strategi pemberian rewards 

didasarkan pada kegiatan knowledge sharing 

5) Struktur organisasi 

a) Relasi antara anggota dengan pengurus organisasi, b) Komitmen yang 

dibangun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 

Adapun indikator- indikator pada variabel terikat yaitu: 

1. Adanya pengalaman dan keahlian yang dimiliki untuk dibagikan ke orang 

lain 

2. Adanya kemampuan bekerjasama untuk mendapatkan informasi dan 

pengetahuan 

3. Adanya sumber informasi yang dibagikan 

4. Adanya keterbukaan diri untuk berbagi pengetahuan  

5. Kemauan karyawan dalam melakukan kegiatan diskusi 

6. Materi yang disampaikan karyawan dalam melakukan kegiatan knowledge 

sharing 

7. Alokasi waktu yang dibutuhkan karyawan dalam melakukan knowledge 

sharing 

8. Media yang digunakan karyawan dalam kegiatan knowledge sharing 

9. Kebijakan forum terkait diskusi 

10. Penyimpanan pengetahuan eksplisit sebagai hasil dari diskusi 

11. Penemuan kembali dokumen, informasi, dan pengetahuan hasil kegiatan 

knowledge sharing 

 

Hasil Pembahasan 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Knowledge Sharing 

Berdasarkan hasil tanggapan responden yang diuraikan pada bab tiga, 

secara keseluruhan variabel budaya organisasi yang terdiri dari kepercayaan, 

komunikasi, sistem informasi, penghargaan (rewards), dan struktur organisasi 

memiliki nilai rata- rata sebesar 3,96 dengan kategori tinggi. Artinya bahwa 

budaya organisasi yang terbentuk di dalam Forsipagama cukup mempengaruhi 

anggotanya untuk melakukan kegiatan knowledge sharing. Sedangkan pada 

variabel knowledge sharing memiliki nilai rata- rata 3,90 dengan kategori tinggi, 

dapat diartikan bahwa kegiatan knowledge sharing di Forsipagama berjalan 

dengan lancar karena adanya kemauan dari anggota yang tinggi untuk melakukan 

knowledge sharing. Untuk mengetahui apakah variabel budaya organisasi 

berpengaruh terhadap knowledge sharing melalui hasil f hitung > f tabel. Hasil 

analisis pada tabel III.27 menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi yang 

terdapat di Forsipagama secara bersama- sama atau simultan mempengaruhi 

knowledge sharing dengan hasil f hitung melebihi hasil f tabel yaitu 9,194, 
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sedangkan f tabel 2,46. Artinya dalam penelitian ini keberhasilan knowledge 

sharing dipengaruhi oleh adanya keseluruhan variabel budaya organisasi 

(kepercayaan, komunikasi, sistem informasi, penghargaan, dan struktur 

organisasi). Hasil analisis ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Ade Ismail
15

 bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel budaya organisasi terhadap knowledge sharing.  

Hasil analisis pada tabel III.24 tentang analisis regresi linier berganda 

diperoleh nilai 15,203 adalah besarnya koefisien regresi variabel independent (X) 

yang berarti apabila terjadi perubahan pada variabel X maka akan diikuti dengan 

perubahan pada variabel Y sebesar 15,203, atau dapat dikatakan apabila budaya 

organisasi meningkat, maka variabel knowledge sharing juga akan tinggi atau 

meningkat. Begitu pula sebaliknya. 

Hasil analisis tabel III.25 tentang perhitungan koefisien deteminasi yang 

yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi pengaruh Budaya 

Organisasi terhadap Knowledge Sharing serta mengetahui keeratan hubungan 

kedua variabel tersebut. Diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,547 hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independent X (Budaya Organisasi) memberikan 

kontribusi terhadap variabel dependent Y (Knowledge Sharing) sebesar 54,7% 

dan setelah disesuaikan nilai sisanya 45,3% yang dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk nilai koefisien 

korelasi (R) yang menunjukkan keeratan hubungan antara variabel independent X 

(Budaya Organisasi) dengan variabel dependent Y (knowledge sharing) sebesar 

0,740. Artinya, jika nilai koefisien korelasi tersebut mendekati 1 maka hubungan 

semakin erat antara kedua variabel. Maka nilai tersebut menunjukkan derajat 

hubungan variabel independent X (Budaya Organisasi) terhadap variabel 

dependent Y (knowledge sharing) dengan kategori kuat. 

Dengan demikian hasil dari penelitian ini adalah menolak H0 yang 

menyatakan “tidak ada hubungan antara budaya organisasi terhadap knowledge 

sharing pada arsiparis di Universitas Gadjah Mada” dan menerima H1 yang 

menyatakan “ada hubungan antara budaya organisasi terhadap knowledge sharing 

pada arsiparis di Universitas Gadjah Mada”. Hubungan keduanya menunjukkan 

bahwa budaya organisasi secara simultan mempengaruhi knowledge sharing pada 

arsiparis di Universitas Gadjah Mada. Dengan adanya budaya organisasi ini dapat 

mengendalikan anggotanya untuk bersikap diantara anggota lainnya maupun 

dengan anggota lain diluar organisasi. Hal tersebut tentunya juga akan 

berpengaruh pada pola pikir dan cara bersikap anggota organisasi dalam 

menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi seperti dalam kegiatan 

knowledge sharing. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pendapat dari 

Kusumadmo
16

 bahwa budaya organisasi memainkan serta mendorong peran 

pokok karyawan untuk bersedia bekerjasama dan saling berbagi pengetahuan. 

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Ismail Al- Alawi, et.al. di 

tahun 2015, Tong et al. di tahun 2011,
 
Jo di tahun 2011, dan Sunita Rega, et.al. di 

                                                           
15

 Ade Ismail Al- Awali, Nayla Youfif Al-Marzooqi dan Yasmeen Fraidoon 

Mohammed. Op.cit. 
16

 Kusumanto. 2013. Op.cit. 
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tahun 2015, yang mengemukakan bahwa budaya organisasi memberikan pengaruh 

yang signifikan terhadap knowledge sharing. Dengan adanya budaya organisasi 

yang mendorong knowledge sharing tersebut akan mengarah pada pencapaian 

tujuan sehingga meningkatkan kinerja keseluruhan organisasi. 

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Knowledge Sharing Secara Parsial 

1. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Knowledge Sharing 

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa hipotesis pertama ditolak 

yaitu secara parsial variabel kepercayaan (trust) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap knowledge sharing. Hal ini dibuktikan dari hasil tabel 3.26 

yang menunjukkan nilai t hitung lebih kecil daripada t tabel yakni -0,248 < 2,024. 

Penilaian anggota mengenai kepercayaan terhadap knowledge sharing 

menunjukkan kategori tinggi dengan skor rata- rata sebesar 4,02 artinya adalah 

kepercayaan yang terjalin antar anggota Forsipagama dapat dikatakan baik. Pada 

variabel ini terdapat pernyataan berkaitan dengan indikator yang disebutkan oleh 

Max Evans
17

 bahwa kunci keberhasilan knowledge sharing adalah adanya 

kepercayaan antar karyawan dimana cara mengukur trust menggunakan tiga 

komponen yaitu ability, benevolence, dan integrity.  

Menurut Hsu Bi Fen
18

 bahwa karyawan dapat saling percaya satu sama 

lain maka mereka akan lebih bersedia membagi sumber daya atau keahliannya 

tanpa merasa khawatir akan diambil keuntungannya oleh pihak lain. Pendapat 

tersebut dipertegas lagi oleh Vathsala
19

 yang mengatakan bahwa kepercayaan 

menjadi salah satu faktor penting dalam suatu kelompok kerja maupun organisasi 

untuk menciptakan suasana untuk knowledge sharing. Begitu pula dengan 

pembuktian penelitian yang dilakukan Ade Ismail Al- Alawi, et.al.
20

 mengatakan 

bahwa kepercayaan memberikan pengaruh positif terhadap knowledge sharing, 

namun kepercayaan tersebut sulit untuk diprediksi karena kompleksitas sifat 

manusia yang tidak semua orang akan memiliki kepercayaan yang sama terhadap 

orang lain.  

Anggota Forsipagama yang memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda- 

beda dengan status yang berbeda pula, maka kepercayaan diri, keterbukaan, dan 

kemampuan bersosialisasi mereka juga tidak akan sama. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil probing bahwa anggota Forsipagama masih merasa kurang adanya 

                                                           
17

 M. Max Evans. 2013. Is Trust The Most Important Human Factor Influencing 

Knowledge Sharing In Organizations. Journal of Information and Knowledge 

Management. 12(4) pp.1-18.  
18

 Hsu, Bi Fen., Wu, Wei L., & Yeh, Song Ryh. 2009. Interpersonal Trust and 

Knowledge Sharing: Moderating Effects of Individual Altruism and A Social 

Interaction Environment. Social Behavior and Personality. Vol 37. No.1. 
19

 Vathsala Wickramasinghe dan Ruvini Widyaratne. 2012. Effect of interpersonal 

trust, team leader support, rewards, and knowledge sharing mechanism on 

knowledge sharing in project teams. The journal of information and knowledge 

management system. Emerald Group Publishing. 42 (2). Pp. 214-136 
20

 Ade Ismail Al- Alawi, Nayla Youfif Al-Marzooqi dan Yasmeen Fraidoon 

Mohammed. op.cit. 
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kedekatan, kurang meyakini akan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh 

rekan kerja, dan tidak nyaman dalam menjalin hubungan antar anggota, sehingga 

berdampak pada kepercayaan yang dibangun satu sama lain. Selain hasil probing, 

dapat dilihat pula dari daftar anggota yang jumlahnya selalu mengalami 

penambahan dan pengurangan. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan 

anggota yang berstatus pengelola arsip yang selalu berganti- ganti tergantung 

masa kontrak yang mereka jalani untuk menjadi pengelola arsip. Alasan lain juga 

disebabkan kurangnya waktu untuk bertemu tatap muka karena kesibukan 

masing- masing di setiap unit, sehingga semakin mempersulit adanya kedekatan 

yang terjalin antar anggota. Dari hasil probing tersebut mengindikasikan bahwa 

anggota Forsipagama memiliki karakteristik individualistik yang berbeda- beda 

terhadap pelaksanaan knowledge sharing, sehingga memunculkan nilai yang 

negatif.  

Secara keseluruhan nilai dari semua pernyataan pada variabel kepercayaan 

mempunyai penilaian baik walaupun variabel ini tidak berpengaruh pada 

knowledge sharing pada pegawai kearsipan di Universitas Gadjah Mada. Hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bekti Meirina
21

 yang 

mengungkapkan bahwa kepercayaan mempengaruhi knowledge sharing pada 

karyawan perpustakaan di ITS. 

2. Pengaruh Komunikasi Terhadap Knowledge Sharing 

Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hipotesis pertama 

diterima yaitu variabel komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

knowledge sharing yang dapat dilihat pada tabel 3.26 dimana hasil t hitung lebih 

besar daripada t tabel yakni 2,326 > 2,024. Penilaian anggota mengenai 

komunikasi ini masuk kedalam kategori tinggi dengan skor rata- rata sebesar 4,14. 

Artinya iklim komunikasi yang terjalin antar anggota Forsipagama yang diperoleh 

masing- masing anggota sudah berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena 

berdasarkan hasil probing yang dilakukan oleh peneliti bahwa komunikasi yang 

terjalin baik secara langsung maupun tidak langsung antar anggota. Komunikasi 

yang dilakukan secara langsung atau formal seperti  kegiatan knowledge sharing 

yang dilakukan setiap tiga bulan sekali secara tatap muka, sedangkan komunikasi 

tidak langsung terjadi melalui perantara teknologi yaitu grup Whats’up. Hal ini 

menandakan bahwa kegiatan knowledge sharing tidak hanya dilakukan setiap tiga 

bulan sekali, namun juga setiap saat melalui media komunikasi. Keadaan ini 

sesuai dengan pendapat O’dell dan Grayson
22

 bahwa melalui interaksi formal dan 

informal, hubungan antar anggota dinilai sangat penting dalam menyebarkan 

pengetahuan organisasi. 

                                                           
21

 Bekti Meirina Srimardika. 2017. Pengaruh Kepercayaan Karyawan (Trust) 

Terhadap Knowledge Sharing pada Karyawan Perpustakaan Institut Teknologi 

Sepuluh Nopember (ITS). Skripsi Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan 

Universitas Airlangga. 
22

 O’dell dan Grayson. 1998. If Only We Knew What We Know: Identification and 

Transfer of Internal Best Practice. California Management Review. Vol 40(2), pp. 

242-266. 
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Leonard dan Sensiper
23

 juga menjelaskan urgensi hubungan sosial antar 

individu dalam organisasi bahwa dialog, komunikasi, dan interaksi dalam 

kelompok sangat penting untuk mendukung aktivitas pegawai yang saling 

berkaitan bidangnya.
 
Dalam hal ini arsiparis dan pengelola arsip saling berkaitan 

karena berada dalam satu bidang yang sama yaitu mengelola, merawat, dan 

melayankan arsip kepada penggunanya. Sehingga komunikasi dan interaksi antar 

anggota menjadi penting untuk membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan dan 

permasalahan yang dihadapi di bidang kearsipan. Secara keseluruhan nilai dari 

semua pernyataan pada variabel komunikasi mempunyai penilaian yang baik dan 

memberikan pengaruh terhadap knowledge sharing pada pegawai kearsipan di 

Universitas Gadjah Mada. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Triana
24

, dkk. juga membuktikan bahwa komunikasi berpengaruh signifikan 

terhadap knowledge sharing di Hotel Gadjah Mada Graha Malang dengan 

koefisien sebesar 0,411, serta penelitian yang dilakukan Ade Ismail, et.al., bahwa 

komunikasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap knowledge sharing 

pada organisasi swasta maupun pemerintahan. 

3. Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Knoweldge Sharing 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan  bahwa hipotesis pertama 

ditolak yaitu variabel sistem informasi secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap knowledge sharing dengan hasil t hitung lebih kecil 

daripada t tabel yakni 0,597< 2,024. Penilaian anggota mengenai sistem informasi 

yang digunakan masuk dalam kategori tinggi dengan skor rata- rata 4,12. Artinya 

sistem informasi atau teknologi yang digunakan oleh masing- masing anggota 

Forsipagama mampu memperlancar proses knowledge sharing karena adanya 

aplikasi What’s up. Namun disisi lain berdasarkan hasil probing yang telah 

dilakukan oleh peneliti seperti pada pernyataan (X61) diketahui bahwa ada faktor 

yang menyebabkan sistem informasi tidak memberikan pengaruh terhadap 

knowledge sharing yaitu materi diskusi yang telah disampaikan tidak semuanya 

disimpan oleh masing- masing anggota meskipun sudah diberikan secara 

hardcopy, sehingga mereka kesulitan apabila sewaktu waktu ingin mengakses 

kembali materi- materi yang telah dibagikan sebelumnya. Hal tersebut terjadi 

karena tidak semua anggota Forsipagama sadar akan pentingnya menyimpan 

pengetahuan yang telah dibagikan. Terlebih Forsipagama ini tidak memiliki 

sistem informasi sebagai pendukung kegiatan knowlegde sharing. Melihat 

berbagai kemudahan yang dapat diperoleh jika sebuah organisasi mempunyai 

sistem informasi seperti membantu efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan 

organisasi, serta membantu penyediaan maupun pertukaran informasi atau 

pengetahuan yang akan sangat bermanfaat dalam pembuatan keputusan. 

                                                           
23

 Leonard, D. Dan Sensiper. 1998. The Role of Tacit Knowledge in Group 

Innovation. California Management Review. 40 (3): 112-132 
24

 Agnes Triana, Hamidah Nayati Utami, dan Ika Ruhana. Op.cit. 

https://media.neliti.com/media/publications/87015-ID-pengaruh-komunikasi-

organisasi-terhadap.pdf. Diakses pada 25 Desember 2018, pukul 20.36 

https://media.neliti.com/media/publications/87015-ID-pengaruh-komunikasi-organisasi-terhadap.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/87015-ID-pengaruh-komunikasi-organisasi-terhadap.pdf
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Menurut Ade Ismail Al- Alawi, et.al.
25

 yang menyatakan bahwa seiring 

peningkatan sistem informasi yang digunakan, maka knowledge sharing yang 

dilakukan juga semakin mudah. Kemudahan tersebut dapat dilihat dari manfaat 

yang diperoleh dari adanya sistem informasi. Seperti yang dikemukakan oleh 

Razmerita et.al.
26

, bahwa sistem informasi dalam organisasi dapat memfasilitasi 

pengelolaan dan eksternalisasi pengetahuan, baik pengetahuan individu maupun 

organisasi. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth F. Cabrera dan 

Angel Cabrera
27

 bahwa melalui knowlegde management yang di dalamnya 

terdapat teknologi dan kompensasi atau reward berpengaruh terhadap kegiatan 

knowledge sharing. Sehingga dengan bantuan teknologi informasi dapat 

menyederhanakan tugas dan membantu dalam kegiatan knowledge sharing 

dengan orang lain.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan pendapat 

yang telah dikemukakan oleh para ahli bahwa sistem informasi tidak 

mempengaruhi kegiatan knowledge sharing pada pegawai kearsipan di 

Universitas Gadjah Mada. Hal ini terjadi karena adanya faktor belum adanya 

sistem informasi yang dimiliki Forsipagama menjadikan pengetahuan tidak 

semuanya dapat diakses kembali. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan pendapat para ahli, dimana variabel sistem informasi secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap knowledge sharing pada pegawai 

kearsipan di Universitas Gadjah Mada.  

4. Pengaruh Penghargaan Terhadap Knowledge Sharing 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama 

diterima yaitu variabel rewards secara parsial memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap knowledge sharing dengan hasil t hitung lebih besar daripada t 

tabel yakni 2,601 > 2,024. Penilaian variabel rewards berdasarkan anggapan para 

anggota menunjukkan kategori yang tinggi dengan skor rata- rata sebesar 3,77. 

Artinya rewards yang diberikan oleh Forsipagama memberikan cukup kepuasan 

untuk anggotanya. 

Menurut Gelder
28

 bahwa seseorang yang diberi insentif atau rewards atas 

nilai pengetahuan yang dimiliki akan memberikan usaha yang lebih besar 

dibandingkan seseorang yang tidak diberi insentif. Dalam hal ini penghargaan 

yang diberikan Forsipagama untuk anggotanya yaitu berupa sertifikat yang sangat 

berguna untuk menunjang SKP (Sistem Kredit Pegawai). Melalui sertifikat ini 

                                                           
25

 Ade Ismail Al- Alawi, Nayla Youfif Al-Marzooqi dan Yasmeen Fraidoon 

Mohammed. op.cit. 
26

 Razmerita, Kirchner dan Nielsen. 2016. What Factors Influence Knowledge 

Sharing in Organization? A Social Dilemma Perspective of Social Media 

Communication. Journal of Knowledge Management. Vol. 20(6), pp. 1225-1246. 
27

 Elizabeth F. Cabrera dan Angel Cabrera. 2010. Fostering Knowledge Sharing 

Through People Management Practices. Glendale 
28

 Gelder, S. Van. 2011. The effectiveness of kanolwedge sharing and 

collaboration in creating high performacne work teams. Diss. Pepperdine 

university. 
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khususnya arsiparis menjadi berlomba- lomba untuk mengumpulkan angka kredit 

mereka melalui kegiatan knowledge sharing. 

Pendapat ahli diatas juga dibuktikan dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Ade Ismail Al- Alawi, et.al.
29

 yang mengungkapkan bahwa 

rewards memberikan pengaruh yang positif terhadap knowledge sharing pada 

organisasi swasta maupun pemerintahan. Dalam temuannya tersebut juga 

menambahkan bahwa agar penghargaan berhasil dalam memotivasi anggotanya, 

maka harus dirancang dengan baik sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Hal ini 

sesuai dengan Forsipagama yang menyediakan penghargaan berupa sertifikat dari 

kegiatan knowledge sharing yang disesuaikan dengan kebutuhan anggota 

Forsipagama untuk menambah angka kredit. Sehingga rewards tersebut 

memberikan pengaruh positif dalam memberikan motivasi untuk bersedia 

melakukan knowledge sharing. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dan peneliti 

terdahulu dimana rewards memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

knowledge sharing. 

5. Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Knowledge Sharing 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak yaitu 

variabel struktur organisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

knowledge sharing dengan hasil t hitung lebih kecil daripada t tabel yakni 1,072 < 

2,02439. Penilaian variabel struktur organisasi berdasarkan anggapan anggota 

menunjukkan kategori tinggi dengan skor rata- rata 3,77. Artinya anggota 

menganggap struktur organisasi yang ada sudah memiliki fleksibilitas dan 

memberikan peran dan hak yang sesuai dengan anggotanya. Namun hal ini 

menjadi tidak berpengaruh karena dilatarbelakangi oleh kurangnya sosialisasi 

AD/ART yang dimiliki Forsipagama dan tidak adanya pemberian sanksi apapun.  

Menurut Pandey dan Dutta
30

 bahwa struktur organisasi memainkan peran 

dalam memfasilitasi dan mengarahkan pengembangan knowledge sharing. 

Pendapat tersebut dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang 

dilakukan oleh Ade Ismail Al- Alawi, et.al.
31

 yang mengatakan bahwa struktur 

organisasi memberikan penaruh positif terhadap knowledge sharing yang 

diakibatkan karena adanya aspek- aspek tertentu dari struktur organisasi seperti 

pengambilan keputusan partisipatif, dan kemudahan arus informasi. Penelitian 

lain yang dilakukan oleh Steiger et.al.
32

. menemukan bahwa keberhasilan 

manajemen pengetahuan dipengaruhi oleh tipe struktur organisasi. 

                                                           
29

 Ade Ismail Al- Alawi, Nayla Youfif Al-Marzooqi dan Yasmeen Fraidoon 

Mohammed. op.cit. 
30

 Pandey, S. C., & Dutta, A. 2013. Role of knowledge infrastructure capabilities 

in knowledge management.Journal of knowledge management,17(3), pp 435-453 
31
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Mohammed. op.cit. 
32

 Steiger et.al. 2014. An Examination of The Influence of Organizational 

Structure Type and Management Levels on Knowledge Management Practice In 
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Secara keseluruhan penelitian ini berbeda dengan pendapat yang telah 

dikemukakan oleh para ahli diatas bahwa struktur organisasi tidak mempengaruhi 

kegiatan knowledge sharing pada pegawai arsip di Universitas Gadjah Mada. 

Namun hasil penelitian ini sesuai dengan temuan yang dilakukan oleh 

Dwimadyasari dan Susanty
33

 bahwa faktor organisasional tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap knowlegde sharing di PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jawa Barat dan Banten. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji f yang menguji variabel budaya organisasi secara 

simultan atau bersama- sama ternyata memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap knowledge sharing pada pegawai kearsipan di Universitas Gadjah Mada. 

Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel yang terdapat di dalam budaya 

organisasi secara bersama- sama dapat meningkatkan secara langsung knowledge 

sharing pada pegawai kearsipan di Universitas Gadjah Mada. Hasil tersebut 

dibuktikan dengan hasil pengujian bahwa f hitung > f tabel yakni  7,83 > 2,46. 

Dan besarnya pengaruh variabel Budaya Organisasi (independent) terhadap 

knowledge sharing ditentukan oleh R Square sebesar 50,7% dengan signifikansi 

0,000. Sedangkan nilai koefisien korelasi (R) menunjukkan keeratan hubungan 

antara variabel independent dengan variabel dependent sebesar 0,712, nilai 

tersebut menunjukkan derajat hubungan variabel independen terhadap variabel 

dependent dengan kategori kuat. 

Terdapat 5 variabel bebas budaya organisasi yang diteliti dalam penelitian 

ini. Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, maka terdapat 3 variabel bebas 

yang tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap knowledge sharing 

yaitu variabel trust, sistem informasi, dan struktur organisasi. Hal ini dibuktikan 

dengan hasil t hitung lebih kecil daripada t tabel yaitu variabel trust yakni -0,248 

< 2,024, variabel sistem informasi yakni 0,597< 2,024, dan variabel struktur 

organisasi yakni 1,072 < 2,024. Sedangkan terdapat 2 variabel bebas yang 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap knowledge sharing yaitu variabel 

komunikasi dan rewards. Hal ini dibuktikan dengan hasil t hitung lebih besar 

daripada t tabel yaitu untuk variabel komunikasi yakni 2,326 > 2,024, dan variable 

rewards yakni 2,601 > 2,024. 

Dari kelima variabel bebas budaya organisasi tersebut, variabel rewards 

merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap knowledge sharing pada 

pegawai kearsipan di Universitas Gadjah Mada dengan nilai t hitung 2,601. 

Variabel selanjutnya yang berpengaruh signifikan yaitu variabel komunikasi 

dengan nilai t hitung sebesar 2,326. 

                                                                                                                                                               

Organization. International Journal of Business and Management. Vol. 9 (6), pp. 

43-57. 
33

 Vira Dwimadyasari dan Ade Irma Susanty. 2015. Pengaruh Faktor Individu, 
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Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang ada, berikut ini saran 

yang dapat disampaikan bagi Pegawai Kearsipan di Universitas Gadjah Mada dan 

untuk peneliti selanjutnya: 

Kepercayaan antar anggota Forsipagama dapat tumbuh melalui interaksi dan 

kedekatan yang intens yang dapat dibangun antar anggotanya. Namun karena 

adanya faktor perbedaan status pegawai dimana hal tersebut terjadi karena sering 

terjadi perubahan jumlah anggota pengelola arsip maka tidak semua anggota 

mampu percaya dengan orang- orang baru yang bergabung didalam forum. Hal 

tersebut dapat disiasati dengan melibatkan kegiatan- kegiatan yang melibatkan 

kerjasama tim di setiap kegiatan diskusi atau diluar kegiatan rutin seperti praktek 

pemberkasan yang mengharuskan bekerja secara tim, membuat studi kasus yang 

harus dipecahkan secara tim, outbond, dan sebagainya yang dapat menumbuhkan 

kedekatan, dan keakraban antar anggota baru dan anggota lama sehingga mampu 

menciptakan kepercayaan antar anggota. 

Keberadaan sistem informasi untuk menunjang kegiatan knowledge sharing 

pada pegawai kearsipan di Universitas Gadjah Mada belum optimal karena hanya 

mengandalkan aplikasi what’s up sebagai media sharing materi diskusi secara 

informal. Perlu adanya sistem informasi yang menyimpan hasil kegiatan 

knowledge sharing baik berupa foto- foto kegiatan maupun materi diskusi yang 

mudah ditemukan kembali oleh anggota Forsipagama jika sewaktu- waktu 

membutuhkan materi yang sudah pernah didiskusikan. Misalnya adanya sistem 

informasi berupa repository atau database Forsipagama.  

Sifat fleksibilitas pada Forum Kearsipan Universitas Gadjah Mada 

sebaiknya mempunyai batasan- batasan tertentu untuk mendisplinkan anggotanya 

dengan membuat peraturan atau sanksi yang disesuaikan dengan kondisi 

keanggotaannya. Sehingga Forsipagama khususnya pengurus inti perlu melakukan 

sosialisasi AD/ART terutama jika ada peraturan yang mengharuskan anggotanya 

untuk mematuhi aturan tersebut. 

Bagi peneliti berikutnya diharapkan menggunakan pengukuran budaya 

organisasi dengan model, teori dan indikator yang baru seperti konsep budaya 

organisasi milik Robin P. Stephen yaitu inovasi dan pengambilan resiko, perhatian 

ke hal yang rinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan 

kemantapan. 
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