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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya berprofesi 

sebagai petani. Indonesia termasuk negara agraris dengan mayoritas penduduknya 

bekerja di bidang pertanian. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki 

sumber daya alam yang beraneka ragam dan memiliki wilayah yang cukup luas. 

Mungkin hal ini yang membuat Indonesia menjadi salah satu Negara agraris 

terbesar di dunia. Di negara agraris, pertanian memiliki peranan yang penting baik 

di sektor perekonomian ataupun pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan,dengan 

semakin bertambahnya penduduk maka konsumsi pangan juga akan meningkat 

sehingga dapat meningkatkan perekonomian bagi petani. Salah satu faktor penentu 

dalam pertanian adalah pupuk. Pupuk merupakan material yang dibutuhkan media 

tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara selain itu pupuk digunakan 

suplemen bagi media tanam atau tanaman. 

 Salah satu perusahaan BUMN yang memproduksi pupuk adalah PT 

Petrokimia Gresik. Perusahaan tersebut merupakan produsen pupuk di Indonesia, 

yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya (1962). Kontrak 

pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku 

pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 

tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari jadi 

PT Petrokimia Gresik. 
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 PT Petrokimia Gresik merupakan Produsen Pupuk Terlengkap di Indonesia 

yang memproduksi berbagai macam pupuk, seperti : Urea, ZA,  ZK, NPK Phonska 

SP-36, NPK Kebomas, dan pupuk organik  Petroganik.  PT Petrokimia Gresik juga 

memproduksi produk non pupuk, antara lain  Asam Sulfat, Asam Fosfat, Amoniak, 

Dry Ice, Aluminum Fluoride, Cement Retarder, dll. 

Dalam perjalannya, PT Petrokimia Gresik telah mengalami sejumlah 

perubahan status, diantaranya adalah sebagai Perusahaan Umum (Perum) 

berdasarkan PP No. 55/1971, lalu berubah menjadi Persero berdasarkan PP No. 

35/1974 jo PP No. 14/1975, dan sekarang sebagai anggota Holding PT Pupuk 

Indonesia (dahulu PT Pupuk Sriwidjaja) berdasarkan PP No. 28/1997. 

PT Petrokimia Gresik menempati lahan seluas 450 hektare yang berlokasi 

di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2012 ini, PT Petrokimia 

Gresik dipercaya oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 

5,4 juta ton, atau meningkat 1,6 juta ton dibandingkan tahun 2011. Hal ini 

menjadikan PT Petrokimia Gresik sebagai produsen pupuk yang memasok 50% 

kebutuhan pupuk subsidi nasional. Selain  sebagai perusahaan yang memenuhi 

kebutuhan pupuk subsidi nasional keberadaan PT Petrokimia Gresik adalah untuk 

mendukung program Pemerintah dalam rangka meningkatkan produksi pertanian 

dan ketahanan pangan Nasional. 

PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan yang besar dalam bidang 

persaingannya. Tentunya sebuah perusahaan besar tersebut melalui proses yang 

panjang. Dan selama proses berkembang menjadi perusahaan yang besar itu sendiri 

perlunya langkah strategis untuk mengelola pengetahuan supaya pengetahuan yang 

telah didapat perusahaan di masa lampau dapat digunakan sebagai sarana 
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pembelajaran oleh setiap individu maupun perusahaan untuk dapat memenuhi serta 

menuntunnya dalam berpikir, beraktivitas sehingga menghasilkan kinerja yang 

lebih positif. Oleh karena itu, PT Petrokimia Gresik mengambil langkah strategis 

untuk mengelola aset yang berupa pengetahuan perusahaan dengan cara 

menerapkan knowledge management. 

Pengelolaan aset berupa pengetahuan dengan cara knowledge management 

yang ada di PT Petrokimia Gresik juga didasarkan karena jumlah karyawan yang 

cukup banyak sehingga membutuhkan langkah strategis untuk memaksimalkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan- karyawan PT Petrokimia Gresik. 

Berdasarkan data pada Januari 2018, PT Petrokimia Gresik memiliki sebanyak 

3.245 karyawan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dari jumlah 

tersebut, lebih didominasi oleh karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari 20 

tahun, yang tentunya memiliki pengetahuan dari pelatihan yang diberikan 

perusahaan maupun pengalaman dalam menjalankan pekerjaannya. Pengalaman 

dan pengetahuan yang didapat dari pelatihan dan pengalaman bekerja ini harus 

dikelola oleh perusahaan supaya pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat 

digunakan oleh karyawan lain, sebagai dasar pertimbangan pengambilan 

keputusan, sebagai pedoman dalam bekerja. 

Manajemen pengetahuan (knowledge management) ialah suatu rangkaian 

kegiatan yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk mengidentifikasi, 

menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan 

kembali, diketahui, dan dipelajari di dalam organisasi. Kegiatan ini biasanya terkait 

dengan objektif organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu seperti 
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pengetahuan bersama, peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif, atau tingkat 

inovasi yang lebih tinggi. 

Konsep manajemen pengetahuan ini meliputi pengelolaan sumber daya 

manusia (SDM) dan teknologi informasi (TI) dalam tujuannya untuk mencapai 

organisasi perusahaan yang semakin baik sehingga mampu memenangkan 

persaingan bisnis. Perkembangan teknologi informasi memang memainkan peranan 

yang penting dalam konsep manajemen pengetahuan. Hampir semua aktivitas 

kehidupan manusia akan diwarnai oleh penguasaan teknologi informasi, sehingga 

jika berbicara mengenai manajemen pengetahuan tidak lepas dari pengelolaan. 

Pengetahuan adalah aset yang sangat berharga bagi perusahaan. Semakin 

banyak pengetahuan yang dimiliki oleh Stakeholder dari sebuah perusahaan, akan 

membuat perusahaan tersebut menjadi semakin maju. Knowledge 

Management dapat membantu perusahaan untuk melakukan sharing pengetahuan 

seputar proses bisnis, masalah-masalah yang terjadi pada setiap unit kerja, hingga 

berbagi pengalaman tentang hal-hal di luar pekerjaan yang bermanfaat bagi 

pengembangan pengetahuan dari karyawan perusahaan.  Jika dilihat dari 

definisinya, Knowledge Management adalah sebuah proses yang membantu 

organisasi dalam mengidentifikasi, memilih, mengorganisasikan, menyebarkan, 

dan memindahkan informasi penting dan pengalaman yang merupakan bagian dari 

organisasi  (Viju Mattew, 2011). 

Menurut Bhojaraju (2005) bahwa knowledge management memiliki 

komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu: people, process, dan 

technology. Tiga komponen knowledge management yaitu people, process, dan 

technology merupakan komponen penting yang dapat menentukan keberhasilan 
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implementasi sistem knowledge management. Bahkan dikatakan bahwa knowledge 

management itu sendiri tak lain adalah integrasi dari people dan process, yang 

kemudian dimungkinkan dengan technology, untuk memfasilitasi pertukaran 

informasi, pengetahuan, dan keahlian sehingga meningkatkan performansi 

organisasi. People, merupakan aspek yang utama dalam kontribusinya terhadap 

knowladge management. Peran dari people disini sangat penting untuk memberikan 

kontribusi sebagai penghasil knowledge itu sendiri dan penyebar knowledge. Jika 

aspek ini tidak diperhatikan dengan baik, yang diartikan menggerakkan aspek 

manusia sebagai pendukung utama, maka knowledge management akan mengalami 

kegagalan dalam prakteknya. Ini dikarenakan tujuan knowledge management itu 

sendiri tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari faktor manusianya. 

Process, merupakah salah satu bagian dari knowledge management 

strategy. Proses merupakan hal yang berhubungan dengan proses pengambilan 

(capture) nilai-nilai pengetahuan ke dalam suatu media dan kemudian 

didistribusikan ke setiap individu lainnya untuk digunakan kembali. Technology, 

merupakan aspek ketiga yang menjadi sebuah alat dalam mendukung unsur people 

maupun process berjalan dengan benar. Aspek technology merupakan sebuah 

enabler terjadi suatu pengelolaan pengetahuan, seperti sebagai alat untuk mengatur 

pengetahuan yang masuk, menyimpan pengetahuan yang dimasukkan kedalam 

suatu sistem knowladge management. Jika aspek ini hanya berdiri sendiri maka 

keberhasilan dari suatu knowledge management tidak akan tercapai, sebab unsur 

technology hanya sebagai suatu alat pendukung terjadi proses transmisi 

pengetahuan dan pendukung penyebarluasan dan pengetahuan dari unsur people, 
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artinya unsur technology tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya kedua unsur 

lainnya. 

Perlunya diterapkan knowledge management di dalam organisasi, didukung 

oleh data hasil riset Delphi Group bahwa pengetahuan dalam organisasi, 42% 

tersimpan dan terstruktur di pikiran otak karyawan, 26% pada dokumen kertas, 20% 

pada dokumen elektronik dan 12% berupa knowledge base elektronik. Penerapan 

knowledge management dalam organisasi, bermanfaat dalam mencapai kinerja 

organisasi yang ditandai dengan keunggulan bersaing organisasi. Hal itu didukung 

data dan fakta dari 150 perusahaan Eropa dan Amerika yang menerapkan 

knowledge management bahwa manfaat knowledge management yang didapat oleh 

perusahaan yaitu 75% keunggulan bersaing, 72% marketing, 57% employee 

development, 63% revenue growth, 63% profit. 

Knowledge management yang diterapkan PT Petrokimia Gresik sudah 

mencapai level knowledge management system (KMS) yang dapat diakses pada 

lingkungan internal perusahaan. Terbukti juga dari penghargaan yang diraih PT 

Petrokimia Gresik yaitu Special Recognition: Most Admirable Initiatives of 

Becoming Knowledge Enterprise, award tersebut diberikan khusus hanya kepada 

perusahaan yang memiliki program- program unik dan terbaik dalam implementasi 

Knowledge Management yang diberikan oleh MAKE Study pada tahun 2017. 

Berangkat dari latar belakang yang diapaparkan, dalam penelitian ini akan 

diteliti lebih lanjut Pengaruh Penerapan Knowledge Management terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi pada Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik). 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalh yang telah dipaparkan diatas, maka 

rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh variabel people terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah terdapat pengaruh variabel process terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah terdapat pengaruh variabel technology terhadap kinerja karyawan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel people terhadap 

kinerja karyawan 

2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel process terhadap 

kinerja karyawan 

3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh variabel technology 

terhadap kinerja karyawan 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Bagi PT Petrokimia Gresik 

 Bagi PT Petrokimia Gresik hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pertimbangan untuk pengembangan keputusan strategis berkaitan dengan 

peningkatan daya saing dan dapat digunakan sebagai bahan informasi serta 

pertimbangan- pertimbangan dalam pengambilan keputusan- keputusan 

manajerial perusahaan khususnya bidang strategi. 

2. Bagi Industri Pendidikan 
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 a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi lembaga untuk 

perkembangan penelitian lebih lanjut. 

 b. Sebagai sarana evaluasi sampai sejauh mana sistem pendidikan yang 

dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 3. Bagi Pihak Lain 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan, informasi, dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya ataupun bagi mereka yang berminat 

pada bidang manajemen strategi. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup Penelitian ini mencakup pendapat yang dikemukakan oleh 

Bhojaraju yaitu Knowledge Management (X) dengan Indikator: People, Process, 

Technology. Sedangkan Kinerja Karyawan (Y) diukur berdasarkan teori yang 

dikemukakan Bernardin & Russel dengan indikator: Quality, Quantity, Timeliness, 

Need for supervision, dan Interpersonal impact.  


