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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Kosasih dan Budiani (2007) melakukan penelitian pengaruh knowledge 

management  terhadap kinerja karyawan pada departemen office Surabaya Plaza 

Hotel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh knowledge 

management terhadap kinerja karyawan studi pada departemen office Surabaya 

Plaza Hotel. Variabel yang diteliti berdasarkan teori dari (Carillo et al, 2004) yaitu 

personal knowledge, job procedure, technology dan teori dari (Bernardin dan 

Russel, 1993) yaitu kinerja karyawan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara personal  knowledge, job procedure, dan 

technology terhadap kinerja karaywan pada departemen office Surabaya Plaza. 

 Shofa (2013) melakukan penelitian berupa analisis penerapan knowledge 

management (KM) dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada room division 

hotel Patra Jasa Semarang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga 

menggunakan teori dari (Carillo et al, 2004) tentang personal knowledge, job 

procedure, technology dan teori dari (Bernardin dan Russel, 1993) yaitu kinerja 

karyawan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ketiga variabel independen 

knowledge management yang berupa personal knowledge, job procedur, dan 

technology berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada room 

division Hotel Patra Jasa Semarang. 

 Nurpratama (2016) melakukan penelitian dengan variabel knowledge 

management yang dikembangkan berdasarkan teori dari (Bhojaraju, 2005) yaitu 
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people, process, technology dan masih menggunakan teori dari (Bernardin dan 

Russel, 1993) untuk variabel kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengukur dan menganalisis pengaruh knowledge management  yang terdiri dari 

variabel people, process, dan technology terhadap kinerja karyawan pada PT PLN 

Distribusi Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini adalah terhadap pengaruh signifikan 

knowledge management terhadap kinerja karyawan PT PLN Distribusi Jawa Timur. 

 Berdasarkan penejelasan diatas, dapat dijelaskan secara ringkas melalui 

tabel 2.1. berikut:  

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No. 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Yang 

Diteliti 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

1. Kosasih dan 

Budiani 

(2007) 

Pengaruh 

knowladge 

management 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

pada 

departemen 

office 

Surabaya 

Plaza Hotel 

Personal 

Knowledge, 

Job 

Procedure, 

technology, 

dan kinerja 

karyawan 

Regresi 

sederhana 

Terdapat 

pengaruh 

positif antara 

personal 

knowledge, 

job 

procedure, 

technology 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 

2. Shofa (2013) Analisis 

penerapan 

knowledge 

management 

(KM) dan 

pengaruhnya 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

pada room 

division 

hotel Patra 

Jasa 

Semarang 

Personal 

Knowledge, 

Job 

Procedure, 

technology, 

dan kinerja 

karyawan 

Regresi 

sederhana 

Variabel 

independent 

yang terdiri 

dari personal 

knowledge, 

job 

procedure, 

technology 

berpengaruh  

terhadap 

kinerja 

karyawan 

room division 

pada hotel 

tersebut 
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Lanjutan Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

2.2. Manajemen Strategi 

2.2.1. Definisi Manajemen Strategi  

Manajemen strategis menurut David (2002:5) adalah Seni dan pengetahuan 

untuk merumsukan, mengimplementasikan and mengevaluasi keputusan lintas 

fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai obyektifnya.  

Manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (2003:4) adalah 

Serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang.  

Menurut Pearce and Robinson (1997:20), manajemen strategi bisa diartikan 

sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan 

implementasi rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran- sasaran perusahan. 

No. 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Yang 

Diteliti 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

3. Nurpratama 

(2016) 

Pengaruh 

knowledge 

management 

terhadap 

kinerja 

karyawan 

PT PLN 

Distribusi 

Jawa Timur 

People, 

Process, 

Technology, 

dan Kinerja 

Karyawan 

Regresi 

sederhana 

Terdapat 

pengeruh 

signifikan 

secara 

bersama- 

sama variabel 

knowledge 

management 

yang terdiri 

dari variabel 

people, 

process, 

technology 

terhadap 

kinerja 

karyawan. 
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Dengan demikian dari definisi di atas dapat diketahui fokus manajemen 

strategis terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan/akunting, 

produksi/operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer 

untuk mencapai keberhasilan organisasi. Manajemen strategis di katakan efektif 

apabila memberi tahu seluruh karyawan mengenai sasaran bisnis, arah bisnis, 

kemajuan kearah pencapaian sasaran dan pelanggan, pesaing dan rencana produk 

kami. Komunikasi merupakan kunci keberhasilan manajemen strategis.  

Keputusan strategis berhubungan dengan masa yang akan datang dalam 

jangka panjang untuk organisasi secara keseluruhan dan mempunyai tiga 

karakteristik Hunger dan Wheelen (2003:3) :  

a. Rare : keputusan-keputusan strategis yang tidak biasa dan khusus, yang 

tidak dapat ditiiru.  

b. Consequential : keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumber 

daya penting dan menuntut banak komitmen.  

c. Directive : keputusan-keputusan strategis yang menetapkan keputusan yang 

dapat ditiru untuk keputusan-keputusan lain dan tindakan-tindakan di masa 

yang akan datang untuk organisasi secara keseluruhan. 

 

2.2.2. Proses Manajemen Strategi  

Strategi pada hakikatnya merupakan rencana tindakan yang bersifat umum, 

berjangka panjang (berorientasi ke masa depan), dan cakupannya luas. Oleh karena 

itu, strategi biasanya dirumuskan dalam kalimat yang kandungan maknanya sangat 

umum dan tidak merujuk pada tindakan spesifik atau rinci. Namun demikian, dalam 

manajemen strategi tidak berarti bahwa tindakan rinci dan spesifik. yang biasanya 
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dirumuskan dalam suatu program kerja tidak harus disusun. Sebaliknya, program-

program kerja tersebut harus direncanakan pula dalam proses manajemen strategi 

dan bahkan harus dapat dirumuskan atau diidentifikasi ukuran kinerjanya. 

Kegagalan dalam merumuskan ukuran kinerja yang sesuai, seringkali menjadi 

penyebab kegagalan organisasi dalam mencapai misinya.  

Proses sendiri adalah arus informasi melalui beberapa tahap analisis yang 

saling terkait menuju pencapaian tujuan atau cita-cita. Dalam proses manajemen 

strategi, arus informasi mencakup data 8 historis, data saat ini, dan data ramalan 

tentang operasi dan lingkungan bisnis. Memandang manajemen strategi sebagai 

sebuah proses mengandung beberapa implikasi penting. Pertama, suatu perubahan 

pada semua komponen akan mempengaruhi beberapa atau semua komponen yang 

lain. Kedua, bahwa perumusan dan implementasi strategi terjadi secara berurutan, 

dan ketiga akan diperlukan umpan balik dari pelembagaan, tinjauan ulang (review), 

dan evaluasi terhadap tahap-tahap awal proses ini. Gordon E. Greenley (1989:16) 

menyatakan proses manajemen strategi terdiri dari empat (4) tahap utama : 

1. Analysing the environment. 

2. Planning direction.  

3. Planning strategy.  

4. Implementing strategy.  

 

2.2.3. Tahap-Tahap dalam Manajemen Strategis  

Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari tiga kegiatan 

antara lain perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. 

Perumusan strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan mengembangkan misi bisnis, 
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mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan 

kelemahan internal, menetapkan obyektif jangka panjang, menghasilkan strategi 

alternatif dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. 

Isu perumusan strategi termasuk memutuskan bisnis apa yang akan 

dimasuki bisnis apa yang harus dihentikan, bagaimana mengalokasikan sumber 

daya, apakah memperluas operasi atau diversivikasi, apakah akan memasuki pasar 

internasional, apakah akan melakukan merjer atau membentuk usaha patungan, dan 

bagaimana menghindari pengambilalihan perusahaan pesaing. Keputusan 

perumusan strategis mengikat suatu organisasi pada produk,pasar, sumber daya, 

dan teknologi spesifik selama periode waktu tertentu. Strategi menetapkan 

keunggulan bersaing jangka panjang. Apapun yang akan terjadi, keputusan strategis 

mempunyai konsekuensi berbagai fungsi utama dan pengaruh jangka panjang pada 

suatu organisasi.  

Implementasi strategi menuntut perusahaan untuk menetapkan obyektif 

tahunan, memperlengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan dan 

mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat 

dilaksanakan. Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya 

mendukung strategi, menciptakan struktur oragnisasi yang efektif, mengubah arah 

usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan 

sistem informasi dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan prestasi 

organisasi. Implementasi strategi sering disebut tahap tindakan manajemen 

strategis. Strategi implementasi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk 

mengubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan.  
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Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para 

manajer sangat perlumengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan 

baik, evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi 

dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksteral dan internal selalu 

berubah. Tiga macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah 1) 

meninjau factor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang 

sekarang, 2) mengukur prestasi, 3) mengambil tindakan korektif. Aktivitas 

perumusan startegi, implementasi dan evaluasi terjadi di tiga tingkat hirarki dalam 

organisasi yang besar, korporasi, divisi atau unit bisnis strategis, dan fungsional.  

Proses manajemen strategis dapat diuraikan sebagai pendekatan yang 

obyektif, logis, sistematis untuk membuat keputusan besar dalam suatu organisasi. 

Proses ini berusaha untuk mengorganisasikan informasi kualitatif dan kuantitatif 

dengan cara yang memungkinkan keputusan efektif diambil dalam kondisi yang 

tidak menentu. Berdasarkan pada pengalaman, penilaian, dan perasaan, intuisi 

penting untuk membuat keputusan strategis yang baik. Intuisi terutama bermanfaat 

untuk membuat keputusan dalam situasi yang amat tidak menentu atau sedikit 

preseden. 

 

2.3. Knowledge Management 

2.3.1. Pengertian Knowledge 

 Pengetahuan merupakan salah satu aset perusahaan yang tidak berwujud. 

Melalui pengetahuan mengenai kapabilitas perusahaan, kondisi-kondisi eksternal 

dan perubahan- perubahan yang telah, sedang dan akan terjadi dapat diantisipasi. 

Nilai ekonomis dari pengetahuan diperoleh dari penciptaan kinerja superior melalui 
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nilai pelanggan yang tinggi, keuntungan investor dan jenjang karier yang baik bagi 

karyawan. Menurut Nassery dalam Liebowitz (1999) pengetahuan yang digunakan 

dalam organisasi merupakan interaksi antara dua komponen yaitu human capital 

dan informasi. Human capital adalah pemikiran dan karakter yang terdiri dari 

kompetensi manusia. Kompetensi ini ditentukan oleh pengetahuan, imajinasi, 

intuisi, pendidikan, skill dan pengalaman yang dipengaruhi oleh emosi dan atribut 

lain. Informasi meliputi dokumentasi pengalaman dan prestasi intelektual manusia, 

termasuk formulaformula untuk membantu solusi, merupakan kandungan buku, 

makalah, penelitian, laporan, software, database, CD dan DVD dan paten. 

 Van Der Spek dan Spijkervet (1997) dalam Liebowitz (1999:3) 

menyatakan, Knowledge is the whole set of insight, experiences, and procedures 

that are considered correct and true and that therefore guide the thought, behaviour 

and communication of people. Menurut pengertian ini pengetahuan adalah sebagian 

besar dari ide, pengalaman dan prosedur yang dianggap benar, mengarahkan untuk 

berpikir, bertingkah laku dan berkomunikasi dengan orang lain. Turban dalam 

Liebowitz (1999:3), Knowledge is information that has been organized and 

analized to make it undertable and applicable to problem solving or decision 

making. Pengetahuan adalah informasi yang telah diorganisir dan dianalisis agar 

dapat dipahami dan diaplikasikan untuk memecahkan masalah atau mengambil 

keputusan. 

 Berdasarkan pendapat di atas, maka pengetahuan (knowledge) sedikitnya 

memiliki tiga hal penting yaitu : 

1. Knowledge merupakan kumpulan informasi mengenai intuisi, pengalaman 

(experience) dan urutan kegiatan (procedure). 
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2. Knowledge diorganisir dan dianalisis hingga dapat dimengerti dan 

diaplikasikan. 

3. Knowledge digunakan sebagai pedoman untuk berpikir, bertingkah laku, 

berkomunikasi, memecahkan masalah dan mengambil keputusan 

 Pengetahuan tercipta dari interaksi komponen tipe pengetahuan. Menurut 

Nonaka (2004:12), Grof & Jones (2003:3) dan Polanyi (1966) dalam Nonaka dan 

Takeuchi (1994) terdapat dua tipe pengetahuan dalam diri manusia yaitu 

pengetahuan tacit (tacit knowledge) dan pengetahuan eksplisit (explicit knowledge). 

Menurut Polanyi (1966) pengetahuan tacit bersifat 1) tidak dapat dibagi 2) 

merupakan hal yang lebih banyak diketahui daripada disampaikan 3) seringkali 

terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan budaya yang tidak dapat ditentukan sendiri 4) 

tidak dapat dikodifikasikan, tapi hanya dapat dipindahkan atau diperoleh dari 

pengalaman 5) menggambarkan know what (fakta) dan know why (sains) 6) 

melibatkan pembelajaran dan skill 7) terbentuk dalam kelompok dan hubungan 

organisasional, nilai inti, asumsi-asumsi dan keyakinan, sulit diidentifikasikan, 

disimpan, dihitung dan dipetakan.  

 Dalam Groff dan Jones (1999:3), Tacit Knowledge refer to personal 

knowledge embedded in individual experience and involving intangible. 

Pengetahuan tacit dimaksudkan pada pengetahuan perorangan yang menyatu 

dengan pengalaman dan tidak berwujud. Ditambahkan oleh Malhotra (2005), Tacit 

knowledge is know how contains people s head. The challenge inherent with tacit 

knowledge is figuring out how to recognize, generate, share and manage it. 

Pengetahuan tacit adalah pengetahuan tentang cara yang ada dalam benak manusia. 

Hal yang berkaitan dengan pengetahuan tacit adalah pengetahuan mengenali, 
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menghasilkan, membagi dan mengatur sesuatu berdasarkan beberapa pengertian 

tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pengetahuan tacit adalah pengetahuan 

yang bersumber dari pengalaman, keyakinan, asumsi, kebiasaan dan budaya atau 

proses pembelajaran yang menggambarkan tentang know what dan know why, 

yang terbentuk dalam pribadi maupun kelompok yang sifatnya sulit diidentifikasi, 

disimpan, dipetakan dan sulit dibagi. 

 Tipe pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan eksplisit (explicit 

knowledge). Menurut Graff dan Jones (1999:3), Explisit knowledge refer to tacit 

knowledge that has been documented. It has been articulated into formal language 

and can be much more easily, transferred, among individual. Dalam pengertian ini 

pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan tacit yang telah didokumentasikan, telah 

diartikulasikan dalam bahasa yang formal sehingga lebih mudah dipindahkan 

diantara orang-orang. Menurut Nonaka dan Takeuchi (1999:3), Explicit knowledge 

(documented, computer) readily accessible, as well as documented into formal 

knowledge resources that are often well organized. Pengetahuan eksplisit adalah 

pengetahuan yang siap diakses, telah didokumentasikan dalam sumber pengetahuan 

formal yang telah diorganisir dengan baik. 

 Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

explicit knowledge adalah pengetahuan yang bersumber dari pengetahuan tacit 

(tacit knowledge) yang diartikulasikan, didokumentasikan, dikodifikasi, 

diorganisir, dalam sebuah media tertentu misalnya dengan bantuan IT, sehingga 

dapat mudah diakses dan sebarkan ke pihak lain yang memerlukan 

 Dalam Nonaka dan Takeuchi (1995:61) perbedaan antara pengetahuan tacit 

dan pengetahuan eksplisit adalah berikut ini : 
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Tabel 2.2.  

Perbedaan Pengetahuan Tacit dan Pengetahuan Eksplicit 

 

Tacit Knowledge Explicit Knowledge 

Knowledge experience Knowledge of rationality 

Simultaneous knowledge Sequential Knowledge 

Analog Knowledge Digital Knowledge 

         Sumber: Nonaka dan Takeuchi (1995:61) 

 Berdasarkan tabel di atas, pengetahuan tacit meliputi pengalaman 

seseorang, sedangkan pengetahuan eksplisit memuat hal yang bersifat rasional. 

Pengetahuan tacit merupakan pengetahuan simultan yang merupakan hal-hal yang 

dekat dan terjadi pada saat ini, sedangkan eksplisit adalah pengetahuan yang 

terpisah-pisah dan memuat hal yang prediktif. Pengetahuan tacit merupakan 

pengetahuan yang di praktekkan, sedangkan eksplisit merupakan teori tentang 

sesuatu. 

 Kelemahan pengetahuan tacit adalah sulit untuk dikembangkan dan 

disebarkan hingga sulit menjadi sumber pengetahuan yang akan menimbulkan ide 

baru yang bernilai dan dapat diterapkan. Oleh sebab itu perlu ada upaya 

pemindahan tacit knowledge menjadi exsplicit knowledge. 

 Pemindahan tacit knowledge menjadi exsplicit knowledge dapat dilakukan 

dengan tiga cara yaitu dengan bantuan IT, shadowing (Dorothy, 2004), dan joint 

problem solving (Leonard & Swift, 2004). Dalam sistem IT, data dan informasi 

disimpan dalam bentuk teks bebas, tabel, grafik dan gambar. Selanjutnya 

disebarkan melalui email, groupware, pesan-pesan atau bentuk teknologi lainnya. 

Cara kedua adalah metode shadowing, pemindahan tacit-eksplisit dengan cara staf 

yang belum berpengalaman mengamati staf yang telah berpengalaman dalam 

menyelesaikan tugas. Cara yang ke tiga adalah joint problem solving, staf yang 

berpengalaman bekerjasama dengan staf yang belum berpengalaman. 
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 Pengetahuan yang ada pada tiap diri manusia dipindahkan ke dalam bentuk 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi melalui sebuah 

upaya yang disebut manajemen pengetahuan. Konsep manajemen pengetahuan 

berawal dari upaya pengembangan human capital yang memberikan kemampuan 

unik untuk beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah melalui suatu 

konsep yang disebut learning organization. Menurut Noe, et al (2006:81) dalam 

learning organization, perusahaan melakukan pengamatan terhadap lingkungan, 

mengasimilasi informasi, mengambil keputusan, melakukan fleksibilitas 

restrukturisasi untuk dapat bersaing. 

 

2.3.2. Pengertian Knowledge Management 

 Manajemen pengetahuan merupakan suatu upaya untuk menghasilkan nilai 

dari kekayaan intelektual organisasi melalui penciptaan, penyimpanan, penyebaran, 

dan penerapan pengetahuan untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa 

ahli yang mendefinisikan manajamen pengetahuan. Menurut Viju Mattew (2011), 

Knowledge Management adalah sebuah proses yang membantu organisasi dalam 

mengidentifikasi, memilih, mengorganisasikan, menyebarkan, dan memindahkan 

informasi penting dan pengalaman yang merupakan bagian dari organisasi. 

 Groff & Jones (2003:2) mengatakan knowledge management is taken as 

tools, techniques and strategies to retain, analize, organize, improve and share 

business expertise. Manajemen pengetahuan adalah alat, teknik, strategi untuk 

menyimpan, menganalisis, mengorganisir, meningkatkan dan membagikan 

pengalaman bisnis.  
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 Menurut Wigg dalam Liebowitz (1999:6), knowladge management is the 

systematic, explicit and deliberate building, renewal and application of knowledge 

to maximize an enterprise s knowledge- related effectiveness and return from its 

knowledge assets. Manajemen pengetahuan adalah pembangunan yang sistematis, 

lamban, pembaharuan dan penerapan pengetahuan untuk memaksimalkan 

efektivitas pengetahuan perusahaan dan keuntungan aset pengetahuan. 

 Hibbard dalam Halawi et al (1997), knowladge management is process of 

capturing a company s collective expertise wherever it resides in data base, on 

paper, or in people s head and distributing it to where ever it can help produce the 

biggest payoff. Manajemen pengetahuan adalah proses memperoleh pengalaman 

kolektif perusahaan yang disimpan dalam data base, makalah atau pemikiran 

manusia dan disebarkan sehingga dapat membantu penggajian yang lebih besar. 

 Macintosh dalam Halawi et al (1996) menyatakan knowladge management 

involve the identification and analysis of available and require knowledge and the 

subsequence planning and control of actions to develop knowledge assets so as to 

fulfil organization objectives. Manajemen pengetahuan melibatkan identifikasi dan 

analisis pengetahuan yang tersedia dan dibutuhkan yang digunakan untuk 

perencanaan dan pengawasan tindakan untuk meningkatkan kekayaan intelektual 

guna mencapai tujuan organisasi. 

 Beckman (1997) dalam Liebowitz (1999), knowladge management is the 

formalization of and access to experience, knowledge and expertise that create new 

capabilities, enable superior performance, encourage innovation and enhance 

customer value . Dalam pandangan ini manajemen pengetahuan adalah formalisasi 
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akses pengalaman, pengetahuan yang dapat menciptakan kapabilitas baru, kinerja 

yang superior, meningkatkan inovasi dan nilai pelanggan. 

 Dalam manajemen pengetahuan hal yang merupakan input adalah aset 

intelektual perusahaan baik tacit maupun eksplisit. Hasil dari penerapan knowledge 

management adalah nilai, seperti pendapat Levinson (2005), “Knowledge 

management is the process which generates the value from their intelectual 

Knowledge-Based Assets.Most often, generally value from such assets involvels 

codifying what employees partners and customers know and sharing that 

information among to devise best practices”.  Manajemen pengetahuan merupakan 

proses untuk menghasilkan nilai dari aset intelektual.Sering kali nilai ini melibatkan 

kodifikasi pengetahuan partner dan konsumen dan membagikan pengetahuan untuk 

mendapatkan praktek terbaik.  

 Selain itu menurut Quintas dalam Tiwana (2000:5). “Knowledge 

management enables the creation, communication and application of knowledge of 

all kind to achieve business goal”. Pendapat ini menyatakan bahwa manajemen 

pengetahuan memungkinkan terjadinya penciptaan, pengkomunikasian dan 

penerapan pengetahuan untuk mencapai tujuan bisnis.  

 Berdasarkan definisi di atas, maka terdapat empat hal penting dalam 

manajemen pengetahuan yaitu : 

1. Manajemen pengetahuan merupakan suatu sistem, alat untuk mengorganisir 

sumber daya tidak berwujud untuk mencapai tujuan organisasi. 

2. Input manajemen pengetahuan adalah aset organisasi yang tidak berwujud 

seperti pengetahuan. 
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3. Proses manajemen pengetahuan terdiri dari upaya penciptaan pengetahuan, 

pembagian atau pengkomunikasian dan penerapan pengetahuan. 

4. Output manajemen pengetahuan adalah kapabilitas baru, kinerja yang 

superior, inovasi dan meningkatkan nilai pelanggan. 

 

2.3.3. Fungsi Knowledge Management 

 Menurut Frappaolo dan Toms (2000), fungsi aplikasi knowladge 

management dalam suatu organisasi ada lima, yaitu sebagai berikut: 

a. Intermediation yaitu peran perantara transfer pengetahuan antara penyedia 

dan pencari pengetahuan. Peran tersebut untuk mencocokkan (to match) 

kebutuhan pencari pengetahuan dengan sumber pengetahuan secara 

optimal. Dengan demikian, intermediation menjamin transfer pengetahuan 

berjalan lebih efisien. 

b. Externalization yaitu transfer pengetahuan dari pikiran pemiliknya ke 

tempat penyimpanan (repository) eksternal, dengan cara seefisien mungkin. 

Externalization dengan demikian adalah menyediakan sharing pengetahuan. 

c. Internalization adalah “pengambilan” (extraction) pengetahuan dari tempat 

penyimpanan eksternal, dan menyaring pengetahuan tersebut untuk 

disediakan bagi pencari yang relevan. Pengetahuan harus disajikan bagi 

pengguna dalam bentuk yang lebih cocok dengan pemahamannya. Maka, 

fungsi ini mencakup interpretasi dan/atau format ulang penyajian 

pengetahuan. 
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d. Cognition adalah fungsi suatu sistem untuk membuat keputusan yang 

didasarkan atas ketersediaan pengetahuan. Cognition merupakan penerapan 

pengetahuan yang telah berubah melalui tiga fungsi terdahulu. 

e. Measurement yaitu kegiatan knowladge management untuk mengukur, 

memetakan dan mengkuantifikasi pengetahuan korporat dan kinerja dari 

solusi knowledge management. 

 

2.3.4. Tujuan Penerapan Knowledge Management 

 Penerapan Knowledge management telah dilakukan oleh banyak negara di 

dunia. Dalam praktek organisasi bisnis, knowledge management di gunakan dalam 

ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), 

dan HR (Human Resources). Hal ini diawali dengan perkembangan internet untuk 

tujuan bisnis. 

 Menurut Malhotra (2005) alasan penerapan manajemen pengetahuan di 

perusahaan dilatarbelakangi oleh 1) peningkatan persaingan pasar dan tingkat 

inovasi 2) penghematan waktu mencari pengalaman bisnis dan mengakuisisi 

pengetahuan 3) adanya pemberhentian karyawan dan peningkatan mobilitas 

karyawan di lingkungan kerja menimbulkan kehilangan pengetahuan perusahaan 4) 

terdapat kebutuhan untuk mengatur peningkatan kompleksitas ke arah operasional 

perusahan kecil dan sumber operasi transnational 5) perubahan dalam strategi 

menimbulkan kehilangan pengetahuan, dalam area yang spesifik semakin banyak 

pekerjaan yang membutuhkan informasi 6) adanya persaingan organisasi berdasar 

pada penguasaan pengetahuan 7) kebutuhan pembelajaran sepanjang hayat 8) 

kemampuan dalam pengaturan knowledge merupakan kesempatan yang utama 
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untuk mencapai penghematan yang substansial, peningkatan dalam kinerja SDM 

dan keunggulan bersaing 9) kebutuhan untuk dapat memperoleh pengetahuan dari 

sumber-sumber eksternal 10) penggunaan pengetahuan dalam pengambilan 

keputusan 11) Pertumbuhan dari barang dan jasa yang knowledge intensif 12) 

meningkatkan retensi karyawan melalui penentuan nilai pengetahuan karyawan dan 

penghargaan. 

 

2.3.5. Proses Knowledge Management 

 Pelaksanaan penerapan manajemen pengetahuan terjadi menurut suatu fase 

tertentu dari proses perolehan pengetahuan hingga penerapan pengetahuan dalam 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat beberapa pendapat tentang 

fase fase yang dilalui dalam penerapan manajemen pengetahuan yaitu : Beckham 

(1997) dalam Liebowitz (1999:1-8), menyatakan bahwa tahapan proses manajemen 

pengetahuan terdiri dari delapan tahap yaitu 1) identifikasi pengetahuan dasar 

perusahaan 2) mengformalkan pengetahuan yang ada 3) menyeleksi pengetahuan 

yang relevan 4) menyimpan pengetahuan, 5) menyebarkan pengetahuan 6) 

menerapkan pengetahuan 7) menciptakan pengetahuan dan 8) mengomersilkan 

pengetahuan. 

 Menurut Liebowitz (1999) dalam penerapan manajemen pengetahuan 

terdapat tiga proses dasar yaitu penciptaan pengetahuan (knowledge creation), 

berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan penerapan pengetahuan (knowledge 

implementing). 

 

 



26 
 

 
 

2.3.6. Komponen- Komponen Knowledge Management 

 Knowledge management menurut Bergerson yaitu merupakan pendekatan 

sistematis yang digunakan untuk mengelola aset intelektual dan informasi lainnya 

sehingga memberikan keunggulan bersaing pada organisasi. Di dukung oleh 

pernyataan Karl-Erick Sveiby bahwa knowledge management adalah seni 

penciptaan nilai dari itangible assets. Pada intinya, menurut Bhojaraju bahwa 

penerapan knowledge management untuk menjadi solusi bagi masalah perusahaan 

dengan menyatukan orang, proses dan teknologi dalam membantu perusahaan 

untuk mencapai tujuan dan visi. Seperti yang dinyatakan tersebut, komponen 

knowledge management yang diungkapkan yaitu ada tiga sebagai berikut :  

1. People  

People adalah orang yang memiliki knowledge, mengatur sistem dan 

proses, dan berkomitmen terhadap proses strategic knowledge untuk 

kesuksesan perusahaan. Kunci keberhasilan dalam Manajemen 

Pengetahuan adalah untuk memberikan visibilitas seseorang, pengakuan 

dan kredit tiap orang bahwa dia sebagai "ahli" di bidangnya masing-masing 

serta memanfaatkan keahlian (pengetahuan) mereka untuk kesuksesan 

bisnis. Hal ini dicapai melalui kombinasi motivasi / pengakuan dan 

penghargaan, penataan kembali sistem penilaian kinerja, dan sistem 

pengukuran lain. 

2. Process  

Process merupakan pengaturan  dari strategi, prinsip, proses, practice untuk 

memastikan bahwa knowledge management dapat berjalan baik ketika 

diimplementasikan. Komponen ini meliputi kontribusi pengetahuan, 
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manajemen konten (menerima konten, menjaga kualitas, menjaga konten 

saat ini, menghapus atau pengarsipan konten yang usang), penemuan 

kembali, keanggotaan pada komunitas praktek, pelaksanaan proyek yang 

didasari oleh reuse pengetahuan, metodologi dan format standar (aturan) 

untuk mendokumentasikan praktek-praktek terbaik dan studi kasus, dll. Hal 

tersebut penting untuk menjadikan proses agar proses dipahami sejelas dan 

sesederhana mungkin oleh karyawan di seluruh organisasi.  

3. Technology 

Technology merupakan peran pendukung yang penting dalam knowledge 

management, dimana dibutuhkan user yang berkompeten dan confident 

ketika menggunakannya. Teknologi dalam KM sebagai solusi untuk 

menyediakan fungsionalitas dalam mendukung berbagi pengetahuan, 

kolaborasi, alur kerja, manajemen dokumen di perusahaan. Teknologi 

menyediakan ruang sentral/utama yang aman untuk karyawan, pelanggan, 

mitra dalam bertukar informasi, berbagi pengetahuan dan membimbing satu 

sama lain untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik. Bentuk yang 

paling populer dari teknologi KM adalah portal pengetahuan di Intranet 

Perusahaan (dan extranet di mana I-4  pelanggan, mitra dan / atau pemasok 

yang terlibat). Selain itu, teknologi juga adalah enabler kunci dari KM. 

 

2.4. Kinerja Karyawan 

Pengertian kinerja menurut Sembiring yaitu gambaran mengenai tingkat 

pencapaian suatu kegiatan, kebijakan, program dalam mewujudkan visi, misi dan 

tujuan organisasi. Lebih dalam lagi, definisi kinerja menurut Fattah yaitu 
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kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan serta motivasi 

dalam menghasilkan sesuatu. Pada setiap organisasi pasti memiliki tujuan masing-

masing dan penggerak kinerjanya karyawan yang dimilikinya. Setiap karyawan 

tentunya telah mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang 

diimplementasikannya dalam sebuah kinerja karyawan. Bernardin & Russel pun 

menyatakan bahwa perlu diadakan penilaian kinerja dan untuk mengetahui kinerja 

karyawan, Bernardin & Russel mengajukan enam kriteria yang dapat digunakan 

yaitu : 

1. Quality, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan 

kegiatan mendekati tujuan yang diharapkan  

2. Quantity, merupakan jumlah yang di hasilkan serta siklus kegiatan yang 

dilakukan 

3. Timeless, merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu 

yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain serta 

waktu yag tersedia untuk kegiatan orang lain  

4. Cost effectiveness, merupakan tingkat sejauh mana penggunaan sumber 

daya organisasi (manusia, keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan 

untuk mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian dari setiap unit 

penggunaan kegiatan orang lain  

5. Need supervision, merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat 

melakukan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang 

supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan  

6. Interpersonal impact, merupakan tingkat sejauh mana karyawan 

memelihara harga diri, nama baik, dan kerjasama diantara rekan kerja  
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Dari keenam kriteria tersebut, terdapat satu kriteria yang tidak relevan untuk 

digunakan di penelitian ini, kriteria tersebut adalah cost effectiveness. Ketidak 

relevannya kriteria tersebut dikarenakan kriteria tersebut hanya dapat diukur oleh 

karyawan tingkat manajemen atau pimpinan perusahaan, bukan diukur oleh 

karyawan operasional. Di dalam penelitian ini karyawan operasional menjadi 

bagian dari sampel penelitian. 

2.5. Kerangka Pikir 

Perusahaan membutuhkan pengelolaan atau manajemen yang dapat 

memperlakukan pengetahuan milik semua karyawan sebagai aset perusahaan untuk 

menghasilkan kinerja karyawan yang baik dalam era pengetahuan saat ini. 

Knowledge Management  sendiri diterapkan oleh perusahaan untuk menjadi solusi 

dalam penyelesaian masalah mereka, dengan hasil akhir mencapai tujuan dan visi 

yang diharapkannya, yang diukur dari elemen knowledge management yang saling 

terkait satu sama lain, yaitu: people, process, dan technology. (Bhatt, 2000)   

Elemen- elemen utama di dalam knowledge management tersebut 

membantu organisasi mencapai tujuan dan visinya. Hal tersebut berhubungan 

dengan kinerja karyawan yang mana karyawan adalah penggerak utama sebuah 

perusahaan, sehingga ketika kinerja karyawan baik maka kinerja organisasi pun 

juga baik dan begitu sebaliknya, di dalam kinerja pun terdapat pengetahuan sebagai 

kemampuan yang dipenuhi.  

Oleh karena itu, perusahaan perlu mengetahui sejauh mana knowledge 

management  berperan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan 

sendiri, menurut Bernardin & Russel diukur melalui 5 kriteria penilaian karyawan, 

yaitu: quality, quantity, timeliness, need for supervision, dan interpersonal impact. 
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Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dibentuk suatu kerangka pikir 

penelitian yang disajikan dalam bentuk gambar berikut: 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 Berdasarkan riset dari delphi group bahwa pengetahuan tersimpan 42% 

dalam pikiran karyawan, 26% pada dokumen atau kertas, 20% pada dokumen 

elektronik, dan 12% berupa knowledge base elektronik. Hal ini disadari oleh PT 

Petrokimia Gresik sehingga menerapkan Knowledge Management hingga pada 

level KMS. Menurut Bhojaraju (2005) knowledge management terdiri dari tiga 

komponen yang saling berkaitan dan melengkapi yaitu, people, process, dan 

technology. Ketiga komponen tersebut jika diolah dengan baik maka akan menjadi 

sebuah solusi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian ini akan mengukur 

seberapa besar pengaruh dari people, process, dan technology terhadap kinerja 

karyawan pada Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik. 
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2.6. Hipotesis 

 Sugiyono (2008), berpendapat bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Berikut hipotesis yang ada pada 

penelitian ini : 

H1 : Variabel People berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan 

Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik   

H2 :  Variabel Process berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan 

Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik 

H3 :  Variabel Technology berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan 

Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik.  


