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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

4.1.1. Company Profile PT Petrokimia Gresik 

 PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia, 

yang pada awal berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak 

pembangunnya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku 

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

Indonesia pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan 

sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik.  

 Seiring dengan perjalanan waktuserta perkembangan perekonomian 

nasional dan global, PT Petrokimia Gresik pun mengalami perubahan status 

perusahaan, pada tahun 2012 struktur korporasinya berada di bawah PT Pupuk 

Indonesia (Persero) atau Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).  

 Bermula dari produksi pupuk berbasis Nitrogen, PT Petrokimia Gresik 

mengembangkan kemampuannya untuk memproduksi pupuk berbasis Fosfat, dan 

kemudian berkembang lagi ke arah produksi pupuk majemuk. Dari berbagai 

langkah inovasi dan pengembangan pabrik yang dilakukan, PT Petrokimia Gresik 

telah bermetamorfosis dari sekedar pabrik pupuk menjadi sebuah industri pupuk 

terlengkap dan terbesar di Indonesia. Menempati areal seluas lebih dari 450 hektar, 

PT Petrokimia Gresik mengelola kawasan industri secara terpadu, serta 

menghasilkan produk pupuk dan non pupuk yang berdaya saing tinggi. PT 

Petrokimia Gresik mengoperasikan lebih dari 21 pabrik yang terdiri dari pabrik
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pupuk dan pabrik yang memproduksi produk non-pupuk, dengan kuantum produksi 

di atas 6 juta ton/tahun. 

 Melalui kegiatan riset dan inovasi yang terus dilakukan, PT Petrokimia 

Gresik berhasil menemukan dan mengembangkan produk – produk baru, antara lain 

pupuk NPK spesifik lokasi dan komoditi, pupuk hayati, biokomposer, probiotik, 

benih unggul, dan beras berindeks gilkemik rendah. PT Petrokimia Gresik juga 

mampu mengolah sisa produksi pupuk menjadi produk yang bermanfaat seperti 

Kapur Pertanian. PT Petrokimia Gresik adalah industri yang berbasis teknologi. Di 

tengah pesatnya kemajuan teknologi dan persaingan yang semakin tajam dalam 

industri pupuk dan produk kimia, PT Petrokimia Gresik mampu membangun 

keunggulan kompetitif melalui pengembangan produk – produk yang mampu 

bersaing di pasar global. 

 

4.1.2. Visi, Misi, dan Tata Nilai PT Petrokimia Gresik 

1. Visi 

Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing 

tinggi dan produknya paling diminati konsumen 

2. Misi 

 Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program 

swasembada pangan 

 Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan 

operasional dan pengembangan usaha perusahaan. 
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 Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia 

nasional dan berperan aktif dalam community development 

3. Tata Nilai 

 Safety (keselamatan) – Mengutamakan keselamatan dan kesehatan 

kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan 

operasional. 

 Innovation (inovasi) – Meningkatkan inovasi untuk memenangkan 

bisnis. 

 Integrity (integritas) – Mengutamakan integritas di atas segala hal. 

 Synergistic Team (tim yang sinergis) – Berupaya membangun 

semangat kelompok yang sinergistik. 

 Customer Satisfaction (kepuasan pelanggan) – Memanfaatkan 

profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan. 

 

4.1.3. Kebijakan Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik 

 PT Petrokimia Gresik bertekad menjadi pupuk dan produk kimia lainnya 

yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen dengan kinerja 

unggul dan berkelanjutan, melalui penerapan berbagai sistem manajemen antara 

lain, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen 

Keselamatan Proses, Sistem Manajemen Lingkungan, Sistem Manajemen Mutu, 

Sistem Manajemen Energi, Sistem Jaminan Halal, serta Sistem Manajemen 

Keamanan Pangan secara terintegrasi dengan komitmen: 

1. Menempatkan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup 

(K3LH) sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas. 
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2. Mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kerusakan saran dan 

prasarana dengan menghilangkan atau mengurangi risiko melalui analisa 

dan pengendalian semua potensi bahaya serta peningkatan kompetensi 

karyawan sehingga tercipta budaya dan sistem kerja yang aman. 

3. Melakukan pengelolaan dan perbaikan lingkungan secara terus- menerus 

guna mencegah dampak pencemaran lingkungan signifikan dengan upaya 

penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), limbah cair, limbah padat, dan 

kebisingan; pengeukuran dan pemanfaatan limbah B3 dan non B3; 

perlindungan keanekaragaman hayati; konservasi air; serta menerapkan 

reduce, recycle, reuse, recovery (4R). 

4. Menjamin kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk pupuk, produk 

kimia dan jasa tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat 

waktu, dan tepat harga, menjamin kehalalan sesuai syariat islam dan 

keamanan produk (kategori food grade) secara konsisten dan terus- 

menerus. 

5. Menaati dan mematuhi Peraturan Perundangan dan persyaratan lainnya 

yang berlaku: tanggap terhadap isu- isu K3, lingkungan global dan 

konservasi sumber daya alam dan efisien energi; mengembangkan budaya 

inovasi dan berbagi pengetahuan; mengembangkan komitmen terhadap 

masyarakat dengan menerapkan Responsible Care dan Corporate Social 

Responsibility (CSR). 

 Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, rekanan, 

pemasok dan pemangku kepentingan untuk dipahami dan kefektifannya ditinjau 

secara berkala. 
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4.1.4. Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik 

 Berikut akan ditampilkan gambar sturktur organisasi PT Petrokimia Gresik. 

Gambar 4.1. 

Struktur Organisasi PT Petrokimia Gresik 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

 Pada penelitian ini obyek yang diteliti adalah kompartemen SDM PT 

Petrokimia Gresik yang terdiri dari 3 departemen yaitu, Departemen Operasional 

SDM, Departemen Perencanaan SDM, dan Departemen Pengembangan SDM. 

Berikut akan dijabarkan masing- masing struktur organisasinya: 

Gambar 4.2. 

Struktur Organisasi Departemen Perencanaan SDM 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 
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Gambar 4.3. 

Struktur Organisasi Departemen Operasional SDM 

 

 
Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Gambar 4.4. 

Struktur Organisasi Departemen Pengembangan SDM 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 



55 
 

 
 

4.1.5. Lokasi PT Petrokimia Gresik 

 Berikut denah lokasi kantor pusat PT Petrokimia Gresik yang beralamat di 

Jl. Jendral Ahmad Yani: 

Gambar 4.5. 

Lokasi PT Petrokimia Gresik 

 

 
Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Kantor Pusat  

Jl. Jenderal Ahmad Yani - Gresik 61119  

Telp. : 031-3981811, 3982100, 3982200 Fax. : 031-3981722, 3982272  

pkg@petrokimia-gresik.com 

 

4.1.6. Knowledge Management di PT Petrokimia Gresik 

 Pengembangan dan pengelolaan pengetahuan PT Petrokimia Gresik sejauh 

ini telah dijalankan secara sistematik dan optimal sesuai dengan Sistem Manajemen 

Pengetahuan yang tertuang dalam dokumen Pedoman Manajemen Pengetahuan 

mailto:pkg@petrokimia-gresik.com
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(PD- 02- 0005). Secara umum, penerapan manajemen pengetahuan PT Petrokimia 

Gresik diselaraskan dengan visi & misi perusahaan. Selanjutnya diidentifikasi/ 

dipetakan pengetahuan kritis yang berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan. 

Hasil pemetaan pengetahuan kritis menjadi dasar pengelolaan pengetahuan. Secara 

umum aktivitas dalam pengelolaan pengetahuan terdiri dari 3 (tiga) aktivitas utama, 

yaitu pembelajaran, berbagi, dan pengelolaan pengetahuan. Dalam operasionalnya 

tidak lepas dari peran stakeholders dan fungsi penunjang berupa infrastruktur 

pengelolaan pengetahuan. 

Gambar 4.6. 

Sistem Pengelolaan Pengetahuan PT Petrokimia Gresik 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 Implementasi pemetaan pengetahuan kritis dilaksanakan oleh Tim 

Pemetaan Pengetahuan Kritis Perusahaan yang diketuai oleh Manager Organisasi 

& Prosedur, dengan jumlah anggota tim sebanyak 26 orang yang berasal dari 24 
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unit kerja. Program ini dijalankan bulan Oktober s.d. Desember 2015, dengan hasil 

berupa 1.394 pengetahuan berhasil diidentifikasi dimana 208 pengetahuan 

merupakan kategori pengetahuan umum, 386 merupakan kategori pengetahuan 

spesifik, dan 800 pengetahuan merupakan kategori pengetahuan kritis. Pengetahuan 

kritis ini yang menjadi dasar pengelolaan pengetahuan di Petrokimia Gresik. 

 Dalam rangka efektivitas implementasi knowledge management di 

Petrokimia Gresik, manajemen Petrokimia Gresik menunjuk GM SDM sebagai 

Chief Knowledge Officer (CKO) yang memiliki unit khusus untuk melakukan 

perencanaan, implementasi, maupun evaluasi knowledge management yang ada 

pada PT Petrokimia Gresik. Unit khusus knowledge management ini berada 

didalam kompartemen SDM pada Departemen Pengembangan SDM. Unit 

knowledge management ini beranggotakan 3 (tiga) karyawan yang bertanggung 

jawab langsung kepada GM SDM Petrokimia Gresik. 

 

4.1.7. Pelaksanaan Knowledge Management di PT Petrokimia Gresik 

 Pelaksanaan knowledge management di Petrokimia Gresik dibagi menjadi 

tiga kegiatan, yaitu identifikasi pengetahuan, pengelompokan pengetahuan, dan 

sharing pengetahuan. Identifikasi pengetahuan dilakukan berdasarkan visi & misi 

perusahaan yang menargetkan kinerja perusahaan dan menghasilkan pengetahuan 

kritis. Pengetahuan kritis inilah yang menjadi dasar identifikasi pengetahuan yang 

ada di Petrokimia Gresik. Berbagai pengetahuan yang ada di Petrokimia Gresik 

tersebut akan di klasifikasikan lagi dan diubah menjadi explicit knowledge. Namun 

pengetahuan yang masih berbentuk tacit yang bersumber dari karyawan juga dapat 

diubah menjadi explicit knowledge yang nantinya akan menjadi kekayaan 
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intelektual perusahaan melalui suatu sistem sumbang gagasan dan juga registrasi 

inovasi. 

 Kegiatan pelaksanaan pengetahuan ketiga yaitu sharing pengetahuan. 

Sharing pengetahuan yang ada di Petrokimia Gresik menerapkan strategi interaksi 

berbagi pengetahuan yang dibagi menjadi 9 kategori, diantaranya transfer 

pengetahuan antar individu, transfer pengetahuan dari kompetensi inidvidu ke 

eksternal perusahaan, transfer pegetahuan dari eksternal perusahaan ke individu, 

transfer pengetahuan dari internal perusahaan ke kompetensi individu, transfer 

pengetahuan antar eksternal perusahaan, transfer pengetahuan dari eksternal 

perusahaan ke internal perusahaan, transfer dari internal perusahaan ke eksternal 

perusahaan, dan transfer pengetahuan antar internal perusahaan. Kegiatan sharing 

yang dilakukan Petrokimia Gresik juga berdampak pada peningkatan pengetahuan 

yang dimiliki perusahaan. Karena setiap kegiatan sharing pengetahuan diharuskan 

membuat pelaporan yang nantinya akan diunggah pada sistem untuk dibagikan 

kepada seluruh karyawan Petrokimia Gresik. 

 

4.1.7.1. Pelaksanaan Identifikasi Knowledge di PT Petrokimia Gresik 

 Identifikasi knowledge di Petrokimia Gresik bersumber dari penmetaan 

pengetahuan kritis. Pengetahuan kritis merupakan pengetahuan yang berdampak 

besar bagi perusahaan yang bersifat unik, sulit, ditiru, dan sulit didapatkan. Setelah 

pengetahuan kritis dipetakan, dibutuhkan pengklasifikasiaan pengetahuan berdasar 

ketersediaan ahli dan dokumen explicit. Jika ahli atau dokumen tidak tersedia, 

Petrokimia Gresik melengkapi ahli dan dokumen dengan cara sharing knowledge 

dengan ahli. Jika ahli telah tersedia Petrokimia Gresik akan melakukan transfer 
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pengetahuan ahli yang akan pensiun <2 tahun. Pengetahuan kritis yang telah 

dilengkapi tersebut lalu disimpan dalam bentuk explicit dokumen dan ditransfer 

kepada karayawan Petrokimia Gresik. Pengetahuan kritis yang telah dikelola 

Petrokimia Gresik akan dievaluasi untuk melakukan pemetaan pengetahuan kritis 

kembali. 

 

4.1.7.2. Pelaksanaan Pengelompokan Knowledge di PT Petrokimia Gresik 

 Di dalam Petrokimia Gresik, pengetahuan apa saja yang dapat di bagi dan 

dikelola telah disesuaikan dengan pengelompokkan pengetahuan atau klasifikasi 

dan kategori pengetahuan yang berkaitan dengan bidang kerja di Petrokimia Gresik, 

pengelompokan pengetahuan yang telah ditetapkan yaitu pengetahuan yang 

berkaitan pengetahuan kritis, pengetahuan spesifik, dan pengetahuan umum. Selain 

dikelompokan berdasarkan jenis pengetahuan pengelompokan juga dibagi 

berdasarkan isi dari pengetahuan yaitu pedoman/ panduan, prosedur, intruksi kerja, 

dan risalah hasil inovasi. 

 

4.1.7.3. Pelaksanaan Knowledge Sharing di PT Petrokimia Gresik 

 Pelaksanaan knowledge sharing merupakan komitmen manajemen puncak 

yang tercantum pada Piagam Kebijakan Sistem Manajemen PT Petrokimia Gresik 

pada butir kelima yang berisi “5. Menaati dan mematuhi Peraturan Perundangan 

dan persyaratan lainnya yang berlaku; tanggap terhadap isu- isu K3, lingkungan 

global dan konservasi sumber daya alam & efisiensi energi, mengembangkan 

budaya inovasi dan berbagi pengetahuan; mengembangkan komitemen terhadap 

masyarakat dengan menerapkan Responsible care dan Corporate Social 
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Responsibility (CSR).” Dalam pelaksanaan Knowledge sharing di Petrokimia 

Gresik didukung dengan adanya teknologi yaitu web KM (km.petrokimia-

gresik.com)  yang menjadi suatu Knowledge Management System berbasis online. 

 Petrokimia Gresik dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan 

tentunya tidak lepas dari peran karyawan. Karyawan Petrokimia Gresik di tuntut 

untuk menjadi SDM yang berkompetensi. Untuk meningkatkan pengetahuan 

maupun kompetensi, Petrokimia Gresik menyediakan program pengembangan 

SDM melalui Induksi, Leadership & Manajerial, Kompetensi, Tugas Belajar, dan 

Purna Tugas. Selain melalui program pengembangan SDM, karyawan juga dapat 

mengembangkan kompetensi dan pengetahuannya melalui COP, kegiatan 

knowledge sharing, maupun Web KM (Knowledge Management System). 

 Karyawan Petrokimia Gresik dapat belajar secara mandiri dengan 

mengeksplorasi explicit knowledge yang tersedia di website Knowledge 

Management. Explicit knowledge yang tersedia di web KM, antara lain: standard 

operating procedure atau SOP (Pedoman, Panduan, Prosedur, Intruksi Kerja, Form, 

dll), Hasil inovasi (Best Practice, Problem Solving) dan Pedoman Inovasi, Surat 

Keputusan, Artikel Pengetahuan, dll. 

 Web KM tersebut bersifat privat milik perusahaan yang hanya dapat diakses 

oleh karyawan PT Petrokimia Gresik dengan memasukan ID karyawan beserta 

password. Hal tersebut dikarenakan terdapat banyak konten, berkas/ dokumen yang 

berkaitan erat dengan perusahaan. Explicit knowledge yang ada di Web KM telah 

diklasifikasikan dengan baik berdasarkan bentuk dokumen dengan pembagian 

setiap departemen yang ada. 

http://km.petrokimia-gresik.com/
http://km.petrokimia-gresik.com/
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 Hal tersebut bermanfaat bagi karyawan sehingga karyawan tidak 

mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan pengetahuan, baik 

pengetahuan yang berkaitan dengan departemen kerjanya maupun pengetahuan dari 

departemen kerja lain. Mempermudah proses berbagi pengetahuan (Knowledge 

Sharing) dengan mengunggah (Upload) konten pada Knowledge Repository. Selain 

itu juga mempermudah karyawan dalam mendapatkan pengetahuan dan 

mengunduhnya dari Knowledge Repository atau dari Wiki yang dapat diperkaya 

oleh semua karyawan sehingga dapat menjadi semacam kamus bagi pengetahuan 

yang ada dalam Web KM. 

 Web KM pun menjadi solusi dan alternatif bagi karyawan untuk sharing 

pengalaman, diajak berdiskusi tentang suatu pengetahuan atau kolaborasi beberapa 

keahlian. Karena disitu karyawan dapat mempublikasikan informasi tentang minat, 

pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan tanggungjawabnya di perusahaan dalam 

halaman web petrolink. Ada juga meningkatkan kreatifitas karyawan dalam 

menulis dan penyampaian pendapat dan pemikirian melalui web sumbang gagasan. 

Lalu juga mempermudah karyawan menjalin jejearing mendiskusikan melalui CoP 

dengan media sosial, dan yang terakhir karyawan dapat mendapatkan referensi 

gratis dari menu pengetahuan yang ada pada web KM. 

Gambar 4.7. 

Website Petrolink 

 

 
         Sumber: Data Diolah, 2017 
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Gambar 4.8. 

Web KM Petrokimia Gresik 

 

 
      Sumber: Data Diolah, 2017 

 

4.1.8. Implementasi Inovasi di PT Petrokimia Gresik 

 Petrokimia Gresik dalam melakukan pengelolaan pengetahuan juga terus 

berusaha meningkatkan nilai perusahaan melalui inovasi. Hal tersebut juga 

dicerminkan dalam piagam kebijakan manajemen Petrokimia Gresik. Setiap 

karyawan Petrokimia Gresik terus didorong oleh perusahaan untuk melakukan 

inovasi- inovasi terkait inovasi pengembangan produk maupun inovasi sistem 

manajemen.  

 Suatu inovasi yang dilakukan oleh karyawan akan menjadi sebuah gugus 

inovasi yang terdaftar dalam website SERGIO (Sistem Registrasi Inovasi Online). 

Namun sebelum terdaftar dalam website SERGIO, karyawan harus melakukan 

sejumlah tahapan. Tahapan awal adalah karyawan harus memiliki sumbang 

gagasan yang telah disetujui oleh fasilitator dan telah diverfikasi oleh manager 

terkait. Setelah disetujui dan diverfikasi, karyawan melakukan registrasi dengan 

mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan pada website SERGIO. 

Kemudian dokumen hasil kegiatan inovasi berupa Risalah Inovasi, dokumen 
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standardisasi diunggah di web SERGIO. Tahapan akhir dari sumbang inovasi ini 

adalah inovasi yang didaftarkan akan tampak pada interface website SERGIO. 

Gambar 4.9. 

Website SERGIO 

 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

 Setiap inovasi yang dilakukan oleh karyawan di Petrokimia Gresik akan 

mendapatkan reward finansial maupun reward nonfinansial. Dalam Petrokimia 

Gresik juga terdapat sebuah ajang pengakuan dan apresiasi prestasi karya inovasi 

yang disebut Konvensi Inovasi. Konvensi inovasi ini diselenggarakan berjenjang 

mulai dari tingkat kompartemen s.d. tingkat internasional. Karya inovasi terbaik di 

setiap konvensi akan lolos menuju jenjang konvensi inovasi yang lebih tinggi dan 

tentunya akan mendapatkan reward yang lebih dari penyelenggara konvensi 

maupun dari Petrokimia Gresik. 

 Karya inovasi terbaik setiap tahunnya didokumentasikan dalam bentuk 

proceeding karya inovasi yang diterbitkan pada saat penyelenggaraan konvensi 

inovasi Petrokimia Gresik (KIPG). Proceeding tersebut akan disebarkan kepada 
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seluruh peserta KIPG yang terdiri dari direksi, karyawan, dan tamu undangan 

(komunitas inovasi, anak perusahaan, praktisi, dll). 

 

4.2. Deskripsi Karakteristik Responden 

 Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada 55 responden 

di Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik. Namun terdapat kuesioner yang tidak 

dikembalikan sejumlah 19 kuesioner, sehingga kuesioner yang dapat diolah dan 

dianalisis sebanyak 36 kuesioner. Kuesioner yang dapat diolah dan dianalisis 

tersebut menghasilkan deskripsi karakteristik berdasarkan jenis kelamin, masa 

kerja, dan pendidikan terakhir responden. Berikut karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin yang disajikan dalam tabel 4.1: 

Tabel 4.1.  

Jenis Kelamin 

 

Jenis kelamin Frekuensi Persentase 

Perempuan 12 33.33 

Laki-laki 24 66.67 

Total 36 100 

           Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.1. diketahui responden yang memiliki jenis kelamin 

perempuan sebanyak 12 orang dengan presentase 33,33% sedangkan responden 

yang memiliki jenis kelamin laki – laki sebanyak 24 orang dengan presentase 

66,67%. Hal ini mengindikasikan bahwa karyawan laki- laki lebih dominan pada 

Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik. 

Identifikasi responden juga  dilakukan berdasarkan masa kerja responden. 

Berikut tabel 4.2. yang menunjukan karakteristik responden berdasarkan masa 

kerja: 
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Tabel 4.2.  

Masa kerja 

 

Masa Kerja Frekuensi Persentase 

< 5 Tahun 8 22.22 

5 - 10 Tahun 11 30.56 

> 20 Tahun 17 47.22 

Total 36 100 

           Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.2. diketahui responden yang memiliki masa kerja < 5 

tahun sebanyak 8 orang dengan presentase 22,22%, yang memiliki masa kerja 5 – 

10 tahun sebanyak 11 orang dengan presentase 30,56%, dan yang memiliki masa 

kerja > 20 tahun sebanyak 17 orang dengan presentase 47,22%. Hal ini 

mengindikasikan bahwa karyawan Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik 

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang banyak yang perlu diolah untuk 

menunjang kinerja perusahaan. 

Selain dari jenis kelamin dan masa kerja, identifkasi responden juga 

dilakukan berdasarkan pendidikan terakhir responden. Berikut tabel 4.3. yang 

menjabarkan karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir responden: 

Tabel 4.3.  

Pendidikan Terakhir 

 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

SMU/Sederajat 14 38.89 

S1 17 47.22 

S2 5 13.89 

Total 36 100 

         Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui responden yang memiliki pendidikan 

terkahir SMU/sederajat sebanyak 14 orang dengan presentase 38,89%, yang 

memiliki pendidikan S1 sebanyak 17 orang dengan presentase 47,22%, dan yang 

memiliki pendidikan terakhir S2 sebanyak 5 orang dengan presentase 13,89%, serta 
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tidak ada responden yang memiliki pendidikan D3 dan S3. Hal ini 

mengindikasiakan bahwa karyawan Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik 

banyak yang berlatarbelakang pendidikan S1. 

 

4.3. Deskripsi Jawaban Responden 

 Deskripsi distribusi item ini digunakan untuk mengetahui frekuensi dan 

variasi jawaban terhadap item- item pernyataan dari variabel X1 (People), X2 

(Process), X3 (Technology), Y (Kinerja Karyawan) yang diajukan dalam kuesioner. 

Selain itu, menentukan kriteria jawaban responden diperlukan interpretasi skor nilai 

rata- rata sebagai berikut: 

Tabel 4.4.  

Interpretasi Skor Nilai Rata- Rata 

 

Kategori Skor Rata- Rata 

Sangat Rendah 1,00- 1,75 

Rendah 1,76- 2,50 

Tinggi 2,51- 3,25 

Sangat Tinggi 3,26- 4,00 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

4.3.1. Distribusi Frekuensi Variabel People (X1) 

 Dalam variabel People terdapat sepuluh item pertanyaan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. 

Distribusi Frekuensi Variabel  People (X1) 

 

Item 
4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
F % F % F % F % Jumlah % 

X1.1.1 2 5.56 29 80.56 4 11.11 1 2.78 36 100 2.89 

X1.1.2 2 5.56 28 77.78 5 13.89 1 2.78 36 100 2.86 

X1.2.1 7 19.44 27 75.00 2 5.56 0 0.00 36 100 3.14 
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Lanjutan Tabel 4.5. 

Distribusi Frekuensi Variabel  People (X1) 

 

Item 
4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
F % F % F % F % Jumlah % 

X1.2.2 7 19.44 28 77.78 1 2.78 0 0.00 36 100 3.17 

X1.3.1 11 30.56 25 69.44 0 0.00 0 0.00 36 100 3.31 

X1.3.2 10 27.78 26 72.22 0 0.00 0 0.00 36 100 3.28 

X1.3.3 7 19.44 26 72.22 3 8.33 0 0.00 36 100 3.11 

X1.4.1 11 30.56 24 66.67 1 2.78 0 0.00 36 100 3.28 

X1.4.2 6 16.67 30 83.33 0 0.00 0 0.00 36 100 3.17 

X1.4.3 14 38.89 21 58.33 1 2.78 0 0.00 36 100 3.36 

    3.16 

Sumber: Data Diolah, 2017 

Keterangan: 

Pengakuan sebagai “Ahli” (X1.1.1- X1.1.2) 

X1.1.1 : Bekerja sesuai dengan keahlian 

X1.1.2 : Perusahaan menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian 

Memanfaatkan Keahlian (X1.2.1- X1.2.2) 

X1.2.1 : Keahlian karyawan membantu dalam melaksanakan pekerjaan 

X1.2.2 : Keahlian karyawan mendukung dalam peningkatan prestasi kerja 

karyawan 

Motivasi (X1.3.1- X1.3.3) 

X1.3.1 : Karyawan senantiasa mencari sumber- sumber informasi untuk 

meningkatkan pengetahuan 

X1.3.2 : Karyawan senantiasa meningkatkan pengetahuan yang menunjang 

pekerjaan 

X1.3.3 : Selama bekerja, karayawan pernah mendapatkan prestasi kerja, berupa 

penghargaan materiil maupun penghargaan jabatan 

Sistem Penilaian Kinerja (X1.4.1- X1.4.3) 

X1.4.1 : Dalam perusahaan, hasil pekerjaan menjadi salah satu bahan penilaian 

X1.4.2 : Dalam perusahaan, rutin diadakan pengawasan oleh atasan terhadap setiap 

karyawannya 

X1.4.3 : Setiap tahun rutin diadakan evaluasi kerja akhir tahun 

  

 Pada Tabel 4.5.  diatas, diketahui bahwa item pernyataan dari variabel 

people yang mempunyai rata- rata tertinggi adalah item X1.4.3 yaitu dengan rata- 

rata 3,36. Hal tersebut dibuktikan bahwa Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik 

setiap tahunnya diadakan evaluasi kerja yang sudah diimplementasikan dengan 

adanya sistem manajemen kinerja yang ada di PT Petrokimia Gresik. Kompartemen 

SDM PT Petrokimia Gresik perlu memperbaiki dan meningkatkan item X1.1.1 dan 
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X1.1.2 yang merupakan indikator dari pengakuan sebagai ahli yang memiliki nilai 

rata- rata terendah yaitu 2,89 dan 2,86. Jika penempatan karyawan pada 

Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik disesuaikan dengan keahlian karyawan 

maka akan mencapai hasil kerja yang maksimal. Selain dari indikator pengakuan 

sebagai “ahli” dan sistem penilaian kinerja, indikator memanfaatkan keahlian 

(X1.2.1-X1.2.2) dan motivasi (X.1.3.1- X1.3.3) mengindikasikan bahwa keahlian 

yang dimiliki karyawan membantu dalam pekerjaan dan juga karyawan secara 

individu mencari sumber- sumber informasi untuk menunjang pekerjaannya. 

 Sehingga hasil nilai rata – rata variabel people sebesar 3,16. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa variabel people  memiliki penilaian yang berada pada kategori 

tinggi, hal ini berarti bahwa perusahaan sudah memiliki people yang baik namun 

masih bisa ditingkatkan lebih baik lagi. 

 

4.3.2. Distribusi Frekuensi Variabel Process (X2) 

 Dalam variabel Process terdapat enam belas item pernyataan yang diberikan 

kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. 

Distribusi Frekuensi Variabel Process (X2) 

 

Item 
4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
F % F % F % f % Jumlah % 

X2.1.1 10 27.78 26 72.22 0 0.00 0 0.00 36 100 3.28 

X2.1.2 6 16.67 29 80.56 0 0.00 1 2.78 36 100 3.11 

X2.1.3 5 13.89 28 77.78 3 8.33 0 0.00 36 100 3.06 

X2.2.1 12 33.33 24 66.67 0 0.00 0 0.00 36 100 3.33 

X2.2.2 7 19.44 27 75.00 2 5.56 0 0.00 36 100 3.14 

X2.2.3 4 11.11 19 52.78 13 36.11 0 0.00 36 100 2.75 

X2.3.1 7 19.44 29 80.56 0 0.00 0 0.00 36 100 3.19 

X2.3.2 5 13.89 30 83.33 1 2.78 0 0.00 36 100 3.11 

X2.3.3 5 13.89 28 77.78 3 8.33 0 0.00 36 100 3.06 

X2.4.1 11 30.56 25 69.44 0 0.00 0 0.00 36 100 3.31 
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Lanjutan Tabel 4.6. 

Distribusi Frekuensi Variabel Process (X2) 

 

Item 
4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
F % F % F % f % Jumlah % 

X2.4.2 7 19.44 28 77.78 1 2.78 0 0.00 36 100 3.17 

X2.4.3 4 11.11 30 83.33 2 5.56 0 0.00 36 100 3.06 

X2.4.4 6 16.67 28 77.78 2 5.56 0 0.00 36 100 3.11 

X2.5.1 6 16.67 30 83.33 0 0.00 0 0.00 36 100 3.17 

X2.5.2 6 16.67 30 83.33 0 0.00 0 0.00 36 100 3.17 

X2.5.3 5 13.89 27 75.00 4 11.11 0 0.00 36 100 3.03 

    3.13 

Sumber: Data Diolah, 2017 

Keterangan: 

Kontribusi Pengetahuan (X2.1.1- X2.1.3) 
X2.1.1 : karyawan membagi pengetahuan ke rekan kerja secara personal 

X2.1.2 : terdapat persaingan kerja yang baik dan positif 

X2.1.3 : karyawan terlibat dalam persaingan kerja yang baik dan positif 

Metodologi dan Format Standar (Aturan) (X2.2.1- X2.2.3) 
X2.2.1 : Perusahaan menyediakan SOP Knowledge Management 

X2.2.2 : Dalam melakukan kegiatan knowledge management, karyawan melakukan 

dengan mentaati SOP 

X2.2.3 : Dalam melakukan kegiatan knowledge management, karyawan melakukan 

dengan tata caranya sendiri 

Manajemen Konten (X2.3.1- X2.3.3) 
X2.3.1 : Perusahaan menyediakan SOP dalam memange konten 

X2.3.2 : Di Perusahaan, konten yang ada ditempatkan sesuai klasifikasinya 

X2.3.3 : Aksesibilitas konten dalam perusahaan mudah dilakukan dan ditemukan 

Penemuan Kembali (X2.4.1- X2.4.4) 
X2.4.1 : Perusahaan menerapkan keterbukaan informasi yang berhak ditemukan 

oleh setiap karyawannya 

X2.4.2 : karyawan mampu menemukan kembali infromasi yang sudah tersimpan 

untuk digunakan kembali 

X2.4.3 : karyawan mampu menemukan kembali informasi dengan cepat 

X2.4.4 : karyawan mampu menemukan kembali informasi dengan tepat 

Penggunaan kembali (reuse) pengetahuan (X2.5.1- X2.5.3) 
X2.5.1 : Menggunakan kembali pengetahuan yang tersedia di perusahaan sebagai 

aktifitas pembelajaran 

X2.5.2 : menggunkaan kembali pengetahuan yang tersedia sebagai panduan dalam 

penyelesaian tugas 

X2.5.3 : menggunakan kembali pengetahuan yang tersedia dengan tujuan untuk 

menciptakan pengetahuan baru 
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 Pada Tabel 4.6. dapat diketahui bahwa item pernyataan dari variabel 

process yang memiliki nilai rata- rata tertinggi sebesar 3,33 pada item X2.2.1 yaitu 

perusahaan menyediakan SOP Knowledge Management. Hal ini dibuktikan dengan 

tersedianya unit khusus dalam Departemen Pengembangan SDM yang mengurusi 

segala hal yang berkaitan dengan knowledge management. Nilai rata- rata terendah 

pada variabel process sebesar 2,75 pada item X2.2.3 yaitu karyawan melakukan 

knowledge management dengan cara karyawan itu sendiri. Hal ini mengindikasikan 

masih banyak karyawan yang belum mengikuti SOP Knowledge Management yang 

telah tersedia di Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik. Selain dari nilai  rata- 

rata tertinggi maupun nilai rata- rata terendah terdapat indikator Kontribusi 

pengetahuan (X2.1.1- X2.1.3), Metodologi dan Format Standar Aturan (X2.2.2), 

Manajemen Konten (X2.3.1- X2.3.3), dan Penemuan kembali (X2.4.1-X2.4.4), dan 

Penggunaan kembali (reuse) pengetahuan (X2.5.1- X2.5.3) yang memiliki nilai 

rata- rata kategori tinggi.  

 Sehingga hasil nilai rata – rata variabel Process sebesar 3,13. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa variabel Process memiliki penilaian yang berada pada 

kategori tinggi, hal ini berarti bahwa perusahaan sudah memiliki Process yang baik 

namun masih bisa ditingkatkan lebih baik lagi. 

 

4.3.3. Distribusi Frekuensi Variabel Technology (X3) 

 Dalam variabel Technology terdapat sepuluh item pernyataan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7. 

Distribusi Frekuensi Variabel Technology (X3) 

 

Item 
4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % F % F % f % Jumlah % 

X3.1.1 2 5.56 31 86.11 3 8.33 0 0.00 36 100 2.97 

X3.1.2 8 22.22 26 72.22 2 5.56 0 0.00 36 100 3.17 

X3.1.3 5 13.89 30 83.33 1 2.78 0 0.00 36 100 3.11 

X3.1.4 7 19.44 28 77.78 1 2.78 0 0.00 36 100 3.17 

X3.2.1 7 19.44 29 80.56 0 0.00 0 0.00 36 100 3.19 

X3.2.2 5 13.89 26 72.22 5 13.89 0 0.00 36 100 3.00 

X3.3.1 4 11.11 30 83.33 2 5.56 0 0.00 36 100 3.06 

X3.3.2 11 30.56 25 69.44 0 0.00 0 0.00 36 100 3.31 

X3.3.3 6 16.67 21 58.33 8 22.22 1 2.78 36 100 2.89 

X3.4.1 7 19.44 29 80.56 0 0.00 0 0.00 36 100 3.19 

X3.4.2 14 38.89 22 61.11 0 0.00 0 0.00 36 100 3.39 

X3.4.3 10 27.78 26 72.22 0 0.00 0 0.00 36 100 3.28 

    3.14 

Sumber: Data Diolah, 2017 

Keterangan : 

Mendukung berbagi pengetahuan (X3.1.1- X3.1.4) 
X3.1.1 : Teknologi yang ada mendukung berbagi pengetahuan tacit 

X3.1.2 : Teknologi yang ada di perusahaan mendukung berbagi pengetahuan tacit 

ke explicit. 

X3.1.3 : Teknologi yang ada di perusahaan mendukung berbagi pengetahuan 

explicit ke tacit.  

X3.1.4 : Teknologi yang ada di perusahaan mendukung berbagi pengetahuan 

explicit. 

Mendukung kolaborasi (X3.2.1- X3.2.2) 

X3.2.1 : Teknologi mendukung kegiatan teamwork antar karyawan, dengan 

kemudahan menyalin, mengirim tugas ke rekan kerja  

X3.2.2 : Tidak memerlukan teknologi dalam kegiatan teamwork antar karyawan 

Mendukung alur kerja (X3.3.1- X3.3.3) 

X3.3.1 : Teknologi yang ada di perusahaan mendukung aktifitas pembagian tugas 

X3.3.2 : Teknologi yang ada mempercepat penyelesaian tugas tiap karyawan 

X3.3.3 : Teknologi yang ada di perusahaan membingungkan untuk digunakan  

Manajemen dokumen di perusahaan (X3.4.1- X3.4.3) 

X3.4.1 : Dengan adanya teknologi dapat mendukung pendistribusian dokumen via 

virtual 

X3.4.2 : Dengan adanya teknologi dapat mendukung aksesibilitas dokumen 

X3.4.3 : Teknologi yang tersedia berguna sebagai tempat penyimpanan dokumen  

  

 Pada Tabel 4.7. dapat diketahui bahwa nilai tertinggi dari variabel 

technology sebesar 3,39 pada item X3.4.2 yaitu dengan adanya teknologi di 
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perusahaan dapat mendukung aksesibilitas dokumen dengan mudah. Hal ini 

mengindikasikan bahwa technology yang tersedia di Kompartemen SDM PT 

Petrokimia Gresik dapat memenuhi kebutuhan karyawan. Nilai rata- rata terendah 

pada variabel technology sebesar  2,89 pada item X3.3.3 yaitu teknologi yang ada 

di perusahaan membingungkan sehingga menghambat. Hal ini mengindikasikan 

bahwa teknologi yang ada diperusahaan tidak membingungkan dan tidak 

menghambat pekerjaan. Selain dari nilai rata- rata tertinggi dan nilai rata- rata 

terendah terdapat indikator technology yaitu mendukung berbagi pengetahuan 

(X3.1.1- X3.1.4), Mendukung kolaborasi (X3.2.1- X3.2.2), Mendukung alur kerja 

(X3.3.1- X3.3.2), Manajemen dokumen di perusahaan (X3.4.1, X3.4.3) yang 

memiliki nilai rata- rata yang berada pada kategori tinggi. 

 Sehingga  hasil nilai rata – rata variabel Technology sebesar 3,14. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa variabel Technology memiliki penilaian yang berada 

pada kategori tinggi, hal ini berarti bahwa perusahaan sudah memiliki Technology 

yang baik namun masih bisa ditingkatkan lebih baik lagi. 

 

4.3.4. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

 Dalam variabel Kinerja Karyawan terdapat empat belas item pertanyaan 

yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat dilihat 

pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8. 

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

 

Item 
4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % F % F % F % Jumlah % 

Y1.1.1 6 16.67 30 83.33 0 0.00 0 0.00 36 100 3.17 

Y1.1.2 8 22.22 28 77.78 0 0.00 0 0.00 36 100 3.22 

Y1.1.3 9 25.00 27 75.00 0 0.00 0 0.00 36 100 3.25 
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Lanjutan Tabel 4.8. 

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

 

Item 
4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % F % F % F % Jumlah % 

Y1.2.1 9 25.00 26 72.22 1 2.78 0 0.00 36 100 3.22 

Y1.2.2 10 27.78 26 72.22 0 0.00 0 0.00 36 100 3.28 

Y1.2.3 2 5.56 16 44.44 15 41.67 3 8.33 36 100 2.47 

Y1.3.1 6 16.67 29 80.56 0 0.00 1 2.78 36 100 3.11 

Y1.3.2 9 25.00 26 72.22 1 2.78 0 0.00 36 100 3.22 

Y1.3.3 8 22.22 27 75.00 0 0.00 1 2.78 36 100 3.17 

Y1.4.1 9 25.00 27 75.00 0 0.00 0 0.00 36 100 3.25 

Y1.4.2 8 22.22 25 69.44 3 8.33 0 0.00 36 100 3.14 

Y1.4.3 4 11.11 32 88.89 0 0.00 0 0.00 36 100 3.11 

Y1.5.1 8 22.22 28 77.78 0 0.00 0 0.00 36 100 3.22 

Y1.5.2 9 25.00 27 75.00 0 0.00 0 0.00 36 100 3.25 

    3.15 

Sumber: Data Diolah, 2017 

Keterangan: 

Kualitas Kerja 

Y1.1.1 : Dalam bekerja mengantisipasi kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan  

Y1.1.2 : Dalam bekerja menyelesaikan pekerjaan dengan sebuah (kualitas) kerja  

Y1.1.3 : Dalam bekerja memperhatikan akurasi dan ketelitian dalam menyelesaikan 

tugas pekerjaan  

Kuantitas Kerja 

Y1.2.1 : Dalam bekerja produktif menyelesaikan beberapa pekerjaan  

Y1.2.2 : Mampu diberi tidak hanya satu melainkan beberapa tugas kerja  

Y1.2.3 : Pemberian pekerjaan yang melebihi satu dapat membuat pekerjaan lain 

tidak maksimal  

Timeless 

Y1.3.1 : Di dalam bekerja, tidak pernah menunda pekerjaan yang diberikan  

Y1.3.2 : Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  

Y1.3.3 : Dalam bekerja, saya memaksimalkan waktu, baik yang luang untuk 

menyelesaikan tugas pekerjaan.  

Need Supervision 

Y1.4.1 : Menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan benar  

Y1.4.2 : Dalam bekerja, pengawasan sangat diperlukan sebagai pacuan  

Y1.4.3 : Dalam bekerja, saya menghasilkan gagasan dan inovasi untuk sebuah 

solusi 

Interpersonal Impact 

Y1.5.1 : Saya tidak segan untuk membantu karyawan lain dalam menyelesaikan 

tugasnya  

Y1.5.2 : Saya tidak segan untuk bekerjasama (teamwork) dalam menyelesaikan 

tugas 
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 Pada Tabel 4.8. dapat diketahui bahwa nilai rata- rata tertinggi dari variabel 

kinerja karyawan sebesar 3,28  pada item Y1.2.2 yaitu karyawan mampu dibebani 

beberapa tugas atau pekerjaan. Hal ini dibuktikan dari setiap karyawan 

Kompartemen SDM Petrokimia Gresik yang secara bergantian mengisi suatu 

pelatihan yang diadakan PT Petrokimia Gresik. Sedangkan untuk nilai rata- rata 

terendah sebesar 2,47 pada item Y1.2.3 yaitu  pemberian pekerjaan yang lebih dari 

satu membuat pekerjaan tidak maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa karyawan 

mampu diberi pekerjaan lebih dari satu namun akan menurunkan kualitas hasil 

pekerjaan yang diberikan. Selain dari nilai rata- rata tertinggi dan terendah  terdapat 

indikator variabel kinerja karyawan yaitu kualitas kerja (Y1.1.1-Y1.1.3), kuantitas 

kerja (Y1.2.1), timeless (Y1.3.1- Y1.3.3), need supervision (Y1.4.1-Y1.4.3), 

intepersonal impact (Y1.5.1- Y1.5.2) yang memiliki nilai rata- rata yang berada 

pada kategori tinggi.  

 Sehingga hasil nilai rata – rata variabel Kinerja Karyawan sebesar 3,15. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Kinerja Karyawan memiliki penilaian 

yang berada pada kategori tinggi, hal ini berarti bahwa perusahaan sudah memiliki 

Kinerja Karyawan yang baik namun masih bisa ditingkatkan lebih baik lagi. 

 

4.4 Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini  terdiri dari Uji instrumen penelitian, Uji 

asumsi klasik, Analisis regresi berganda, dan Pengujian hipotesis. 

4.4.1 Uji Instrumen Penelitian 

 Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena 

itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-
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tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi tersebut tergantung pada 

pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 2 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

4.4.1.1. Uji Validitas 

Pengujian validitas sangat diperlukan dalam suatu penelitian, khususnya 

yang menggunakan kuisioner dalam memperoleh data. Pengujian validitas 

dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan menyakngkut pemahaman mengenai 

keabsahan antara konsep dan kenyataan empiris. Uji validitas adalah suatu ukuran 

yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur 

atau dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. 

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-

masing faktor atau variabel dengan total faktor atau variabel tersebut dengan 

menggunakan korelasi (r) product moment. 

Kriteria pengujian untuk menerima atau menolak hipotesis adanya 

pernyataan yang valid atau tidak dapat dilakukan dengan: 

H0 : r = 0, tidak terdapat data yang valid pada tingkat Kesalahan(α) 5%. 

H1 : r ≠ 0, terdapat data yang valid pada tingkat Kesalahan (α) 5%. 

Hipotesa nol (H0) diterima apabila r hitung < r tabel, demikian sebaliknya hipotesa 

alternatif (H1) diterima apabila r hitung > r tabel. 

Pengujian validitas yang dilakukan dengan melalui program SPSS ver. 20.0 

dengan mengggunakan korelasi product moment menghasilkan nilai masing-

masing item pernyataan dengan skor item pertanyaan secara keseluruhan dan untuk 

lebih jelasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel  4.9. 

Uji Validitas Variabel 

 

Item 

Corrected 

Item Total 

Correlation 

Sig. Keterangan 

X1.1.1 0.632 0.000 Valid 

X1.1.2 0.690 0.000 Valid 

X1.2.1 0.737 0.000 Valid 

X1.2.2 0.597 0.000 Valid 

X1.3.1 0.493 0.002 Valid 

X1.3.2 0.562 0.000 Valid 

X1.3.3 0.735 0.000 Valid 

X1.4.1 0.591 0.000 Valid 

X1.4.2 0.502 0.002 Valid 

X1.4.3 0.494 0.002 Valid 

X2.1.1 0.588 0.000 Valid 

X2.1.2 0.771 0.000 Valid 

X2.1.3 0.790 0.000 Valid 

X2.2.1 0.640 0.000 Valid 

X2.2.2 0.550 0.001 Valid 

X2.2.3 0.580 0.000 Valid 

X2.3.1 0.667 0.000 Valid 

X2.3.2 0.673 0.000 Valid 

X2.3.3 0.613 0.000 Valid 

X2.4.1 0.788 0.000 Valid 

X2.4.2 0.799 0.000 Valid 

X2.4.3 0.600 0.000 Valid 

X2.4.4 0.806 0.000 Valid 

X2.5.1 0.783 0.000 Valid 

X2.5.2 0.753 0.000 Valid 

X2.5.3 0.697 0.000 Valid 

X3.1.1 0.357 0.032 Valid 

X3.1.2 0.772 0.000 Valid 

X3.1.3 0.798 0.000 Valid 

X3.1.4 0.741 0.000 Valid 

X3.2.1 0.682 0.000 Valid 

X3.2.2 0.369 0.027 Valid 

X3.3.1 0.534 0.001 Valid 

X3.3.2 0.570 0.000 Valid 

X3.3.3 0.362 0.030 Valid 

X3.4.1 0.725 0.000 Valid 

X3.4.2 0.657 0.000 Valid 
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Lanjutan Tabel  4.9.  

Uji Validitas Variabel 

 

Item 

Corrected 

Item Total 

Correlation 

Sig. Keterangan 

X3.4.3 0.731 0.000 Valid 

Y1.1.1 0.803 0.000 Valid 

Y1.1.2 0.826 0.000 Valid 

Y1.1.3 0.791 0.000 Valid 

Y1.2.1 0.772 0.000 Valid 

Y1.2.2 0.606 0.000 Valid 

Y1.2.3 0.404 0.015 Valid 

Y1.3.1 0.583 0.000 Valid 

Y1.3.2 0.624 0.000 Valid 

Y1.3.3 0.669 0.000 Valid 

Y1.4.1 0.777 0.000 Valid 

Y1.4.2 0.500 0.002 Valid 

Y1.4.3 0.689 0.000 Valid 

Y1.5.1 0.717 0.000 Valid 

Y1.5.2 0.717 0.000 Valid 

    Sumber: Data Diolah, 2017 

 

 Dari Tabel 4.9. dapat dilihat bahwa nilai sig. r item pertanyaan lebih kecil 

dari 0.05 (α = 0.05) dan nilai corrected item to correlation lebih besar dari 0,3 yang 

berarti tiap-tiap item variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-

item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

 

4.4.1.2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, keajegan dan ketepatan 

suatu alat ukur atau uji yang  digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran 

relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. 
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 Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien 

reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari 

koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah reliabel 

(handal). 

Tabel 4.10. 

Uji Reliabilitas Variabel 

 

No. Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 

1 X1 0,807 Reliabel 

2 X2 0,924 Reliabel 

3 X3 0,826 Reliabel 

4 Y 0,893 Reliabel 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 Dari Tabel 4.10. diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach untuk semua 

variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya 

maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel. 

 

4.4.2. UjiAsumsi Klasik 

 Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi 

penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda 

melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. 

Hasil pengujian disajikan sebagai berikut : 

4.4.2.1 Uji Normalitas 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar normal 

atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

Hipotesis yang digunakan : 

H0 : residual tersebar normal 
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H1 : residual tidak tersebar normal 

 Jika nilai sig. (p-value) > maka H0 diterima yang artinya normalitas 

terpenuhi. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. 

 Hasil Uji Normalitas 

 

 
       Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.338 (dapat dilihat pada 

Tabel 4.11.) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H0 diterima yaitu bahwa 

asumsi normalitas terpenuhi. 

Gambar 4.10. 

P-P Plot 

  
Sumber: Data Diolah, 2017 
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4.4.2.2. Uji Multikolinieritas 

 Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi 

hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau 

dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara 

pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka terjadi 

multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Varaibel Bebas 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

X1 0.676 1.478 

X2 0.603 1.657 

X3 0.587 1.704 

          Sumber: Data Diolah, 2017 

 Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai 

VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi 

multikolinearitas. Berdasarkan tabel 4.12. Berikut hasil pengujian masing-masing 

variabel  bebas :  

 VIF untuk People adalah 1,478 

 VIF untuk Process adalah 1,657 

 VIF untuk Technology adalah 1,704 

 Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya 

multikolinearitas dapat terpenuhi. 
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4.4.2.3. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu 

variabel bebas. Atau adanya perbedaaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya 

nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji scatter plot. Pengujian 

kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis: 

H0 : ragam sisaan homogen 

H1 : ragam sisaan tidak homogen 

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

Gambar 4.11. 

Uji Heteroskedastisistas 

 
          Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan scatterplot 

menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) 

atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.  

 Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat 

dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis 

regresi berganda yang telah dilakukan. 

 

4.4.3. Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara 

variabel bebas, yaitu People (X1), Process (X2), Technology (X3) terhadap variabel 

terikat yaitu Kinerja Karyawan (Y). 

 

4.4.3.1. Persamaan Regresi 

 Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows 

ver 21.00 didapat model regresi seperti pada Tabel 4.13. : 

Tabel 4.13. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Variabel Bebas Standardized β T hitung Sig. Keterangan 

X1 0.316 2.309 0.028 Signifikan 

X2 0.305 2.106 0.043 Signifikan 

X3 0.309 2.104 0.043 Signifikan 

α        0,05 

F hitung      15,689 

F tabel        2,901 

signifikan        0,000 

t- tabel        2,037 

R        0,772 

R2        0,595 

Adj. R2        0.557 

  Sumber: Data Diolah, 2017 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.13. didapatkan persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = (0,316) X1 + (0,305) X2 + (0,309) X3 
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Keterangan: 

Y : Kinerja Karyawan 

X1 : People 

X2 : Process 

X3 : Technology 

 

Interpretasi model regresi pada tabel 4.13. adalah sebagai berikut: 

1. β1 = 0,316 

 Nilai koefisien dari variabel X1 adalah positif dan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel Y. Hal ini dapat dilihat dari nilai X1 sebesar 

0,316 dengan tingkat signifikansi  menunjukan angka lebih kecil dari α = 

0,05, yakni 0,028. 

2. β2 = 0,305 

 Nilai koefisien dari variabel X2 adalah positif dan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel Y. Hal ini dapat dilihat dari nilai X2 sebesar 

0,305 dengan tingkat signifikansi  menunjukan angka lebih kecil dari α = 

0,05, yakni 0,043. 

3. β3 = 0,309 

 Nilai koefisien dari variabel X3 adalah positif dan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel Y. Hal ini dapat dilihat dari nilai X3 sebesar 

0,309 dengan tingkat signifikansi  menunjukan angka lebih kecil dari α = 

0,05, yakni 0,043. 

 

4.4.3.2. Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau 

kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 4.13. 

diperoleh hasil adjusted R
2

(koefisien determinasi) sebesar 0,557. Artinya bahwa 
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55,7% variabel Kinerja Karyawan akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu 

People(X1), Process (X2), dan Technology (X3). Sedangkan sisanya 44,3% variabel 

Kinerja Karyawan akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini.  

 Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang 

menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu People, Process, dan 

Technology dengan variabel Kinerja Karyawan, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 

0.772, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu 

People (X1), Process (X2), dan Technology (X3) dengan Kinerja Karyawan 

termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8.  

 

4.5. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, setelah 

data terkumpul dan diolah. kegunaan utamanya adalah untuk menjawab hipotesis 

yang  dibuat oleh peneliti. 

 

4.5.1. Uji F 

 Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah 

hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga 

tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Hal ini 

dapat juga dikatakan sebagai berikut : 
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H0 ditolak jika F hitung   > F tabel, terdapat pengaruh signifikan secara bersama- 

sama variabel knowledge management yang terdiri dari people, process, dan 

technology terhadap kinerja karyawan. 

H0 diterima jika F hitung < F tabel, tidak terdapat pengaruh signifikan secara 

bersama- sama variabel knowledge management yang terdiri dari people, process, 

dan technology terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan Tabel 4.13. nilai F hitung sebesar 15,689. Sedangkan F tabel (α = 

0.05 ; db regresi = 3 : db residual = 32) adalah sebesar 2,901. Karena F hitung > F 

tabel yaitu 15,689 > 2,901 atau nilai sig F (0,000) < α = 0.05 maka model analisis 

regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel terikat (Kinerja Karyawan) dapat dipengaruhi secara 

signifikan oleh variabel bebas (People (X1), Process (X2), dan Technology (X3)). 

 

4.5.2. Uji t 

 Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya 

signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel 

atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diteima dan 

H1 ditolak.  

Berdasarkan Tabel 4.13. diperoleh hasil sebagai berikut : 

 t test antara X1 (People) dengan Y (Kinerja Karyawan) menunjukkan t 

hitung = 2,309. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 32) adalah sebesar 

2,037. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,309 > 2,037 atau nilai sig t (0,028) 



86 
 

 
 

< α = 0.05 maka pengaruh X1 (People) terhadap Kinerja Karyawan adalah 

signifikan. Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Kinerja Karyawan dapat dipengaruhi secara signifikan oleh People atau 

dengan meningkatkan People maka Kinerja Karyawan akan mengalami 

peningkatan yang tinggi. 

 t test antara X2 (Process) dengan Y (Kinerja Karyawan) menunjukkan t 

hitung = 2,106. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 32) adalah sebesar 

2,037. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,106 > 2,037 atau nilai sig t (0,043) 

< α = 0.05 maka pengaruh X2 (Process) terhadap Kinerja Karyawan adalah 

signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Kinerja Karyawan dapat dipengaruhi secara signifikan 

oleh Process atau dengan meningkatkan Process maka Kinerja Karyawan 

akan mengalami peningkatan yang tinggi. 

 t test antara X3 (Technology) dengan Y (Kinerja Karyawan) menunjukkan t 

hitung = 2,104. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 32) adalah sebesar 

2,037. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,104 > 2,037 atau nilai sig t (0,043) 

< α = 0.05 maka pengaruh X3 (Technology) terhadap Kinerja Karyawan 

adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Kinerja Karyawan dapat dipengaruhi secara signifikan 

oleh Technology atau dengan meningkatkan Technology maka Kinerja 

Karyawan akan mengalami peningkatan yang tinggi.  

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel bebas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan secara simultan dan parsial. 

Dan dari sini dapat diketahui bahwa tiga variabel bebas tersebut yang berpengaruh 
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signifikan, paling dominan pengaruhnya terhadap Kinerja Karyawan adalah People 

karena memiliki nilai koefisien beta dan t hitung paling besar. 

 

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diketahui 

bahwa terdapat pengaruh antara variabel knowledge management yang terdiri dari 

people (X1), process (X2), dan technology (X3) terhadap kinerja karyawan. Dari 

uji validitas pada variabel knowledge management dan kinerja karyawan  memiliki 

hasil yang valid pada tiap indikatornya. Untuk uji realibilitas, semua variabel 

memiliki cronbach alpha diatas 0,06. Pada uji asumsi klasik, semua variabel X 

terhadap Y terdapat normalitas data, tidak adanya multikolinearitas, dan tidak 

adanya heteroskedastisitas. Selain itu nilai variabel knowledge management dan 

kinerja karyawan berada pada kategori tinggi. Variabel knowledge management  

yang terdiri dari variabel people memiliki 3,16 variabel process yang memiliki rata- 

rata 3,13 dan variabel technology memiliki rata- rata 3,14. Total keseluruhan rata- 

rata knowledge management sebesar 3,14 dan termasuk kedalam kategori yang 

tinggi. Sedangkan variabel kinerja yang terdiri dari variabel kualitas kerja memiliki 

rata- rata 3,21 kuantitas kerja yang memiliki rata- rata 2,99 timeless yang memiliki 

rata-rata 3,16 need supervision memiliki rata- rata 3,16 dan interpersonal impact 

memiliki rata- rata 3,23. Total dari nilai variabel kinerja sebesar 3,15 dan termasuk 

dalam kategori yang tinggi. 

 Dari kedua penjabaran mengenai nilai rata- rata total variabel knowledge 

management dan kinerja karyawan menunjukan keduanya (X dan Y) memiliki 

kategori tinggi. Berdasar pengujian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa 
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variabel knowledge management meliputi people (X1), process (X2), technology 

(X3) secara bersama- sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik dengan F hitung 15,689. 

 Hasil pengujian tersebut sejalan dengan konsep yang diungkapkan 

Bhojaraju bahwa knowledge management sendiri diterapkan untuk menjadi solusi 

dalam penyelesaian masalah perusahaan, dengan hasil akhir mencapai tujuan dan 

visi yang diharapkannya, yang diukur dari tiga komponen yaitu people, process, 

dan technology. Komponen- komponen utama di dalam knowledge management 

tersebut membantu organisasi mencapai tujuan dan visinya. Didukung juga oleh 

pernyataan Lee dan Choi bahwa komponen knowledge management seperti diatas 

yaitu people, process, dan technology adalah termasuk dalam technical system dan 

social system, yang mana keduanya adalah enablers knowledge management yang 

salaing berkolerasi dan terikat satu sama lain. Sehingga mengindikasikan bahwa 

jika berbicara mengenai knowledge management, berarti komponen itulah yang 

menguatkannya. 

 Berdasarkan pernyataan- pernyataan diatas maka hasil penelitian ini 

membuktikan hipotesis pertama bahwa knowledge management yang terdiri dari 

variabel people, process, dan technology yang secara bersama- sama berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik. 

 Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan Nurpratama bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap 

penerapan knowledge management yang terdiri dari variabel people, process, dan 

technology terhadap kinerja karyawan Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik.. 
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 Sub- bab selanjutnya akan membahas secara parsial pengaruh tiap- tiap 

variabel knowledge management terhadap kinerja karyawan Kompartemen SDM 

PT Petrokimia Gresik. 

 

4.6.1. Pengaruh People terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil uji t dari variabel people, menunjukan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan variabel people terhadap variabel kinerja karyawan 

dengan hasil nilai t sebesar 2,309. Artinya semakin baik penilaian karyawan atas 

variabel people pada Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik maka tentu kinerja 

karyawan di perusahaan tersebut dipengaruhi knowledge management. 

 Didalam variabel people terdapat beberapa indikator yaitu pengakuan 

sebagai ahli, memanfaatkan keahlian, motivasi, dan sistem penilaian kinerja. Dari 

keempat indikator tersebut masing- masing memiliki skor rata- rata yang berada 

pada kategori baik. 

 Secara keseluruhan hasil tanggapan responden mengenai variabel people 

beserta indikator- indikator yang telah dijelaskan mendapat tanggapan baik, yang 

mana variabel people  berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Variabel people ini dapat dijelaskan oleh konsep milik Bhojaraju bahwa kunci 

keberhasilan dalam manajemen pengetahuan dalam manajemen pengetahuan 

adalah untuk memberikan visibilitas seseorang, pengakuan dan kredit tiap orang 

bahwa di sebagai “ahli” di bidangnya masing- masing serta memanfaatkan keahlian 

(pengetahuan) mereka untuk kesuksesan bisnis. Hal ini dicapai melalui kombinasi 

motivasi atau pengakuan dan penghargaan, penataan kembali sistem penilaian 

kinerja dan sistem pengukuran lain. 
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 Berdasarkan observasi dan dokumen yang ada di Kompartemen SDM 

Petrokimia Gresik variabel people juga dimaksimalkan dengan berbagai program 

pelatihan yang ada di Petrokimia Gresik untuk menunjang kinerja karyawan. 

Contoh program pelatihan tersebut antara lain leadership development program, 

diklat tugas belajar, diklat kompetensi, dan diklat induksi. 

 

4.6.2. Pengaruh Process terhadap Kinerja Karyawan 

 Variabel knowledge management  yang selanjutnya adalah variabel process. 

Berdasarkan hasil uji t dari variabel process, menunjukan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan variabel process terhadap variabel kinerja karyawan dengan hasil nilai t 

sebesar 2,106. Artinya semakin baik penilaian karyawan atas variabel process pada 

Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik maka tentu kinerja karyawan di 

perusahaan tersebut dipengaruhi knowledge management. 

 Didalam variabel process terdapat beberapa indikator yaitu, kontribusi 

pengetahuan, metodologi dan format standar (aturan), manajemen konten, 

penemuan kembali, reuse pengetahuan. Dari masing- masing indikator tersebut 

memiliki skor rata- rata yang berada pada kategori baik. 

 Variabel process memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dan 

sejalan dengan teori Bhojaraju yaitu process sendiri terdiri dari komponen yang 

meliputi kontribusi pengetahuan, 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. Tanggapan 
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positif responden terhadap process yang terlihat bahwa process disana berjalan 

dengan baik, sejalan dengan pernyataan  Stapeleton bahwa keberhasilan atau 

keunggulan knowledge management dirasakan paling signifikan terletak pada cara 

anda (karyawan mengumpulkan, mengorganisasi, mengevaluasi, menyebarkan dan 

bertindak berbasis data, pendapat, informasi, dan riset.  

 Hasil analisis data yang menyatakan variabel process memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan di Kompartemen SDM Petrokimia 

Gresik juga didukung oleh hasil observasi, yaitu telah tersedianya suatu sistem yang 

teroganisir untuk pengumpulan, pengevaluasi, penyebaran pendapat, informasi, dan 

riset di dalam web KM Petrokimia Gresik. Selain tersedianya suatu sistem tersebut 

di Kompartemen SDM Petrokimia Gresik juga terdapat komunitas praktek yang 

dapat mendukung karyawan untuk melakukan pengembangan diri untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

4.6.3. Pengaruh Technology terhadap Kinerja Karyawan 

 Variabel knowledge management  yang selanjutnya adalah variabel 

technology. Berdasarkan hasil uji t dari variabel technology, menunjukan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan variabel technology terhadap variabel kinerja 

karyawan dengan hasil nilai t sebesar 2,104. Artinya semakin baik penilaian 

karyawan atas variabel technology pada Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik 

maka tentu kinerja karyawan di perusahaan tersebut dipengaruhi knowledge 

management. 

 Didalam variabel technology ini terdapat beberapa indikator yaitu 

mendukung berbagi pengetahunan, mendukung kolaborasi, mendukung alur kerja, 
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manajemen dokumen di perusahaan. Dari masing- masing indikator tersebut 

memiliki skor rata- rata yang berada pada kategori baik. 

 Secara keseluruhan variabel technology yang ditanggapi positif dan juga 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sejalan oleh pernyataan 

Bhojaraju yaitu Teknologi dalam KM sebagai solusi untuk menyediakan 

fungsionalitas dalam mendukung berbagai pengetahuan, kolaborasi, alur kerja, 

manajemen dokumen di perusahaan. Variabel ini sejalan juga dengan model 

knowledge management yang dituliskan oleh Setiarso yang salah satu komponen 

dalam model tersebut yaitu teknologi, yang fungsinya menunjang berjalannya 

sistem knowledge management secara efektif. 

 Berdasarkan observasi saat penelitian juga ditemukan bahwa Petrokimia 

Gresik juga memaksimalkan variabel technology dengan adanya web KM, 

SERGIO, Petrolink, Sistem Manajemen Kinerja, web sumbang gagasan yang 

terintegrasi untuk menyimpan dokumen baik berupa peraturan, standard kerja, surat 

keputusan guna meningkatkan kinerja karyawan Petrokimia Gresik. 

 

4.7. Implikasi Hasil Penelitian 

 Perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan tentunya harus memiliki 

suatu langkah strategis. Pengukuran pencapaian visi, misi, dan tujuan dapat dilihat 

melalui kinerja karyawan disuatu perusahaan. Salah satu langkah strategis yang 

diterapkan Petrokimia Gresik adalah penerapan knowledge management. 

Knolwedge management sendiri menurut Bhojaraju memiliki tiga komponen utama 

yaitu, people, process, dan technology. Dalam penelitian ini telah dibuktikan bahwa 

penerapan knowledge management yang terdiri dari people, process, dan 
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technology memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. 

Secara rinci, implikasi variabel knowledge management yang terdiri dari variabel 

people pada kinerja PT Petrokimia Gresik adalah dengan diterapkannya sistem 

penilaian kinerja, pemberian reward atas prestasi, pelatihan karyawan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Implikasi variabel knowledge 

management yang kedua adalah implikasi process yang diimplementasikan dalam 

suatu sistem knowledge management untuk memudahkan aksesibilitas dokumen, 

informasi, SOP yang dapat dipelajari secara individu oleh karyawan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. Implikasi yang terakhir dari variabel knowledge 

management adalah tersedianya technology yang mendukung pelaksanaan capture, 

transfrer, sharing knowledge antar karyawan PT Petrokimia Gresik yang 

berdampak pada kinerja karyawan PT Petrokimia Gresik meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


