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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan organisasi di era globalisasi yang semakin pesat membuat 

persaingan dalam suatu organisasi pun semakin ketat. Untuk bisa bertahan, suatu 

organisasi harus memiliki kemampuan dan keunggulan agar memiliki daya saing 

yang tinggi. Dewasa ini, banyak organisasi yang kian menyadari bahwa unsur 

manusia merupakan unsur yang dapat memberikan keunggulan karena memiliki 

bakat, tenaga, dan kreativitas yang sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk 

mencapai tujuannya. Oleh karena itu organisasi perlu menghargai segala aspek 

dalam diri karyawan agar tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berkinerja yang unggul (Bruce, 2003). 

Menurut Mangkunegara (2007:67) kinerja merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja yang 

baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi 

dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Organisasi yang baik adalah 

organisasi yang berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, 

karena hal tersebut merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Adapun kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui beberapa faktor 

diantaranya yaitu knowledge sharing dan disiplin kerja. 

Knowledge (pengetahuan) menjadi aset penting tidak berwujud yang 

memegang peranan utama dalam pertumbuhan organisasi. Seperti halnya yang 
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diungkapkan oleh Fatwan (2006) dikutip dalam Natalia Kosasih dan Sri Budiani 

(2007), faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis saat ini bukan lagi era 

informasi tetapi sudah beralih ke era pengetahuan. Semakin unggul pengetahuan 

yang dimiliki karyawan maka akan semakin tinggi pula daya saing perusahaan.  

Pengetahuan terbagi menjadi dua jenis yaitu tacit knowledge dan explicit 

knowledge. Tacit knowledge dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang 

tersimpan di masing-masing pikiran individu, pengetahuan ini seringkali tidak 

terdokumentasi dengan baik sehingga sulit diduplikasi dan diajarkan kepada 

orang lain. Sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang dapat 

didokumentasikan sehingga mudah untuk dibagikan kepada orang lain (Kim et 

al, 2006). 

Yang menjadi tantangan bagi perusahaan adalah bagaimana cara untuk 

mengelola tacit knowledge agar dapat didokumentasikan dan dipelihara sebagai 

bahan pembelajaran yang selalu tersedia kedepannya, karena tidak menutup 

kemungkinan bahwa pengetahuan yang ada hanya dimiliki oleh beberapa 

karyawan saja. Dalam proses pembelajaran pengetahuan dikenal istilah 

knowledge management yang perlu diterapkan pada suatu perusahaan untuk 

menghindari terjadinya knowledge loss, yakni suatu keadaan yang terjadi di saat 

seorang karyawan meninggalkan perusahaan dan membawa pergi semua 

pengetahuan yang dimilikinya dan tentu saja merugikan bagi perusahaan. Bagian 

terpenting dalam knowledge management adalah mendorong individu-individu 

yang ada di dalam organisasi untuk melakukan kegiatan knowledge sharing 

mengenai apa yang mereka ketahui (Aulawi et al., 2009).  
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Chao-Sen Wu et al. (2012) mengungkapkan knowledge sharing sebagai 

proses belajar, bertukar pikiran dan membagikan pengetahuan demi menambah 

keunggulan individu. Fokus utama berbagi pengetahuan adalah orang yang 

bersedia diajak bertukar informasi dan pengetahuan, baik orang lain, kelompok 

maupun organisasi. Melalui knowledge sharing, pengetahuan yang berjenis tacit 

dan explicit dapat dibagikan, diimplementasikan serta dikembangkan dengan 

lebih mudah sehingga dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup 

organisasi seperti menghemat waktu dalam memecahkan suatu masalah, bahkan 

tercipta ide – ide baru terutama dalam hal peningkatan nilai jual, kualitas produk 

serta kinerja. Untuk mewujudkan knowledge sharing dalam organisasi tidaklah 

mudah, ada kalanya anggota organisasi akan menyimpan pengetahuan tersebut 

untuk keunggulan dirinya sendiri. 

Mulai banyak penelitian yang menunjukkan bahwa knowledge sharing 

berkaitan erat dan sangat mendukung pencapaian kinerja karyawan yang baik 

dalam organisasi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rudiyanto (2012), 

Firmaiansyah (2014), Aulia (2016), Aristanto (2017) dan Orlando (2018) 

diperoleh hasil bahwa knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Namun penelitian yang berbeda ditemukan oleh 

Rusdianti (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

negatif begitu pula penelitian Saragih dan Harisno (2015) ditemukan bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel knowledge sharing 

dengan kinerja karyawan. Dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan 

adanya perbedaan dan terdapat research gap.  
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Faktor lain yang tak kalah penting bagi suatu organisasi atau perusahaan 

dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan berasal dari kedisiplinan kerja para 

karyawannya itu sendiri. Hasibuan (2002:193) mengungkapkan disiplin kerja 

sebagai sikap sukarela karyawan dalam mentaati peraturan perusahaan serta 

kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya, baik yang tertulis maupun tidak. 

Ketaatan dalam melaksanakan aturan – aturan yang ditentukan oleh organisasi 

atau perusahaan dalam bekerja dimaksudkan agar tenaga kerja dapat 

melaksanakan tugasnya dengan tertib dan lancar, termasuk penahan diri untuk 

tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan. 

Tanpa adanya disiplin kerja karyawan yang baik, sulit bagi organisasi atau 

perusahaan untuk mencapai hasil yang optimal. Disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas yang 

diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan 

terwujudnya tujuan perusahaan. Sehingga perhatian dan kebijakan disiplin kerja 

bagi karyawan penting untuk ditingkatkan. 

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas bagaimana pengaruh disiplin 

kerja terhadap kinerja dan menunjukkan hasil yang berbeda – beda, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Reza (2010), Tindow et al. (2014), Baharuddin 

et al. (2015), Dapu (2015) dan Ogen et al. (2018) diperoleh hasil bahwa disiplin 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2013), Setiawan (2013) dan 

Orlando (2018) yang menyatakan bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan baik secara simultan maupun parsial. Berdasarkan 
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beberapa penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan hasil penelitian sebagai 

gap yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

PT. Kemajuan Industrindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

usaha industri mesin peralatan pertanian, perkebunan dan konstruksi. Dengan 

slogan “memberikan kualitas kerja dan komitmen untuk kepuasan pelanggan”, 

maka bekerja secara cekatan dan teliti menjadi sebuah keharusan yang dimiliki 

oleh karyawannya. Dalam satu tahun perusahaan ini mentarget jumlah produksi 

mesin sebanyak 200 unit, namun dalam 5 tahun terakhir jumlah produksi mesin 

yang dihasilkan menurun, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Produksi Karyawan  

PT. Kemajuan Industrindo Periode 2014 – 2018 

No. Tahun 

Produksi (unit) 

Target Realisasi 
Presentase 

Produksi (%) 

Deviasi  

(%) 

1. 2014 200 Unit 192 Unit 96% 4% 

2. 2015 200 Unit 184 Unit 92% 8% 

3. 2016 200 Unit 187 Unit 93,5% 6,5% 

4. 2017 200 Unit 177 Unit 88,5% 11,5% 

5. 2018 200 Unit 172 Unit 86% 14% 

Sumber: Direktur Umum PT. Kemajuan Industrindo.  

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 – 2018 jumlah produksi 

mesin yang dihasilkan PT. Kemajuan Industrindo tidak mencapai target 

sebanyak 200 unit, hal tersebut dikarenakan mulai beralihnya minat konsumen 

pada produk pesaing yang hadir lebih canggih. Selain itu, adanya komplain dari 

konsumen terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan terbilang masih cukup 

tinggi. Komplain yang diajukan biasanya terkait kapasitas dari mesin pengolah 

yang tidak sesuai, mesin susah untuk dioperasikan, umur dari ketahanan mesin 

hingga pemasangan peralatan yang kurang lengkap seperti pengaman ban, v.belt, 
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dan lain sebagainya. Hal – hal tersebut terjadi akibat dari kelalaian karyawan 

saat bekerja yang berhubungan dengan tingkat ketelitian mereka.  

Seiring dengan mulai banyaknya minat konsumen yang beralih dan adanya 

komplain yang terbilang masih cukup tinggi menggambarkan bahwa kinerja 

karyawan pada PT. Kemajuan Industrindo mengalami penurunan. Meski 

demikian pihak perusahaan pun menanggapi komplain dari konsumen dengan 

sesegera mungkin memperbaiki mesin tersebut. 

Mengingat produk yang diciptakan berupa mesin maka tingkat kerumitan 

dalam proses penciptaan dari input menjadi output pun cukup tinggi. Meskipun 

pekerjaan karyawan bagian produksi bersifat terspesialisasi, namun adanya lama 

masa kerja yang berbeda – beda menjadikan pengetahuan dan kemampuan yang 

mereka milikipun berbeda. Umumnya karyawan dengan masa kerja yang lebih 

lama memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak pula jika 

dibandingkan dengan karyawan yang baru 1 – 2 tahun bekerja. Sehingga 

knowledge sharing yang diterapkan oleh PT. Kemajuan Industrindo lebih pada 

bentuk informal seperti arahan dari karyawan senior ke junior, penjelasan 

intruksi dari atasan ke bawahan dan briefing divisi. 

Selain itu, PT. Kemajuan Industrindo juga menerapkan rapat rutin yang 

diadakan setiap 4 bulan sekali berupa evaluasi kinerja serta membahas 

permasalahan atau kendala apa saja yang terjadi terkait dengan pekerjaan selama 

4 bulan terakhir untuk kemudian dicarikan jalan keluar bersama. Kegiatan 

tersebut juga bertujuan agar kerukunan antar sesama karyawan terjalin dengan 

harapan tidak ada lagi rasa enggan untuk berbagi pengetahuan ataupun 
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pengalaman pada rekan kerjanya. Akan tetapi, ada sebagian karyawan yang 

ingin menyimpan pengetahuan untuk dirinya sendiri dan enggan membagikan 

pengetahuannya kepada karyawan lain, salah satu alasannya adalah sebagai 

kunci sukses diri sendiri. Hal ini menyebabkan terjadi konflik antara satu 

karyawan dengan karyawan lainnya yang dapat mengganggu perkembangan 

kinerja karyawan. 

Sikap disiplin kerja karyawan  PT. Kemajuan Industrindo masih terbilang 

kurang. Hal ini ditunjukkan  dalam tingkat keterlambatan dan pulang lebih awal 

karyawan PT. Kemajuan Industrindo periode Juli – November 2018 yang 

disajikan pada tabel 1.2 di bawah ini: 

Tabel 1.2 Data Keterlambatan dan Pulang Lebih Awal Karyawan  

PT. Kemajuan Industrindo Periode Juli – November 2018 

No Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Terlambat 
(%) 

Pulang 

Lebih 

Awal 

(%) 

1. Juli 30 9 30% 2 7% 

2. Agustus 30 6 20% 2 7% 

3. September 30 15 50% 5 17% 

4. Oktober 30 8 27% 3 10% 

5. November 30 13 43% 4 13% 

Rata-rata 34%  11% 

Sumber: Direktur Umum PT. Kemajuan Industrindo. 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat keterlambatan dan pulang 

lebih awal karyawan PT. Kemajuan Industrindo berfluktuasi namun cenderung 

mengalami kenaikan. Untuk keterlambatan diperoleh tingkat rata-rata sebesar 

34% setiap bulannya disebabkan karena adanya beberapa karyawan yang tiba di 

kantor melebihi pukul 07.00 WIB. Sedangkan untuk tingkat rata-rata karyawan 

yang pulang sebelum waktunya, yaitu pukul 15.00 WIB pada hari kerja Senin-
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Jum’at dan pukul 12.00 WIB untuk hari kerja Sabtu sebesar 11% setiap 

bulannya.  

Adanya beberapa karyawan yang tidak mematuhi waktu istirahat (pukul 

11.00 - 12.00 WIB) juga menjadi penyebab kurangnya disiplin kerja. Selain 

tingkat keterlambatan, hal lain yang dapat membuktikan bahwa kedisiplinan 

karyawan pada perusahaan ini kurang adalah masih adanya karyawan yang tidak 

mengenakan seragam dan alat safety lengkap saat sedang bekerja. 

PT. Kemajuan Industrindo menerapkan peraturan terkait keterlambatan dan 

juga ketidakhadiran, karyawan yang berhalangan hadir karena sakit atau 

memiliki kepentingan mendesak diwajibkan untuk menunjukkan bukti lewat 

surat dokter atau menghubungi pihak perusahaan terlebih dahulu dengan alasan 

yang jelas. Perusahaan ini juga memberikan sanksi atas seringnya keterlambatan 

karyawan berupa pengurangan upah yang akan diperbincangkan terlebih dahulu 

pada evaluasi kinerja setiap empat bulan sekali. Sedangkan untuk karyawan 

yang hadir tanpa mengenakan seragam lengkap akan diperintah pulang untuk 

mengambil perlengkapan seragamnya. Pihak perusahaan menyediakan dua 

pasang seragam untuk setiap karyawan selama satu tahun, melebihi dari itu 

apabila seragam rusak atau bahkan hilang, maka mereka diwajibkan untuk 

mencari atau membuat sendiri seragam barunya.  

Berdasarkan ulasan permasalahan yang terjadi pada PT. Kemajuan 

Industrindo beserta research gap yang diuraikan di atas, maka judul yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Knowledge Sharing dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Kemajuan Industrindo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana knowledge sharing, disiplin kerja dan kinerja karyawan pada PT. 

Kemajuan Industrindo? 

2. Apakah knowledge sharing berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Kemajuan Industrindo? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Kemajuan Industrindo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan knowledge sharing, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan pada PT. Kemajuan Industrindo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh knowledge sharing terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Kemajuan Industrindo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Kemajuan Industrindo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya 

bagi peneliti dan semua pihak yang terkait maupun bagi pembaca secara umum. 

Adapun manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di 

bidang Manajemen khususnya pada konsentrasi Sumber Daya Manusia 

mengenai knowledge sharing dan disiplin kerja serta pengaruhnya terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi 

mengenai sejauh mana knowledge sharing dan disiplin kerja berpengaruh 

pada kinerja karyawan yang diharapkan perusahaan, sehingga dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan dalam 

menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja karyawannya. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai referensi bagi 

peneliti yang hendak melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

knowledge sharing, disiplin kerja dan kinerja karyawan. 

 

 

E. Batasan Masalah 

1. Objek Penelitian 

Batasan objek dari penelitian ini ditujukan pada karyawan PT. Kemajuan 

Industrindo bagian produksi dengan jumlah 30 orang. 
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2. Variabel 

a. Kinerja Karyawan 

Variabel kinerja karyawan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menurut Mangkunegara (2007) dengan indikator: Kuantitas 

Kerja dan Kualitas Kerja. 

b. Knowledge Sharing 

Variabel knowledge sharing yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menurut Matzler et al. (2008) dengan indikator: Embrained 

Knowledge, Embodied Knowledge, Encultured Knowledge, Embedded 

Knowledge, dan Encoded Knowledge. 

c. Disiplin Kerja 

Variabel disiplin kerja yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menurut Hasibuan (2002) dengan indikator: Mematuhi peraturan 

perusahaan, Penggunaan waktu secara efektif, Tanggung jawab dalam 

pekerjaan dan tugas dan Tingkat absensi. 


