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Abstract 

 

This study aims to look at the effect simultaneously and significant knowledge sharing 

enablers of employee performance in ITS library. Enablers that are used in this research as 

seen from some previous research suggesting that the enablers has an impact on performance 

employee. These enablers include, Role of Leader (X1) Storytelling (X2) Technology 

Information (X3) Reward (X4), and Coaching (X5). Partially, of the role of leader (X1) 

Storytelling (X2) Technology Information (X3) Reward (X4), and Coaching (X5) Just an 

enabler coaching (X5) has an impact on performance employee (Y) with the results test T 

worth of 2,151 while value T-table of 2,032 since the value of t-calculate higher of t-table H0 

rejected. This indicated that partially variable coaching (X5) has an impact on employee 

performance. In the study R square of 0,561 which means donation influence role of leader 

(X1) Storytelling (X2) Technology Information (X3) Reward (X4), and Coaching (X5) 

simultaneously affect the performance employee (Y) of 0,561 or 56,1% and 43,9% the rest 

influenced or described by another variable not included in research. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama dan signifikan 

knowledge sharing enablers terhadap kinerja karyawan perpustakaan ITS. Enablers 

Enablers yang digunakan pada penelitian ini dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya 

yang menyatakan bahwa eneblers tersebut memiliki pengaruh terhadap kinerja. Enablers 

tersebut antara lain peran pemimpin (X1), storytelling (X2), teknologi informasi (X3), 

reward (X4), dan coaching (X5). Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. 

Dari hasil analisis data survei pada 40 responden menemukan adanya pengaruh yang 

sigifikan knowledge sharing enablers dengan kinerja karyawan perpustakaan ITS. Secara 

parsial, dari peran pemimpin (X1), storytelling (X2), teknologi informasi (X3), reward (X4), 

dan coaching (X5), hanya enabler coaching (X5) yang memiliki pengaruh dengan hasil uji T 

sebesar sebesar 2.151 sedangkan nilai t-tabel sebesar 2.032 ≤ 0 ≤ 2032 karena nilai t-hitung 

< t-tabel maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel coaching (X5) 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dalam penelitian ini R Squere sebesar 

0,561 yang berarti sumbangan pengaruh peran pemimpin (X1), storytelling (X2), teknologi 

informasi (X3), reward (X4), dan coaching (X5) pada kinerja karyawan perpustakaan ITS 

(Y) adalah 0,561 atau dengan kata lain pengaruh eanabler peran pemimpin (X1), storytelling 

(X2), teknologi informasi (X3), reward (X4), dan coaching (X5)secara bersama-sama 

berpengaruh pada kinerja karyawan perpustakaan ITS sebesar 0,561 atau 56,1% sedangkan 

43,9% sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian. 

 

Keywords: Knowledge sharing enablers, role of Leader, storytelling, information technology, 

rewards, coaching. 
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Pendahuluan  

Kinerja karyawan pada sebuah organsasi atau perusahaan merupakan salah satu 

sumber bagi tolok ukur penilaian kualitas suatu organisasi. Jadi dapat dikatakan jika sebuah 

organisasi memiliki kinerja karyawan yang memuaskan maka performa organisasi tidak dapat 

dipandang sebelah mata. Kinerja menurut (Bambang Kusriyanto, 1991) dalam 

(Mangkunegara 2005) perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja, 

sedangkan menurut (Mangkunegara, 2005) kinerja SDM adalah prestasi kerja adalah hasil 

kerja dari kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh sesorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Banyak strategi yang dapat di jalankan oleh organisasi untuk mengelola kinerja 

karyawan mereka. Salah satu yang sering disebut-sebut saat ini adalah menjalankan 

knowledge sharing. Karena jika seseorang memiliki pengetahuan lebih tentang pekerjaannya 

dan pengetahuan diluar itu serta dapat mengolah pengetahuan itu dengan baik maka 

kemungkinan besar akan berdampak pada hasil dari kinerja pada karyawan tersebut, dengan 

menerapkan knowledge sharing pada organisasi, diharapkan karyawan dapat menambah dan 

mengelola pengetahuannya dengan baik sehingga meningkatkan kualitas kinerja karyawan 

pada organisasi tersebut.  seperti halnya yang dikatakan (Fatwan 2006) pada (Natalia Kosasih 

dan Sri Budiani 2007), faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis saat ini bukan lagi era 

informasi, tetapi sudah beralih ke era pengetahuan. Begitu juga dengan (Cauhan dan Bontis, 

2004) dan (Kawalek 2004) dalam jurnal teknik  indrusti  (Hilmi Aulawi dkk 2009) 

menyebutkan bahwa saat ini adalah “knowledge-era” jadi hanya organisasi yang mampu 

mengolah knowledge yang mereka punya secara optimal yang dapat bertahan dalam 

persaingan antar organisasi saat ini. Menurut pendapat Hendro Subagyo dalam (Herijanto 

2008) menyebutkan paling tidak ada tiga manfaat yang dapat kita peroleh dengan sharing 

pengetahuan kecepatan, kualitas dan inovasi. Berkumpulnya banyak orang maka diharapkan 

akan selalu ada orang yang dapat saling menggantikan akan semakin banyak ide yang 

muncul, sehingga lebih cepat dalam merespon masalah. 

Dari contoh penelitian yang dilakukan oleh (Rong Du at al 2007) yang dilakukan di 

kota Xian China menemukan kesimpulan bahwa  knowledge sharing adalah jalan terbaik 

yang dilakukan oleh manajerial dalam meningkatkan kinerja perusahaan karena dengan 

menerpkan knowledge sharing pada perusahaan memberikan pengaruh postif terhadap 

kinerja perusahaan. 

Namun, dalam pengaplikasian knowledge sharing pada sebuah organisasi dibutuhkan 

alat atau media yang mendukung berjalanya knowledge sharing tersebut. Sehingga 

knowledge sharing dapat berjalan sesuai dengan harapan organisasi. Media dan alat yang 

menfasilitasi ini dalam knowledge sharing sering disebut dengan istilah enebler. Menurut 

(von Krogh, Ichijo, dan Nonaka, 2000) dalam (Kimiz Dalkir 2005) organisasi harus 

menyediakan enabler karena dalam prosesnya enabler dapat merangsang pengetahuan 

individu, melahirkan kelompok untuk berbagi pengetahuan, serta membantu organisasi dalam 

menyimpan, mengingat, mengelola pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi tersebut.  

Sebagai organisasi yang erat kaitannya dengan pengetahuan dan menjadikan 

pengetahuan sebagai produk utama seharusnya perpustakaan mampu untuk mengolah 

pengetahuan yang ada pada sumber daya manusianya sehingga perpustakaan akan terus 

mengikuti gerak perkembangan penggunanya dan pastinya tidak kalah saing dengan 

organisasi-organisasi lain. Dari pengamatan penulis, beberapa perpustakaan memang telah 

memberdayakan pengetahuan-pengetahuan sumberdaya manusia yang mereka miliki. Bukti 

perpustakaan telah memberdayakan pengetahuan yang ada pada sumber daya manusia 

mereka adalah adanya kegiatan knowledge sharing pada perpustakaan.  
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Salah satu contoh penerapan pada perpustakaan yang telah menjalankan knowledge 

sharing adalah perpustakaan UPT ITS Surabaya. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti 

di perpustakaan ITS ini ditemukan satu program yang telah berjalan kurang lebih 10 tahun 

dan masih bertahan sampai sekarang nama program tersebut adalah morning enlightenment 

program ini dilakukan setiap hari kerja dan diikuti oleh semua karyawan yang ada pada 

perpustakaan tersebut. Setelah penulis melakukan wawancara singkat pada salah satu 

karyawan yang ada pada perpustakaan diketahui isi dari program morning enlightenment 

antara lain sharing  kegiatan sehari-hari antar karyawan permasalahan yang di sharingkan 

bisa masalah yang ditemui didalam maupun diluar perpustakaan, motivasi kerja dan acara 

keagamaan. Selain dari itu pada pepustakaan ini juga terdapat banyak media yang 

mendukung adanya knowledge sharing seperti dukungan dari pimpinan dalam pelaksanaan 

knowledge sharing ini terbukti dengan keikut sertaan pemimpin dalam proses knowledge 

sharing adanya himbauan untuk menulis artikel pada website adanya reward bagi karyawan 

yang memberikan dedikasi pada organisasi dan juga beberapa kalimengadakan proses 

pelatihan sehingga tercipta perilaku belajar pada karyawan perpustakaan ITS.  

Knowledge Sharing Enabler 

Knowledge sharing adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebuah organisasi 

dalam mengelola pengetahuan yang dimilikinya. Knowledge sharing memberikan 

kesempatan pada tiap anggota saling bertukar dan memberikan pengetahuan yang dimilikinya 

kepada anggota lain.  Knowledge sharing hanya dapat dilakukan bilamana setiap anggota 

memiliki kesempatan yang luas dalam menyampaikan pendapat, ide, kritikan, dan 

komentarnya pada anggota lain (Hendro subagyo, 2007) pada (Herjianto, 2008) dalam 

penerapannya knowledge sharing membutuhkan media yang mendukung.  

Hal yang terpenting dalam pelaksanaan knowledge sharing adalah media yang 

mendukung berjalannya knowledge sharing itu sendiri yang dapat disebut juga knowledge 

sharing enabler. Knowledge Sharing Enabler dapat didefinisikan sebagai serantaian alat, 

teknik, dan kegiatan yang digunakan selama pelaksanaan manajemen pengetahuan. Enabler 

juga merupakan sarana perangsang pembentukan pengetahuan baru dan sebagai media 

membantu berjalannya knowledge sharing. Ada banyak macam dari enabler-enabler tersebut 

organisasi harus memilah mana enabler yang tepat bagi karakteristik organisasi dari beberapa 

jurnal yang ditulis oleh beberapa peneliti, ditemukan beberapa enabler yang dapat membantu 

berjalannya knowledge sharing seperti yang disimpulkan pada tabel sebagai berikut. 

Tabel 1 

Enablers 

Enabler Penulis 

Technology Informasi Lee dan Choi (2003),  Alavi dan 

Leidner (2001), Ward and Aurum 

(2004) 

Storytelling David Boje (1991) Robbins (2005) 

Deborah sole dan Daniel Gray (2002) 

Kepemimpinan  Lee dan Choi (2003), Ward and Aurum 

( 2004)  

Reward  Yu et al (2004),  

coaching  Goldsmith (2000) Hunt (2002)  
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Sumber: berbagai jurnal 

Kinerja 

 Kinerja Sumber Daya Manusia menurut faustino dalam (Mangkunegara 2009) adalah 

ungkapan seperti output dalam bentuk efisiensi dan efektifitas yang selalu terkait dengan 

produktivitas. Sedangkan merurut (Manggkunegara 2000) hasil kerja secara kialitas dan 

kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

yang telah diembankan pada karyawan tersebut. Sedangkan menurut (Meoheriono 2009) 

adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi misi, organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi. 

Hubungan Knowledge sharing enabler dengan kinerja. Dari hasil penelitian 

sebelumnya diketahui ada pengaruh yang signifikan penerapan knowledge sharing dengan 

kinerja salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh (Saraswati 2010) dalam penelitiannya 

yang dilakukan pada PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pembangkit Gresik ditemukan ada 

pengaruh yang signifikan dari knowledge sharing enabler dengan kinerja karyawan. 

Hubungan Peran Pemimpin dengan Kinerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

(Hakim 2011) pada Dinas Perhubungan kota Palembang ditarik kesimpulan bahwa pemimpin 

memiliki andil dalam menciptakan motivasi kerja pegawai. Hakim juga menyebutkan dalam 

kesimpulan penelitiannya seorang pemimpin memiliki peran dalam membangun lingungan 

suportif sehingga pegawai dapat meningkatka kinerjanya. Ditambah lagi dengan analisa yang 

dilakukan oleh (Noor dkk 2003) ditemukan pengaruh yang signifikan antara pemimpin 

dengan kinerja karyawan. 

Hubungan Storytelling dengan Kinerja. Dalam jurnal yang ditulis oleh (Deborah sole 

dan Daniel Gray 1999) mengemukakan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah cerita salah 

satunya adalah pada perusahaan tekno pada tahun 1980 Ternyata ditemukan suatu kebiasaan 

pada karyawan saat mengahabiskan waktu luang, mereka lebih memilih membuat suatu 

perkumpulan diruang-ruang tertentu contohnya pada gudang. Menariknya lagi ditemukan 

bahwa mereka bukan hanya sekedar berbincang melainkan mereka saling menukar wawasan 

co-producing tentang bagaimana memperbaiki mesin yang baik. 

Hubungan TI dengan Kinerja. Dalam hasil Analisis yang dilakukan (Hasmarini dan 

Angraini 2011) teknologi informasi berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan. 

Penggunaan teknologi informasi berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan dengan 

persentase sebesar 81,1%.  Seperti juga pada hasil penelitian (Dauda dan Akingbde 2011) 

organisasi sangat terbantu dengan teknologi, karena dengan teknologi pendapat perusahaan 

meningkat. 

Hubungan Reward dengan Kinerja. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Adinata 

2011) Reward memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan tingkat koefisien konstruk sebesar 0,63 (positif) dan 

nilai signifikansi sebesar 4,32 lebih besar dari 1,96. Maka dari itu dapat disimpulkan apabila 

reward ditingkatkan akan meningkatkan kinerja pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Bogor. 

Hubungan Coaching dengan Kinerja. Dalam penilitian yang dilkukan oleh  (Hariawati 

2009)  pada PT. Mandom  Indonesia TBK Pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Prestasi Kerja 

adalah sebesar 29,5% berdasarkan nilai Adjusted R Square yaitu 0,295 yang juga merupakan 

nilai determinan, hal ini menyatakan bahwa Pelatihan Kerja merupakan cara terbaik untuk 

memperbaiki tingkah laku, menambah pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam 
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melakukan aktifitas sehari-hari.  Dalam pengujian hipotesis penelitian ini diperoleh hasil 

pengaruh yang signifikan antara Pelatihan Kerja terhadap Prestasi Kerja pada PT Mandom 

Indonesia Tbk Wilayah Medan. 

Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Perumusan Hipotesis   

H0: Variabel knowledge sharing yang terdiri dari pemimpin, trust, Reward, TI, coaching 

tidak berpengaruh terhadap kinerja 

H1: Variabel knowledge sharing yang terdiri dari pemimpin, trust, Reward, TI, coaching 

berpengaruh terhadap kinerja. 

Metode penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksplanatif dengan teknik  

pengambilan total sampling sejumlah 40 karyawan Teknik pengumpulan data penelitian yang 

digunakan adalah kuesioner, wawancara, dan observasi. Dan teknik pengelolahan data 

penelitian yang digunakan adalah editing, coding dan tabulasi. Penelintian ini menggunakan 

Uji Asumsi klasik sebagai syarat uji pengaruh Uji Regresi linier berganda untuk melihat 

hubungan korelasi antar variabel dan uji hipotesis untuk melihat adakah pengaruh secara 

simultan (bersama-sama) dan melihan pengaruh secara parsial antar variabel bebas (X) 

dengan variabel terikat (Y) 

 

Variabel penelitian 

 

Pada penelitian ini dibedakan menjadi 2 variabel yaitu: 

 

 Variabel Bebas 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini di ukur berdasarkan adanya 

enabling yang terdapat pada perpustakaan ITS Surabaya. Indikator indikator yang 

digunakan antara lain:  

 

Variabel bebas (X) 

Knowledge Sharing 

Enabler 

Pemimpin 

Kinerja 
Storytelling 

TI 

Reward 

Coaching 
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Peran Pemimpin 

(X1) 

 Storytelling 

(X2) 

Teknologi 

Informasi (X3) 

Reward 

(X4) 

Coaching (X5) 

o Kemauan 

pemimpin 

dalam 

mengarahkan 

o Keterlibatan 

pemimpin 

o Dukungan 

pemimpin 

o Trust 

o Kemauan 

untuk 

melakukan 

story share 

o Emotional 

Connection 

o Ketrsediaan 

infrastruktur 

TI 

o Ketersediaan 

knowledge 

untuk 

memecahkan 

masalah 

o Pemanfaatan 

TI 

o material 

o Non 

Material 

 

o analisis 

kebutuhan 

o memastikan 

terjadinya 

trasfer 

pelatihan 

o Media 

pembelajaran 

o evaluasi 

pelatihan  

 

 

 Variabel Terikat  

Indikator yang digunkan dalam variabel menggantung ini yang diguanakan adalah 

penilaian kinerja menurut Baharudin dalam (Darmawan 2009) indikator-indikator 

tersebut antara lain: 

Variabel Terikat (Y) 

Pengetahu

an tentang 

pekerjaan 

Kualitas 

kerja 

karyawan 

Produktivi

tas dalam 

bekerja 

Adaptasi 

dan 

fleksibelit

as 

Kemampua

n untuk 

bekerjasam

a 

Tanggung 

Jawab 

 

 Karyaw

an 

memah

ami 

tugas 

 Kayaw

an 

memili

ki 

pengeta

huan 

dalam 

bidangn

ya 

 Karyaw

an 

menggu

nakan 

teknik 

dengan 

 Karyawa

n 

memperh

atikan 

detail 

akurasi 

dan 

ketelitian 

dalam 

menyeles

aikan 

pekerjaan 

 Karyawa

n 

memaha

mi secara 

tepat 

keputusa

n yang 

diambil 

 Karyawa

 Karyaw

an 

menyele

saikan 

tugas 

dengan 

konsiste

n 

 Karyaw

an 

mengatu

r 

prioritas 

pekerjaa

n denag 

efektif 

 Karyaw

an 

menggu

nakan 

waktu 

 Karyaw

an 

mampu 

menesua

ikan diri 

dengan 

perubah

an 

 Karyaw

an 

mgemba

ngkan 

diri 

 Karyaw

an 

mampu 

menghas

ilkan 

gagasan  

a. K

 Karyawan 

memeliha

ra 

hubungan 

dengan 

rekan 

kerja  

 Karyawan 

mampu 

bekerjasa

ma 

dengan 

tim 

 Tidak 

segan 

membant

u rekan 

kerja 

 Mau 

belajar 

 Karyawan 

hadir rutin 

dan tepat 

waktu 

 Karyawan 

menyelesa

ikan tugas 

sesuai 

batas 

waktu 

yang 

ditentuka 
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benar 

 Karyaw

an 

mengik

uti 

perkem

bangan 

peratur

an, 

prosedu

r, dan 

teknik 

dengan 

benar 

n 

membuat 

keputusa

n 

berhubun

gan 

dengan 

mengemb

angkan 

solusi 

dan 

alternatif 

dengan 

efisien 

 Karyaw

an 

memelih

ara 

tempat 

kerja 

tetap 

teratur 

dengan 

fungsiny

a 

aryawan 

manmpu 

dalam 

mengantis

ipasi 

permasala

han yang 

akan 

datangKar

yawan 

hadir rutin 

dan tepat 

waktu 

 Karyaw

an 

menyele

saikan 

tugas 

sesuai 

batas 

waktu 

yang 

ditentuk

a 

dari rekan 

kerja lain 

 

 

 

Interpretasi dan Analisis  

Interpretasi pengaruh Variabel Knowledge Sharing Enablers terhadap Variabel Kinerja 

karyawan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia pada suatu 

organisasi adalah dengan menerapkan kegiatan knowledge sharing. (Hendro Subagyo, 2007) 

dalam (Herijanto, 2008) menyebutkan paling tidak ada tiga manfaat yang dapat kita peroleh 

dengan sharing pengetahuan kecepatan, kualitas dan inovasi. Dalam melakukan knowledge 

sharing dibutuhkan enabler atau media yang membantu berjalannya knowledge sharing, pada 

perpustakaan ITS peneliti menemukan sedikitnya lima enabler yang mendukung terjadinya 

kegiatan knowledge sharing. 

Sedangkan (Taringan et al 2010) menyebutkan sharing knowledge, akan 

meningkatkan pemahaman antara sesama anggota sehingga antara anggota akan saling 

mendukung serta meningkatkan kinerja dan akhirnya akan menemukan proses kerja yang 

terbaik bagi organsiasi. Sedangkan penelitian Matzler et. al., 2008 dalam Taringan  2010) 

yang menyatakan bahwa berbagi pengetahuan sangat penting bagi organisasi untuk dapat 

mengembangkan keahlian dan kompetensi, meningkatkan nilai bagi organisasi, dan dapat 

menjaga daya saing sebab inovasi didapatkan berasal dari berbagi pengetahuan antara orang 

persoal di dalam organisasi. 

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pemimpin (X1), storytelling (X2), 
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teknologi informasi (X3), reward (X4), coaching (X5) secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan perpustakaan ITS  dengan nilai F-hitung sebesar 8,689 yang lebih besar dari F-

tabel yaitu sebesar 2,49 (8,689 > 2,49). 

Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rong Du et la, 2007) yang 

dilakukan di kota Xian China menemukan kesimpulan bahwa  knowledge sharing adalah 

jalan terbaik yang dilakukan oleh manajerial dalam meningkatkan kinerja perusahaan karena 

dengan menerpkan knowledge sharing pada perusahaan memberikan pengaruh postif 

terhadap kinerja perusahaan. 

Interpretasi Tingkat pengaruh Variabel Peran pemimpin terhadap Variabel Kinerja 

karyawan. 

Variabel Pemimpin pada penelitian ini diukur dengan indikator kemampuan 

pemimpin mengarahkan, keterlibatan pemimpin dan dukungan pemimpin. Pada indikator 

kemampuan seseorang pemimpin dalam mengarahkan. Indikator pertama yaitu kemamuan 

pemimipin mengarahklan karyawan maksudnya adalah bagaimana mengarahkan seorang 

karyawan untuk menerangkan bagaimana pemimpin menjelaskan visi misi dan dapat 

berkomunikasi dengan baik pada keseluruhan aggota organisasi menurut (Tobing, 2007) 

peran pemimpin sangat kritis yakni menciptakan visi yang mampu menggerakkan anggota 

organisasi untuk mewujudkan visi tersebut. Visi itu sendiri bukan hanya berbentuk kata atau 

ungkapan namun juga berbentuk tindakan dari pemimpin tersebut untuk memberi teladan dan 

keyakinan kepada seluruh anggota.  

Pada uji t penelitian ini ditemukan fenomena bahwa variabel pemimpin tidak 

memiliki pengaruh terhadap kinerja dengan didapatnya hasil t-hitung 1,619 dengan t-tabel 

2,032. Dengan hasil ini peneliti melakukan probing dan hasilnya adalah beberapa karyawan 

merasakan kurangnya motivasi yang diberikan pemimpin terhadap mereka, dan kurangnya 

komunikasi langsung yang dilakukan oleh pemimpin terhadap karyawan juga menjadi 

kendala seperti contohnya ada program baru yang dilakukan oleh perpustakaan namun 

ternyata bnayak dari karyawan yang baru mengetahui adanya program tersebut setelah 

program itu diberlangsungkan. Ini menjadi contoh tidak ratanya komunikasi yang ada di 

perpustakaan pada karyawan. Kurangnya kedekatan pemimpin tanpa atribut jabatan 

menyapa, dan mendengar langsung karyawan juga terjadi sehingga karyawan kurang tergerak 

untuk menyumbang pengetahuan untuk perpustakaan.  

 Ini memmbuktikan bahwa kedekatan seseorang pemimpin terhadap karyawan 

memiliki hubungan terhadapa kinerja karyawan pernyataan ini sesuai dengan konsep (Graen, 

1982) pada (Jing-zhou, Pan et al 2011), menyampaikan ketika para pemimpin dan bawahan 

mereka memiliki hubungan yang lebih dekat, cenderung untuk menerima evaluasi kinerja 

yang lebih baik, lebih percaya, dan lebih menghormati pemimpin mereka.  

Interpretasi Tingkat pengaruh Variabel Storytelling terhadap Variabel Kinerja 

karyawan. 

 Storytelling salah satu enabler paling sederhana yang dapat dilakukan pada organisasi 

dalam hal ini sharing yang dilakukan lebih kepada pengetahuan berbetuk tacit. (Serrat, 2010) 

storytelling dalam organisasi berpotensi menimbulkan menyampaikan nilai-nilai norma 

norma yang terkait, membangun hubungan emosional antar sesama anggota organisasi 

mempermudah menyebarkan tacit knowledge serta dengan mudah membangun trust dan 

storytelling dapat membantu organisasi untuk membantu memahami masa lalu organisasi dan 

memahami kemungkinan masa depan. 
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Namun, pada penelitian ini variabel storytelling pada uji t tidak ditemukan adanya 

pengaruh terhadap kinerja dengan hasil uji t-hitung kurang dari t-tabel yaitu 1,272> 2,032. 

Dengan adanya hasi tersebut peneliti melakukan probing pada beberapa karyawan dan 

ditemukan beberapa hal seperti adanya kejenuhan dari proses storytelling. 

Proses storytelling pada perpustakaan ITS dilakukan rutin pada pagi hari berselang 

kurang lebih satu jam dan dilaksanakan setiap hari kerja. Menurut pengakuan beberapa 

karyawan banyak dari mereka mengakui manfaat yang diberikan dari kegiatan ini sangat 

banyak mulai dari mendapatkan keberanian berbicara didepan umum sampai memperoleh 

beberapa pengetahuan baru dari sesama rekan karyawan. Namun, berselang beberapa tahun 

rutinitas pagi ini menjadi kegiatan menjenukan yang diikuti karyawan terbukti sebagian besar 

menyebutkan motivasi mengikuti kegiatan ini hanya sebagai kewajiban kerja. Sebagian besar 

mengaku ada perbedaan yang mencolok dari kegiatan storytelling setiap pagi tidak adanya 

peraturan yang jelas apa-apa saja yang bisa di share pada forum ini serta tidak diadakannya 

lagi punishment ataupun reward pada kegiatan ini menurunkan minat karyawan dalam 

mengikuti kegiatan sehingga banyak dari mereka memilih menghindar.  Ini mungkin yang 

mempengaruhi hasil penelitian bahwa kegiatan yang dinilai memiliki manfaat yang banyak 

namun kurang di maksimalkan menjadi tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

 

Interpretasi Tingkat pengaruh Variabel Teknologi Informasi terhadap Variabel 

Kinerja karyawan. 

 Teknologi Informasi merupakan enebler krusial, dalam (Nurmandi dan Priyono 2006) 

untuk membentuk knowledge sharing capabilities organisasi harus mengembangkan suatu 

infrastruktur yang komprehensif yang menfasilitasi berbagai tipe pengetahuan dan 

komunikasi.  

 Teknologi Informasi menjadi salah satu faktor penting penggerak dari kedgiatan 

knowledge sharing, dengan teknologi karyawan dapat terbantu untuk menyebarkan 

penegtahuan yang mereka miliki tanpa terbatas ruang dan waktu. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh (Setiarso 2006) yang melihat bahwa beberapa forum portal saat ini memang 

memiliki fasilitas untuk dapat melakukan sharing karena Sebagain besar situs portal suatu 

organisasi, instansi atau perusahaan telah menggunakan fitur forum diskusi (discussion 

forum) untuk memberikan kesempatan yang luas kepada anggotanya dalam menyampaikan 

kesulitan yang dihadapi dalam pekerjaannya, ide-ide yang timbul untuk meningkatkan 

produktifitas pekerjaannya, kritikan dan saran terhadap organisasi dalam rangka menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif. 

Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa Teknologi informasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja yaitu dengan nilai t-hitung lebih kecil dengan t-tabel yakni 0,577< 

2,032.Dari hasil probing yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa kurangnya meratanya 

pelatihan dan pengenalan pada Teknologi informasi yang ada sehingga yang menggunakan 

fasilitas hanya bagian-bagian tertentu pada organisasi. Perpustakaan ITS kurang maksimal 

dalam menggunakan Teknologi Informasi sebagai proses Knowledge Sharing rata-rata 

mengaku hanya sepintas untuk tempat bersosialisasi saja. Ini mungkin yang mengakibatkan 

hasil dari penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh Teknologi Informasi yang signifikan 

terhadap Kinerja karyawan perpustakaan. 

Interpretasi Tingkat pengaruh Variabel Reward terhadap Variabel Kinerja karyawan. 
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Reward adalah salah satu enabler yang dapat mendukung berjalannya kegiatan 

knowledge sharing seperti konsep yang dikemukakan (Paul L. Tobing 2007) dimana 

suksesnya knowledge sharing sangat dipengaruhi oleh bagaimana organisasi atau perusahaan 

bisa menghargai knowledge yang dimiliki misalnya dengan memberikan penghargaan atau 

reward. Karena dengan adanya reward diharapkan akan meningkatkan tingkat intensitas 

karyawan dalam melakukan knowledge sharing. Pernyataan tobing mendukung dari penilitian 

yang dilakukan oleh (Hafeez-Being & Gururajan 2012) di India menyebuatkan sebuah hadiah 

atau intensif yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan dapat menderong seseorang 

untuk mau melakukan atau lebih tergerak melakukan kegiatan knowledge sharing.  

Dari hasil perhiungan diperoleh variabel Reward (X4) mempunyai nilai t-hitung 

sebesar -1.775 sedangkan nilai t-tabel sebesar 2.032 ≤ 0 ≤ 2032 karena nilai t-hitung < t-tabel 

maka reward tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja, dan dari hasil probing yang 

dilakukan peneliti menemukan beberapa kasus yang dialami oleh karyawan bahwa kurangnya 

pengetahuan mereka tentang adanya reward yang diberikan dan pengetahuan mereka 

terhadap peraturan-peratuan yang harus dikerjakan sehingga mereka dapat mendapatkan 

reward.  

Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan yang dilakukan oleh (Adinata 

2011) Reward memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Bogor dan juga pendapat (Yu et al, 2004) dalam (Hafeez-Being & 

Gururajan 2012) yang menyebutkan bahwa sebuah penghargaan dalam bentuk intrinsik dan 

ekstrinsik  memiliki peran yang sangat penting dalam berjalannya suatu proses knowledge 

sharing pada organisasi dan memiliki pengaruh positif pada kinerja pada penelitian ini 

menemukan hasil bahwa reward  tidak memiliki pengaruh pada kinerja karyawan.  

Interpretasi Tingkat pengaruh Variabel Coaching terhadap Variabel Kinerja 

karyawan. 

Canadian International Development Agency menyebutkan Coaching adalah proses 

yang memiliki tujuan dalam mengembangkan keahlian dan keterampilan karyawan sehingga 

akan terwujud peningkatan pembelajaran dan kinerja. Jadi seseorang karyawan yang 

melakukan proses Coaching dapat mencapai tujuan dari organisasi yang dinaungi. Terbukti 

dengan hasil beberpa pnelitian berikut dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Harijianto, 

Bambang Dan Musadiq 2003) pada Tenaga Kerja Bongkar Muat Tanjug Perak coaching  

memiliki pengaruh pada kinerja karyawan sama halanya dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh  (Hariawati 2009)  pada PT. Mandom  Indonesia TBK bahwa ditemukan 

adanya pengaruh signifikan antara pelatihan  coaching  terhadap kinerja. 

Penilaian karyawan pada variabel pelatihan pembinaan ini baik dan terbukti dengan 

hasil uji t pada penelitian ini yang dibahas pada bab sebelumnya bahwa nilai t hitung lebih 

besar dari t tabel yaitu 2,513 > 2,032 ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada 

pegawai pajak pekalongan Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh motivasi 

mengikuti pelatihan dan peran kepemimpinan terhadap torientasi pembelajaran terbukti 

secara signifikan berpengaruh positif. Motivasi mengikuti pelatihan dan peran kepemimpinan 

terbukti secara signifikan berpengaruh positif bagi peningkatan kinerja karyawan. Serta 

pengaruh orientasi pembelajaran secara signifikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan kinerja karyawan. 

 

Kesimpulan 
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Penelitian ini menguji pengaruh variabel knowledge sharing enablers terhadap kinerja 

karyawan perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh November ITS Surabaya. Berdasarkan 

analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh secara bersama-sama (simultan) antara variabel peran pemimpin, 

storytelling, teknologi informasi, reward, dan coaching terhadap kinerja karyawan 

perpustakaan Institut Teknologi Sepuluh November ITS Surabaya. 

2. variabel pemimpin (X1) mempunyai nilai t-hitung sebesar 1.118 sedangkan nilai t-

tabel sebesar 2.032 ≤ 0 ≤ 2032 karena nilai t-hitung < t-tabel maka Ho diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemimpin tidak mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan.  

3. Variabel Story Telling (X2) mempunyai nilai t-hitung sebesar 1.065 sedangkan nilai t-

tabel sebesar 2.032 ≤ 0 ≤ 2032 karena nilai t-hitung < t-tabel maka Ho diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Story telling tidak mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan.  

4. Variabel Teknologi informasi (X3) mempunyai nilai t-hitung sebesar 1.268 sedangkan 

nilai t-tabel sebesar 2.032 ≤ 0 ≤ 2032 karena nilai t-hitung < t-tabel maka Ho diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Teknologi informasi tidak 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

5. Variabel  Reward (X4) mempunyai nilai t-hitung sebesar -1.775 sedangkan nilai t-

tabel sebesar 2.032 ≤ 0 ≤ 2032 karena nilai t-hitung < t-tabel maka Ho diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel reward tidak mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

6. Variabel coaching (X5) mempunyai nilai t-hitung sebesar 2.151 sedangkan nilai t-

tabel sebesar 2.032 ≤ 0 ≤ 2032 karena nilai t-hitung < t-tabel maka Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemimpin mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

7. Dalam penelitian ini R Squere sebesar 0,561 yang berarti sumbangan pengaruh peran 

pemimimpin, storytelling, teknologi informasi, reward, dan coaching pada kinerja 

karyawan perpustakaan ITS adalah 0,561 atau dengan kata lain pengaruh eanabler 

peran pemimimpin, storytelling, teknologi informasi, reward, dan coaching pada 

kinerja karyawan perpustakaan ITS adalah 0,561 atau 56,1% sedangkan 43,9% 

sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian. 

Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian ini dengan semua yang diperoleh maka disarankan 

kepada  

a. Bahwa knowledge sharing enablers pada UPT Institut Teknologi Sepuluh 

November ITS Surabaya dapat dinilai baik, Namun meski demikian ada beberapa 

yang harus diperhatikan terutama pada aspek yang dinilai kurang oleh karyawan. 

Oleh sebab itu berikut terdapat susunan prioritas yang harus dilakukan UPT 

Institut Teknologi Sepuluh November ITS Surabaya dalam upaya memperbaiki 

knowledge sharing enablers untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusianya 

1. Sebagai pemimpin melihat lagi sistem komunikasi yang ada pada 

perpustakaan, karena menurut hasil penelitian system yang berjalan 

memang sudah sangat baik namun beberapa karyawan menilai komunikasi 

organisasi perlu ditinjau lagi. Pemimpin juga semestinya lebih sering lagi 
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mendengar ide ataupun keluh kesah karyawan, serta lebih mudah ditemui 

tidak harus melalui proses yang rumit. Sering memeberi contoh tindakan 

langsung sehingga menjadi teladan. Lebih memperhatikan dalam 

mengarahkan tugas tugas yang harus dilakukan oleh karyawan. 

2. Untuk menjalankan aktifitas knowledge sharing butuh adanya pendorong 

agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik salah satu pendorong yang 

dapat digunakan adalah reward. Pada penelitian ini reward menempati 

nilai minim Karena dari hasil probing yang dilakukan beberapa karyawan 

tidak mengetahui kegiatan-kegiatan mana untuk dapat mendapatkan 

reward. Sehingga beberapa diantara mereka akhirnya malas untuk 

melakukan kegiatan knowledge sharing.  

3. Untuk kegiatan sharing pagi dari hasil penelitian ditemukan hasil bahwa 

karyawan cenderung jenuh pada rutinitas, walaupun bnayak yang 

menyadari mnfaat dari kegiatan pagi ini sangat menguntungkan mereka 

namun ada baiknya manajerial ataupun pemimpin meninjau lagi apakah 

waktunya ataukah ada perubahan tempat dan pemilihan materi yang 

diangkat sehingga menimbulkan semangat pada saat bekerja.  

4.  Pada penggunaan web seharusnya dapat digunakan sebagai salah satu 

wadah karyawan dalam menyumbangkan pengetahuannya tentunya 

dengan adanya peraturan yang jelas tentang konten yang bisa diisi. melihat 

ada beberapa dari karyawan yang ingin menyumbang namun karena 

kurangnya pengetahuan tentang tata cara menyumbang artikel sehingga 

mereka lebih malas untuk menyumbang. 

5. Meningkatkan lagi pelatihan dan pembinaan bagi karyawan karena dari 

hasil penelitian ini yang dapat bersumbangsing tinggi terhadap kinerja 

adalah pelatihan. 
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