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ABSTRAK  

PT. EMA (EASTERN MODERN APPAREL) merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang industri 

tekstil yang berkawasan di Cipeyem, Kabupaten Cianjur. Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan 

knowledge sharing (berbagi pengetahuan) di lingkungan kerja PT. EMA yang memiliki beberapa divisi. 

Penerapan berbagi pengetahuan pada divisi-divisi bertujuan untuk menimbulkan rasa keinginan untuk 

saling bertukar informasi yang dibutuhkan sesama rekan kerja. Model yang digunakan merupakan 

pengembangan dari model Theory of Planned Behavior dengan penambahan beberapa faktor yaitu 

hubungan yang diharapkan, kontribusi yang diharapkan, kesenangan dalam membantu orang lain, 

kompetensi diri, ketersediaan sumber daya, teknologi, kepercayaan, sikap berbagi, dan niat berbagi. Data 

penelitian dilakukan dengan dua cara, menyebarkan kuesioner secara langsung maupun secara online. 

Data yang diperoleh digunakan untuk menguji model konseptual secara empiris menggunakan structural 

equation modeling (SEM). Model konseptual diuji dengan 220 sampel. Dari hasil pengujian, dapat 

diketahui faktor-faktor yang menjelaskan terjadinya aktivitas berbagi pengetahuan yaitu ketersediaan 

sumber daya, sikap berbagi dan niat berbagi. 

 

Kata kunci: berbagi pengetahuan, niat berbagi pengetahuan, ketersediaan sumber daya, sikap berbagi 

pengetahuan. 

 

1. Pendahuluan 

Latar Belakang 

Dalam era persaingan globalisasi dunia sangat diperlukan adanya industri yang maju dengan 

tenaga kerja yang profesional pada bidangnya masing-masing. Suatu hasil dalam hal dunia kerja 

menuntut untuk mendapatkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif dalam 

melakukan pekerjaan dalam bidangnya masing-masing (Riyadi, 2011). Persaingan ketat dan 

kondisi perekonomian dunia khususnya ASEAN yang berubah-ubah menjadi tantangan bagi 

sebuah perusahaan. Tantangan tersebut tidak hanya berhenti dalam jangka pendek saja, tetapi 

juga meliputi jangka panjang. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk tetap bertahan dalam 

bisnisnya tetapi juga harus memperoleh pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalam perusahaan 

itu sendiri (Suryadi, 2012). 

Mantan Menteri KUKM Syarief Hasan menyampaikan bahwa pelaku usaha perlu 

mempersiapkan kualitas serta kapabilitas (SDM) dan memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk menghadapi persaingan di era masyarakat ekonomi ASEAN (Arisandy, 2014).  

Keunggulan kompetitif bisa digali dari dalam organisasi misalnya melalui kemampuan 

karyawan, struktur organisasi, sistem kerja organisasi, kreativitas untuk menciptakan proyek-

proyek yang menguntungkan organisasi dan knowledge (pengetahuan) (Aldi, 2005). Hal-hal 

dasar yang akan menjadi pengaruh pada persaingan usaha bisnis saat ini bukan pada era 

informasi atau data, tapi sudah beralih ke era pengetahuan (Arief, 2017). Akses informasi yang 

begitu cepat dan jarak yang semakin tidak berarti membawa perubahan yang signifikan pada 

tatanan kehidupan tenaga kerja serta lingkungan organisasi yang harus memiliki pengetahuan 

yang terstruktur (Bambang dkk., 2009). 

Suatu organisasi ketika ingin mencapai visi dan misinya harus mengelola pengetahuan yang 

dimilikinya dengan baik agar dapat bersaing dengan organisasi yang lain. Salah satu caranya 

adalah dengan menerapkan berbagi pengetahuan baik yang bersifat spontan, terstruktur maupun 
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tidak terstruktur merupakan hal yang sangat vital bagi kesuksesan perusahaan (Pradana, 2013). 

Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pengelolaan pengetahuan maka nantinya akan dapat 

menyimpan pengetahuan serta pengalaman staf yang nantinya pengetahuan tersebut dapat 

disimpan untuk kepentingan perusahaan dan disebarkan pada pegawai lain supaya pengetahuan 

setiap pegawai merata (Nissa dan Jambak, 2016). 

Penelitian yang dilakukan di PT. EMA yaitu perusahaan industri tekstil dan garmen dengan 

karyawan mencapai lebih dari 850 orang. PT. EMA merupakan suatu perusahaan yang bergerak 

dalam industri garmen yang dikepalai oleh presiden direktur yang berasal dari Korea yang 

bernama Bae Kyung Wun dan Hong. Kedua pasangan ini dengan sengaja mendirikan 

perusahaannya pada tahun 2013 di lingkungan Cianjur mereka berniat untuk memajukan 

sumber daya yang ada di lingkungan Cianjur khususnya daerah Cipeyem.  

Perusahaan garmen dengan nama lengkap PT. Eastern Moderen Apparel memiliki 3 

departemen di lingkungan kerjanya. Ketiga departemen tersebut yaitu gudang yang memiliki 

lebih 150 karyawan. Departemen sewing yang memiliki karyawan lebih dari 500 orang karena 

untuk penempatan departemen sewing memiliki 10 line dimana tiap line terdapat 50 karyawan. 

Departemen yang ketiga yaitu departemen packing yang memiliki lebih dari 100 karyawan. 

tetapi berbagi pengetahuan pada individunya masih kurang seperti halnya waktu produksi pada 

divisi sewing yang menggunakan proses produksi pengelompokan berupa line yang dimana per-

line terdapat kurang lebih 20 orang. Setiap line memiliki perbedaan waktu kerja yang dirasa 

sangat membutuhkan berbagi pengetahuan pada individunya. Berbagi pengetahuan di PT. EMA 

belum sepenuhnya optimal dilihat pada masalah yang ada seperti kurangnya sosialisasi 

pengetahuan dari tiap individu yang memiliki pengetahuan tapi tidak mensosialisasikan kepada 

rekan satu timnya. PT. EMA dirasakan membutuhkan pemahaman yang kuat mengenai 

pentingnya berbagi pengetahuan sebagai salah satu aset organisasi dan membutuhkan 

pengetahuan pihak-pihak yang terkait langsung dengan berbagi pengetahuan. Oleh karena itu 

penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan sikap dan niat berbagi pengetahuan terhadap 

perilaku berbagi pengetahuan pada karyawan PT. EMA. Selain itu penelitian ini juga berusaha 

Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap aktivitas berbagi pengetahuan pada PT. 

EMA. 

 

2. Metode 

Penelitian adalah suatu kegiatan investigasi (inquery) yang terorganisasi secara sistematis, 

berbasis pada data, kritis dan ilmiah, yang bertujuan untuk memecahkan suaut masalah tertentu 

(Sekaran dan Bougie, 2010). Pada penelitian mengadopsi langsung dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Gunawan (2017) berupa model pengembangan dari model theory of planned. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian Gunawan (2017) terdiri dari 10 variabel antara lain: 

Hubungan yang diharapkan, kontribusi yang diharapkan, kesenangan dalam membantu orang 

lain, kompetensi diri, ketersediaan sumber daya, teknologi, kepercayaan, sikap berbagi 

pengetahuan, niat berbagi pengetahuan dan aktivitas berbagi pengetahuan. 

Pengisian kuesioner penelitian ini menggunakan ukuran rating scale. Rating scale 

digunakan karena SEM membutuhkan data dalam bentuk skala atau kontinu. Pengukuran rating 

scale lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap, dapat juga untuk mengukur 

persepsi responden terhadap sesuatu fenomena (Sugiyono, 2010). Dengan rating scale 

responden diberi scale yang berjarak dari 0 sampai dengan 100 yang dimana 0 = sangat tidak 

setuju (STS) dan 100 = sangat setuju (SS). Dengan menggunakan beberapa cara penyebaran 

diantaranya penyebaran secara langsung membagikan kuesioner berupa hard copy kepada 

responden yaitu karyawan PT. EMA dan menggunakan kuesioner tidak langsung. Peneliti 

membuat kuesioner online yang terbuat dari website gratis www.surveyplanet.com 
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Penentuan ukuran sampling penelitian menurut Hair dkk. (2010) minimum rasio sampel 

untuk model adalah 5 responden per parameter yang di estimasi. Dalam penelitian ini jumlah 

parameter yang di estimasi adalah 41 sehingga jumlah responden yang dibutuhkan adalah 205 

responden. 

Analisis menggunakan SEM dengan menggunakan bantuan software LISREL 8.7. 

Keunggulan dari model SEM dapat menspesifikasikan seluruh hubungan antar konstruk 

(independen dan dependen variabel) yang bersifat laten atau tidak dapat diukur secara langsung 

(Hair dkk., 2010). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan SEM dikarenakan berusaha 

mengukur persepsi individu yang sifatnya laten. Alasan utama penggunaan SEM dalam 

menganalisis hasil penelitian ini dikarenakan SEM menyediakan mekanisme untuk secara 

eksplisit mempertimbangkan kesalahan pengukuran (measurement error) dalam variabel-

variabel yang teramati (baik yang dependen maupun yang independen) suatu model. Selain 

menangani kesalahan pengukuran, SEM juga memungkinkan peneliti untuk secara siap 

mengembangkan, memperkirakan dan menguji model yang kompleks dan memiliki banyak 

variabel (complex multi variable models), juga mempelajari baik pengaruh langsung dan 

pengaruh tidak langsung dari variabel yang terlibat dalam suatu model (Raykov & Marcoulides, 

2006). 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

Pengolahan data yang didapat dari data diri responden karyawan PT. EMA yang berjumlah 

220. Informasi diri antara lain jenis kelamin, pendidikan terakhir, usia, jabatan dan masa kerja. 

Hasil penyebaran kuesioner pada karyawan PT. EMA diperoleh data responden yang 

ditampilkan pada tabel 1. 

Tabel 1. Profil Responden 

No. Pertanyaan Jenis Pilihan Jumlah Total Responden % 

1 Jenis Kelamin 
Laki-laki 49 

220 
22,3 

Perempuan 171 77,7 

2 
Pendidikan 

terakhir 

SMP 74 

220 

33,6 

SMA 116 52,7 

Diploma 7 3,2 

Sarjana 23 10,5 

3 Usia 

17-25 tahun 164 

220 

74,5 

26-30 tahun 44 20,0 

31-35 tahun 11 5,0 

>36 1 0,5 

4 Jabatan 

Manager 6 

220 

2,7 

Staf 25 11,4 

Team Leader 18 8,2 

Karyawan 171 77,7 

5 Masa Kerja 

0-2 tahun 116 

220 

52,7 

3-4 tahun 78 35,5 

5-6 tahun 18 8,2 

>7 tahun 8 3,6 

 

Berdasarkan keseluruhan data dapat diketahui bahwa di PT. EMA adalah perempuan 

dengan persentase 77,7%, yang berpendidikan SMA dengan persentase 52,7% dengan usia 
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berkisaran di antara 17-25 tahun dengan persentase 74,5% dengan jabatan karyawan yang 

menempati persentase 77,7% mayoritas masa kerja PT. EMA di antara 0-2 tahun dengan 

persentase 52,7%. 

Model yang diambil dari penelitian Gunawan (2017) terdiri dari beberapa terdiri dari 10 

variabel antara lain: Hubungan yang diharapkan, kontribusi yang diharapkan, kesenangan dalam 

membantu orang lain, kompetensi diri, ketersediaan sumber daya, teknologi, kepercayaan, sikap 

berbagi pengetahuan, niat berbagi pengetahuan dan aktivitas berbagi pengetahuan, dianalisis 

dengan SEM dengan bantuan software Lisrel 8.7. 

 

Uji Model Pengukuran 

Tahap uji model pengukuran, data yang diperoleh berdasarkan hasil responden diolah 

sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan. Setelah dilakukan pengumpulan data, tahap 

selanjutnya adalah melakukan pengolahan data menggunakan program Lisrel 8.7 yang 

menunjukkan bagaimana variabel manifest mempresentasikan variabel konstruk laten untuk 

diolah.   

Pada hasil uji model pengukuran validitas dan t-statistik hasil yang didapatkan yaitu 

loading faktor SLF > 0,5, maka hal ini dapat dikatakan semua variabel yang diteliti dinyatakan 

valid. Hasil t-statistik yang didapat pada perhitungan menggunakan LISREL menunjukkan 

bahwa semua variabel memiliki nilai > 1,96. Hal ini berarti indikator variabel memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel laten. 

Hasil dari uji reliabilitas hasil yang telah diolah dapat diketahui bahwa semua variabel data 

memiliki nilai composite reliability lebih dari 0,7 (CR ≥ 0,7) dan variance extracted (AVE ≥ 

0,5). Oleh karena itu dapat diketahui bahwa semua variabel bersifat andal (reliabel). Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel yang dibuat untuk penelitian ini memiliki akurasi, konsistensi dan 

ketepatan instrumen untuk mengukur konstruk yang baik. 

 

Uji Model Struktural 

Uji model structural digunakan untuk menggambarkan hubungan-hubungan yang ada 

diantara variabel-variabel laten. Uji model struktural dapat dilakukan dengan menilai kelayakan 

pada model (Goodnes of fit) dan uji hipotesis jalur dengan dilakukan menggunakan software 

Lisrel 8.70. 

 
Gambar 1. Model Struktural 
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Tabel 2. Hipotesis Model Pengukuran 

Hipotesis Standarized loading factor t-value Hasil 

H1 EA→AT 18,25 0,47 Ditolak 

H2 EC→AT 37,01 -0,47 Ditolak 

H3 EH→AT 20,21 0,49 Ditolak 

H4 EH→IS -0,33 -1,51 Ditolak 

H5 RA→IS 0,87 1,84 Diterima 

H6 SE→IS -0,44 -1,33 Ditolak 

H7 TH→IS -0,16 -0,89 Ditolak 

H8 TS→IS 0,05 0,26 Ditolak 

H9 AT→IS 0,98 3,25 Diterima 

H10 IS→KS 0,94 14,15 Diterima 

 

Tabel 2 menunjukkan hasil dari uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi Lisrel 8.70 dapat 

diketahui bahwa terdapat 7 hipotesis yang ditolak dan 3 hipotesis yang diterima. 

 

Goodness of Fit (GOF) 

Goodness of Fit (GOF) merupakan indikasi dari perbandingan antara model yang 

dispesifikasi dengan matrik kovarian antara indikator atau observed variabel. Bagian ini berisi 

berbagai ukuran GOF yang dapat digunakan untuk menguji kecocokan keseluruhan model 

(overall model fit). Pada nilai model GOF dapat diketahui pada gambar 1 yang dapat diwakili 5 

kategori dengan menurut Widjayanto (2008) antara lain: 

 Chi-square dan p-value  

Hasil dari Chi-square yang didapat besar yaitu 1195,67 sedangkan untuk hasil p-value 

<0.05 maka dapat disimpulkan kecocokannya kurang baik. 

 RMSEA 

Hasil dari RMSEA yang didapat 0,057 dimana nilai yang didapat tidak melebihi nilai 

signifikan dari RMSEA yaitu ≤ 0,08 maka dapat dikatakan untuk RMSEA yang didapat 

good fit. 

 Nilai ini berarti bahwa GOFI ≥0,90 menunjukkan kecocokan keseluruhan model yang baik 

(Wijanto, 2010). Nilai GOFI adalah: 

CFI= 0,99≥ 0,90 →Kecocokan keseluruhan model adalah baik. 

NFI= 0,98≥ 0,90 →Kecocokan keseluruhan model adalah baik. 

GFI= 0,80 ≥0,05 → kecocokan keseluruhan model sedang. 

 

Hasil dari uji kecocokan model yang sudah dilakukan dengan software Lisrel 8.7 dapat 

disimpulkan bahwa kecocokan keseluruhan model yang dihasilkan menunjukkan tingkat 

kecocokan parameter yang baik dan dapat diterima, hal tersebut dikarenakan dari seluruh 

parameter yang berjumlah 15 hanya 6 parameter yang memiliki nilai kurang baik dan 1 

parameter memiliki nilai sedang. Menurut Hair, dkk. (2010) penggunaan 4-5 kriteria goodness 

of fit dianggap sudah mencukupi untuk menilai kelayakan model, asalkan masing-masing 

kriteria dari goodness of fit terwakili. Hasil uji ini menunjukkan bahwa model penelitian sudah 

cukup menggambarkan hubungan antara sikap dan niat berbagi pengetahuan terhadap perilaku 

berbagi pengetahuan di PT. EMA. 
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Pembahasan 

Temuan pada penelitian ini tentang hubungan yang diharapkan menunjukkan bahwa dengan 

adanya suatu hubungan yang diharapkan antara karyawan dengan karyawan lain dapat meyakini 

individu untuk meningkatkan hubungan tersebut dengan menawarkan/memberikan pengetahuan 

yang dimiliki. Pada lain hal hubungan yang diharapkan dapat memperlemah hubungan antara 

sesama rekan kerja pada perusahaan PT. EMA dengan menimbulkan rasa canggung antar 

karyawan. Hal ini bisa disebabkan karna karyawan pada lingkungan PT. EMA banyak yang 

kurang mengharapkan dengan sikap berbagi pengetahuan dalam peningkatan sikap berbagi 

pengetahuan dilingkungan kerja. Kontribusi yang diharapkan menyimpulkan bahwa dengan 

berbagi informasi dan pengetahuan dapat membantu rekan kerja dalam memecahkan masalah 

serta akan menciptakan solusi-solusi baru di lingkungan tempat kerja. Akan tetapi pada 

penelitian ini membuktikan bahwa karyawan di lingkungan PT. EMA tidak meyakini hal 

tersebut. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya di lingkungan kerjanya menganut 

lingkungan per–line dimana karyawan hanya akan berkontribusi terhadap sikap berbagi 

pengetahuan antara rekan satu line-nya. 

Kesenangan dalam membantu orang lain diharapkan dapat meningkatkan sikap maupun 

niatan untuk berbagi pengetahuan sesama rekan kerja untuk memecahkan masalah. Akan tetapi 

pada penelitian ini untuk dapat meningkatkan kesenangan berbagi pengetahuan masih terdapat 

kurangnya kepemilikan pada individu untuk sukarela berbagi dengan rekan kerja lain. Hal ini 

dapat dipengaruhi oleh individu di lingkungan kerja PT. EMA masih kurang dalam membantu 

karyawan lain akibat dari budaya yang ada pada lingkungan kerjanya. Pada lain hal penelitian 

ini menunjukkan bahwa dengan adanya sumber daya baik yang berbentuk waktu, energi dan 

kemampuan dalam berkomunikasi dapat mendorong niatan berbagi pengetahuan untuk 

memecahkan masalah karyawan lain. Hal tersebut dapat terjadi di lingkungan kerja PT. EMA 

dikarenakan ketersediaan sumber daya muncul ketika pekerjaan mereka telah beres atau sedang 

menunggu pekerjaan lainnya. 

Kompetensi diri di lingkungan kerja PT. EMA diharapkan dapat meningkatkan niatan untuk 

membantu dan memberi informasi maupun pengetahuan yang berguna untuk rekan kerjanya. 

Hal tersebut tidak terbukti karena karyawan PT. EMA tidak memiliki perasaan, keyakinan, 

persepsi, kepercayaan terhadap kemampuan dan kompetensi pada diri sendiri untuk mengatur 

dan melaksanakan tindakan yang diperlukan dalam situasi dimana mengharuskan karyawan 

untuk saling bertukar informasi. Karyawan tersebut merasa tidak adanya rasa tertantang untuk 

memiliki niatan berbagi pengetahuan kepada rekan kerjanya maupun kepada line yang lain. 

Keterkaitan teknologi terhadap niat berbagi pengetahuan diharapkan dapat memberikan 

informasi yang lebih dan berguna bagi karyawan yang masih dalam tahap belajar dikarenakan 

informasi yang mudah diakses dimanapun dan kapan pun. Hal ini tidak dapat terjadi di 

lingkungan kerja PT. EMA karena para karyawannya hanya fokus pada pekerjaannya dan tidak 

dapat mengakses informasi pengetahuan, terlebih lagi memang tidak tersedianya alat untuk bisa 

memberi informasi jika mana terjadi suatu kendala. Temuan pada penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa dikarenakan rendahnya kecenderungan karyawan untuk percaya pada 

rekan kerja lain dimana mengacu pada sejauh mana seseorang bersedia meningkatkan 

pengetahuan orang lain tanpa mengharapkan imbalan antara karyawan yang berbeda line.  

Sikap berbagi pengetahuan pada penelitian ini terjadi karna sikap berbagi pengetahuan 

adalah motivasi individu untuk melakukan berbagi pengetahuan. Semakin positif keyakinan 

individu akibat dari berbagi pengetahuan, maka akan semakin positif pula sikap individu 

terhadap orang lain saling mempercayai sikap yang dikeluarkan rekan kerja satu line-nya. Hal 

tersebut dapat menimbulkan rasa kekeluargaan untuk lebih meningkatkan perilaku berbagi 

pengetahuan. Sehingga bilamana ada hal yang tidak bisa dilakukan, teman satu timnya akan ikut 

membantu dan memberikan informasi yang berguna untuk dirinya sendiri.  
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Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dari niat berbagi seseorang akan berdampak baik 

kepada karyawan. Karyawan yang memiliki niat untuk bertukar informasi baik dengan teman 

satu line maupun berbeda line akan sangat mempengaruhi bilamana niatan untuk berbagi 

pengetahuan tidak dimiliki. Hal tersebut akan berdampak pada telatnya pada proses berbagi 

pengetahuan karna ketidaktahuannya. Hal tersebut dikarenakan, hal yang pertama untuk 

menangkap motivasi yang mempengaruhi perilaku dan tentang seberapa keras seseorang 

mencoba ketika karyawan akan melakukan aktivitas berbagi pengetahuan adalah niat karyawan 

untuk saling bertukar informasi sehingga tidak adanya rasa paksaan ketika memberikan 

informasi kepada karyawan lain. Lingkungan kerja PT. EMA sendiri memang tidak 

memaksakan niatan untuk berbagi pengetahuan dari karyawannya. 

 

Implikasi Manajerial 

Pada variabel niat berbagi pengetahuan dengan nilai tertinggi harus dipertahankan. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya niat dan ketersediaan sumber daya yaitu waktu, energi dan 

kemampuan dalam berkomunikasi dapat membantu memecahkan masalah karyawan di PT. 

EMA. PT. EMA perlu memberikan jeda waktu saat bekerja kepada karyawan agar aktivitas 

berbagi pengetahuan lebih lancar dengan saling membagi informasi pada line yang lain. Pada 

variabel teknologi yang memiliki nilai lebih kecil dibandingkan dengan variabel yang lain, 

menunjukkan perusahaan dari segi teknologi harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan dengan 

teknologi yang terus berkembang suatu perusahaan juga harus mengimbanginya. Hal yang dapat 

dilakukan dengan teknologi adalah dengan memasang alat Wi-Fi dimana akan berguna untuk 

karyawan yang akan mengakses informasi di lingkungan kerjanya. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan hasil analisis, maka dapat dibuat kesimpulan dari 

penelitian sebagai berikut: 

1. Model hubungan yang berpengaruh dan dapat menjelaskan pengaruh antara niat berbagi 

pengetahuan dan sikap berbagi pengetahuan terhadap aktivitas berbagi pengetahuan pada 

karyawan PT. EMA, yaitu sebagai berikut: 

 Ketersediaan sumber daya memiliki pengaruh langsung terhadap sikap berbagi 

pengetahuan dengan nilai koefisien 0.87, Hal ini membuktikan bahwa dengan 

ketersediaannya sumber daya yang dimiliki karyawan pada lingkungan kerja akan 

memudahkan aktivitas berbagi pengetahuan. 

 Sikap berbagi pengetahuan memiliki pengaruh langsung terhadap niat berbagi 

pengetahuan dengan nilai koefisien 0.98, Hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

memiliki sikap untuk berbagi pengetahuan pada rekan kerjanya maka akan muncul niat 

yang kuat untuk memenuhi aktivitas berbagi pengetahuan. 

 Niat berbagi pengetahuan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku berbagi 

pengetahuan dengan nilai koefisien 0.94, yang berarti niat adalah hal utama bilamana 

karyawan ingin berbagi pengetahuan pada sesama rekan kerjanya. 

  

2. Hasil pengolahan data bahwa variabel sikap berbagi pengetahuan sangat mempengaruhi niat 

berbagi pengetahuan dengan nilai koefisien yaitu 0.98. Hal ini membuktikan bahwa 

aktivitas berbagi pengetahuan lebih dominan secara positif dan signifikan dibandingkan 

dengan niat berbagi pengetahuan maupun tersedianya sumber daya. 
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Saran 

Berdasarkan hasil pengolahan data, analisis dan penelitian yang telah disimpulkan, maka 

saran yang dapat disusun dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Saran bagi pihak perusahaan 

 PT. EMA perlu memberikan jeda waktu saat bekerja kepada karyawan agar aktivitas 

berbagi pengetahuan lebih lancar dengan saling membagi informasi pada line yang lain. 

 PT. EMA perlu memasang router Wi-Fi sehingga memudahkan karyawan untuk 

mengakses informasi di lingkungan kerjanya. 

2. Saran bagi penelitian selanjutnya 

 Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengembangkan model penelitian. 

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lainnya ke dalam model penelitian, 

misalnya kinerja pada karyawan. Hal tersebut akan sangat membantu dalam usaha 

meningkatkan kinerja karyawan perusahaan. Hal ini dikarenakan model tidak hanya 

memprediksi perilaku berbagi pengetahuan tapi juga peningkatan kinerja karyawan pada 

perusahaan yang akan diteliti. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya juga perlu lebih 

teliti dalam penyusunan kuesioner agar pertanyaan yang dikemukakan tidak ambigu 

sehingga membuat hasil penelitian menjadi kurang baik. 
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