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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Lingkungan dimana organisasi beroperasi terus mengalami 

perubahan dan menciptakan tantangan baik dalam struktur organisasi, 

praktik manajemen dan kepemimpinan sehingga memaksa organisasi 

untuk menemukan cara baru dalam beroperasi.  Organisasi telah 

menyadari bahwa kinerja perusahaan secara keseluruhan tidak lagi 

bergantung pada penyebaran sumber daya yang berwujud (tangible) sebab 

sumber daya manusia dan pengetahuan yang mereka miliki juga memiliki 

peran yang sangat penting (Masa’deh et al, 2014).   

Pengetahuan telah diakui sebagai sumber yang paling signifikan 

terhadap keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Liao et al., 2004).  

Pengetahuan merupakan campuran dari pengalaman, nilai, informasi 

kontekstual dan wawasan yang menjadi kerangka kerja untuk 

mengevaluasi dan menggabungkan pengalaman dan informasi baru.  

Pengetahuan sebagai sumber daya tak berwujud harus dikelola dengan 

cermat.  Pengetahuan terbentuk dan tersimpan di dalam pikiran masing-

masing individu sehingga untuk memanfaatkan pengetahuan ini 

dibutuhkan sharing di antara anggota organisasi.  Knowledge sharing 

sebagai salah satu proses dari manajemen pengetahuan memiliki peran 

penting dan harus diterapkan dalam organisasi karena mengarah pada 
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pembentukan pengetahuan baru, penyempurnaan pengetahuan lama, dan 

sintesis pengetahuan yang lebih banyak di masa depan (Fong et al., 2011; 

Masa'deh et al., 2013).  Penerapan knowledge sharing memberikan 

keuntungan bagi organisasi karena dapat membantu untuk memperoleh 

keunggulan kompetitif dari sifat intangibility  pengetahuan yang 

membuatnya sulit untuk ditiru dan mendukung penciptaan kolaborasi 

sinergis antar karyawan sehingga mereka mampu mengembangkan 

kemampuan serta mengarah pada gagasan, layanan, produk inovatif, dan 

teknologi (Fathi et al., 2011).  Knowledge sharing juga mempengaruhi 

kinerja perusahaan jangka panjang (Akram dan Bokhari, 2011; Masa'deh 

& Gharaibeh, 2013;  Obeidat et al., 2014). 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi lingkungan untuk melakukan knowledge sharing (Hislop, 

2009).  Seorang yang memiliki pengetahuan cenderung tidak ingin 

membagikan pengetahuan yang mereka miliki secara cuma-cuma, karena 

merasa bahwa pengetahuan tersebut merupakan aset berharga (Teh & Sun, 

2012).  Perilaku tersebut akan menyebabkan penyebaran informasi yang 

tidak akurat, tidak lengkap, tidak tepat waktu yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi daya saing antar karyawan maupun organisasi (Casimir et 

al., 2012).  Oleh karena itu, pemimpin dengan gaya kepemimpinannya 

merupakan faktor strategis yang mempengaruhi inovasi dan knowledge 

sharing karena mereka memungkinkan organisasi untuk dapat 

mengintegrasi, membagi dan menggunakan pengetahuan secara inovatif 
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(Mushtaq & Bokhari, 2011).  Pemimpin dapat pula meningkatkan 

knowledge sharing dengan memahami hal-hal yang memotivasi karyawan 

seperti pengembangan diri, reward, uang, prestasi diri, pengakuan, 

tantangan, tanggung jawab dan kesempatan untuk promosi (Tseng & 

Huang, 2011).  

Sehubungan dengan sumber daya manusia, kinerja perusahaan juga 

sangat tergantung pada pimpinan organisasi dan kinerja pergawai (Kamali, 

2014).  Suatu organisasi dapat mengungguli organisasi lain jika  

memusatkan perhatiannya pada efek dari kepemimpinan (Mehra dkk. 

2006).  Menurut Mc Grath & Mac Millan (2000), gaya kepemimpinan 

yang efektif memberikan kontribusi terhadap kinerja yang lebih baik 

ketika menemui tantangan baru.  5-Rickards & Moger (2006) menyatakan 

bahwa para pemimpin organisasi memiliki kemampuan untuk mendidik 

mendukung serta menantang karyawan dengan pekerjaan yang kreatif dan 

inovatif.   Dengan tindakan dan perilakunya, pemimpin dapat mendorong 

karyawan untuk berupaya ekstra demi tercapainya tujuan dan sasaran yang 

ditetapkan.  Melihat betapa penting peran seorang pemimpin, para periset 

telah mempelajari konsep kepemimpinan selama bertahun-tahun dan 

berfokus pada dua tipe kepemimpinan, yaitu transformational dan 

transactional leadership.  Transformational dan transactional leadership  

dianggap dapat membantu organisasi mencapai kesuksesan dengan 

mempengaruhi dan mendorong orang lain untuk dapat mencapai hasil 

yang diinginkan (Laohavichien et al, 2009).   
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Pushpakumari (2008) menyatakan bahwa kinerja individu yang 

efektif dan efisien mempengaruhi produktivitas organisasi dan pada 

gilirannya pada kinerja perusahaan secara keseluruhan.  Dari pernyataan 

diatas dapat dikatakan bahwa job performance dipandang sebagai variabel 

penting dalam pengelolaan sumber daya manusia serta bagi berfungsinya 

organisasi (Roth et al, 2012; Shooshtarian et al, 2013). 

Dalam penelitian Ra’ed Masa’deh, (2016) terdapat keterbatasan 

yaitu hanya menggunakan sampel pada satu industri yaitu jasa sehingga 

merekomendasikan untuk mereplikasi penelitian dengan menggunakan 

sampel di industri yang berbeda.  Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui apakah penelitian tersebut dapat digeneralisasikan pada 

sampel yang berbeda yaitu indsutri manufaktur sehingga mengajukan 

penelitian dengan judul “Hubungan antara Transformational Leadership, 

Transactional Leadership, Knowledge Sharing,  Job Performance, dan 

Firm Performance”. 

1.2.  Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah transformational leadership berpengaruh positif terhadap job 

performance? 

2. Apakah transformational leadership berpengaruh positif terhadap  

knowledge sharing? 

3. Apakah transactional leadership berpengaruh positif terhadap 

knowledge sharing? 
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4. Apakah transactional leadership berpengaruh positif terhadap job 

performance ? 

5. Apakah knowledge sharing berpengaruh positif terhadap job 

performance ? 

6. Apakah job performance berpengaruh positif terhadap firm 

performance? 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya dilakukan 

di perusahaan manufaktur besar dan sedang di kota Semarang.  Untuk 

penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup responden. 

1.3.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji pengaruh positif transformational leadership terhadap job 

performance. 

2. Menguji pengaruh positif transformational leadership terhadap 

knowledge sharing. 

3. Menguji pengaruh positif transactional leadership terhadap knowledge 

sharing. 

4. Menguji pengaruh positif transactional leadership terhadap job 

performance. 

5. Menguji pengaruh positif knowledge sharing terhadap job 

performance. 

6. Menguji pengaruh positif job performance  terhadap firm performance. 

Manfaat dari penelitian ini yaitu  
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1. Bagi riset 

Untuk mendukung penelitian sebelumnya bahwa hasil dari penelitian 

tersebut dapat digeneralisasikan pada sampel yang berbeda. 

2. Bagi praktik  

Dapat mempertimbangkan gaya kepemimpinan mana yang lebih baik 

yang dapat mendukung penerapan dari knowledge sharing agar 

karyawan dapat meningkatkan job performance sehingga firm 

performance akan semakin baik. 

1.4.  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori dan pengembangan hipotesis yang menguraikan 

berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya sampai dengan hipotesis 

yang dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi objek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta 

teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi dari analisis yang 

telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 


