
Seminar Know/edge Management, KKMI FTIITB - Universitas Widyalama - 2006 

ASPEKBUDAYAPADAKNOWLEDGE MANAGEMENT 

Sutaryo Salim 

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Pasca Sarjana 


Universitas Padjajaran, U ni vcrsitas Langlangbuana, Universitas Widyatama 


Abstrak 

Sistem sosial budaya perusahaan yang diketahui adanya tapi tidak benvujud, tidak dapat diabaikan 
peranannya dalam pencapaian lujl/an yang ejisien Sinerginitas dari dimensi-dimensi budaya nasional dan 
organisasi dengan unsur-unsur budaya organisasi membawa penlsahaan kearah kinerja yang dicapai. 

Kam kunci: Budaya, tidak benvujud, sinergi, dan kinelja 

1. Aspek Budaya Pada Knowledge Management 

Banyak perusahaan mulai menyadari bahwa knowledge (pengetahuan) merupakan intangible asset 
(aktiva yang tidak berwujud) yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Pengetahuan ini 
banyak yang tersimpan dan melekat pada SDM yang telah aktif di perusahaan. Apakah itu pengetahuan 
teknologi, sosial budaya, ekonomi dsb. Pengetahuan budaya yang mencakup budaya nasionai, budaya 
organisasi dan individu SDM yang saling beradaptasi secara sinergi dapat memotivasi SDM yang 
berperan sebagai partner strategi, kontributor pada pencapaian tujuan (kompeten dan komitmen) 
pengguna infrastruktur yang efisien serta sebagai agen perubahan, sehingga perusahaan memiliki posisi 
unggul dalarn bersaing (competitive advantage). Ulrich, Dave (1996), Hofstede (l9SQ) berpendapat bahwa 
budaya nasional meliputi 5 dimensi budaya, yaitu : lndividualisme, yang menyatakan seberapa jauh 
tingkat aktivitas dan pengambilan keputusan individual diterima dan didukung oleh masyarakat. 
Uncertainty avoidance, ialah tingkat dimana sllatll masyarakat mau menerima dan menanggung 

I1d ketidaktentuan (risiko). Power distance, seberapa jauh ti ngkat perbedaan kekuasaan diterima atau ditolak 
)Iicit oleh suatu masyarakat. Masculinity (kejantanan), yailu tingkat dimana nilai kejantanan tradisional adalah 

penting, misalnya agresifitas, kinerja, berprestasi , ambisi, pelllilikan materi dsb. Con/ucious dynamism 
and (dinamisme konfusius filosof cina), dimensi yang berkaitan dengan waktu dan aktivitas berpandangan 
cit jangka panjang atau waktu jangka pendek (Hofstede 1987) 

Dimensi-dimensi budaya organisasi dijelaskan oleh O'Reilly (1999) yang membagi budaya organisasi 
licit kedalam 5 dimensi yaitu : Innovation, AllentlOn to del ail (perhatian kepada ketelitian). Attention to 

result (perhatian terhadap hasil), Orientation to people (orientasi pada orang-orang) dan Orientation to 
team (oricntasi kepada tim). 

Apabila perusahaan melakukan manajemen strategi budaya, maka budaya nasional dipandang 
sebagai lingkungan luar (external environment) sedangkan budaya organisasi merupakan lingkungan dalarn 
(internal environment). 
Dengan mendesain (designing) dan memelihara lingkungan yang tepat, maka SDM yang bekerja sarna 
dalam team dapat berkontribusi dengan efisien dalam mencapai tujuan. Analog kepada pengertian 
Manajemen menurut H. Weihrich dan H.Koontz (1996) maka manajemen pengetahuan budaya adalah 
proses mendesain dan memelihara suatu lingkungan budaya sedemikian rupa sehingga orang-orang 
yang bekerja sama dalam suatu kelompok secara efisien dapat mencapai tujuan. 

Pencapaian tujuan perusaha.:l11 di el'Q persaingan global pada saat ini dapat diukur dari 
terlaksananya strategi (strategy execution) perusahaan yang dilakukan oleh SDM sebagai partner 
strategi. yang memperoleh dan menggunakan infrastruktur atau aktiva yang berwujud (intangible 
assets) dengan efisien, yang memiliki kOlllpetensi dan komitmen (intellectual capital} memadai didalarn 
suatu organisasi yang berubah sebagai hasil yang di serahkan (deliverable) oleh SDM sebagai agen 
perubahan (change agent) kepada organisasi yang sesuai dengan lingkungan budaya ekstemal. 

Strategi budaya organisasi dapat dihentuk melatai anal isis SWOT, (kekuatan, kelemahan, 
kesempatan dan ancaman), Di mana ke 5 dimen si budaya nasional yang merupakan kontinum dari 
tingkat tinggi ke tingkat rendah. Tingkat yang tinggi dari ke 5 dimensi itu merupakan dimensi 
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kesempatan (opportunity), sedangkan tingkat rendah sebagai ancaman (threat). Sedangkan 5 dimensi 
budaya organisasi sebagai internal environment yang berkaitan dengan kekuatan (strength) adalah inovasi, 
perhatian kepada ketelitian dan orientas i pada tim, sedangkan kelemahan adalah dimensi perhatian kepada 
orang per orang ! individu dan orientasi pada hasi I. 

Dari anal isis tersebut dapat disusun kerangka strategi budaya organisasi yang isinya tergantung kepada 
masing-masing organisasi yang berbeda. 
I. Strategi kekuatan - kesempatan, strategi kekllatan - ancaman 

2. Strategi kelemahan - kesempatan dan strategi kelemahan - ancaman 

2. Indikator budaya organisasi 

Substansi indikator blldaya organisasi pada pokokoya merupakan unsur-unsur nilai (value), noona 
(norm), harapan (expectation) dan tindakan perorangan yang ditoleransi oleh organisasi untuk menanggapi 
(respons) lingkungan, melakllkan aktivitas rutin dan berinteraksi satu sama lain dalam rangka mencapai 
tujuan bersama secara etisien dan efektif. Nilai (value) merupakan keyakinan (beliefs] dan ide-ide yang 
telah melekat dan berkembang dalam suatll perusahaan, Nilai merupakan fondasi dari blldaya organisasi, 
sedangkan Nonna adalah suatu petunjuk dan harapan seillruh anggota organisasi dalam berak.'1ivitas dan 
berperilaku (Timbul Sinaga, 2005). 

Menurut Punnen, B Jane (2004): in a general sense, value and norms are societal, while needs and 
attitudes are individual, values interact with need. attitudes, and norms.Needs are described as force 
motivating an individual to act in a certain way, once satisfied, needs no longer have an impact on 
behavior. Attitudes are described as a tendency to respond favorable on unfavorable to object or 
situations based on beliefs about them. Norms prescribe or proscribe specific behaviors in specific 
situations and result in standardized, distinctive ways ofbehaving. ., 

Pearce dan Robinson (2003) mengemukakan bahwa keyakinan (beliefs) pada budaya organisasi 
meliputi berbagai unsur yaitu: (1) yakin menjadi yang terbaik, (2) yakin dalam pelayanan dan kualitas 
superior, (3) yakin bahwa pada orang-orang penting dan berkemampuan tinggi akan berkontribusi 
kuat, (4) yakin akan pentingnya keteJitian dalam bekerja, (5) yakin bahwa peJanggan berdaulat, (6) yakin 

r" bahwa orang-orang terinspirasi untuk melakukan yang terbaik, (7) yakin akan pentingnya komunikasi 
infonnal, (8) yakin bahwa pertumbllhan dan laba merupakan hal yang esensial 

Apabila keyakinan ini ditranformasikan dengan tepat keselurllh tingkat manajemen, maka setiap 
keyakinan ini akan menjadi sllatu budaya yang dapat memotivasi aktivitas dengan etisien dan efektif 
serta akan mengakibatkan semakin meningkatnya kinerja organisasi. 

3. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja 
,, ' 

Budaya organisasi yang merupakan sinergi dan dimensi-dimensi budaya dan unsur-unsur budaya 
diatas akan berpengaruh terhadap setiap aktivitas sebagai implementasi strategi, evaluasi dan 
pengendalian dalam peningkatan kine~a perusahaan . Hal ini dibuktikan oleh hasil peneJitian TimbuJ 

." 
"I 	

Sinaga (2005) pada 101 Direktur dan pimpinan SPI pada 101 perusahaan Industri Minyak Sawit di 
Sumatera Utara Pada penelitian tersebut dilakukan analisis pengaruh budaya organisasi terhadap 
kinerja perusahaan. Indikator budaya organisasi terdiri dari nilai yang meliputi keyakinan (beliefs) dan ide
ide serta Norma yang terdiri dari petunjuk-petunjllk dan harapan-harapan. Metoda analisisnya 
digunakan anal isis deskriptif dan SEM (Structural Equations Modeling). 

Hasil penel itian diperoleh bahwa para pegawai di perusahaan berasal dari berbagai suku bangsa 
yang memiliki budaya yang berbeda, yang paling banyak yaitu suku bangsa Jawa (60%), diikuti Batak 
Toba, Batak Mandailing, Batak SimaJungun, Batak Karo Minang, dan yang paling sedikit suku MeJayu 
(0,5%). Sedangkan budaya yang berkaitan dengan nilai ditentukan antara lain berpikir positif, produktif, 
kerjasama pada tim, keseimbangan orientasi pada sasaran/hasiJ dan pada kesejahteraaan pegawai atensi 
terhadap kepentingan perusahaan, integrasi , kepemimpinan, orientasi pada tujuan, peduli lingkungan, 
komunikasi infonnaJ dan terbuka, tanggung jawab, inovatif, proaktif, komitmen, jujur serta atensi pada 
disiplin dan ketelitian. 

Dari analisis deskriptif dapat diketahui tingkat unsur budaya Nilai dan Norma, sebagai berikut : 
Mengenai Nilai dapat dideskriptifkan melailli Keyakinan (beliefs) perusahaan industri keJapa sawit 
dalam pembentukan perilaku dan motivasi pimpinan dan k31yawan, Temyata sebanyak 43% menyatakan 
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bahwa keyakinan tertransfonnasi cukup memadai bag i sebagian besar karyawan, hal ini menyatakan 
bahwa keyakinan kurang memberikan kon tribusi terhadap pembentukan perilaku dan motivasi bagi 
sebagian besar pimpinan dan kaJyawan. 

Perihal unsur ide-ide yang dibangun perusahaan industri minyak sawit sebanyak 60,7% responden 
memberikan pernyataan bahwa ide-ide tersebut tel1rans fonnasi eukup memadai terhadap sebagian 
pirapinan tetapi hanya sebagian keeil ter1ransformasi eukup memadai terhadap karyawan, dan hanya 
34,7% tertransfonnasi secara memadai. 

Kenyataan ini memberikan makna bahwa ide-id e yang dibangun belum memberikan konstribusi 
yang optimal terhadap pembentukan perilaku dan motivasi sebagian besar pemimpin atass menengah, 
bawah, dan kaJYawan operasional penlsahaan industri kelapa sawit Mengenai unsur petunjuk-petunjuk 
yang dibangun perusahaan industri minyak sawit sebanyak 59,4% responden memberikan pemyataan 
bahwa keyakinan-keyakinan tersebut sudah tertran sformasi seeara memadai dan sangat memadai baik 
terhadap pimpinan maupun terhadap lapisan Illanajemen lainnya dan karyawan. Kenyataan ini 
memberikan makna bahwa petunjuk-pctunjuk yang dibangun sudah dapat memberikan konstribusi yang 
baik terhadap pembentukan perilaku dan motivasi sebagian besar pimpinan atas maupun lapisan 
manajemen lainnya dan karyawan perusahaan industri minyak sawit. 

Sedangkan unsur harapan-harapm pada perusahaan industri minyak sawit sebanyak 55,3% responden 
memberikan pemyataan bahwa harapan-harapan tersebut tel1ransfonllasi seeara sangat tidak memadai, tidak 
memadai, dan eukup memadai terhadap sebagian besar pimpinan dan kaJyawan, dan hanya 40,2% menyatakan 
bahwa harapan-harapan bersangkutan telah tertransfonnas i dengan baik (memadai} terhadap seluruh lapisan 
manajemen. Kenyataan ini memberikan makna bahwa harapan-harapan belLUn memberikan kontribusi yang optimal 
terhadap pembentukan perilaku dan motivasi sebagian besar lapisan manajemen khususnya tingkat manajemen 
lapisan bawah dan kmyawan operasional perusahaan indusni kelaJ:kl sa\\~l 

Variabel kinerja perusahaan. Seeara keseluruhan kinerja pertumbuhan (1998 sid 2002) tidak 
mengalami pertumbuhan yang positif Walaupun pel1umbuhan penjualan dan total aktiva seeara rata-rata 
mengalami sedikit kenaikan tetapi tidak dapat Illendukung terjadinya kenaikan pertwnbuhan laba 
Pertumbuhan penjualan rata-rata sebesar 0.0 I dan pel1uIllbuhan laba rata-rata sebesar (0,41) menandakan 
bahwa efisiensi operasional perusahaan semakin menurun. Efisien yang menurun akan mengakibatkan 
penurunan kinelja perusahaan. 

Sebagaimana kinerja pel1umbuhan, kinelja kel11ampulabaan sesuai dengan hasil penelitian juga 
mengalaJni penurunan. Kinelja kel1lampulabaan untuk semua indikator (rasio laba terhadap total aktiva, rasio 
laba terhadap penjualan, dan rasio laba terhadap modal sendiri) mengalami kecenderungan penuru nan. secara 
signifikan. Kinerja kemaJnpulabaan dilihat dari indikator rasio Laba terhadap total aktiva l1lengalaJni 
penurunan secara signifikan. Jika pada tahun 1995 rasio laba tel'hadap total aktiva sebesar 0,73, pada tahun 1999 
dan 2002 misalnya masing-masing menjadi hanya sebesar 0,38 dan 0,25. hal ini beraiti bahwa penurunan rasio 
laba terhadap total aktiva dan tahun 1998 ke tahun 1999 dan 2002 masing-masing adalah (0,73 - 0,38 -;- 0,38) = 

0,92 dan (0,73 - 0,25 -;- 0,25) = 1,92. 
Demikian juga indik~tor rasio laba tel'hadap pel~ualan mengalaJni penurunan secara signifikan. Rasio 

laba terhadap penjualan tahun 1998 sebesar 0,36, pada tahun 1999 dan 2002 masing-masing menjadi 
berdasarkan besaran angka-angka penurunaJl dapat ditarik suatu gaJnbaran bahwa kinerja kemaJnpulabaan 
industri minyak sawit mengalami penurunan seeara signifikan. Hal ini diakibatkan oleh adanya 
kecenderungan penurunan laba dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2002, sedangkan total aktiva dan 
penjualan relatif statis selal1la periode dimaksud. Rasio laba terhadap total aktiva dan terhadap penjualan 
menurun secara signi5.kan sedangkan total aktiva dan penjualan adalah relatiftetap menunjukkan bahwa laba 
yang diperoleh indusrri minyak sawit mengalailli penurunan signifikan pula. 

Budaya organisasi menunjukkan kontribusi tinggi (63%) di dalam memanifestasikan 
Lingkungan Internal Organi sasi dan berdasarkan aturan Guilford (A = 0,79) reliabilitas 
kuesioner tergolong tinggi . Hal Inl menunjukkan bahwa budaya organisasi berperan 
penting di dalam memanifestasikan Lingkungan Internal Organisas i. Tingginya peran budaya organisasi 
dalaJn memanifestasikan Iingkungan internal organisasi dapat memberikan makna bahwa dimensi budaya 
organisasi mel1lpunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi strategj. Temuan ini sesuai 
dengan teori mendeduksinya, yang mengatakan bahwa "budaya organisasi berpengaruh terhadap setiap 
aktivitas perusahaan baik dalam implementasi strategi ... " (Wheelen dan Hunger, 2003; David, 2001). 

Pengaruh Langsung Lingkungan I nternal Organ isasi sebesar 25% terhadap Kinerja Perusahaan. 
Hal ini memberikan makna bahwa Lingkungan Internal Organisasi yang terdiri dari dimensi struktur 
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organisasi, budaya organisasi, dan sumber daya industri minyak sawit di Propinsi Sumatera Utara 
mempunyai pengaruh positif di dalam meningkatkan Kinerja Perusahaan tersebut. Temuan ini selaras 
dengan teori yang mendeduksinya, yang mengatakan balm'a: "budaya organisasi berpengaruh 
terhadap setiap aktivitas perusahaan baik dalam implementasi strategi evaluasi dan pengendalian maupun 
dalarn peningkatan kinerja perusahaan" (Wheelen dan Hunger, 2004; David), 

Indikator dimensi budaya organisasi seperti petunjuk-petunjuk, nilai-nilai, norma-norma dan 
harapan-harapan secara umum masih dalarn posisi cukup memadai lertransformasi kepada lapisan-lapisan 
manajemen yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya organisasi perusahaan industn minyak sawit 
Propinsi Sumatera Utara tepat sesuai dengan pemyataan Wheelen dan Hunger: 2003 yang mengatakan 
bahwa "pada dasamya budaya organisasi cenderung mempertahankan identitasnya". 

4. Kesimpulan Dan Saran 

4.1 Kesimpulan 
Adanya kecenderungan penurunan kinerja perusahaan diakibatkan oleh antara lain indikator dimensi 

budaya organisasi seperti petunjuk-petunjuk, nilai-nilai , norma-norma., dan harapan-harapan secara umum 
masih cenderung kurang memadai tertransformasi kepada seluruh lapisan manajemen yang ada. 

4.2 Saran 
Budayaag:mis:lsi mendorong keyakinan-keyakinan yang telah dibangun menjadi salah satu dasar 

utama dalam pembentukan perilaku dan motivasi seluruh lapisan manajemen. Mendorong ide-ide yang telah 
dibangun menjadi salah satu dasar utama dala.ll1 pembentl.lkan perilaku dan motivasi seluruh lapisan 
manajemen. Mendorong petunjuk-petunjuk yang telah dibangun menjadi salah satu dasar utama 
dalam pembentukan perilaku dan motivasi seluruh lapisan manajemen. Mendorong harapan-harapan 
yang telah dibangun menjadi salah satu dasar utama dalam pembentukan perilaku dan motivasi seluruh 
lapisan manajemen. 
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