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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap
kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan,
untuk mengetahui apakah profesionalisme karyawan memoderasi knowledge
management terhadap kinerja karyawan dan untuk mengetahui apakah profesionalisme
karyawan memoderasi kompetensi terhadap kinerja karyawan. Jumlah populasi dalam
penelitian ini adalah 116 responden dan dengan menggunakan teknik penarikan sampel
jenuh.
Teknik analisis yang digunakan adalah MRA residual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa budaya organisasi Knowledge management berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan pada PT. Fast Food Indonesia Tbk Medan. Kompetensi tidak
berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Fast Food Indonesia Tbk Medan.
Profesionalisme karyawan memperkuat hubungan antara knowledge management
terhadap kinerja karyawan pada PT. Fast Food Indonesia Tbk Medan. Profesionalisme
karyawan memperkuat hubungan antara kompetensi terhadap kinerja karyawan pada
PT. Fast Food Indonesia Tbk Medan.
Kata Kunci: Knowledge Management, Kompetensi, Kinerja Karyawan, Profesionalisme
Karyawan

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Manajemen sumber daya manusia dapat
diartikan sebagai proses serta upaya
untuk
merekrut,
mengembangkan,
memotivasi,
serta
mengevaluasi
keseluruhan sumber daya manusia yang
diperlukan
perusahaan
dalam
pencapaian tujuannya. Hal ini mencakup
dari mulai memilih siapa saja yang
memiliki kualifikasi dan pantas untuk
menempati posisi dalam perusahaan

(the right man on the right place) seperti
disyaratkan
perusahaan
hingga
bagaimana agar kualifikasi ini dapat
dipertahankan bahkan ditingkatkan serta
dikembangkan dari waktu ke waktu.
Oleh karena manajemen sumber daya
manusia ini merupakan proses yang
berkelanjutan sejalan dengan proses
operasionalisasi
perusahaan,
maka
perhatian terhadap sumber daya
manusia ini memiliki tempat yang khusus
dalam organisasi perusahaan.
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Pengelolaan Sumber Daya Manusia
(SDM) merupakan hal yang penting
dalam pencapaiaan tujuan. Umumnya
pimpinan perusahaan mengharapkan
kinerja yang baik dari masing-masing
karyawan dalam mengerjakan tugastugas yang diberikan oleh perusahaan.
Semua organisasi menyadari bahwa
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan
modal dasar dalam proses pembangunan
perusahaan bahkan nasional. Oleh
karena itu, kualitas SDM senantiasa
harus dikembangkan dan diarahkan agar
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan
oleh perusahaan. Salah satu aktivitas
dalam
pengelolaan
SDM
adalah
melakukan
komunikasi
komunikasi
melalui peningkatan ilmu pengetahuan
karyawannya
dan
meningkatkan
kompetensi karyawan sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki oleh masingmasing pegawai.
Kinerja karyawan sangat tergantung dari
beberapa faktor pendorong yang
mempengaruhi peningkatan kinerja
misalnya faktor knowledge management
dan kompetensi dalam bekerja. Pihak
pimpinan perlu memperhatikan hal-hal
tersebut guna menumbuhkan dan
meningkatkan profesionalisme kerja
sehingga kinerjanya meningkat, karena
karyawan
merasa
senang
dan
bersemangat
dalam
bekerja
menyelesaikan tugas-tugas yang pada
akhirnya rencana yang telah ditetapkan
dapat terealisir dengan baik.
As’ad (2015:140) menyatakan bahwa
kinerja adalah suatu hasil yang telah
dicapai seseorang menurut ukuran yang
berlaku
untuk
pekerjaan
yang
bersangkutan.
Sesuatu
yang

berpengaruh dengan yang dihasilkan
seseorang dari perilaku kerjanya. Orang
dengan tingkat kinerja yang tinggi
disebut produktif, sebaliknya orang yang
tingkat
kinerjanya
rendah,
tidak
mencapai standar dikatakan tidak
produktif atau berkinerja rendah.
Karyawan yang bekerja dengan baik
diharapkan bisa meningkatkan kinerja
organisasi secara keseluruhan, yang pada
akhirnya
membawa
kesejahteraan
bersama.
Kinerja menjadi suatu hal yang sangat
menentukan kelanjutan hidup organisasi
di era globalisasi ini. Oleh karena itu,
untuk meningkatan kinerja karyawan
dapat ditempuh dengan beberapa cara,
antara
lain
melalui
knowledge
management dan kompetensi. Karyawan
diharapkan
dapat
memaksimalkan
tanggung jawab mereka setelah dibekali
dengan knowledge management yang
berkaitan
dengan
implementasi
pekerjaan mereka. Selain itu, pemberian
motivasi pada dasarnya merupakan hak
para karyawan dan kewajiban dari pihak
perusahaan untuk mendukung kontribusi
para karyawannya dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditentukan
(Rezsa, 2018). Knowledge management
merupakan alat yang dapat digunakan
untuk meningkatkan kinerja pegawai
pada organisasi sektor public. Penerapan
knowledge management telah diakui
sebagai instrument yang penting untuk
mencapai tujuan khusus dari suatu
organisasi dan bahkan suatu negara
sehingga
dapat
mempertahankan
pertumbuhan ekonomi serta keunggulan
kompetitif.
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Kinerja karyawan juga tergantung pada
kompetensi
SDM.
Kompetensi
merupakan suatu kemampuan untuk
melaksanakan atau melakukan suatu
pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas
keterampilan dan pengetahuan serta
didukung oleh sikap kerja yang dituntut
oleh pekerjaan tersebut. Perusahaan
akan berkembang dan mampu bertahan
dalam lingkungan persaingan yang
kompetitif apabila didukung oleh
karyawan
yang
berkompeten
di
bidangnya. Kompetensi karyawan yang
terdiri dari pengetahuan (knowledge),
kemampuan keterampilan (skill), sikap
(attitude), situsi (situation) (Pratama,
2012: 2). Kompetensi individu sangat
berkaitan dengan kompetensi organisasi.
Sumber daya manusia yang berbasis
kompetensi
dapat
meningkatkan
kapasitas dan membangun pondasi
karena apabila orang-orang yang bekerja
dalam organisasi memiliki kompetensi
yang tepat sesuai dengan tuntutan
pekerjaannya, maka dia akan mampu
baik dari segi pengetahuan, keterampilan
maupun
mental
serta
karakter
produktifnya. Dengan kepemilikan nilai
(value) yang kuat, mereka akan selalu
siap menghadapi perubahan sesuai
dengan tuntutan organisasi tanpa
menghilangkan jati dirinya.
Pemecahan masalah yang kompleks
melalui akses luasnya penyebaran
informasi
merupakan
peningkatan
kinerja dengan tim, karena penggunaan
tim adalah cara yang efisiensi dan
fleksibel
untuk
mengkoordinasikan
produktivitas melalui keterampilan,
bakat, dan informasi yang beragam.
Kompetensi yang dimiliki oleh setiap
karyawan merupakan faktor untuk

mendorong
keberhasilan
suatu
perusahaan. Dengan tingkat kompetensi
beragam yang dimiliki oleh masingmasing
karyawan,
maka
suatu
perusahaan perlu untuk menerapkan
standar kompetensi yang dibutuhkan
oleh perusahaan untuk mencapai
keberhasilan. Kompetensi yang dimiliki
oleh pegawai di dalam PT. Fast Food
Indonesia Tbk Medan masih kurang
profesional sehingga perusahaan harus
memilah karyawan yang memiliki
kompetensi rendah dan kompetensi
tinggi, agar sesuai dengan tingkat
kemampuan, pengetahuan dengan posisi
kerja karyawan. Hal ini menyebabkan
pelayanan yang diberikan menjadi sering
terganggu dan tidak optimal. Setiap
perusahaan dibentuk untuk mencapai
tujuan tertentu untuk mencapai
keberhasilan,
untuk
mencapai
keberhasilan diperlukan landasan yang
kuat berupa kompetensi kepemimpinan,
kompetensi pekerja, dan budaya
organisasi yang mampu memperkuat
dan memaksimumkan kompetensi.
PT. Fast Food Indonesia Tbk Medan
sebagai salah satu usaha yang bergerak
dalam bidang makanan cepat saji. Hal ini
karena PT. Fast Food Indonesia Tbk
Medan membutuhkan sumber daya
manusia kelas satu yang mampu
mengelola informasi dan pengetahuan,
memiliki ketrampilan tentang informasi
dan pengetahuan, serta memiliki sikap
yang baik dan positif terkait dengan
informasi dan pengetahuan di bidang
makanan cepat saji yang terkait dengan
pelayanan prima kepada konsumen.
Permasalahan di dalam perusahaan
adalah kurangnya pengetahuan yang
dimiliki karyawan terhadap pekerjaan
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yang diberikan kepadanya. Hal ini
menyebabkan
pekerjaan
yang
seharusnya mudah dilaksanakan menjadi
terlambat, baik itu dalam pelaksanaan
kerja,
penyelesaian
pekerjaannya,
maupun dalam pelaporan hasil kerjanya.
Waktu dibutuhkan biasanya seminggu
menjadi tertunda hingga 2 minggu, hal
ini menyebabkan komunikasi di dalam
perusahaan menjadi terganggu.
Hal inilah yang mendasari penulis untuk
memilih judul: “Pengaruh Knowledge
Management dan Kompetensi Terhadap
Kinerja Karyawan Yang Dimoderasi Oleh
Profesionalisme Karyawan Pada PT. Fast
Food Indonesia Tbk Medan”.

Moderated Regression Analisys (MRA)
atau uji interaksi merupakan aplikasi
khusus regresi linier berganda dimana
dalam
persamaan
regresinya
mengandung unsur interaksi (perkalian
dua atau lebih variabel dependen)
(Ghozali,
2019).
Berikut
rumus
matematis untuk menguji hipotesis 4
dan 5 dalam penelitian ini:
MRA I Hipotesis 4
a. Persamaan 2
Z = a2 + b4X1 + e2
b. Persamaan 3
eabsolute
= a3 – b5Y
Keterangan:

METODE PENELITIAN
Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian
asosiatif, penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan antara dua
variable atau lebih. Dengan penelitian ini
maka akan dapat dibangun suatu teori
yang dapat berfungsi untuk menjelaskan,
meramalkan dan mengontrol suatu
gejala (Sugiyono, 2019:11). Teknik
analisis dan alat untuk mengumpulkan
data menggunakan kuesioner serta
tambahan data berupa angka dari PT.
Fast Food Indonesia Tbk Medan. Untuk
mengetahui pengaruh atau hubungan
variabel bebas (knowledge management
dan kompetensi) dengan variabel terikat
(kinerja
karyawan),
maka
akan
digunakan
metode
regresi
linier
berganda dan analisis data juga
menggunakan SPSS.
Moderated Regression Analysis

Y
a
b4-b5
X1
Z


eabsolute
MRA I

= Kinerja karyawan
= Konstanta
= Koefisien regresi
= Knowledge Management
= Profesionalisme karyawan
= Standard Error

= Nilai absolute Residual

1.
MRA II Hipotesis 5
a. Persamaan 4
Z
=
a4 + b6X2 + e3
b. Persamaan 5
eabsolute = a5 – b7Y
Keterangan:
Y
= Kinerja karyawan
a
= Konstanta
b6-b7 = Koefisien regresi
X2
= Kompetensi
Z
= Profesionalisme karyawan

= Standard Error
eabsolute = Nilai absolute Residual MRA II
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Dari pengolahan data dengan program
SPSS diperoleh “Coefficients”. Dalam
coefficients ini dapat dilihat persamaan
regresi linier berganda dan pengaruh
knowledge management, kompetensi
dan profesionalisme karyawan terhadap
kinerja karyawan.
Tabel
Hasil Uji Regresi Berganda
Model

1 (Constant)
Knowledge
Management
Kompetensi
Profesionalis
me Karyawan

Unstandardiz
ed
Coefficients
Std.
B
Error
1.21
1.857
1
.186
.090

Uji Hipotesis
1. Uji t

Standardiz
ed
Coefficients
Beta

3. b2 = 0,038 untuk independen variabel
X2 (kompetensi) yang bertanda positif
menunjukkan
bahwa
kenaikan
kompetensi sebesar 1 satuan akan
menambah jumlah kinerja karyawan
sebesar 0,038 satuan.
4. b3 = 0,699 untuk independen variabel
Z (profesionalisme karyawan) yang
bertanda positif menunjukkan bahwa
kenaikan profesionalisme karyawan
sebesar 1 satuan akan menambah
kinerja karyawan sebesar 0,699
satuan.

t
.653

.151

2.078

.038

.076

.037

.507

.699

.066

.688

10.61
8

Sig
.
.51
5
.04
0
.61
3
.00
0

Tabel
Hasil Uji t
Model

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.

Y = 1,211 + 0,186 X1 + 0,038 X2 + 0,699 Z
1. a = 1,211 atau konstanta regresi, yang
berarti jika tidak ada nilai independen
variabel
X1
(knowledge
management),
variabel
X2
(kompetensi)
dan
variabel
Z
(profesionalisme karyawan). Dalam
hal ini jika X1, X2 dan Z sama dengan
0 (nol) maka kinerja karyawan akan
bertambah sebesar 1,211.
2. b1 = 0,186 untuk independen variabel
X1 (knowledge management) yang
bertanda
positif
menunjukkan
kenaikan knowledge management
sebesar 1 satuan akan menambah
kinerja karyawan sebesar 0,186
satuan.

1 (Constant)
Knowledge
Management
Kompetensi
Profesionalis
me Karyawan

Unstandardiz
ed
Coefficients
Std.
B
Error
1.21
1.857
1
.186
.090

Standardiz
ed
Coefficients
Beta

t
.653

.151

2.078

.038

.076

.037

.507

.699

.066

.688

10.61
8

Sig
.
.51
5
.04
0
.61
3
.00
0

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.

Nilai t-tabel dengan derajat bebas 100 –
4 = 96 dan taraf nyata 5% adalah 1,984.
Nilai thitung untuk X1 (2,078 > 1,984)
dan Sig (0,040 < 0,05), maka knowledge
management berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan.
Untuk nilai thitung untuk X2 (0,507 <
1,984) dan Sig (0,613 > 0,05), dengan
demikian kompetensi tidak berpengaruh
terhadap kinerja karyawan. Untuk nilai
thitung untuk Z (10,618 > 1,984) dan Sig
(0,000 < 0,05), dengan demikian
5
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profesionalisme karyawan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan.
2. Uji F
Dalam pengolahan data dengan program
SPSS di peroleh “Anova”. Dalam Anova
ini dapat dilihat pengaruh knowledge
management,
kompetensi
dan
profesionalisme karyawan terhadap
kinerja karyawan pada PT. Fast Food
Indonesia Tbk Medan. Adapun tabel
“Anova” yang dimaksud adalah sebagai
berikut :
Tabel
Hasil Uji F
ANOVAb
Sum of
Mean
Squares df Square
F
Sig.
1 Regressio 998.931
3 332.97 47.86 .000
a
n
7
7
Residual
779.103 11
6.956
2
Total
1778.03 11
4
5
a. Predictors: (Constant), Profesionalisme Karyawan,
Knowledge Management, Kompetensi
b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan
Model

Sumber : Data Primer Diolah, 2021.

Dari uji ANOVA, diperoleh hasil bahwa
Fhitung sebesar 47,867 dengan tingkat
signifikansi 0,000. Jadi Fhitung > Ftabel
(47,867 > 3,09) atau sig F < 5 % (0,000 <
0,05). Artinya bahwa secara simultan
variabel
knowledge
management,
kompetensi
dan
profesionalisme
karyawan
berpengaruh
signifikan
terhadap kinerja karyawan. Dengan ini
dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari
penelitian ini dapat terbukti.
3. Uji Determinasi
Berapa besar pengaruh knowledge
management,
kompetensi
dan

profesionalisme karyawan terhadap
kinerja karyawan pada PT. Fast Food
Indonesia Tbk Medan dapat dilihat pada
tabel “Model Summary” yang diperoleh
dari pengolahan data dengan program
SPSS sebagai berikut :
Tabel
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model

1

R
R
Square
,750a
,562

Adjusted
R Square
,550

Std. Error of the
Estimate
2,63748

a. Predictors: (Constant), Profesionalisme
karyawan, Kompetensi, Knowledge management
b. Dependent Variable: Kinerja karyawan

Sumber : Data Primer Diolah, 2021.

Dari tabel diatas, diperoleh Adjusted R
Square adalah 0,550. Hal ini berarti 55%
kinerja karyawan (Y) dipengaruhi oleh X1
(knowledge
management),
X2
(kompetensi) dan Z (profesionalisme
karyawan) secara bersama-sama dan
sisanya sebesar 45% ditentukan oleh
model lain di luar penelitian.
Moderated Regression Analysis (MRA)
MRA digunakan untuk mengetahui
apakah
variabel
pemoderasi
memperkuat
atau
memperlemah
hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen. Berikut
disajikan hasil MRA, yaitu:
a. MRA 1 (Hipotesis 4)
1. Persamaan Model 2
Z = a + b5X1 + e1
1. Uji Normalitas
Uji normalitas dengan analisis statistik
dapat dilakukan dengan menggunakan
uji
Kolmogorov-Smirnov,
dengan
mempertimbangkan nilai Sig. dengan α =
0,05.
6
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Tabel Hasil Uji Normalitas MRA I
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
116
Normal
Mean
.0000000
a,b
Parameters
Std.
3.77323966
Deviation
Most
Absolute
.128
Extreme
Positive
.103
Differences
Negative
-.128
Kolmogorov-Smirnov Z
1.382
Asymp. Sig. (2-tailed)
.054
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer Diolah, 2021.

Dari hasil uji
Asymp.Sig.
dibandingkan
0,05. Hal ini
terpenuhi.

normalitas diketahui nilai
(2-tailed) lebih besar
tingkat signifikansi yaitu
berarti asumsi normalitas

profesionalisme karyawan lebih besar
dari 0,1 ini berarti tidak terdapat
multikolinearitas
antar
variabel
independen dalam model regresi.
3. Pengujian Heteroskedasdisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah
didalam
model
regresi
terjadi
ketidaksamaan varians dari suatu
residual pengamatan lain. Jika varians
dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka
disebut homokedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada
cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas, yaitu melalui uji
grafik :

2. Pengujian Multikolinieritas
Berikut ini disajikan cara mendeteksi
Multikolinieritas dengan menganalisis
matrik
korelasi
antar
variabel
independen dan perhitungan nilai
Tolerance dan Variance Inflation Factor
(VIF).
Tabel Hasil Uji Multikolinearitas MRA I
Model
1

Knowledge
management

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
1.000
1.000

Sumber : Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat
bahwa:
a. Nilai VIF dari nilai knowledge
management lebih kecil atau dibawah
10 (VIF < 10), ini berarti tidak terkena
multikolinearitas antara variabel
independen dalam model regresi.
b. Nilai Tolerance dari nilai knowledge
management,
kompetensi
dan

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Gambar IHeteroskedastisitas MRA I
Berdasarkan Gambar IV.3 dapat terlihat
bahwa tidak ada pola yang jelas, serta
titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka
berdasarkan metode grafik tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi.

b. Persamaan Model 3
eabsolute1 = a – b6Y

7
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Tabel Hasil Uji MRA I

Tabel Hasil Uji Normalitas MRA II

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
116
Normal
Mean
.0000000
a,b
Parameters
Std.
3.76551602
Deviation
Most
Absolute
.132
Extreme
Positive
.089
Differences
Negative
-.132
Kolmogorov-Smirnov Z
1.421
Asymp. Sig. (2-tailed)
.053
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N
116
Normal
Mean
.0000000
a,b
Parameters
Std.
3.76551602
Deviation
Most
Absolute
.132
Extreme
Positive
.089
Differences
Negative
-.132
Kolmogorov-Smirnov Z
1.421
Asymp. Sig. (2-tailed)
.053
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Data Primer Diolah, 2021.

Sumber : Data Primer Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel IV.37, menunjukkan
persamaan MRA I adalah eabsolute =
8,119 – 0,273, dimana nilai konstanta ke
arah positif. Sedangkan nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05 yakni (0,000 < 0,05).
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa H3 diterima dan H0 ditolak yaitu
profesionalisme karyawan memoderasi
hubungan
antara
knowledge
management terhadap kinerja karyawan.

2. Pengujian Multikolinieritas
Berikut ini disajikan cara mendeteksi
Multikolinieritas dengan menganalisis
matrik
korelasi
antar
variabel
independen dan perhitungan nilai
Tolerance dan Variance Inflation Factor
(VIF).

2. MRA II (Hipotesis 5)
a.
Persamaan Model 4
Z = a + b7X2 + e2
1. Uji Normalitas
Uji normalitas dengan analisis statistik
dapat dilakukan dengan menggunakan
uji
Kolmogorov-Smirnov,
dengan
mempertimbangkan nilai Sig. dengan α =
0,05.
Dari hasil uji
Asymp.Sig.
dibandingkan
0,05. Hal ini
terpenuhi.

normalitas diketahui nilai
(2-tailed) lebih besar
tingkat signifikansi yaitu
berarti asumsi normalitas

Tabel Hasil Uji Multikolinearitas MRA II
Model

Collinearity Statistics
Toleranc
VIF
e
1 Kompetens
1.000
1.00
i
0
Sumber : Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat
bahwa:
a. Nilai VIF dari nilai knowledge
management lebih kecil atau dibawah
10 (VIF < 10), ini berarti tidak terkena
multikolinearitas antara variabel
independen dalam model regresi.
b. Nilai Tolerance dari nilai knowledge
management,
kompetensi
dan
profesionalisme karyawan lebih besar
dari 0,1 ini berarti tidak terdapat
multikolinearitas
antar
variabel
independen dalam model regresi.
8
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3. Pengujian Heteroskedasdisitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah
didalam
model
regresi
terjadi
ketidaksamaan varians dari suatu
residual pengamatan lain. Jika varians
dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap, maka
disebut homokedastisitas dan jika
berbeda disebut heteroskedastisitas. Ada
cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya
heteroskedastisitas, yaitu melalui uji
grafik:

B
8.321

Std.
Error
.813

Beta
1 (Consta
10.23
nt)
9
Kinerja
-.286
.043
-.525
Karyawa
6.592
n
a. Dependent Variable: Abs_Res1

.00
0
.00
0

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan
persamaan MRA II adalah eabsolute2 =
8,321 – 0,286, dimana nilai konstanta ke
arah positif. Sedangkan nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05 yakni (0,000 < 0,05).
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa H4 diterima dan H0 ditolak yaitu
profesionalisme karyawan memoderasi
hubungan antara kompetensi terhadap
kinerja karyawan.
Pembahasan

Sumber: Data Primer Diolah, 2021

Gambar Heteroskedastisitas MRA II
Berdasarkan Gambar IV.4 dapat terlihat
bahwa tdak ada pola yang jelas, serta
titik-titik menyebar di atas dan di bawah
angka 0 pada sumbu Y, maka
berdasarkan metode grafik tidak terjadi
heteroskedastisitas pada model regresi.
b. Persamaan Model 5
eabsolute2 = a – b8Y
Tabel Hasil Uji MRA II
Model

Coefficientsa
Standardiz
Unstandardiz
ed
ed
Coefficient
Coefficients
s

t

Sig
.

Pengaruh
Knowledge Management
Terhadap Kinerja Karyawan
Dari hasil penelitian yang dilakukan
menunjukkan
bahwa
knowledge
management bepengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal
sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Arifin (2016) yang
menyatakan
bahwa
knowledge
management bepengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan.
Knowledge
management
adalah
kesediaan
menyumbangkan
pengetahuan antar anggota organisasi
sehingga
memiliki
kecenderungan
menghasilkan ide-ide baru untuk
mengembangkan inovasi proses dan
produk. Berbagi pengetahuan di
organisasi akan memberikan kontribusi
untuk peningkatan kelangsungan hidup
perusahaan
karena
mampu
berpartisipasi, sehingga mengurangi
biaya
koordinasi
kegiatan,
9
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menyempurnakan produk dan jasa yang
ada dan mampu meningkatkan kinerja
karyawan pada tugas-tugas rutin
(Mehrabani, 2012).
Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja
Karyawan
Dari hasil penelitian yang dilakukan
menunjukkan bahwa kompetensi tidak
bepengaruh terhadap kinerja karyawan.
Hal ini tidak sejalan dengan hasil
penelitian
yang
dilakukan
oleh
Pristiningsih (2015), Mochlas (2015), Sari
dkk (2018), Rohmawati dan Nurcholis
(2018) yang menyatakan
bahwa
kompetensi
bepengaruh
terhadap
kinerja karyawan.
Kompetensi professional merupakan
seperangkat kemampuan yang dimiliki
seseorang dalam pelaksanaan tugas
sehingga terlaksana dengan mutu tinggi,
waktu yang tepat, cermat. Kemampuan
adalah menunjukkan potensi orang
untuk melaksanakan pekerjaan, mungkin
kemampuan itu dilaksanakan atau
mungkin tidak. Kemampuan kerja
pegawai
tersebut
dapat
berupa
pendidikan
dan
ketrampilan.
Kemampuan
berupa
pendidikan
mempunyai peranan penting dalam
memecahkan masalah-masalah yang
dihadapi. Dengan semakin tinggi
kompetensi professional, maka tingkat
kemampuan atau kecakapan karyawan
akan semakin tinggi, sehingga akan
berdampak pada pencapaian kinerja
karyawan secara maksimal dalam proses
kegiatan. Hal ini sesuai pernyataan
Sedarmayanti (2010) bahwa kompetensi
profesional merupakan pilar yang akan
menempatkan birokrasi sebagai mesin
efektif bagi pemerintah dan sebagai

parameter kecakapan aparatur dalam
pencapaian kinerja seseorang.
Profesionalisme Karyawan Memoderasi
Pengaruh Knowledge Management
Terhadap Kinerja Karyawan
Dari hasil penelitian yang dilakukan
menunjukkan bahwa profesionalisme
karyawan
memoderasi
pengaruh
knowledge
management
terhadap
kinerja karyawan. Hal ini didukung oleh
hasil penelitian yang dilakukan oleh
Hidayati (2015) yang menyatakan bahwa
profesionalisme karyawan memoderasi
pengaruh
knowledge
management
terhadap kinerja karyawan.
Stoner et al (2012) menyebutkan bahwa
fungsi
profesionalisme
dalam
manajemen adalah upaya sistematis
dalam menetapkan standar kinerja dari
berbagai
tujuan
yang
telah
direncanakan,
mendesain
sistem
informasi umpan balik, membandingkan
antara kinerja yang dicapai dengan
standar
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya,
menentukan
apakah
penyimpangan dan tingkat signifikansi
dari setiap penyimpangan tersebut, dan
mengambil tindakan yang diperlukan
untuk memastikan bahwa seluruh
sumber daya perusahaan dipergunakan
secara efektif dan efisien dalam
pencapaian tujuan perusahaan. Pada
intinya pengawasan tidak hanya
berfungsi untuk menilai apakah sesuatu
itu berjalan atau tidak, akan tetapi
termasuk tindakan koreksi yang mungkin
diperlukan maupun penentuan sekaligus
penyesuaian standar yang terkait dengan
pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.
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Profesionalisme Karyawan Memoderasi
Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja
Karyawan
Dari hasil penelitian yang dilakukan
menunjukkan bahwa profesionalisme
karyawan
memoderasi
pengaruh
kompetensi terhadap kinerja karyawan.
Hal ini didukung oleh hasil penelitian
yang dilakukan oleh Sari dkk (2018) yang
menyatakan bahwa profesionalisme
karyawan
memoderasi
pengaruh
kompetensi terhadap kinerja karyawan.
Stoner et al (2012) menyebutkan bahwa
fungsi
profesionalisme
dalam
manajemen adalah upaya sistematis
dalam menetapkan standar kinerja dari
berbagai
tujuan
yang
telah
direncanakan,
mendesain
sistem
informasi umpan balik, membandingkan
antara kinerja yang dicapai dengan
standar
yang
telah
ditetapkan
sebelumnya,
menentukan
apakah
penyimpangan dan tingkat signifikansi
dari setiap penyimpangan tersebut, dan
mengambil tindakan yang diperlukan
untuk memastikan bahwa seluruh
sumber daya perusahaan dipergunakan
secara efektif dan efisien dalam
pencapaian tujuan perusahaan. Pada
intinya pengawasan tidak hanya
berfungsi untuk menilai apakah sesuatu
itu berjalan atau tidak, akan tetapi
termasuk tindakan koreksi yang mungkin
diperlukan maupun penentuan sekaligus
penyesuaian standar yang terkait dengan
pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.
Ibrohim (2016) menjelaskan bahwa
kompetensi merupakan perilaku yang
rasional untuk mencapai tujuan yang
dipersyaratkan sesuai dengan kondisi
yang
diharapkan.
Kompetensi
profesional merupakan salah satu faktor

yang mempengaruhi kinerja karyawan.
Profesionalitas karyawan merupakan
potensi pegawai untuk melaksanakan
pekerjaan yang dibebankan kepadanya
secara efektif, efisien dan bertanggung
jawab. Untuk itu kemampuan kerja
pegawai mempunyai peranan yang
cukup besar dalam menyelesaikan
permasalahan yang terjadi. Dengan
memiliki kemampuan kerja dalam
mengatasi permasalahan maka hal itu
akan berpengaruh dengan kinerja
pegawai.
SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Knowledge
management
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan pada PT.
Fast Food Indonesia Tbk Medan.
2. Kompetensi
tidak
berpengaruh
terhadap kinerja karyawan pada PT.
Fast Food Indonesia Tbk Medan.
3. Profesionalisme
karyawan
memperkuat
hubungan
antara
knowledge management terhadap
kinerja karyawan pada PT. Fast Food
Indonesia Tbk Medan.
4. Profesionalisme
karyawan
memperkuat
hubungan
antara
kompetensi
terhadap
kinerja
karyawan pada PT. Fast Food
Indonesia Tbk Medan.
Saran
Saran dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Dari hasil tanggapan responden
terhadap
variabel
knowledge
management
dapat
diketahui
indikator yang memiliki skor terendah
11
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adalah dimensi personal knowledge
dengan pernyataan bahwa karyawan
harus memiliki pengalaman kerja
minimal satu tahun. Menanggapi hal
tersebut,
sebaiknya
karyawan
memiliki skill khusus untuk menjadi
kekuatan meski pengalaman kerja
kurang dari 1 tahun. Perusahaan akan
lebih mengutamakan memiliki skill
daripada lama masa kerja. Disamping
itu,
harus
dipahami
bahwa
pengalaman tidak hanya berasal dari
pengalaman bekerja di perusahaan,
namun hal ini bias didapat dari
pengalaman yang diciptakan oleh diri
sendiri. Misalnya, seseorang yang
ingin bekerja sebagai public relation
dapat membuat personal branding
melalui media sosial sehingga
perusahaan yang ingin dilamar dapat
menjadikan itu sebagai bahan
pertimbangan.
2. Sebaiknya
untuk
meningkatkan
kinerja karyawan, maka pihak
perusahaan maupun karyawan harus
lebih memperhatikan hal yang
berkaitan
dengan
knowledge
management yaitu dengan cara
meningkatkan
pengetahuan
mengenai personal knowledge, job
procedure, dan technology. Hal ini
dapat dilakukan misalnya pihak
perusahaan
rutin
melakukan
pelatihan atau pembinaan terhadap
karyawan mengenai kinerja karyawan
knowledge management dan kinerja
karyawan,
kemudian
diadakan
sosialisasi
tentang
pentingnya
knowledge management dan kinerja
karyawan.
3. Kemudian, dari hasil tanggapan
responden terhadap variabel kinerja
karyawan dapat diketahui indikator

yang memiliki skor terendah adalah
dimensi quantity of work dengan
pernyataan bahwa karyawan mampu
menyelesaikan
beberapa
tugas
dengan baik di luar jam kerja.
Menanggapi hal tersebut, perusahaan
sebaiknya memberikan reward baik
secara moril maupun materiil kepada
karyawan yang mampu menjalankan
tugas dengan baik di luar jam kerja,
sehingga karyawan dapat termotivasi
untuk meningkatkan kinerja karyawan
di perusahaan tersebut.
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