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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Studi yang dilakukan didalam bidang akuntansi manajemen menegaskan 

bahwa pembelajaran organisasi dan berbagi pengetahuan memiliki peran yang 

penting dalam peningkatan kinerja yang ada didalam perusahaan ataupun 

organisasi. (Henri, 2006; Widener, 2007; Perego & Hartmann, 2009; Yuliansyah, 

2016; Harlez & Malagueño, 2016). 

Jika suatu organisasi ingin berkembang dan maju maka harus mempunyai 

karyawan yang berkualitas. karyawan yang berkualitas ialah karyawan yang 

kinerjanya dapat memenuhi target-target yang telah diberikan oleh perusahaan. 

Akan tetapi keberhasilan suatu organisasi tidak semata mata dipengaruhi oleh 

individu itu sendiri melainkan dipengaruhi oleh kinerja tim. Oleh karena itu, 

kinerja tim mempunyai peranan sangat penting bagi suatu organisasi. Walaupun 

mempunyai peranan penting tetapi studi mengenai kinerja tim masih sangat 

sedikit sekali dikaji. 

Kock (2007) mengatakan bahwa “organisasi dalam bentuk basis tim kerja 

dapat menumbuhkan dan menciptakan potensi pada pembelajaran bagi karyawan 

sehingga dapat mempengaruhi potensi dan kinerja karyawan”.  

Bhat et al. (2012) juga mengemukakan bahwa “proses antar individu dan 

interaksi yang positif didalam tim kerja akan membuat mereka mempertahankan 

koneksi dan pertukaran ide yang lebih baik dalam tim mereka”. 

Perilaku berbagi pengetahuan menjadi solusi yang dapat dilakukan agar 

pengetahuan yang dimiliki oleh satu orang menjadi pengetahuan yang dapat 
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dimiliki dan juga dapat dimanfaatkan oleh setiap karyawan agar mencapai 

keunggulan yang kompetitif di masa depan (Nisi, Hitt, & Jackson 2003). 

Berbagi pengetahuan adalah prosedur yang mempunyai peran penting 

dalam suatu organisasi untuk menciptakan peluang-peluang usaha dari penemuan 

ide yang baru sebagai peningkatan dalam kinerja (Xue et al., 2011). 

Dengan adanya pembelajaran organisasi dan berbagi pengetahuan akan 

dapat mengurangi perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan fiksi dalam 

suatu pekerjaan, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan. 

Beberapa penelitian juga telah mendapati penemuan bahwa berbagi 

pengetahuan bergantung kepada jaringan sosial, keadaan tersebut menjadi cara 

setiap individu untuk menggapai target kerja yang diinginkannya (Swift & Hwang, 

2013). 

Untuk melihat sejauh mana pembelajaran organisasi dan berbagi 

pengetahuan efektif diterapkan oleh organisasi dalam peningkatan kinerja tim, 

perusahaan membutuhkan suatu mekanisme sistem pengedalian manajemen yang 

berbasis kinerja yaitu sistem pengukuran kinerja interaktif. Kinerja dapat diukur 

dari kuantitas dan kualitas tertentu sesuai pada standar yang telah ditentukan oleh 

organisasi atau perusahaan tersebut. 

Simon (1995) mengatakan karakteristik utama dari pengukuran kinerja 

interaktif adalah adanya dialog, komunikasi, debat tentang strategi bisnis dan 

aktivitas operasional. 

Pada dasarnya, ketika sebuah perusahaan menetapkan pengukuran kinerja 

interaktif, karakteristik yang muncul diperusahaan adalah lebih intensnya 

komunikasi baik atasan maupun bawahan untuk membahas rencana strategi, 
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strategi yang telah dicapai, serta revisi strategi sehingga muncul berbagi 

pengetahuan dan kultur pembelajaran dalam organisasi yang mana apabila terjadi 

peningkatan pembelajaran organisasi maka akan meningkatkan pengetahuan yang 

pada akhirnya akan mampu meningkatkan kinerja tim.  

Menurut Tost, Gino, dan Larrick (2013) suatu organisasi akan 

menggunakan kekuatan tim dimana perusahaan tersebut dapat me-restrukturisasi 

dan mengalokasi pekerjaan berdasarkan pekerjaan proyek 

Evaluasi kinerja secara interaktif dapat dilakukan dengan pola komunikasi 

dengan pola diskusi, rapat dan debat dan sebagainya sehingga proses yang 

dilakukan secara otomatis akan dapat mendorong terjadinya pembelajaran 

organisasi dan berbagi pengetahuan.  

Sehingga peneliti ingin meneliti Sejauh mana sistem pengukuran kinerja 

interaktif dapat mempengaruhi kinerja tim melalui pembelajaran organisasi dan 

berbagi pengetahuan. Permasalahan ini akan dituangkan dalam penelitian ini 

dengan judul “Peningkatan Kinerja Tim melalui Pembelajaran Organisasi 

dan Berbagi Pengetahuan dengan menggunakan Sistem Pengukuran Kinerja 

Interaktif” 

 

1.2 Permasalahan penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat 

merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara penggunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap pembelajaran organisasi di kantor akuntan publik 

Batam? 
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2. Apakah terdapat pengaruh antara pengunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap berbagi pengetahuan di kantor akuntan publik Batam ? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara penggunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap kinerja tim di kantor akuntan publik Batam ? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara pembelajaran organisasi terhadap kinerja 

tim di kantor akuntan publik Batam? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara berbagi pengetahuan terhadap kinerja 

tim di kantor akuntan publik Batam? 

 

1.3       Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1    Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penulis mempunyai 

tujuan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap pembelajaran organisasi.  

2. Mengetahui bagaimana pengaruh pengunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap berbagi pengetahuan. 

3. Mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif terhadap kinerja tim. 

4. Mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran organisasi terhadap kinerja 

tim. 

5. Mengetahui bagaimana pengaruh berbagi pengetahuan terhadap kinerja 

Tim.  
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1.3.2   Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini bisa berguna bagi semua pihak. Manfaat 

yang diharapkan yaitu :  

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)  

Untuk memberi masukan dan evaluasi yang dapat berguna bagi kantor 

akuntan publik mengenai pengunaan sistem pengukuran kinerja interaktif 

yang lebih baik melalui pembelajaran organisasi dan berbagi pengetahuan 

dalam upaya meningkatkan kinerja tim 

2. Bagi Akademis  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan bahan 

referensi terutama bagi para peneliti yang melakukan penelitian pada 

bidang ini ataupun bagi peneliti yang memiliki topik yang sama serta dapat 

dijadikan sebagai dasar pembanding dengan penelitian terdahulu yang 

telah ada.  

3. Bagi Pembaca  

Memberikan informasi dan juga bukti empiris tentang ada atau tidaknya 

pengaruh dari penggunaan sistem pengukuran kinerja interaktif terhadap 

pembelajaran organisasi dan berbagi pengetahuan dalam meningkatkan 

kinerja tim. 

4. Bagi penulis 

Manfaat praktis yang diharapkan dalam tahapan penelitian ini adalah 

untuk memperluas wawasan penulis. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika berfungsi untuk menjabarkan isi serta pembahasan pada setiap 

bab yang ada pada laporan penelitian ini:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dalam pemilihan topik 

penelitian, perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat dalam 

penelitian ini serta sistematika pembahasan yang menjabarkan 

mengenai bab-bab yang membahas dalam penelitian ini. 

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini mengkaji tentang landasan teori yang menjadi acuan dalam 

penyusunan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang 

relevan dengan topik yang diteliti, model dari penelitian terdahulu 

yang mendasari penelitian, model penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini, dan perumusan hipotesis penelitian berdasarkan 

studi pustaka yang telah dilakukan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penyusunan penelitian seperti rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

dan metode analisis data penelitian yang diperlukan dalam 

menjawab permasalahan penelitian. 
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BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai deskriptif objek penelitian, analisis 

statistik deskriptif, hasil uji kualitas data, hasil uji outlier, hasil uji 

asumsi data dan hasil pengujian hipotesis serta pembahasan yang 

berkaitan dengan hasil penelitian. 

BAB V:  KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup yang mengemukakan tentang 

kesimpulan dari keseluruhan skripsi ini, hasil dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya, keterbatasan dalam menyusun penelitian ini, 

serta rekomendasi yang mungkin berguna bagi peneliti selanjutnya. 
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