
 8  Universitas Internasional Batam 

 

BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1      Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian pada bidang kinerja tim dan sistem pengukuran kinerja 

interaktif sudah dimulai sejak tahun 1995. Penelitian mengenai kinerja tim tidak 

hanya dilakukan pada bidang akuntansi, tetapi juga dilakukan pada bidang studi 

lainnya. 

Simons (1995) meneliti pengunaan sistem pengukuran kinerja interaktif 

terhadap kinerja. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengukuran kinerja 

interaktif berpengaruh positif terhadap kinerja.  

Kloot (1997) melakukan penelitian variabel sistem pengukuran kinerja 

interaktif dan variabel pembelajaran organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah 

sistem pengukuran kinerja interaktif berpengaruh signifikan positif terhadap 

pembelajaran organisasi. 

Srivastava, Bartol dan Locke (2006) meneliti berbagi pengetahuan 

terhadap kinerja tim. Variabel independen yang digunakan adalah empowering 

leadership. Variabel intervening yang digunakan adalah knowledge sharing dan 

team efficacy. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja tim. 

Penelitian ini menghasilkan bahwa knowledge sharing dan team efficacy 

berpengaruh signifikan positif terhadap team performance sedangkan empowering 

leadership tidak memiliki pengaruh signifikan. Model penelitian yang digunakan 

oleh Srivastava et al. (2006) dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 1 Model Penelitian Terdahulu, Sumber: Srivastava et al. (2006) 

 Stashevsky dan Koslowsky (2006) melakukan penelitian terhadap kinerja 

tim. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah lulusan 

mahasiswa yang mengambil program MBA sebanyak 252 orang. Penelitian ini 

menggunakan variabel independen berupa leadership, transantional leadership, 

transformation leadership dan variabel dependen berupa team performance.   

 Choi, Heeseok dan Youngjin (2010) meneliti pengaruh berbagi 

pengetahuan terhadap kinerja tim. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

adalah information technology, transactive memory, knowledge, sharing, 

application dan kinerja tim. Penelitian ini menghasilkan bahwa knowledge 

sharing, knowledge application, transactive memory system dan information 

technology support for knowledge sharing berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja tim. 

Lee, Gillespie, Mann dan Wearing (2010) meneliti pengaruh knowledge 

sharing terhadap team performance. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah knowledge sharing, knowledge builder role dan trust 

sedangkan variabel dependen yang diguanakan adalah team performance. 
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Penelitian ini menghasilkan bahwa knowledge sharing, Knowledge builder role 

dan trust memiliki pengaruh signifikan positif terhadap team performance. 

Makrufah (2011) meneliti pengaruh pembelajaran organisasi terhadap 

kinerja. Variabel yang diteliti adalah pembelajaran organisasi, budaya organisasi, 

dan kinerja. 

Gustomo, Hutagaol, Mangkuprawira dan Putro (2011) melakukan 

penelitian terhadap kinerja tim dengan kepemimpinan kolaboratif sebagai variabel 

moderator menghasilkan kesimpulan bahwa power distance, long-term 

orientation, neutral-affective dengan variabel moderating kepemimpinan 

kolaboratif berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan kinerja tim, 

sedangkan uncertainty avoidance, individualism collectivism, feminity 

masculinity, universalist particularist, individualism communitarism, specificity 

diffuseness, achievement ascription, past present future, internal external tidak 

memiliki pengaruh signifikan. 

Tost et al. (2011) melakukan penelitian kinerja tim di amerika serikat, 

Sampel yang digunakan adalah 106 mahasiswa di amerika serikat. Variabel 

independen yang digunakan adalah leader power, amout of talking dan authority 

openness. Variabel dependen yang digunakan adalah kinerja tim. Penelitian ini 

menghasilkan bahwa leader power dan authority openness berpengaruh signifikan 

positif terhadap team perfomance, sedangkan amount of talking tidak memiliki 

pengaruh signifikan. 

 Tung dan Chang (2011) melakukan penelitian berbagi pengetahuan 

terhadap kinerja tim. Sampel yang digunakan adalah 261 anggota kerja dari 76 

tim manajemen yang bekerja di restoran Mc Donald Taiwan. Variabel yang 
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digunakan adalah empowering leadership, knowledge sharing, team cohesion, dan 

team performance. 

 Turner, Zimmerman, dan Allen (2012) malakukan penelitian berbagi 

pengetahuan terhadap kinerja tim. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

tersebut adalah tim, kinerja tim, manajemen pengetahuan, berbagi pengetahuan, 

transfer pengetahuan dan penciptaan pengetahuan. 

 Mueller, Luther dan Wittenberg (2012) meneliti pengaruh berbagi 

pengetahuan, dan organisasi terhadap kinerja dalam tim kerja. Variabel yang 

diteliti adalah berbagi pengetahuan, budaya perusahaan, budaya organisasi, dan 

tim proyek. 

 Henttonen, Janhonen, dan Johanson (2013) melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh komunikasi yang berupa berbagi pengetahuan terhadap 

kinerja tim. Variabel independen yang digunakan adalah instrumental network 

structure dan expressive relationships. Variabel intervening yang digunakan 

adalah knowledge sharing. Sedangkan variabel independen yang digunakan 

adalah work group performance. Sampel yang digunakan adalah 76 tim kerja 

yang melibatkan 499 karyawan pada 48 organisasi.  

 Jiang, Flores, Leelawong, dan Manz (2014) meneliti faktor yang 

mempengaruhi kinerja tim. Variabel independen yang digunakan adalah power 

distance, collectivism, dan team empowerment. Variabel intervening yang 

digunakan adalah knowledge sharing dan intra group conflict. Sedangkan variabel 

dependen yang digunakan adalah team performance. 
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 Wiriawan, Syairudin, dan Ciptomulyono (2014) meneliti pengaruh 

pembelajaran organisasi dan berbagi pengetahuan terhadap kinerja tim proyek. 

Variabel yang digunakan adalah pembelajaran organisasi, gaya kepemimpinan 

transformasional, pengetahuan kepemimpinan, berbagi pengetahuan, tim proyek 

dan kinerja proyek. 

 Triwacananingrum dan Yuliansyah (2016) melakukan penelitian mengenai 

kinerja tim. Kinerja tim merupakan variabel dependen. Sistem pengukuran kinerja 

interaktif merupakan variabel independen. sharing pengetahuan dan pembelajaran 

organisasi merupakan variabel intervening. Sampel pada penelitian ini adalah 200 

karyawan kantor akuntan publik yang ada di Jakarta dan Surabaya. 

 Leicher dan Mulder (2016) meneliti pengaruh pembelajaran, dan berbagi 

pengetahuan terhadap kinerja tim. Survei dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner ke 30 tim perawat lansia yang berkerja di 17 panti jompo yang berbeda. 

Variabel yang diteliti adalah pembelajaran tim, berbagi pengetahuan pengetahuan, 

kinerja tim, pembelajaran organisasi dan perawat lansia. 

 Han, Lee, Beyerlein dan Kolb (2017) melakukan penelitian mengenai 

berbagi pengetahuan terhadap kinerja tim. Survey dilakukan dengan membagikan 

158 kuesioner kepada mahasiswa southwestern yang sudah lulus maupun belum 

lulus yang berkerja dalam sebuah tim. Variabel independen yang digunakan 

adalah shared leadership. Variabel intervening yang digunakan adalah 

coordination, goal commitment, dan knowledge sharing. Variabel independen 

yang digunakan adalah kinerja tim.  
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Dengan demikian, disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja 

interaktif dapat membantu dalam meningkatkan berbagi pengetahuan dan 

pembelajaran organisasi yang akhirnya dapat meningkatkan kinerja tim. 

 

2.2      Kinerja Tim 

Tim adalah “sebuah kelompok kerja didalam organisasi yang anggota-

anggotanya bertanggung jawab untuk tugas-tugas tertentu yang diberikan dengan 

pengetahuan dan ketrampilan khusus yang dimiliki mereka” (Bhat et al., 2012). 

Sebuah tim dapat diartikan sebagai “kumpulan orang-orang yang saling 

bergantung satu sama lain dalam tanggung jawab tugas untuk mencapai sebuah 

hasil, tim memberikan kebebasan setiap anggota untuk mengatur, merencanakan 

dan mengkoordinasi kegiatan dalam pencapaian tugasnya” (Pineda & Lerner, 

2006) 

Kinerja tim adalah konsep menyesuaikan komposisi, konteks atau arah 

dari kelompok tim atau bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas tim atau 

kelompok. Tim kerja adalah kelompok kerja yang usaha anggotanya 

menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada kinerja individual (Stephen & 

Timothy, 2008). Tracy (2006) mengatakan bahwa tim kerja merupakan kegiatan 

yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh sekelompok orang yang tergabung 

dalam organisasi yang sama. 

Penyelenggaraan kinerja tim dijalankan sebab pada saat ini persaingan 

semakin ketat, para ahli mengatakan bahwa keberhasilan suatu organisasi lebih 

bergantung pada tim kerja daripada karyawan-karyawan yang menonjol. Konsep 
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tim terletak pada ekspresi yang melukiskan tumbuhnya sinergi pada individu-

individu yang terikat dalam sebuah kelompok yang disebut dengan tim. 

Kinerja tim dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama di dalam dan 

diluar perusahaan. Biasanya tim kerja beranggotakan individu-individu yang 

memiliki kemampuan yang berbeda sehingga dapat dijadikan sebagai kekuatan 

untuk mencapai tujuan perusahaan 

Burn (2004) juga mendukung pernyataan tersebut, Burn mengatakan 

bahwa tim yang efektif merupakan teamwork yang para anggotanya saling 

berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan memiliki sikap yang saling 

mendukung satu sama lain. 

 

2.3   Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Intervening 

2.3.1  Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif terhadap 

Pembelajaran Organisasi 

Simons (1995) mengatakan bahwa sistem pengukuran kinerja dapat 

membantu dalam peningkatan kinerja melalui dua cara, dimana salah satunya 

adalah pembelajaran organisasi.  

Kloot (1997) yang sebelumnya meneliti variabel sistem pengukuran 

kinerja interaktif dan variabel pembelajaran organisasi mengatakan bahwa dengan 

menggunakan sistem pengukuran kinerja interaktif dapat mendorong pencarian 

strategi melalui proses pembelajaran organisasi, sehingga sistem pengukuran 

kinerja interaktif berpengaruh signifikan positif terhadap pembelajaran organisasi. 

Hal ini juga didukung oleh Naranjo-Gil dan Hartmann (2007) mengatakan 

bahwa karakteristik sistem pengukuran kinerja interaktif dapat secara terus 
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menerus memberikan interaksi dan bertukar informasi antara anggota organisasi 

di semua lini dan fungsi yang dipercaya dapat mendorong pembelajaran 

organisasi serta dapat mempengaruhi perubahan lingkungan. Dengan aktivitas 

tersebut, pengukuran kinerja interaktif akan mendorong dan mengarahkan 

anggotanya untuk terus belajar (Tuomela, 2005). 

Hal serupa juga dikemukan oleh Henri (2006) pada penelitian di 

perusahaan manufaktur Canada yang juga menemukan adanya hubungan positif, 

dimana sistem pengukuran kinerja interaktif dapat meningkatkan pembelajaran 

organisasi. Melalui penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya kami 

menduga bahwa terdapat hubungan positif antara sistem pengukuran kinerja 

interaktif dengan pembelajaran organisasi. 

Penelitian lain, Misalnya penelitian atas studi yang dilakukan oleh 

Yuliansyah dan Khan (2015) pada manager di perusahaan yang terdafar di Bursa 

Efek Indonesia menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang positif 

antara pengukuran kinerja interaktif dan pembelajaran organisasi. 

Chenhall (2005) yang melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur 

di negara Australia mendapatkan hasil bahwa pembelajaran organisasi 

memberikan pengaruh yang positif dalam pencapaian keunggulan yang kompetitif 

secara berkelanjutan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja interaktif 

yang terintegrasi. 

Tetapi berbeda dengan peneliti lain yang menemukan hubungan positif, 

Penelitian yang dilakukan Widener (2007) yang meneliti tentang pengaruh sistem 

pengendalian interaktif terhadap pembelajaran organisasi menemukan bahwa 
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terdapat hubungan negatif dan signifikan antara sistem pengendalian interaktif 

dan pembelajaran organisasi. 

 

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif terhadap Berbagi 

Pengetahuan  

Sistem pengukuran kinerja interaktif terjadi apabila terdapat alur 

komunikasi yang dilakukan secara reguler antara atasan dan bawahan (Adler & 

Chen, 2011; Bisbe, Batista-Foguet, & Chenhall, 2007; Henri, 2006). Sehingga 

penggunaaan pengukuran kinerja interaktif memberikan berbagi pengetahuan 

antara individu dalam suatu organisasi. 

Henri (2006), Bisbe et al. (2007) dan Chong dan Mahama (2014) 

mengatakan Semakin tinggi interaksi penggunaan penilaian kinerja semakin tinggi 

frekuensi antara atasan dan bawahan dalam berinteraksi dan mengumpulkan 

informasi serta mengevaluasi informasi yang diperoleh antara antasan dan 

bawahan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliansyah, Saputra, dan Alvia (2016) 

menunjukkan ada hubungan positif antara Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif 

dengan berbagi pengetahuan.  

 

2.4     Pengaruh Variabel Intervening terhadap Variabel Dependen 

2.4.1   Pengaruh Pembelajaran Organisasi terhadap Kinerja Tim 

Organisasi adalah tempat bagi sekelompok orang yang bekerja secara 

terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Jones, 2013). 
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Kerjasama dalam tim dapat membantu bersama-sama dalam 

mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam rangka meningkatkan 

kelangsungan dan produktivitas melalui penciptaan suatu tim atas lintas disiplin 

dalam organisasi (Bitter, Berkx, Gooszen, & Amelsvoort, 2013) 

Menurut Vegt dan Bunderson (2005) bahwa ketika pekerjaan berdasarkan 

suatu tim dapat dilakukan, organisasi akan cenderung menggalakkan 

pembelajaran sesama tim tersebut. 

Dengan adanya peningkatan pembelajaran akan mendorong peningkatan 

kapasitas pengetahuan anggota tim yang mana akan bermanfaat dalam kelancaran 

penyelesaian proyek tim. 

Selain itu, pembelajaran organiasi juga akan dapat meningkatkan 

kemampuan anggota untuk beradaptasi dalam lingkungannya dalam rangka 

menyelesaikan kegiatan secara efektif (Vegt & Bunderson,  2005). 

Penelitian yang dilakukan Chenhall (2005) dan Henri (2006) membuktikan 

pada level organisasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara 

pembelajaran organisasi dan kinerja tim.  

2.4.2 Pengaruh Berbagi Pengetahuan terhadap Kinerja Tim 

Kerja sama tim memungkinan setiap individu untuk belajar dan berbagi 

pengetahuan kepada sesama anggota tim lainnya menurut Libby dan Thorne 

(2009). 

pengetahuan tim sangat penting dalam mendukung kinerja tim, karena tim dan 

pengetahuan tingkat organisasi dipengaruhi oleh seberapa besar berbagi 

pengetahuan yang dilakukan antara karyawan dalam suatu tim atau organisasi 

(Wang & Noe, 2010). 
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Berbagi pengetahuan dapat memperbaiki kinerja tim, karena hal ini 

bermanfaat pada koordinasi tim (Srivastava et al., 2006) sehingga terdapat 

hubungan positif. 

Studi empiris yang dilakukan oleh Lee et al. (2010) menunjukkan terdapat 

hubungan positif antara berbagi pengetahuan dan kinerja tim. Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa kemampuan tim untuk mengintegrasikan 

pengetahuan yang mereka miliki dan menerapkannya dalam konteks baru 

merupakan faktor penting yang dapat memberikan kontribusi untuk tim kinerja 

(Choi et al., 2010). 

Chau (2011) yang telah melakukan penelitian pengaruh berbagi 

pengetahuan terhadap kinerja tim menyatakan bahwa terciptanya berbagi 

pengetahuan dalam sebuah organisasi akan sangat dipengaruhi oleh kerja sama 

dalam tim sehingga dapat meningkatkan kinerja tim. 

Mueller (2012) juga mengemukakan hal yang sama, menurutnya berbagi 

pengetahuan di antara tim kerja sangat amat diperlukan untuk meningkatkan 

kinerja tim, karena pengalaman dan pengetahuan antara manajemen yang berbeda. 

 

2.5      Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.5.1   Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Interaktif terhadap Kinerja   

Tim  

Dalam konteks tim, penggunaan interaktif kontrol mendorong atasan 

untuk menggunakan sistem pengendalian dimana secara personal dan regular akan 

melibatkan anggota tim untuk menggunakan sistem pengukuran kinerja interaktif 

antara mereka sendiri (Chong & Mahama, 2014).  
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Selain itu, menurut Adler dan Chen (2011) sistem pengukuran kinerja 

interaktif juga dapat berguna sebagai suatu alat yang dapat memangkas hambatan 

pengiriman informasi antara anggota organisasi dan secara psikologi dapat 

mengingat antar anggota tim suatu organisasi. 

Simons (1995) yang meneliti pengunaan sistem pengukuran kinerja 

interaktif menemukan pengaruh signifikan positif antara sistem pengukuran 

kinerja interaktif dengan kinerja.  

 Chong dan Mahama (2014) melihat hubungan antara sistem pengukuran 

kinerja interaktif dan kinerja tim berdasarkan asumsi bahwa semakin tinggi 

penggunaan pengukuran kinerja interaktif akan menciptakan suatu lingkungan 

yang dapat mendorong anggota tim untuk mendiskusikan dan mengevaluasi setiap 

keputusan, yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas keputusan, fokus terhadap 

key success, efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya yang ada. 

Penelitian dilakukan oleh Chong dan Mahama (2014) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif antara sistem pengukuran kinerja interaktif dengan 

kinerja tim. 

 

2.6      Model Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, dan tujuan 

penelitian yang teleh dikemukakan diatas maka hubungan antar variabel dalam 

penelitian ini digambarkan pada sebuah model penelitian. 

Variabel dependen atau variabel terikat yang ditetapkan oleh peneliti pada 

model penelitian ini adalah kinerja tim. Variabel independen atau variabel bebas 

yang ditetapkan adalah sistem pengukuran kinerja interaktif. Variabel intervening 
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yang ditetapkan dalam model penelitian ini adalah pembelajaran organisasi dan 

berbagi pengetahuan. Berdasarkan penjelasan tersebut, model penelitian dapat 

dinyatakan sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model Penelitian Peningkatan Kinerja Tim melalui Pembelajaran 

Organisasi dan Berbagi Pengetahuan dengan mengunakan Sistem Pengukuran 

Kinerja Interaktif, Sumber: Yuliansyah et al. (2016) 

 

2.7      Perumusan Hipotesis  

Berdasarkan penjelasan dan model penelitian di atas maka hipotesis yang 

akan digunakan untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

H1  =  Terdapat hubungan positif yang signifikan antara Sistem Pengukuran           

Kinerja Interaktif dan Pembelajaran Organisasi 
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Organisasi  

Kinerja  

Tim  
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H2  =  Terdapat hubungan positif yang signifikan antara Sistem Pengukuran 

Kinerja Interaktif and Berbagi Pengetahuan. 

H3   =   Terdapat hubungan positif yang signifikan antara Pembelajaran Organisasi 

dan Kinerja Tim 

H4    =   Terdapat hubungan positif yang signifikan antara Berbagi Pengetahuan 

dan Kinerja Tim 

H5  =  Terdapat hubungan positif yang signifikan antara Sistem Pengukuran 

Kinerja Interaktif dan Kinerja Tim. 
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