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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO : 

Motto : 

Katakanlah yang benar walaupun itu rasanya pahit atau berat mulailah sesuatu 

dengan berperilaku dan bertindak jujur , mengerjakan perbuatan dengan kebaikan 

merupakan hal yang sangat dimuliakan. 

“laha ma kasabat wa „alaiha ma iktasabat “ artinya bahwa manusia akan 

memperleh pahala atas perbuatan baik yang dikerjakan, dan memperoleh 

hukuman dari perbuatan buruk yang dilakukan ( QS. Albaqarah:286) 

Persembahan : 

1. kedua orang tuaku yang tiada henti mendoakan dan menyemangati setiap 

langkahku dan yang selalu menyayangi dan  mendampingi dalam keadaan 

apapun. 

2.  ketiga saudara saya dan semua keluarga tercinta yang senantiasa memberikan 

do‟a, bantuan dan dukungan. 

3. serta teman-teman yang selalu mendukung saya 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model peningkatan job performance, 

tacit knowledge capacity, knowledge sharing melalui innovation capability 

sebagai variable intervening. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah UKM batik di Kabupaten Pekalongan. Dengan tehnik pengambilan sampel 

yaitu dengan purposive sampling arinya sampel diambil menurut kriteria tersebut 

dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan 

sampel yang telah ditentukan. Dengan menggunakan instrument penelitian berupa 

kuesioner. Analisis dapa menggunakan SmartPLS hasil penelitian ini menunjukan 

tacit knowledge capacity dan knowledge sharing berpengaruh positif terhadap 

innovation capability. Innovation capability mempunyai peran penting sebagai 

variable intervening terhadap job performance. Dalam Innovation capability yang 

di miliki karyawan untuk mendorong job performance. 

Kata Kunci: tacit knowledge, knowledge sharing, innovation capability, job 

performance. 
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MODEL OF INCREASING JOB PERFORMANCE, TACIT KNOWLEDGE, 

KNOWLEDGE SHARING THROUGH INNOVATION CAPABILITY AS 

INTERVENING VARIABLES 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the model of job performance, tacit knowledge 

capacity, knowledge sharing through innovation capability as intervening 

variables. The population used in this study were employees of ukm batik 

pekalongan. With sampling techniques namely by purposive sampling means the 

sample taken according to these criteria is chosen on the basis of the suitability of 

the characteristics of the sample with the specified sample selection criteria. By 

using a research instrument in the form of a questionnaire. Analysis can use 

SmartPLS results of this study show tacit knowledge capacity and knowledge 

sharing have a positive effect on innovation capability. Innovation capability has 

an important role as an intervening variable on job performance. In Innovation 

capability that is owned by employees to encourage job performance. 

Keywords: tacit knowledge, knowledge sharing, innovation capability, 

jobperformance: 
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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas upaya peningkatan kinerja sumber daya manusia melalui 

innovation capability,tacit knowledge capacity dan knowledge sharing. Berbagi 

pengetahuan adalah Interaksi yang terjadi antar sumber daya manusia dimana 

saling bertukar informasi dan pengetahuan yang mengarah pada kepentingan 

organisasi.tacit knowledge capacity adalah Kemampuan atau Pengetahuan yang 

dimiliki seorang individu dan pengetahuan tersebut sangat pribadi sehingga sulit 

untuk dikomunikasikan. Innovation Capability adalah Kemampuan kerja yang 

baik sehingga dapat memberikan cara-cara baru untuk mengembangkan 

kemampuan dapat mempengaruhi kinerja. Job Performance adalah Hasil kerja 

secara kualitas maupun kuantitas yang di capai sesuai tanggung jawabnya. 

Berdasarkan kajian teori yang lengkap dan mendalam, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah “ Bagaimana Peningkatan Kinerja Sumber Daya 

Manusia yang Berbasis pada innovation capability melalui berbagi tacit 

knowledge capacity dan knowledge sharing pada UMKM Batik di Kabupaten 

Pekalongan”. kemudian pertanyaan penelitian (1) Bagaimana pengaruh Tacit 

Knowledge Capacity (TK) terhadap Innovation capability di Batik Kabupaten 

Pekalongan.(2) Bagaimana pengaruh Knowledge sharing terhadap Innovation 

capability di Batik Kabupaten Pekalongan. (3) Bagaimana pengaruh Innovation 

capability terhadap job performance di Batik Kabupaten Pekalongan. 

Objek penelitian ini adalah umkm batik di kabupaten pekalongan teknik penarikan 

sampel dengan menggunakan Teknik  purposive sampling arinya sampel diambil 

menurut kriteria tersebut dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan 

kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Dengan menggunakan instrument 

penelitian berupa kuesioner..Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden.Dan 

selanjutnya dianalisis menggunakan SmartPLS. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa tacit knowledge capacity berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap innovation capability, artinya pengetahuan atau 

pengelaman yang sudah dimiliki dan dapat di berikan dengan baik antar rekan 

kerja akan mempu memberikan kemampuan berinovasi. Knowledge sharing 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap innovation capability, artinya dengan 

adanya berbagi pengetahuan yang baik maka akan meningkatkan kemampuan 

berinovasi. Tacit knowledge , knowledge sharing, innovation capability 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sumber daya manusia, artinya 

jika sesama rekan kerja terjadi berbagi pengetahuan yang baik serta diberikan tacit 

knowledge yang baik sehingga akan meningkatkan innovation apability dan 

kemudian meningkatkan kinerja sumber daya manusia.Variabel innovation 

capability terbukti sebagai variabel intervening dengan memediasi tacir 

knowledge , dan knowledge sharing terhadap kinerja sumber daya manusi 
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