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Abstrak-Akhlak adalah puncak dari pemahaman seseorang 
terhadap pengetahuan yang dimilikinya.Akhlak akan 
menunjukkan kemanfaatan seseorang atas ilmu yang dimiliki 
terhadap dirinya,keluarga,orang lain dan dalam 
bekerja.Knowledge Management Transendental (Akhlak ) 
Terhadap Kinerja Karyawan merupakan model konseptual 
yang bertujuan untuk mengisi keterbatasan dan kesenjangan 
dari penelitian yang sudah ada.Metode penelitiannya adalah 
dengan menguji hubungan keterkaitan antara knowledge 
Manajemen dengan akhlak dalam mewujudkan kinerja 
karyawan. 
 
Kata Kunci : Knowledge Management, Character, akhlak, 
performance karyawan 
 
 
LATAR BELAKANG 
  
Teori tentang knowledge management yang disampaikan oleh 
Chidambranathan dan Swarooprani (2015) mеnyatakan 
knowlеdgе managеmеnt adalah bagaimana mеngеksplor knowlеdgе 
yang ada pada masing masing individu yang nilainya bеrbеda-
bеda dalam suatu organisasi.begitu juga dengan Krought 
(1999) dalam Alavi dan Lеidnеr (1999) mеnyatakan bahwa 
knowlеdgе managеmеnt adalah prosеs pеngidеntifikasi, 
pеngumpulan dari knowledge yang ada untuk menjadi nilai 
lebih dalam pеrusahaan guna mеmbantu pеrusahaan 
mеmеnangkan pеrsaingan bisnis. 
 dikatakan oleh Fatwan (2006), adapun faktor yang 
lebih mempengaruhi di lingkungan bisnis untuk saat ini bukan 
pada informasi,melainkan lebih kepada pengetahuan.yang 
terintegrasi dengan model konseptual akhlak,diharapkan dapat 
mengisi 
keterbatasan dan kekosongan studi terdahulu maupun 
penelitian yang ada,untuk mewujudkan kinerja karyawan. 
  
TUJUAN  PENELITIAN 
Mengisi keterbatasan dari studi terdahulu dan adanya 
kesenjangan pada penelitian yang ada,dengan cara 
mengeksplore sebuah model konseptual baru 
 
TINJAUAN  LITERATUR 
 
Knowledge Managament 
Nonaka (1994),membagi knowledge management menjadi dua 
tacid knowledge dan eksplisit knowledge 

Akhlak 
 
Mahjuddin (2000:29), Akhlaq akan menunjukkan nilai dan 
dapat membedakan mana perbuatan yang baik, dan mana 
perbuatan yang buruk, maka setiap manusia yang berhubungan 
dan berkomunikasi dengan sesamanya, akan bisa membedakan 
dan akan memilih cara cara yang dibenarkan dalam agama. 
Menurut Yunahar (2014:1) bahwa akhlaq dapat 
menggambarkan diri seseorang atau cerminan dalam 
kepribadian seseorang dalam bertindak atau tingkah laku 
 
Kinerja Karyawan 
Menurut Bernardin dan Russel (1993, p. 382) terdapat 6 
kriteria untuk menilai kinerja karyawan,yaitu: 
1. Quality 
2. Quantity 
3. Timeliness 
4. Cost effectiveness 
5. Need forsupervision 
6. Interpersonal impact  
 
dan menurut Robbins (1996),kinerja adalah hasil yang dicapai 
oleh seorang pekerja dalam menjalankan pekerjaannya sesuai 
dengan kriteria tertentu 
yang berlaku untuk suatu pekerjaan. 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian ini akan menguji hubungan antara knowledge 
management terhadap akhlak,knowledge management 
terhadap kinerja karyawan dan hubungan akhlak terhadap 
kinerja karyawan.Jumlah sampel penelitian mengacu pendapat  
Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson (2010) bahwa jumlah 
sampel adalah indikator dikali 5 hingga 10 atau minimal 100 
responden , agar dapat mengeneralisasi  optimal maka sampel 
studi sebesar 150 responden.  
 
KONTRIBUSI  
Studi ini diharapkan memiliki nilai untuk berkontribusi dalam 
pengembangan knowledge Management,dan kinerja karyawan 
dengan pendekatan agama yang berupa akhlak.Selain itu 
diharapkan dapat menambah literatur,khususnya bidang 
manajemen sumber daya manusia,terutama yang berhubungan 
dengan knowledge management dan kinerja karyawan yang 
dikaitkan dengan agama ( Akhlak ) 
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