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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia beserta negara ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) 

lainnya pada tahun 2015 akhir memasuki pemberlakuan masyarakat ekonomi 

ASEAN atau pasar bebas ASEAN. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia dan 

negara-negara di wilayah Asia Tenggara akan menjadi sebuah kawasan yang 

terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuan 

dari integrasi tersebut adalah untuk menghilangkan dan meminimalisasi 

hambatan-hambatan di dalam melakukan kegiatan ekonomi lintas kawasan 

melalui perdagangan barang, jasa, dan investasi. Hal ini dilakukan agar daya saing 

ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi 

asing. Peluang keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bagi Indonesia 

menjadikan babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian 

di kawasan Asia Tenggara.  

       Memahami kondisi tersebut, pemerintah Indonesia harus mampu mendorong 

diadakan pelatihan keterampilan karena mayoritas tenaga kerja Indonesia kurang 

dalam pendidikan, keterampilan, kecerdasan sikap kerja, kemampuan berbahasa 

asing dan pengoperasian komputer. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM) tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, dampak langsung dari 

MEA sangat dirasakan masyarakat terhadap persaingan kerja menjadikan semua 

bidang bergerak dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dan mempersiapkan 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PERILAKU INOVATIF DITINJAU... IFFAH ROSYIANA



2 
 

 
 

diri. Kebutuhan tenaga kerja yang terampil saja tidaklah cukup dapat 

memenangkan persaingan tenaga kerja, diperlukan sikap dan perilaku kerja yang 

produktif yang didukung dengan kreativitas dan perilaku inovatif dalam 

menciptakan hal-hal baru yang lebih baik dan baru dari sebelumnya.  

Mengingat pentingnya ketersediaan tenaga kerja yang kreatif dan inovatif, 

maka pemerintah pada tahun 2015 mengeluarkan Peraturan Presiden No.6 Tahun 

2015 tentang berdirinya Lembaga Negara yaitu Badan Ekonomi Kreatif (Perpres 

BEK) yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan, 

mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekonomi kreatif. Fungsi 

Badan Ekonomi Kreatif adalah:  

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif. 

2. Perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif. 

3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan dan program di bidang ekonomi kreatif. 

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan 

program di bidang ekonomi kreatif. 

5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku 

kepentingan di bidang ekonomi kreatif.  

6. Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Negara, 

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah, 

dan pihak lain yang terkait. 

7. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan 

ekonomi kreatif. Keberadaan Badan Ekonomi Kreatif oleh pemerintah 
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diharapkan agar dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang 

kreatif dan inovatif di bidangnya masing-masing.  

       Terkait dengan adanya data kinerja inovatif Indonesia maka didapat data Data 

Indeks Inovasi Global 2015 (Cornell University, INSEAD, and WIPO 2015: The 

Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development, 

Fontainebleau, Ithaca, and Geneva).  

Tabel 1.1.  

Global Innovation Index Rankings - 2018 

Country / Economy Score (0-100) Rank 

Switzerland 68.40 1 

Netherlands 63.32 2 

Sweden 63.08 3 

United Kingdom 60.13 4 

Singapore 59.83 5 

United States of America 59.81 6 

Finland 59.63 7 

Denmark 58.39 8 

Germany 58.03 9 

Ireland 57.19 10 

Argentina 30.65 80 

Jamaica 30.39 81 

Azerbajian 30.20 82 

Albania 29.98 83 

The former Yugoslav Republic of Macedonia 29.91 84 

Indonesia 29.80 85 

Belarus 29.35 86 

Dominican Republic 29.33 87 

Sri Lanka 28.66 88 

Paraguay 28.66 89 

Lebanon 28.22 90 

Burkina Faoso 18.95 124 

Togo 18.91 125 

Yemen 15.04 126 

Sumber: Data Ranking Indeks Inovasi Global Tahun 2018 (WIPO, 2019) 

 

Data tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja inovasi Indonesia belum 

optimal dan menunjukkan peringkat 97 dari 141 negara. Skor inovasi Indonesia 
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pada angka 29.80 dari skor maksimum angka 100 atau dapat dikatakan baru 

sekitar 30% dari skor total. Sub-indeks input inovasi tersebut terdiri dari lima 

faktor yang terkait erat dengan bangunan ekosistem inovasi nasional, bangunan 

yang memungkinkan interaksi antar pelaku dan entitas pemerintah, lembaga riset, 

universitas, pelaku usaha bisnis dan industri mikro hingga besar serta komunitas.  

 

 
Gambar 1.1.  

Asia Innovation Index Rankings – 2018 

Sumber : Global Innovation Index 2018 (WIPO, 2019) 

 

Berdasarkan grafik yang diambil dari Global Innovation Index tahun 2018 

menunjukkan negara-negara di Asia dengan tingkat inovatif yang rendah hingga 

tinggi. Pada grafik tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu paling inovatif, 

inovatif, dan kurang inovatif. Pada bagian negara paling inovatif nomor satu di 

Asia ditempati oleh negara Singapura, kemudian untuk negara yang inovatif 

ditempati olehh Cina diperingkat 4, dan negara yang kurang inovatif ditempati 

oleh negara Brunei Darussalam. Sedangkan negara Indonesia masuk kedalam 
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jajaran negara yang kurang inovatif diperingkat 12 dari 17 negara yang tercantum 

dalam data. 

Pada diskusi panel Inovasi Nasional tanggal 5 Oktober 2015 yang 

diselenggarakan Yayasan Planet Inovasi dan The Ary Suta Center menyatakan 

bahwa kondisi Indonesia yang perlu peningkatan inovasi adalah: 

Tabel 1.2.  

Peringkat Faktor Peningkatan Inovasi 

NO FAKTOR SUB INDEX INPUT INOVASI  PERINGKAT 

1 Infrastruktur  85 

2 Lingkungan pasar peringkat 86 

3 SDM dan riset  87 

4 Lingkungan bisnis 124 

5 Institusi  130 

Sumber : Diskusi Panel Inovasi Nasional Tanggal 05 Oktober 2015 

(Yayasan Planet Inovasi dan The Ary Suta Center) 

 

Menurut penelitian Brazeal dan Herbert (1999) mengatakan bahwa inovasi 

adalah implementasi yang berhasil dari ide-ide kreatif. Selanjutnya menurut 

Schumpeter dalam Slåtten (2014), menyatakan bahwa suatu inovasi merupakan 

proses pengenalan baru metode produksi, termasuk cara baru menangani 

komoditas komersial.  

Menurut Quinn (1945) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mendukung tercapainya keberhasilan penerapan kemampuan inovatif yaitu: 

1. Iklim dan visi. Perusahaan yang inovatif mempunyai visi yang singkat dan 

jelas, serta memberi dukungan nyata untuk terwujudnya suasana inovatif. 
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2. Orientasi pasar. Perusahaan yang inovatif melandaskan visi mereka dengan 

kenyataan yang ada di pasar. 

3. Organisasi yang tetap datar dan kecil. Kebanyakan perusahaan yang inovatif 

berusaha menjaga keseluruhan perusahaan tetap datar serta tim proyek yang 

terkecil. 

4. Proses belajar interaktif. 

Robbins (1990) mendefinisikan bahwa inovasi sebagai suatu gagasan baru 

yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses 

dan jasa. Inovasi mempunyai 4 (empat) ciri yaitu: 

1. Memiliki kekhasan artinya suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti 

ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. 

2. Memiliki ciri atau unsur kebaruan, ini berarti suatu inovasi harus memiliki 

karakteristik sebagai sebuah karya dan buah pemikiran yang memiliki kadar 

orisinalitas dan kebaruan. 

3. Program inovasi dilaksanakan melalui program yang terencana, hal ini 

bermakna bahwa suatu program inovasi harus direncanakan dan dilakukan 

secara matang dengan program yang jelas.  

4. Inovasi yang digulirkan memiliki tujuan, yaitu program inovasi yang dilakukan 

harus memiliki arah yang ingin dicapai, termasuk arah dan strategi untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Pengertian Inovasi menurut UU No. 18 tahun 2002, dinyatakan bahwa 

inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang 

bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan 
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yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

telah ada ke dalam produk atau proses produksi. 

Indonesia menghadapi tantangan MEA yang telah efektif berjalan sejak 1 

Januari 2016 menjadi poin penting selain perdagangan bebas juga terbukanya 

peluang bekerja di lintas negara-negara Asia Tenggara. Menurut Menteri 

Ketenagakerjaan pada wawancara dengan media Detik Finance di Gedung DPR 

Jakarta tanggal 10 Maret 2016 menyatakan bahwa terdapat delapan profesi yang 

dibebaskan sesuai dengan Mutual Recognition Agreement (MRA) yaitu insinyur, 

arsitek, tenaga pariwisata, akuntan, dokter gigi, tenaga survei, praktisi medis, dan 

perawat. Profesi tersebut dituntut agar lebih kompetitif khususnya yang 

menyangkut tarif yang lebih murah dan kualitas layanan yang baik. Indonesia 

masih kekurangan tenaga profesional tersebut baik dari jumlah maupun 

penyebarannya serta performa kerjanya. 

Terkait dengan salah satu dari delapan profesi tersebut di atas adalah 

tenaga pariwisata yang saat ini makin meningkat seiring dengan pesatnya 

pertumbuhan perhotelan di Indonesia dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat 

dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pengunjung wisatawan yaitu:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2.  

Data Perkembangan Kunjungan Wisman ke Indonesia tahun 2018 vs 2017 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 
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Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kunjungan wisatawan 

mancanegara di Indonesia terdapat peningkatan yang dapat dilihat pada bulan 

Desember 2017 mencapai 1.147.031 meningkat di tahun 2018 mencapai 

1.405.554. Hal ini berdampak pada pertumbuhan bisnis akomodasi dan 

perhotelan. Perhotelan merupakan salah satu tempat berkarya para tenaga 

pariwisata dan di Indonesia dalam berapa tahun terakhir mengalami banyak 

peningkatan jumlah kedatangan tamu dari luar negeri maupun domestik. Data 

kunjungan tamu menurut BPS dari tahun 2018 menunjukkan sebagai berikut:  

 

 

Gambar 1.3.  

Kunjungan Tamu Wisata di Indonesia 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2019b) 

 

Pada gambar tersebut menyatakan bahwa perkembangan kumulatif 

kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018 mencapai 12,58% dan tingkat 

penghunian kamar (TPK) hotel klasifikasi hotel bintang di Indonesia mencapai 
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59,75%. Maraknya persaingan bisnis perhotelan yang setiap tahun meningkat 

sangat membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang menunjang untuk 

memenangkan kompetisi bisnis perhotelan. Melihat kondisi tersebut maka 

diperlukan tenaga kerja yang kreatif, inovatif dan memiliki keterampilan yang 

memenuhi kompetensi kerja di bidangnya, sehingga hal tersebut dapat disebut 

sebagai perilaku inovatif. 

Pada penelitian ini akan ditelaah lebih mendalam tentang pentingnya 

perilaku inovasi karyawan dalam dunia kerja terutama pada bisnis perhotelan 

yang dilihat dari perspektif psikologis individu. Hasil wawancara dari salah satu 

Manajer HRD hotel berbintang di Surabaya tanggal 18 April 2016, menyatakan 

bahwa saat ini peran manajemen sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki 

kemampuan tidak sekedar terampil di bidangnya namun juga dituntut untuk selalu 

menunjukkan ide-ide yang kreatif dan inovatif agar perusahaan tetap mendapatkan 

perhatian dari masyarakat.  

Hasil survei terkait pentingnya inovasi di hotel telah dilaksanakan oleh 

peneliti pada bulan November 2017. Hasil survei tersebut terhadap para praktisi 

sales marketing di kota YYogyakarta, Balikpapan, Bandung dan Jakarta 

didapatkan sebagai berikut: 

1. Inovasi dan kreativitas hotel diperlukan sebagai bentuk sikap menghadapi 

persaingan hotel saat ini. Selain itu, dibutuhkan juga peningkatan motivasi dan 

kualitas diri dari karyawan serta sistem manajemen Sumber Daya Manusia 

(SDM). Peningkatan dalam pelayanan yaitu pemberian potongan harga, menu 
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makan yang variatif, promosi yang menarik. Demikian juga dengan perbaikan 

strategi manajemen dan perbaikan berbagai fasilitas.  

2. Inovasi pada hotel yang dapat diterapkan untuk memenangkan persaingan 

adalah dengan memberikan paket-paket program yang menarik, diskon harga, 

pemberian service yang lebih baik baik secara langsung maupun dengan 

penggunaan jasa online serta peningkatan sarana prasarana hotel. Selanjutnya 

dari sisi SDM dapat diberikan program peningkatan loyalitas karyawan dan 

peningkatan kualitas kepemimpinan.  

3. Hasil survei menunjukkan bahwa inovasi pada hotel yang saat ini 

dilaksanakan adalah membuat paket program menarik, diskon harga dan 

voucher. Selain itu juga melakukan renovasi bangunan dan peningkatan 

layanan sarana prasarana di sekitar hotel. Inovasi lainnya adalah memperbaiki 

sistem administrasi dan manajemen hotel serta membuka kerjasama dengan 

pihak ketiga misalnya jasa transportasi, aplikasi online dan bank. 

4. Sekalipun beberapa hotel tersebut telah melaksanakan inovasi namun mereka 

tetap merencakan inovasi yang akan dilakukan di masa yang akan datang yaitu 

dengan menambah dan meningkatkan layanan dan fasilitas hotel, misalnya 

ruang olah raga (gym), meeting room, cafe dan kamar yang modern. 

Menyediakan sistem data, paket program dan diskon serta promosi yang lebih 

baik. Rencana program inovasi lainnya adalah meningkatkan program 

efisiensi dan tim kerja yang lebih handal. Selain itu juga membuka usaha lain 

yang mendukung layanan hotel serta kerjasama dengan pihak lain agar dapat 

memberikan layanan yang lebih baik. 
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1. Perilaku Inovatif 

Sejarah terdahulu tentang penelitian inovasi diawali di Amerika Serikat 

pada tahun 1950-an dengan teori difusi inovasi. Pada saat itu pemerintah Amerika 

Serikat melakukan riset untuk mengetahui kondisi sebagian petani mengadopsi 

teknik-teknik baru dalam pertanian dan yang lainnya tetap memakai cara lama. 

Everett M. Rogers merupakan salah satu tokoh dalam teori difusi inovatif yang 

ditujukan untuk memahami difusi dari teknik-teknik pertanian hingga selanjutnya 

dikembangkan untuk bidang lainnya secara lebih universal. Teori difusi inovasi 

dari Everret M. Rogers ini merupakan landasan untuk memahami tentang inovasi, 

karakteristik inovasi, mengapa dan bagaimana orang mengadopsi inovasi, faktor-

faktor sosial yang mendukung terjadinya adopsi inovasi, dan bagaimana proses 

inovasi terjadi di masyarakat. Perkembangan berikutnya dari teori difusi inovasi 

terjadi pada tahun 1960, dimana studi atau penelitian difusi mulai dikaitkan 

dengan berbagai topik yang lebih kontemporer, seperti dengan bidang pemasaran, 

budaya, dan sebagainya.  

Pengembangan lebih lanjut teori yang dikemukakan Rogers (1995) 

memiliki relevansi dan argumen yang cukup signifikan dalam proses pengambilan 

keputusan inovasi. Teori tersebut antara lain menggambarkan tentang variabel 

yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi suatu inovasi serta tahapan dari proses 

pengambilan keputusan inovasi.  

Pada konteks pengembangan bisnis agar dapat bertahan dan memenangkan 

pasar maka inovasi merupakan aspek yang penting. Berbagai penelitian tentang 
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inovasi yang terdahulu banyak dikaitkan dengan hal-hal yang teknis dan kondisi 

sosial masyarakat. Hasil penelitian yang terkait dengan inovasi di bisnis 

Hospitality and Tourism Marketplace adalah dibagi menjadi tiga bagian yaitu 

bagian driver of innovation meliputi: perilaku kepemimpinan, iklim kelompok 

kerja inovatif, sarana prasarana manajemen (tools/process) dan strategi bisnis. 

Model dari kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.4.  

Framework For Innovation Research in The Hospitality and Tourism 

Marketplace 

Sumber : International CHRIE Conference-July 2009 

 

Pengertian perilaku inovatif menurut Wess dan Farr (1990) menyatakan 

bahwa semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, 
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memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam 

berbagai level organisasi.  

Hasil penelitian Hsi-Chi Hsiao (2011) menyatakan bahwa peringkat 

paling penting dari perilaku inovatif kerja adalah mendapatkan persetujuan 

untuk ide-ide inovatif. Peringkat paling penting pada inovatif perilaku kerja 

adalah dukungan untuk ide-ide inovatif.  

Studi penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa pada perilaku kerja 

inovatif guru yang lebih tinggi menampilkan output yang lebih inovatif. 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa karya inovatif perilaku merupakan 

proses yang kompleks yang memerlukan kerjasama dari banyak guru. Untuk 

menumbuhkan perilaku kerja yang inovatif, guru harus didorong untuk aktif 

mencari peluang untuk perbaikan dan perubahan. 

Sesuai dengan paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan perilaku inovatif adalah merupakan tindakan implementasi dari 

ide-ide baru berdasarkan proses berpikir imajinatif yang di dukung oleh 

kemampuan dalam diri individu yang berupa daya usaha dan kemampuan 

keterampilan serta kondisi organisasi yang menghasilkan nilai manfaat untuk 

organisasi. Pada penelitian ini lebih lanjut akan dilakukan analisis tentang 

pengaruh organisasi dan kemampuan individu terhadap perilaku inovatif 

karyawan. 

Perilaku inovatif pada karyawan perhotelan pada penelitian ini 

menggunakan teori medan sebagai grand theory atau teori dasar untuk 

menganalisis lebih lanjut terbentuknya perilaku inovatif tersebut. Menurut Lewin 
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sebagai pengembang teori medan menyatakan bahwa perilaku individu 

merupakan hasil gabungan dari person area atau daerah pribadi dan psychological 

environment area atau daerah lingkungan psikologis. Rumus dari perilaku 

menurut teori medan dari Lewin adalah:  

B = f (P,E) yaitu B = behavior atau perilaku merupakan fungsi dari P = person 

atau individu dan E = environment atau lingkungan. Faktor Individu dan 

lingkungan bergabung sehingga menghasilkan fungsi bersama yang 

menggerakkan perilaku individu (Lewin, 1997). 

Pada penelitian ini akan ditelaah lebih lanjut tentang perilaku inovatif pada 

karyawan perhotelan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor 

personal. Faktor lingkungan pada penelitian ini adalah variabel budaya inovatif 

dan persepsi dukungan organisasi. Selanjutnya untuk faktor individu akan 

dianalisis aspek efikasi diri sebagai variabel perantara, kompetensi kerja dan 

kontrak psikologis.  

Pada hasil penelitian Dewa (2016), menyatakan bahwa efikasi diri 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap perilaku kerja inovatif pada karyawan 

PT. Serasi Autoraya Cabang Denpasar. Semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki 

karyawan maka semakin tinggi juga perilaku innovatif yang timbul dari karyawan 

tersebut. 

Menurut penelitian Mikail Momeni (2014) menyarankan berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukannya, menyatakan bahwa ketika karyawan memiliki 

persepsi yang adil terhadap gaji, penghargaan dan keuntungan organisasi mereka 

akan menunjukkan konsep yang lebih luas dari efikasi diri dan perilaku kerja yang 
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inovatif; Oleh karena itu, disarankan agar manajer lebih adil dalam 

mendistribusikan penghargaan dan perlengkapan yang lain antar karyawan dan 

mengadakan workshop tentang cara pemberian imbalan dan kompensasi.  

Selanjutnya hasil penelitian Baumann dan Kerler (2014) menyatakan 

bahwa efikasi diri, proaktif, dukungan manajemen dan pekerjaan berhubungan 

positif dengan perilaku inovatif. Penelitian yang sejalan didapat dari Hsu, Hou, 

Fan (2011) menunjukkan kreatif efikasi diri berpengaruh terhadap perilaku 

inovatif di tempat kerja.  

Hasil penelitian Chan (2015), mengemukakan bahwa efikasi diri dapat 

mengatur pekerjaan dan kehidupan karyawan dalam mencapai keseimbangan 

kehidupan kerja dan berkeluarga. Selanjutnya Chan mengembangkan 

penelitiannya bahwa efikasi diri dapat mengatur pekerjaan dan kehidupan dan 

memberikan sumbangan adanya hubungan antara budaya kerja dan dukungan 

keluarga serta menunjukkan bahwa para pemimpin dan manajer memainkan peran 

penting dalam memupuk keyakinan efikasi diri dan pengalaman pengayaan antar 

karyawan.  

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Xie Lishan, Guan Xinhua 

dan Catherine Mercier (2013) mendapatkan hasil bahwa pada 400 subjek 

penelitian karyawan yang bekerja di bidang tourism industry provider didapatkan 

yang memiliki efikasi diri tinggi berdampak terhadap perilaku inovatif. Semakin 

tinggi kapasitas diri karyawan maka akan semakin mampu mengimplementasikan 

perilaku inovatif.  
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Kesimpulan dari berbagai temuan diatas telah luas cakupannya dan 

implikasi yang menarik untuk organisasi. Pada situasi kerja yang melibatkan 

tenaga kerja, organisasi dapat membuat program pelatihan untuk meningkatkan 

efikasi diri karyawan. Pada individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan 

dapat berpengaruh terhadap perilaku inovatif yang menunjukkan individu 

memiliki keyakinan diri terhadap kemampuannya dan juga terhadap ide-ide baru 

yang dimilikinya akan dapat diimplementasikan untuk kemanfaatan organisasi. 

Pada hasil riset literatur tentang perilaku inovatif karyawan perhotelan, 

Rosyiana (2016) menyatakan bahwa terkait dengan pertumbuhan hotel di 

Indonesia berkisar antara 20% hingga 30% tiap tahun akan dapat menggambarkan 

bahwa pengusaha-pengusaha hotel harus berebut tamu karena perbandingan 

jumlah tamu lebih sedikit dibanding ketersediaan kamar hotel. Kondisi tersebut 

diperlukan tersedianya karyawan hotel yang kreatif, inovatif dan memiliki 

keterampilan yang memenuhi kompetensi kerja di bidangnya, kondisi ini dapat 

disebut sebagai perilaku inovatif karyawan.  

Menurut Kriegesmann (2007) menyatakan bahwa terjadinya tekanan untuk 

melakukan inovasi pada globalisasi bisnis dan pasar yang kompetitif 

membutuhkan perilaku inovatif untuk menghadapi kompleksitas dan ambiguitas 

kondisi tersebut. Selain itu menurut Janssen (2005), jika seorang karyawan 

membuat kesalahan ketika menampilkan perilaku inovatif, yang terpenting adalah 

perusahaan tidak akan merusak karier atau reputasi karyawan sehingga karyawan 

tidak akan terlalu khawatir tentang konsekuensi untuk berpikir inovatif atau 

kreatif. 
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Hasil penelitian dari Shruti Sinha (2016) juga menjelaskan bahwa perilaku 

inovasi dipengaruhi oleh budaya organisasi dan hasil kerja karyawan dengan 

mediator psychologycal empowerment. Budaya organisasi pada penelitian tersebut 

merupakan budaya adaptasi dan kepuasan kerja, budaya dan komitmen adaptatasi 

serta budaya keterlibatan dan niat berpindah kerja. Ersin Eskiler (2016) juga 

menunjukkan hasil penelitiannya bahwa terdapat hubungan antara budaya 

organisasi dan perilaku inovatif. Budaya organisasi sangat penting untuk 

peningkatan kinerja dan keberhasilan organisasi, oleh karena itu budaya 

organisasi harus diorganisir secara sistematis untuk mendorong karyawan 

terutama perilaku inovatif karyawan. 

Selanjutnya hasil penelitian Carolina Klein (2016) menunjukkan bahwa 

budaya inovasi di industri tekstil memiliki pengaruh lebih besar pada proses 

daripada pada produk inovasi. Ukuran organisasi tidak mempengaruhi kinerja 

dalam produk dan proses inovasi pada karyawan di perusahaan tekstil tersebut. 

Budaya inovatif menurut Lund (2003) adalah pola nilai-nilai bersama dan 

kepercayaan yang membantu individu untuk memahami cara fungsi organisasi 

dan menyediakan mereka dengan norma-norma untuk perilaku inovatif dalam 

organisasi. Budaya inovatif mensyaratkan bahwa manajemen mengakui dimensi 

yang mendasari budaya perusahaan dan dampaknya pada karyawan antara lain 

pada variabel terkait dengan kepuasan, komitmen, kohesi, implementasi strategi, 

dan kinerja. 

Menurut Wallach (1983) menjelaskan pengertian budaya inovatif 

merupakan budaya yang mengandung tantangan, risiko dan kreativitas. Budaya 
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inovatif lebih sesuai untuk orang-orang yang suka bekerja pada perusahaan yang 

memiliki inovasi dan kondisi yang memerlukan tantangan, kewirausahaan, 

pengambilan risiko, kreativitas, dan berorientasi pada hasil. Budaya inovatif juga 

mendorong karyawan untuk berkreasi, menciptakan sesuatu yang benar-benar 

baru dan asli sehingga kreativitas pekerja sangat dihargai. 

Menurut Dobni (2008) mendefinisikan bahwa budaya inovasi merupakan 

sebuah konteks yang multi dimensi terdiri dari empat dimensi yaitu: niat untuk 

berinovasi, infrastruktur untuk mendukung inovasi, perilaku di tingkat operasional 

untuk mempengaruhi orientasi pasar dan nilai, serta lingkungan untuk 

menerapkan inovasi.  

Uraian dari berbagai penelitian sebelumnya tersebut diatas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan budaya inovatif dalam penelitian ini 

adalah merupakan sekumpulan bentuk pemikiran, pendapat, nilai-nilai, 

kepercayaan dan perilaku yang mengandung tantangan, risiko dan kreativitas oleh 

anggota organisasi terkait dengan kegiatan kreativitas dan penciptaan hal-hal baru 

pada karyawan yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku 

karyawan sebagai anggota organisasi. 

Pada hasil penelitian Suhariadi (2012) menyatakan bahwa salah satu faktor 

penting yang terkait dengan pembentukan perilaku adalah faktor lingkungan, 

namun faktor ini tidak mudah untuk dilakukan pengukuran. Persepsi individu 

terhadap lingkungan dalam hal ini adalah persepsi karyawan terhadap dukungan 

organisasi atau yang disebut dengan perceived organization support memiliki 

pengaruh terhadap perilaku kinerja karyawan merupakan faktor lingkungan. 
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Menurut penelitian dari Aselage dan Eisenberger (2003) menyatakan 

bahwa teori Perceived Organization Support dapat menjadikan karyawan bekerja 

lebih keras untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Perceived 

organizational support juga dianggap sebagai sebuah keyakinan bersama yang 

dibentuk oleh tiap karyawan mengenai penilaian mereka terhadap kebijakan dan 

prosedur organisasi yang dibentuk berdasarkan pada pengalaman mereka terhadap 

kebijakan dan prosedur organisasi, penerimaan sumber daya, interaksi dengan 

agen organisasinya dan persepsi mereka mengenai kepedulian organisasi terhadap 

kesejahteraan mereka.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rhoades dan Eisenberger (2002) 

mengindikasikan bahwa terdapat tiga kategori utama dari perlakuan yang 

dipersepsikan oleh karyawan terkait dengan dukungan organisasi yaitu: 

1. Keadilan. Keadilan prosedural yang menyangkut cara yang digunakan untuk 

menentukan bagaimana mendistribusikan sumber daya di antara para 

karyawan. Menurut Rhoades dan Eisenberger (2002) membagi keadilan 

prosedural menjadi aspek keadilan struktural dan aspek sosial:  

a. Aspek struktural mencakup peraturan formal dan keputusan mengenai 

karyawan;  

b. Aspek sosial atau disebut juga dengan keadilan interaksional yang meliputi 

bagaimana memperlakukan karyawan dengan penghargaan terhadap 

martabat dan penghormatan karyawan.  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI PERILAKU INOVATIF DITINJAU... IFFAH ROSYIANA



20 
 

 
 

2. Dukungan atasan. Karyawan mengembangkan pandangan umum tentang 

sejauh mana atasan menilai kontribusi karyawan dan kepedulian atasan 

terhadap kesejahteraan karyawan. 

3. Penghargaan Organisasi dan Kondisi Pekerjaan. Bentuk dari penghargaan 

organisasi dan kondisi pekerjaan adalah sebagai berikut:  

a. Pelatihan. Pelatihan dalam bekerja dilihat sebagai investasi pada karyawan 

yang nantinya akan menjadi dukungan organisasi. 

b. Gaji, pengakuan dan promosi. Sesuai dengan teori dukungan organisasi, 

kesempatan untuk mendapatkan hadiah (gaji, pengakuan, dan promosi) akan 

meningkatkan kontribusi karyawan dan akan meningkatkan persepsi 

dukungan organisasi. 

c. Keamanan dalam bekerja. Adanya jaminan bahwa organisasi ingin 

mempertahankan keanggotaan di masa depan memberikan indikasi yang 

kuat terhadap persepsi dukungan organisasi pada karyawan.  

d. Peran stressor. Stres mengacu pada ketidakmampuan individu mengatasi 

tuntutan dari lingkungan. Stres terkait dengan dua aspek peran karyawan 

dalam organisasi yang berkorelasi negatif dengan persepsi dukungan 

organisasi yaitu: tuntutan yang melebihi kemampuan karyawan bekerja 

dalam waktu tertentu (work-overload) dan kurangnya informasi yang jelas 

tentang tanggung jawab pekerjaan (role-ambiguity). 

e.  Adanya tanggung jawab yang saling bertentangan (role-conflict). 
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Hasil penelitian sebelumnya terkait dengan persepsi dukungan organisasi 

dan efikasi diri oleh Pao-Chu Tseng (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

antara persepsi dukungan organisasi dengan efikasi diri, adanya hubungan antara 

persepsi dukungan organisasi dan kepuasan kerja serta adanya hubungan antara 

efikasi diri dengan kepuasan kerja karyawan. Implikasi dari hasil penelitian ini 

adalah bahwa intervensi yang fokus pada peningkatan efikasi diri akan 

memberikan kontribusi pada perilaku kerja karyawan.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai hasil penelitian tersebut di 

atas bahwa terdapat hubungan antara persepsi dukungan organisasi dengan 

perilaku inovatif demikian juga efikasi diri juga mempengaruhi perilaku kerja 

inovatif karyawan. Efikasi juga merupakan penilaian diri untuk bisa melakukan 

tindakan sesuai dengan yang dipersyaratkan lingkungannya. Efikasi bukan 

merupakan aspirasi atau cita-cita, tetapi efikasi diri menggambarkan penilaian 

kemampuan diri dan bukan merupakan gambaran ideal seperti halnya cita-cita 

seseorang.  

Salah satu faktor yang penting pada individu yang terkait dengan 

pembentukan perilaku inovatif pada karyawan adalah kompetensi individu yang 

merupakan faktor internal individu. Menurut pemikiran Mc Clealland (1993) 

mengemukakan bahwa kompetensi merupakan salah satu faktor yang 

membedakan seseorang yang mampu menunjukkan kinerja yang optimal dengan 

seseorang yang tidak mampu menunjukan kinerja yang optimal. Kompetensi 

merupakan kumpulan sumber daya manusia yang secara dinamis menunjukkan 

kapasitas intelektual, kualitas sikap mental dan kapabilitas sosial seseorang. 
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Individu yang memiliki kompetensi merupakan modal untuk melakukan tindakan 

kerja sehingga dapat menjadi dasar untuk melaksanakan perencanaan dan 

penyediaan sumber daya serta pengunaan teknologi dalam implementasi ide-ide 

baru yang merupakan karakteristik dari perilaku inovatif.  

Menurut Boyatzis (1982) mendefinisikan bahwa kompetensi merupakan 

karakteristik yang mendasar dan penting yang menghasilkan efektif dan/atau 

pemenuhan hasil yang lebih baik dari tugas profesional. Kompetensi merupakan 

potensi dan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Kompetensi diidentifikasi 

sebagai kualitas karyawan yang benar-benar melakukan pekerjaan yang baik. 

Kompetensi tersebut termasuk motif, kualitas pribadi, keterampilan, citra diri atau 

peran sosial seseorang, pengetahuan yang digunakan, dan seseorang dapat 

menyadari keberadaan dan kepemilikan tersebut berkualitas atau tidak.  

Menurut Bird (1995) mendefinisikan bahwa kompetensi sebagai 

karakteristik utama seperti dasar dan pengetahuan khusus, motif, sifat, citra diri, 

peran dan keterampilan. Selanjutnya Dubois (2004) menunjukkan bahwa istilah 

"kompetensi" mengacu pada karakteristik seperti "pengetahuan, keterampilan, 

aspek citra diri, motif sosial, merasa dan bertindak" yang ditunjukkan oleh 

individu untuk mencapai tujuan kinerja yang diinginkan dalam sebuah organisasi. 

Hasil penelitian tentang hubungan antara kompetensi guru dengan 

pengajaran yang inovatif dari Zhu C., Wang D,, Cai Y. H. dan Engels, N (2013) 

menyatakan bahwa kompetensi pendidikan pada guru, kompetensi sosial dan 

kompetensi teknologi mempunyai hubungan yang positif dengan kinerja 

pengajaran yang inovatif. Selanjutnya hasil temuan dari penelitian Nawrat (2013) 
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menyatakan bahwa seorang manajer yang inovatif adalah memiliki kemampuan 

kompetitif, terus mencari informasi, mampu melakukan perubahan dan perbaikan 

terus-menerus, komunikatif dan memiliki kemampuan interpersonal yang baik. 

Selain itu juga memiliki kemampuan menginspirasi bawahan, untuk 

mendengarkan pendapat mereka dan mengakui ide-ide bawahan. Faktor yang 

mempengaruhi pengembangan kompetensi inovasi yaitu faktor subjektif yang 

meliputi kecenderungan, sifat, kemampuan, tipe kepribadian, kompetensi personal 

dan sosial.  

Hasil penelitian Ekaterina dan Liv Anne (2012), beberapa jenis 

kompetensi yang dapat meningkatkan inovasi di tempat kerja meliputi profesional 

dan kreatif, komunikasi dan jiwa berjuang, produktif dan efisien bekerja. Program 

pendidikan yang menekankan pengembangan keterampilan kewirausahaan dan 

pembelajaran berbasis masalah juga mempromosikan inovasi. Lulusan di bidang 

teknik yang sangat inovatif, sedangkan lulusan bisnis dan administrasi masih 

dalam kategori inovatif. 

Pada penelitian ini menelaah lebih dalam terkait dengan kompetensi kerja 

yang berhubungan dengan perilaku inovatif karyawan. Kompetensi kerja tersebut 

meliputi skill atau kemampuan teknis terkait dengan fungsi pekerjaan, knowledge 

atau pengetahuan dan attitude atau sikap kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Selanjutnya perilaku inovatif kerja pada karyawan yang merupakan implementasi 

dari ide-ide baru berdasarkan proses berpikir imajinatif yang didukung oleh 

kemampuan dan keterampilan individu serta kondisi organisasi yang 

menghasilkan nilai manfaat untuk organisasi.  
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Menurut Stoner dan Gallagher (2010) menyatakan bahwa kontrak 

psikologis merupakan keyakinan individu tentang kewajiban timbal balik antara 

individu tersebut dengan organisasi. Kontrak psikologis dikategorikan menjadi 

dua jenis yaitu kontrak transaksional dan kontrak relasional. Kontrak 

transaksional merujuk pada hubungan jangka pendek dan kewajiban untuk 

menghasilkan uang yang terbatas keterlibatannya. Sedangkan kontrak relasional 

merujuk pada kewajiban jangka panjang yang mencakup elemen sosioemosional 

seperti keterkaitan, loyalitas, dukungan, kepercayaan, dan keamanan kerja dan 

jaminan keuangan untuk senioritas.  

Perilaku inovatif pada karyawan menurut hasil penelitian terdahulu oleh 

Rousseau (1998) menyatakan bahwa dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap keberhasilan dan kelangsungan hidup jangka panjang dari 

organisasi dan hal ini telah berfokus pada sejumlah elemen terkait kontrak 

transaksional atau relasional seperti kinerja gaji, pengembangan karir dan kualitas 

relasional.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan tersebut di atas bahwa 

organisasi mendapat tantangan mendasar dalam rangka mengelola kontrak 

psikologis. Organisasi harus memastikan dan menyediakan nilai serta aturan 

untuk karyawan. Pada saat yang bersamaan, organisasi juga harus memastikan 

bahwa karyawan mendapatkan insentif dan benefit yang memadai. Kondisi 

demikian dapat menjadikan individu memiliki perilaku inovatif karena ketika 

individu mendapatkan keuntungan yang sesuai harapannya maka ia akan berusaha 
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memberikan ide-ide baru dan mengimplementasikannya untuk kemajuan 

organisasi.  

Pada uraian diatas dapat disimpulkan bahwa budaya inovasi dan persepsi 

dukungan organisasi merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap 

perilaku inovatif, demikian juga kompetensi inovasi dan kontrak psikologis serta 

efikasi diri sebagai faktor psikologis individu yang mempengaruhi perilaku 

inovatif karyawan.  

 

1.2.  Identifikasi Masalah 

Pada penelitian sebelumnya didapat beberapa model tentang perilaku 

inovatif yang telah dikembangkan oleh para peneliti. Pada model-model perilaku 

inovatif menyatakan bahwa perilaku inovatif dibentuk dari faktor lingkungan 

yaitu leadership dan faktor individu yaitu atribut-atribut individu serta iklim 

psikologis. Perilaku inovatif tersebut dipengaruhi oleh variabel lingkungan yaitu 

leadership dan variabel individu yaitu atribut yang terkait dengan problem solving 

dan kondisi demografi individu. Model perilaku inovatif tersebut melibatkan 

faktor kepemimpinan yang terdiri dari : leader – member exchange dan leader role 

expectancy dan faktor individu berupa systematic problem-solving style, intuitive 

problem-solving style dan demographic variables. 

Hasil penelitian Scott dan Bruce tahun 1994 dan Tierney pada tahun 2008 

menghasilkan model perilaku inovatif yaitu : 
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Gambar 1.5.  

Determining Individual Innovative Behavior: A Hypothetical Model 

Sumber : Scott dan Bruece (1994) 

 

Pengembangan model selanjutnya dilakukan oleh Tierney pada tahun 2008 

yang menyatakan bahwa kreativitas dan potensi inovasi dipengaruhi oleh 

kepemimpinan dan kondisi dalam diri karyawan. Pada model ini dikembangkan 

bahwa potensi inovasi pada individu dibangun dari level kepemimpinan yaitu 

kelompok dan hubungan antar anggota tim kerja, faktor individu yang 

menghasilkan motivasi, kognisi dan kapasitas karyawan. Model dari 

kepemimpinan inovasi pada karyawan adalah sebagai berikut : 

Leader- member 

exchange 

Leader role 

expectation 

Systematic 

problem-solving 

style 

Intuitive problem-

solving style 

Demographic 

variables 

Support for 

innovation 

Resource supply 
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Gambar 1.6.  

A Model of Leadership For Innovation 

Sumber : Tierney dan Farmer (2002) 
 

Apabila mengacu pada teori medan yang menyatakan bahwa perilaku 

terbentuk dari fungsi personality individu dan lingkungan, maka pada berbagai 

model penelitian perilaku inovatif yang sebelumnya masih pada lingkup individu 

dan hubungan atasan dan bawahan serta lingkungan yang terbatas pada kelompok. 

Hal ini dapat menjadi kelemahan sehingga pada penelitian ini akan dilakukan 

eksplorasi lebih mendalam dan lebih luas tentang model perilaku inovatif yang 

ditinjau dari faktor lingkungan yaitu variabel budaya inovasi, kontrak psikologis 

terhadap organisasi serta faktor individu dari sisi psikologis yaitu kompetensi 

kerja, persepsi terhadap dukungan organisasi dan efikasi diri sebagai variabel 

perantara.  

Hasil dari uraian latar belakang dapat diambil kesimpulan bahwa 

perkembangan yang pesat industri perhotelan di Indonesia pada era MEA 

menuntut sumber daya manusia untuk berperilaku inovatif guna memenangkan 
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persaingan bebas. Selama ini perilaku inovatif yang dibangun dan dikembangkan 

di berbagai organisasi dikaitkan dengan program-program pengembangan SDM 

dan peraturan perusahaan tanpa mempertimbangkan sisi psikologis karyawan. 

Akibatnya masih banyak tenaga kerja di Indonesia yang tertinggal dalam 

pengembangan program kreativitas dan inovasi kerja. Dengan demikian perlu 

dikaji lebih mendalam perilaku inovatif karyawan dari perspektif psikologis 

karyawan yang menempatkan budaya inovatif, kompetensi kerja, kontrak 

psikologis dan persepsi dukungan organisasi sebagai anteseden dengan efikasi diri 

sebagai variabel perantara. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian ini dan kajian berbagai hasil 

penelitian sebelumnya maka rumusan masalah secara mayor pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Apakah model perilaku inovatif dipengaruhi dari budaya inovasi, persepsi 

dukungan organisasi, kompetensi inovasi, kontrak psikologis dan efikasi diri pada 

karyawan sales marketing hotel? 

Selanjutnya rumusan masalah secara minor pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah budaya inovasi berpengaruh terhadap perilaku inovatif pada karyawan 

sales marketing hotel ? 

2. Apakah persepsi dukungan organisasi berpengaruh terhadap perilaku inovatif 

pada karyawan sales marketing hotel ? 
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3. Apakah kompetensi inovasi berpengaruh terhadap perilaku inovatif pada 

karyawan sales marketing hotel? 

4. Apakah kontrak psikologis berpengaruh terhadap perilaku inovatif pada 

karyawan sales marketing hotel? 

5. Apakah budaya inovasi berpengaruh terhadap efikasi diri pada karyawan sales 

marketing hotel? 

6. Apakah persepsi dukungan organisasi berpengaruh terhadap efikasi diri pada 

karyawan sales marketing hotel? 

7. Apakah kompetensi inovasi berpengaruh terhadap efikasi diri pada karyawan 

sales marketing hotel? 

8. Apakah kontrak psikologis berpengaruh terhadap efikasi diri pada karyawan 

sales marketing hotel? 

9. Apakah efikasi diri berpengaruh terhadap perilaku inovatif pada karyawan 

sales marketing hotel? 

10. Apakah budaya inovasi berpengaruh terhadap perilaku inovatif dengan 

mediator efikasi diri pada karyawan sales marketing hotel? 

11. Apakah persepsi dukungan organisasi berpengaruh terhadap perilaku inovatif 

dengan mediator efikasi diri pada karyawan sales marketing hotel? 

12. Apakah kompetensi inovasi berpengaruh terhadap perilaku inovatif dengan 

mediator efikasi diri pada karyawan sales marketing hotel? 

13. Apakah kontrak psikologis berpengaruh terhadap perilaku inovatif dengan 

mediator efikasi diri pada karyawan sales marketing hotel? 
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1.4 Tujuan Penelitian: 

Menganalisis model perilaku inovatif dipengaruhi oleh budaya inovasi, 

persepsi dukungan organisasi, kompetensi inovasi dan kontrak psikologis dengan 

efikasi diri sebagai mediator pada karyawan sales marketing hotel. Selanjutnya 

menelaah lebih dalam terkait dengan perilaku inovatif yang dipengaruhi oleh 

budaya inovasi, persepsi dukungan organisasi, kompetensi inovasi dan efikasi diri 

sebagai mediator pada karyawan sales marketing hotel.  

 

1.5 Manfaat Penelitian: 

Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi perkembangan ilmu psikologi: 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu psikologi 

terutama psikologi industri dan organisasi melalui pembuktian dari teori 

pembentukan perilaku yang mengacu pada teori medan Kurt Lewin bahwa 

perilaku terbentuk dari faktor individu dan faktor lingkungan. Penelitian ini 

akan memberikan pembuktian dari pengembangan model perilaku inovatif 

pada karyawan di perhotelan yang dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor 

lingkungan. Lebih detil dapat memberikan gambaran tentang faktor lingkungan 

di tingkat organisasi yaitu budaya inovasi dan persepsi dukungan organisasi 

dapat mempengaruhi perilaku inovatif dan faktor individu yaitu kompetensi 

inovasi dan kontrak psikologis dan efikasi diri pada karyawan.  

2. Bagi institusi organisasi industri dan bisnis perhotelan 
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Hasil penelitian dapat memberikan wawasan dan saran kepada dunia 

perhotelan dalam membangun dan mengembangkan perilaku inovatif sehingga 

dapat mempertimbangkan variabel-variabel yang terkait dengan aspek 

psikologis pada karyawan dan lingkungan yang mempengaruhi terbentuknya 

perilaku inovatif karyawan. Hal ini menjadi penting karena perilaku inovasi 

dapat mendukung perkembangan dan kemajuan organisasi dan dengan 

demikian tujuan organisasi akan tercapai menjadi organisasi yang dapat 

mensejahterahkan karyawan dan stakeholder terkait. 

3. Bagi pemerintah 

Hasil penelitian akan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan 

kebijakan-kebijakan berhubungan dengan ketenagakerjaan dan industri kreatif 

terutama pada usaha perhotelan dan usaha hospitality lainnya. Sesuai dengan 

peraturan pemerintah Indonesia agar lebih meningkatkan perilaku inovatif 

sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri. Oleh karena itu 

organisasi maupun perusahaan lebih memperhatikan dan memberikan fasilitas 

dalam rangka pembentukan perilaku inovatif melalui berbagai program 

pengembangan SDM.  

  

1.6  Kebaruan Penelitian 

Kebaruan dari penelitian ini merupakan pengembangan dari model 

perilaku inovatif sebelumnya yang melibatkan kondisi psikologis karyawan dan 

kondisi organisasi pada karyawan perhotelan terkait dengan maraknya 
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pertumbuhan hotel di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dari Mischel (1968) tentang perilaku inovatif yang dipengaruhi oleh 

faktor kondisi sosial, lingkungan dan faktor psikologis individu. 

2. Penelitian Mikail Momeni (2014) menyatakan bahwa persepsi karyawan yang 

adil terhadap gaji, penghargaan dan keuntungan organisasi menunjukkan 

konsep yang luas dari efikasi diri dan perilaku kerja yang inovatif. 

3. Hasil penelitian dari Hsi-Chi Hsiao (2011) menyoroti tentang pentingnya 

efikasi diri dan karya inovatif pada perilaku kerja guru.  

4. Budaya inovatif menurut Wallach (1983) dapat mendorong karyawan untuk 

berkreasi, menciptakan sesuatu yang baru sehingga kreativitas karyawan 

dihargai. 

5. Perilaku inovatif pada karyawan menurut hasil penelitian terdahulu oleh 

Rousseau (1998); Thompson dan Heron (2006) menyatakan bahwa dapat 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan dan 

kelangsungan hidup jangka panjang dari organisasi dan hal ini telah berfokus 

pada sejumlah elemen terkait transaksional atau relasional kontrak seperti 

kinerja gaji, pengembangan karir dan kualitas relasional.  

Penelitian tentang pengaruh budaya inovatif, persepsi dukungan 

organisasi, kompetensi kerja dan kontrak psikologis terhadap perilaku inovatif 

karyawan ini memiliki kebaruan sebagai berikut: 

1. Kondisi saat ada pada era MEA dan fenomena makin suburnya industri 

perhotelan menjadikan maraknya industri perhotelan berdiri di kota-kota besar 
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di Indonesia. Hal tersebut menjadikan seluruh layanan dan program hotel harus 

selalui diperbarui untuk menarik pelanggan sehingga perusahaan dan karyawan 

dituntut untuk selalu berinovasi.  

2. Penelitian yang berfokus pada karyawan hotel tentang terbentuknya perilaku 

inovatif yang melibatkan sisi psikologis individu terutama pada kompetensi 

kerja karyawan, efikasi diri, kontrak psikologis dan pengaruh lingkungan kerja 

individu terutama budaya inovasi dan persepsi dukungan organisasi pada 

karyawan. Pengembangan model perilaku inovatif pada karyawan hotel yang 

terkait dengan konteks perdagangan bebas di Indonesia dan persaingan bisnis 

perhotelan yang semakin ketat menghadapi pesatnya pertumbuhan bisnis hotel.  
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