
ABSTRAKSI 

 

“Innovate or Die” kalimat tersebut semakin mendekati kenyataan pada 

saat ini. Setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), justru 

terdapat temuan yang ironis bahwa mengacu hasil penelitian dari CIC diketahui 

hanya sekitar 50% perusahaan yang siap melakukan inovasi. Berdasarkan hasil 

studi tersebut dapat diketahui pula bahwa inovasi perusahaan sangat bergantung 

pada perilaku inovasi dari karyawan-karyawannya. Maka dari itu penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa yang membuat seseorang untuk 

berperilaku inovatif ditinjau dari persepektif sosial. Selain itu, penelitian ini juga 

mengkaji bagaimana atribut-atribut individu yaitu self-monitoring dapat 

memperkuat atau memperlemah motivasi seseorang untuk berinovasi.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Besar sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 87 karyawan tim kreatif media di 

Surabaya. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling 

dan dipilih jenis purposive sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). 

Berdasarkan hasil analisis data dapat diketahui bahwa indikator yang 

menyusun variabel pada kuesioner telah valid dan seluruh variabel tersebut telah 

reliabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived organizational support 

dan group relationship quality memiliki pengaruh signifikan terhadap expected 

image gains tim kreatif media di Surabaya. Namun perceived organizational 

support dan group relationship quality tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap expected image risks karyawan. Kemudian supervisor relationship 

quality tidak berpengaruh secara signifikan baik terhadap expected image gains 

karyawan maupun expected image risks karyawan tim kreatif media di Surabaya. 

Selain itu hasil analisis menunjukkan bahwa harapan karyawan untuk mendapat 

keuntungan citra atau expected image gains juga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku inovatif karyawan, tetapi justru expected image risks 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku inovatif individu tim kreatif media di 

Surabaya. Efek moderasi self-monitoring hanya terbukti pada hubungan expected 

image risks dan perilaku inovatif individu. 
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