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ABSTRAK 

Sejak Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

pertama kali merencanakan konsep ekonomi berbasis pengetahuan pada tahun 

1996, telah merubah persaingan antar perusahaan mulai dari tenaga kerja hingga 

pengetahuan di masa lalu sebagai sumber daya di masa sekarang. Perusahaan 

dituntut untuk terus melakukan inovasi agar mampu bertahan dengan kondisi dunia 

bisnis yang dinamis. Dalam hal ini organizational culture diyakini sebagai input 

yang paling signifikan untuk knowledge acquisition dan organizational learning 

karena di dalam budaya perusahaan terdapat nilai-nilai, keyakinan, dan sistem kerja 

yang dapat mendorong atau menghambat proses berbagi pengetahuan. Jika 

perusahaan dapat menghasilkan organizational culture dan knowledge acquisition 

dengan baik sehingga menghasilkan organizational learning yang optimal, maka 

berdampak pada peningkatan organizational innovation. Tujuan penelitian ini 

adalah menganalisis pengaruh organizational culture dan knowledge acquisition 

terhadap organizational innovation dengan organizational learning sebagai 

variabel mediasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan dengan observasi dan menyebarkan kuisioner yang melibatkan 

114 karyawan PT. Bokor Mas yang terletak di Mojokerto, Jawa Timur. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode simple random 

sampling. Teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEM-

PLS.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organizational culture  dan 

knowledge acquisition memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

organizational innovation, selanjutnya organizational learning memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap organizational innovation. Hasil selanjutnya setelah 

dilakukan pengujian efek mediasi, menunjukkan bahwa organizational learning 

terbukti memediasi hubungan antara organizational learning terhadap 

organizational innovation secara signifikan dan juga organizational learning 

terbukti memediasi hubungan antara knowledge acquisition terhadap 

organizational innovation secara signifikan. 
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