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ABSTRAKSI 

 

Berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menimbulkan 
persaingan yang ketat dimana perusahaan harus selalu berinovasi sehingga makna 
kata-kata “Innovate or Die” saat ini menjadi suatu hal yang semakin nyata. 
Ironisnya bahwa berdasarkan hasil riset Center of Innovation and Collaboration 
(CIC) PPM Manajemen diketahui hanya sekitar 50% perusahaan yang siap 
melakukan inovasi. Salah satu sektor yang mengalami dampak tersebut adalah 
media massa. Sepanjang tahun 2015 sedikitnya dari 117 surat kabar yang ada di 
Indonesia, 16 surat kabar dinyatakan telah gulung tikar (die) karena tidak mampu 
berinovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi Social Exchange Theory 
dalam mempengaruhi perilaku inovatif individu serta mengkaji bagaimana 
pengaruh efficiency-oriented perspective dapat memotivasi seseorang untuk 
berperilaku atau tidak berperilaku inovatif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan karyawan tim kreatif media massa di Surabaya. 
Jumlah sampel pada penelitian ini sebnayak 180 orang dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan non-probability sampling dan dipilih jenis convenience 
sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived organizational support dan 
workgroup relationship quality memiliki pengaruh signifikan terhadap expected 
positive performance outcomes tim kreatif media massa di Surabaya. Namun 
supervisor relationship quality tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
expected positive performance outcomes pada karyawan tim kreatif media massa di 
Surabaya. Selanjutnya diketahui bahwa expected positive performance outcomes 
memotivasi karyawan tim kreatif media massa di Surabaya untuk melakukan 
inovasi. Tidak ada efek moderasi mastery orientation antara  expected positive 
performance dengan perilaku inovatif individu. 
 

Kata kunci: perceived organizational support, supervisor relationship quality, 
workgroup relationship quality, expected positive performance 
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