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ABSTRAK 

 

Sumber daya manusia adalah representasi organisasi yang merupakan salah 

satu investasi terbesar. Untuk mendukung perkembangan organisasi tersebut, maka 

diperlukan adanya perubahan individu atau sumber daya manusia. Mengingat 

pentingnya peranan sumber daya manusia maka perusahaan seharusnya mempunyai 

pemimpin dengan gaya Transformational Leadership yang mampu memberikan 

kepercayaan, kekaguman, kesetiaan, penghormatan, arahan dan motivasi. Dengan 

demikian para karyawan lebih terfokus dalam mencapai tujuan yang berhubungan 

dengan kemajuan dan prestasi atau Promotion focus. Guna mencapai tujuan akan 

kemajuan dan prestasi dalam diri karyawan, maka karyawan harus dapat 

mengidentifikasi masalah, pencarian informasi dan encoding dan ide generasi 

sehingga mampu meningkatkan cara untuk memecahkan masalah dengan 

menghasilkan berbagai macam ide ide yang berbeda atau Creative Process 

Engagement. hal-hal tersebut membuat karyawan loyal terhadap perusahaan sehingga 

mampu mengaplikasikan ide-ide yang ada dalam diri karyawan atau Employee 

Creativity.Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh Transformational Leadership terhadap Employee Creativity dengan 

Promotion focus dan Creative Process Engagement sebagai variabel mediasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dengan menyebarkan kuisioner. Populasi penelitian ini adalah 140 

karyawan PT. MNC Kabel Mediacom cabang Surabaya. Pengambilan sampel pada 

penelitian ini menggunakan metode sensus. Teknik pengujian data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah PLS 2.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transformational Leadership 

berpengaruh positif dan signifikasn terhadap Employee Creativity, Promotion Focus 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Creativity, Transformational 

Leadership memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Creativity 

dengan Promotion Focus sebagai pemediasi. Promotion Focus berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Employee Creativity dengan Problem Identification sebagai 

pemediasi, Promotion Focus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee 

Creativity dengan Information Search and Encoding sebagai pemediasi, Promotion 

Focus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Employee Creativity dengan Idea 

Generation sebagai pemediasi. 

 

Kata Kunci: Transformational Leadership,Promotion Focus, CreativeProcess 
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