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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kepemimpinan merupakan sesuatu hal yang paling sering dibahas 

dalam organisasi. Kepemimpinan bisa menjadi salah satu faktor kunci 

untuk mencapai kesuksesan setiap organisasi. Peran pemimpin sangat 

dibutuhkan dalam hal membimbing dan mengarahkan bawahannya. 

Pemimpin memiliki tiga tugas pokok yaitu planning, controlling and 

decision making. 

 Salah satu gaya kepemimpinan yang paling sering dibahas yaitu 

kepemimpinan transformasional. Avolio et al. (1999) dalam 

(Nurwidyaningsih, 2015) kepemimpinan transformasional adalah seorang 

pemimpin yang mampu memotivasi bawahan dan menggerakkan bawahan 

berdasarkan motivasi tersebut untuk mencapai hasil kerja yang optimal. 

Keberhasilan seorang pemimpin akan dilihat dari tujuan yang dicapai. Hal 

ini pun membuat tugas pemimpin sangat penting dalam mengarahkan 

bawahannya. 

 Adanya knowledge sharing dalam suatu organisasi juga menjadi 

salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Knowledge sharing menciptakan 

peluang untuk memaksimalkan kemampuan organisasi untuk memenuhi 

kebutuhan dan menghasilkan solusi dan efisiensi bisnis dengan 

keunggulan kompetitif (Reid, 2003). Knowledge sharing juga 
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memungkinkan suatu organisasi menghasilkan ide – ide baru yang 

digunakan untuk menciptakan inovasi (Firmaiansyah, 2014). Knowledge 

sharing dapat dimanfaatkan untuk pengembangan organisasi guna 

menciptakan hal baru dan menambah pengetahuan serta kemampuan yang 

ada. Perusahaan yang memiliki dan menggunakan pengetahuan yang 

mereka miliki secara optimal akan dapat meningkatkan kemampuan 

mereka dalam beradaptasi di saat terjadi perubahan melalui inovasi yang 

telah diterapkan selama ini (Rahab, Sulistyandari, & Sudjono, 2011). 

Namun knowledge sharing tidak mudah untuk dilakukan karena 

knowledge sharing tidak bisa terjadi secara otomatis. Faktor 

kepemimpinan merupakan faktor penting untuk mendorong knowledge 

sharing culture antar bawahan. Menurut (Chyi Lee dan Yang 2000) dalam 

(Ullah et al., 2016) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional 

mempengaruhi tingkat knowledge sharing dalam suatu organisasi. Adanya 

knowledge-hiding dalam sebuah organisasi dapat diminimalkan oleh 

pemimpin transformasional dengan memotivasi individu untuk melakukan 

knowledge sharing. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional 

memainkan peran penting dalam meningkatkan knowledge sharing dalam 

organisasi. 

 Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap knowledge 

sharing (Ullah et al., 2016). Pemimpin memegang peran penting dalam 

proses manajemen pengetahuan, khususnya dalam knowledge sharing. 
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Kepemimpinan transformasional akan mendorong bawahan untuk 

melakukan knowledge sharing, berbagi keterampilan dan pengalaman 

dengan karyawan lain.  

 Perilaku knowledge sharing ini yang selanjutnya menghasilkan 

suatu sikap inovatif yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 

(Firmaiansyah, 2014). Hal ini diperkuat dengan penelitian (Lin, 2007) 

menunjukkan bahwa knowledge sharing membantu perusahaan untuk 

meningkatkan kemampuan inovasi. Adanya proses ini dapat terjadi karena 

peran pemimpin yang mampu mengarahkan dalam knowledge sharing 

sehingga nantinya meningkatkan kemampuan inovasi (Ullah et al., 2016).  

 Berdasarakan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

hubungan variabel kepemimpinan transformasional, knowlegde sharing 

dan kemampuan inovasi. Penelitian ini akan mereplikasi model penelitian 

sebelumnya (Ullah et al., 2016) yang memberikan hasil kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap knowledge 

sharing dan kemampuan inovasi, serta knowledge sharing sebagai variabel 

mediasi antara kepemimpinan transformasional dan kemampuan inovasi. 

Alasannya karena penelitian sebelumnya terbatas pada manager dairy 

sector di Pakistan saja dan berdasarkan saran yang diberikan yaitu 

penelitian selanjutnya dilakukan di sektor lain dengan daerah geografis 

lain yang memiliki perbedaan budaya. Penulis akan meneliti ulang model 

ini di Indonesia, perbedaannya yaitu objek penelitian pada penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur di kota Semarang. Motivasi  dalam  
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penelitian  ini  adalah  menambah  validitas  eksternal tentang  gaya  

kepemimpinan  transformasional  terhadap  kemampuan inovasi ketika 

dimediasi knowledge sharing. 

 Oleh karena itu, maka penulis akan meneliti tentang “Pengaruh 

Kepemimpinan Transformasional terhadap Kemampuan Inovasi 

dengan Knowledge Sharing sebagai Variabel Mediasi di Perusahaan 

Manufaktur, Semarang.”  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, sebagai berikut : 

Apakah knowledge sharing memediasi pengaruh kepemimpinan 

transformasional terhadap kemampuan inovasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian antara lain : 

Untuk mengetahui apakah knowledge sharing memediasi pengaruh 

kepemimpinan transformasional terhadap kemampuan inovasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Riset 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan penelitian terdahulu yang terbatas pada dairy sector dan 
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adanya perbedaan budaya (negara). Penelitian ini akan menambah 

validitas eksternal dengan cara mereplikasi di Indonesia dan mengganti 

objek penelitian menjadi perusahaan manufaktur. 

b. Manfaat Praktik 

 Penelitian ini diharapkan memberi masukan bagi atasan supaya 

menggunakan gaya kepemimpinan transformasional karena mampu 

mendorong terjadinya knowledge sharing antar bawahan sehingga bisa 

meningkatkan kemampuan inovasi perusahaan.  

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I 

 Pada bab I berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

BAB II 

 Pada bab II akan berisi landasan teori dan perumusan hipotesis. 

BAB III 

 Pada bab III membahas populasi dan sampel yang dalam penelitian 

ini, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik uji hipotesis. 

BAB IV 

 Pada bab IV berisi gambaran distribusi jawaban responden serta 

hasil analisis dari pengujian hipotesis. 

BAB V 

 Pada bab V berisi kesimpulan dan saran serta keterbatasan. 
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1.6 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovasi merupakan 

kesuksesan dari 

ide – ide kreatif 

dalam organisasi 

(Eshlaghy & 

Maatofi, 2011) 

Knowledge sharing adalah 

interaksi sosial antar 

individu, yang melibatkan 

pertukaran knowledge, 

pengalaman, dan 

keterampilan antar individu 

pada departemen atau 

organisasi (Lin, 2007) 

Avolio et al. (1999) dalam 

(Nurwidyaningsih, 2015) 

kepemimpinan transformasional 

adalah seorang pemimpin yang 

mampu memotivasi bawahan dan 

menggerakkan bawahan berdasarkan 

motivasi tersebut untuk mencapai 

hasil kerja yang optimal. 

Penelitian (Ullah et al., 2016) menunjukkan kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap knowledge sharing dan kemampuan inovasi, serta knowledge sharing  

memediasi hubungan kepemimpinan transformasional dan kemampuan inovasi. 

Terdapat beberapa keterbatasan yaitu temuan penelitian ini didasarkan pada data dari sektor 

peternakan (dairy  sector) di Pakistan saja. Saran yang diberikan yaitu studi masa depan harus 

fokus pada non dairy sector dan wilayah geografis lain untuk menilai perbedaan budaya. 

Objek penelitian diganti perusahaan manufaktur untuk menambah validitas eksternal. 

 

Kepemimpinan Transformasional 

Knowledge Sharing 

Kemampuan Inovasi 

Pemimpin transformasional memiliki peran penting dalam menciptakan knowledge sharing 

culture antar bawahan. Kemudian knowledge sharing mampu meningkatkan kemampuan inovasi 

perusahaan. 


