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INTISARI 

Digitalisasi pada dasarnya telah melahirkan inovasi baru yang menuntut 

persaingan ekonomi global menjadi semakin luas dan bebas, sehingga banyak 

masyarakat yang dengan cepat dapat mengikuti arus perkembangan teknologi 

yang canggih ini. Dengan adanya kemudahan-kemudahan teknologi, banyak 

masyarakat yang memutuskan untuk menjalankan bisnis online dengan 

mendirikan Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis digital. Selain dukungan 

teknologi, terbentuknya komunitas juga berperan penting bagi UKM sebagai 

wadah bertemunya para pelaku UKM dan sebagai sarana dalam melakukan 

aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis yang dilakukan meliputi berbagi pengetahuan 

dan kolaborasi untuk meningkatkan kinerja inovasi. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengeksplorasi bagaimana peran community agreeableness 

terhadap innovation performance melalui collaboration skills dan inter 

organizational knowledge sharing yang dimoderasi oleh digital intelligence. 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatori 

dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan jenis data pada penelitian ini diperoleh 

dari data primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama baik dari 

individu atau perorangan yaitu melalui kuesioner dalam bentuk google form yang 

disebar melalui WhatsApp secara pribadi pada setiap responden. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah UKM fashion muslimah di Jawa Tengah 

yang tergabung dalam suatu komunitas dan memanfaatkan teknologi digital 

(system online). Usaha fashion sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat 

karena fashion sudah menjadi kebutuhan manusia dan menjadi bisnis yang 

trendy. Sehingga saat ini sudah banyak UKM fashion yang menggunakan system 

online dengan memanfaatkan alat-alat digital yang semakin berkembang. Analisis 

data menggunakan Partial Least Square (PLS) dengan jumlah responden yang 

terlibat dalam penelitian ini sebanyak 175 pemilik UKM. 

Dari hasil pengujian data menunjukkan bahwa: 1). Community 

agreeableness berpengaruh signifikan terhadap inter organizational knowledge 

sharing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komunitas UKM 

yang saling terbuka dan bersepakat maka dapat meningkatkan aktivitas berbagi 

pengetahuan mereka. 2). Community agreeableness berpengaruh signifikan 

terhadap collaboration skills. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

komunitas UKM yang saling terbuka dan bersepakat maka dapat meningkatkan 

kemampuan kolaborasi antar UKM. 3). Inter organizational knowledge 

sharingberpengaruh signifikan terhadap innovation performance.sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin sering UKM melakukan IOKS maka mereka dapat 

meningkatkan kinerja inovasi pada UKM. 4).Collaboration skills memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap innovation performance. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin baik tingkat kemampuan kolaborasi UKM dan 

sering dilakukan maka dapat meningkatkan kinerja inovasi mereka. 5).Digital 

intelligence berpengaruh signifikan dan meperkuat hubungan antara inter 

organizational knowledge sharing dan innovation performance. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semakin sering UKM mengguunakan alat digital dalam 

bisnisnya maka dapat memperkuat tingkat berbagi pengetahuan mereka melalui 

media digital tersebut yang dapat menghasilkan suatu inovasi-inovasi baru.  



x 
 

Berdasarkan temuan Ini, UKM dapat meningkatkan keterlibatannya dalam 

suatu komunitas sebagai sarana untuk bertemu dan berkumpul dengan orang-

orang baru dalam industry yang sama. UKM perlu meningkatkan kinerja inovasi 

mereka melalui berbagi dan mengumpulkan informasi pengetahuan dan 

berkaloborasi. Selain pada inovasi bisnis, UKM juga dapat menjalin hubungan 

baik dengan para stakeholder yang saling membutuhkan satu sama lain. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa community agreeableness menjadi hal penting 

dalam peningkatan kinerja inovasi dengan diiringi adanya inter organizational 

knowledge sharing dan collaboration skills. 
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