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INTISARI 

 

Dalam penelitian ini membahas mengenai kinerja SDM yang dipengaruhi oleh 

innovation capability, motivasi intrinsik yang dimediasi oleh knowledge sharing. 

Kinerja SDM merupakan hasil kerja yang dibuat dan dicapai oleh seorang 

karyawan di tempat kerjanya. Innovation capability adalah kemampuan internal 

yang bertujuan untuk menggambarkan faktor – faktor penentu yang dapat 

mempengaruhi kemampuan organisasi untuk dapat terus melakukan inovasi 

sehingga dapat menambah nilai bagi organisasi tersebut. Motivasi intrinsik adalah 

keinginan diri untuk menemukan hal baru dan tantangan baru yang dipengaruhi 

oleh minat dan kesenangan dari dalam diri sendiri. Knowledge sharing adalah 

mekanisme pengetahuan yang ditularkan antara satu individu dengan yang lainnya 

sehingga individu bisa mendapatkan keunggulan baru yang dapat mengaktifkan 

tindakan baru. Maka melalui innovation capability, motivasi intrinsik yang di 

mediasi oleh knowledge sharing diharapkan mampu meningkatkan kinerja SDM. 

Berdasarkan kajian pustaka yang mendalam dan kritis maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah (a) Bagaimana pengaruh innovation capability terhadap 

knowledge sharing (b) Bagaimana pengaruh motivasi intrinsik terhadap 

knowledge sharing (c) Bagaimana pengaruh innovation capability terhadap 

kinerja SDM (d) Bagaimana pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja SDM 

(e) Bagaimana pengaruh knowledge sharing terhadap kinerja SDM. Objek dalam 

penelitian ini adalah sumber daya manusia yang ada pada UKM bidang konveksi 

dari 3 UKM yang berbeda di Kabupaten Demak. Metode penarikan sampel 

menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara 

mengambil subjek yang tidak berdasarkan strata, random atau daerah tetapi 

berdasarkan adanya tujuan tertentu. Pengumpulan data melalui kuesioner yang 

kemudian dianalisis menggunakan SPSS 16.0 yang hasil analisisnya menunjukkan 

bahwa innovation capability, motivasi intrinsik berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap peningkatan kinerja SDM dan variabel knowledge sharing 

terbukti sebagai variabel yang memediasi pengaruh antara innovation capability, 

motivasi intrinsik terhadap kinerja SDM. 

 

 

 

 

 

 

 


