
197 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

5.1.  Simpulan Hipotesis 

  Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut :  

1. Hipotesis pertama, kepemimpinan etis (ethical leadership) berpengaruh 

positif terhadap berbagi pengetahuan berbasis persahabatan (friendly 

relationship knowledge sharing), didukung. Hal ini berarti bahwa makin 

baik kepemimpinan etis (ethical leadership) yang dilakukan oleh pimpinan, 

maka makin tinggi kesediaan karyawan untuk melakukan berbagi 

pengetahuan berdasarkan pada nilai persahabatan yaitu sukarela, santai, 

informal, dukungan sosio emosional dan kepercayaan. 

2. Hipotesis kedua bahwa friendly relationship knowledge sharing 

berpengaruh positif terhadap innovative work behavior, didukung. Hal ini 

berari makin tinggi kesediaan berbagai pengetahuan dengan nilai 

persahabatan, maka makin tinggi innovative work behavior.  

3. Hipotesis ketiga,  kepemimpinan etis (ethical leadership) berpengaruh 

positif terhadap terhadap perilaku kerja innovative  (innovative work 

behavior), didukung . Hal ini berarti bahwa jika ethical ledership 

tinggi/baik maka perilaku kerja inovatif (innovative work behavior) tinggi. 

4. Hipotesis keempat menyatakan bahwa friendly relationship knowledge 

sharing memediasi ethical leadership terhadap innovative wor behavior, 

didukung . Hal ini berarti bahwa friendly relationship knowledge sharing 
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mampu memediasi pengaruh antara ethical leadership dengan innovative 

work behavior. 

 

5.2.  Simpulan Masalah Penelitian  

 Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana 

mengembangkan model teoritis baru dengan melakukan optimalisasi friendly 

relationship knowledge sharing sebagai upaya mengatasi ketidak konsisten hasil 

penelitian dan meningkatkan innovative work behavior karyawan di usaha kecil dan 

menengah.  Penelitian ini telah berhasil melakukan pengembangan dengan cara 

pendekatan teoretis baru untuk mengatasi kesenjangan (gap) penelitian yang 

ditemukan pada penelitian yang menguji pengaruh ethical leadership terhadap 

innovative work behavior, yaitu peran mediasi variabel friendly relationship 

knowledge sharing berdasarkan pada nilai persahabatan. Variabel friendly 

relationship knowledge sharing mampu memediasi pengaruh kepemimpinan etis 

(ethical leadership) dengan innovative work behavior. Disamping itu, penelitian 

tersebut membuktikan pengembangan variabel baru friendly relationship 

knowledge sharing dapat menghasilkan pengukuran yang valid dan reliabel. Dan 

variabel friendly relationship knowledge sharing dikonseptualisasikan sebagai 

kesediaan karyawan untuk berbagi pengetahuan (knowledge sharing) dengan nilai 

persahbatan yang meliputi kesediaan sukarela, informal/santai, kepercayaan dan 

sosio emosional. 
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5.3.  Implikasi Teoritis 

  Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dijelaskan implikasi secara 

teoritis sebagai berikut :  

1. Penelitian ini mengembangkan model penelitian yang mampu mengatasi 

kesenjangan penelitian pada literatur yang menguji pengaruh ethical leadership 

terhadap innovative work behavior dengan memasukkan konsep friendly 

relationship knowledge sharing sebagai variabel mediasi. Dan penelitian 

tersebut mengungkapkan bahwa dalam dalam usaha kecil menengah kuliner, 

ethical leadership berpengaruh positif signifikan terhadap innovative work 

behavior. Oleh sebab itu dibutuhkan peran dari friendly relationship knowledge 

sharing sebagai variabel pemediasi yang mampu menjebatani hubungan antara 

ethical leadership. 

2. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep berbagi 

pengetahuan dengan mengembangkan variabel friendly relationship knowledge 

sharing sebagai bentuk berbagi pengetahuan yang dilandasi dengan nilai 

persahabatan. Variabel friendly relationship knowledge sharing sebagai variabel 

yang mengukur kesediaan ndividu untuk berbagi pengetahuan dengan teman 

kerjanya berdasarkan pada nilai suakrela, informal, santai kepercayaan dan 

sosiso emosional. Dan pada penelitian ini juga membuktikan prospek integrasi 

dari kedua teori tersebut sehingga menjadi satu arah kebaruan yang dapat 

berkontribusi dalam peningkatan innovative work behavior.  

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan konfirmasi 

terhadap teori dan dukungan terhadap penelitain sebelumnya yang menyatakan 
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penelitian yang sejalan. Adapun penelitian ini dapat dideskripsikan pada tabel 

sebagaimana di bawah ini : 

 

Tabel V-1 Implikasi Teoritis 
 

No. Temuan Penelitian Implikasi Teoritis 

1 Ethical leadership berpengaruh 
postif terhadap friendly 

relationship knowledge sharing  

Kepemimpinan etis berdasarkan pada pemimpin 
yang menunjukkan pola perilaku yang baik, dan 

secara moral melalui komunikasi timbal balik, 

penguatan, dan pengambilan keputusan (Mao et al., 
2020).  Kepemimpinan telah terbukti sebagai 

pengaruh anteseden utama proses pertukaran 

pengetahuan interpersonal karyawan dalam 

organisasi (Kim & Yun, 2015). Mengingat sifat etis 
dari berbagi pengetahuan, studi ini berpendapat 

bahwa kepemimpinan etis dapat memprediksi 

berbagi pengetahuan pengikut. Kepemimpinan etis 
memiliki karakteristik yang memuaskan secara etis 

dengan menunjukkan keadilan, keterbukaan, dan 

kepercayaan terhadap para pengikut.  
   
  

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian : 
  

a. Wallerstein (1992) dan (Appelbaum et al., 2004) 
yang menyatkan bahwa jika karyawab nerasa 

memiliki kompetensi dan kemampuan yang 

dibutuhkan oleh organissi sehingga mereka akan 
lbih terbuka dalam aktivitas komunikasi dan 

berbagai pengetahuan (knowledge sharing)   
b. Field (1997) dan Srivastave at al., (2006) yang 

menyatakan karyawan cenderung menyelesaikan 
masalah secara bersama-sama. Dengan demikian 

mereka lebih termotivas untuk berbagi pengetahuan 

dengan orang lain    

    c. Gadge et al, (2009) yang berpendapat 
bahawaketerlibatan karyawan dalam knowledge 

sharing lebih kuat pada saat mereka mersakan 

keterlibatannya , yang bbermakna pekerjaan yang 
dilakukan berdampak penting dan membawa 

perubahan yang relatif cukup signifikan bagi 

organisasi 
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No. Temuan Penelitian Implikasi Teoritis 

2  Friendly relationship 

knowledge sharing 
berpengaruh positif terhadap 

innovative oerk behavior 

Merujuk pada teori modal sosial menyatakan memiliki 

keunggulan tak berwujud yang dapat diperoleh individu 
maupun organisasi dari jaringan yang terdapat pada 

suatu organisasi (Nahapiet dan Ghoshal, 1998). Modal 

tersebut melekat dan terintegragsi antar individu dalam 
friendly relationship knowledge sharing yang menjadi 

pendorong untuk melakukan innovative work behavior.  

  
 

  
Hasil studi tersebut sesuai dengan : 

  

a. Liesbowit (2001) mengatakan bahwa karyawan yang 

terlibat pada knowledge sharing , secara tidak langsung 

banyak mengintegrasikan informasi dan pengetahuan 
yang didapatnya dan dikonversikan menjadi ide-ide 

baru yang kreatif dan inovatif.   
b. Nie (2001) berpendapat human connectivity dan 

personal ineraction menjadi suatu pertimbangan 
penting dalam mempertimbangkan pengetahuan baru 

dan kreativitas individu 
  

c. Wang et al, (2017) menyatakan knowedge sharing 

dianggap sebagai alat yang penting untuk 
menumbuhkan perilaku inovatif dalam karyawan., dan 

mendorong pemikiran kritis untuk meningkatkan 

kemampuan dalam menterjemahkan ide menjadi suatu 
inovasi.  
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No. Temuan Penelitian Implikasi Teoritis 

3  Kepemimpinan etis (ethical 

leadership) berpengaruh 

positif terhadap innovative 

work behavior 

Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini 

adalah : 

  

a. Mayer et al. (2009) berpendapat, persepsi individu 
tentang ethical leadership berhubungan positif dengan 

penyimpangan organisasi mereka berkurang dan 

peningkatan organization citizenship behaviour dan 
studi dari Walumbwa dan Schaubroeck (2009) 

menyatakan bahwa ethical leadership meningkatkan 

perilaku suara pengikut. Namun, kurang perhatian 
telah diberikan pada efek kepemimpinan etis pada 

kinerja terkait tugas karyawan, terutama perilaku kerja 

inovatif yang menuntut lebih banyak kreativitas dan 

berkontribusi banyak pada inovasi, efektivitas, 
pengembangan, dan kelangsungan hidup organisasi 

(Amabile et al. 1996; Tushman dan Nelson 1990; 

Irlandia dan Hitt 2005) 
   

  
b. Dhar (2016) menyatakan bahwa ethical leadership 

berkaitan dan dapat memengaruhi secara langsung  

perilaku innovative work behavior karyawan. 

  
c. Zahra dan Waheed (2017) berpendapat bahwa 

ethical leadership (kepemimpinan etis) secara positif 
dan signifikan dapat terhadap innovative work 

behaviour.   
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No. Temuan Penelitian Implikasi Teoritis 

4  Friendly relationship knowledge 

sharing berpengaruh positif 
terhadap innovative work behavior 

Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian 

ini adalah : 

  

a. Proses knolledge sharing mampu memediasi 

faktor individu, organissais dan teknologi dengan 

kemampuan inovavasi (Lin, 2017) 
   
  

b. Knowledge sharing dapat memediasi 

pengaruh individual  learning terhadap proses 

innovasi (Wang dan Choon, 2018)    

  
c. Hasil studi Wang dan Hu (2020) menyatakan 

bahwa knowledge saharing mampu memediasi 
pengaruh kegaitan kolaborasi inovasi terhadap 

innovative work behavior. 

      

 

4. Variabel friendly relationship knowledge sharing variabel pada penelitian ini 

dibangun berdasarkan pada teori social dan knowledge based view. Pada teori 

modal sosial yang menyatakan bahwa terdapat keuntungan tak berwujud 

(intangible benefit) yang diperoleh individu maupun perusahaan yang 

dihasilkan dari network (jaringan) atau hubungan antara individu yang terdapat 

dalam organisasi (Nahapiet dan Ghoshal 1998). Pandangan knowledge absed 

view menyatakan pengelolaan pengetahuan yang efektif merupakan faktor 

penting untuk mewujudkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Grant, 

1994; Liao 2008). Integrasi kedua teori tersebut menjadi dasar untuk 

mengkonseptualisakikan variabel berbagi pengetahuan berbasis persahabatan 

(friendly relationship knowledge sharing) sebagai variabel yang mengukur 

kesediaan individu untuk berbagi pengetahuan dengan teman kerjanya 

berdasarkan pada nilai sukarela, informal, santai kepercayaan dan sosio 

emosional. Dan penelitian ini membuktikan pula prospek integrasi dari kedua 
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teori sehingga menjadi arah kebaruan yang dapat berkontribusi dalam 

peningkatan innovative work behavior di tempat kerjanya. 

 

5.4.  Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut dapat disampaikan implikasi 

praktis sebagai berikut : 

1. Usaha kecil dan menengah bidang kuliner pada saat ini menghadapi persaingan 

usaha yang makin ketat dan dituntut untuk selalu menghasilkan produk yang 

inovatif. Oleh sebab itu pemilik/pimpinan usaha tersebut perlu memberikan 

contoh dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan menerapkan ethical 

leadership. Pemimpin dan dapat dipercaya, memperhatikan dan melindungi 

karyawanya. Dalam penelitian ini pemimpin sekaligus pemilik usaha tersebut 

harus terus menerus secara bersinambungan dan konsekuwen menerapkan 

ethical leadership, bahkan meningkatkan ethical leadership pada hal-hal 

tertentu yang terkadang tanpa disengaja melakukan hal-hal yang diluar 

tindakan etis seperti marah kepada karyawan dengan kata-kata yang kurang 

baik, melakukan tindakan yang tidak patut dicontoh, pemimpin sering datang 

ditempat kerja agak terlambat dan tidak memperhatikan kebutuhan karyawan 

dalam bekerja. Pemimpin mendorong karyawannya untuk selalu belajar 

terutama yang menyangkut perkembangan teknologi informasi saat ini 

sehingga dapat meningkatkan pengetahuannya serta dapat dibagikan kepada 

teman kerjanya. Dengan demikian akan dapat mendorong terciptanya 

kreativitas dan innovasi pada usahanya. 



205 

 

2. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa friendly relationship knowledge 

sharing memdiasi pengaruh ethical leadership terhadap innovative work 

behavior. Sehubungan dengan peran variabel dimaksud sebagai pemediasi, 

penelitian ini merekomendasikan berapa strategi untuk pengembangan berbagi 

pengetahuan di tempat kerja. Hal pertama, usaha kecil dan menengah pada 

penelitian ini adalah pemimpin/pemilik yang diasumsikan sebagai karyawan 

UKM dengan membentuk lingkungan kerja informal yang nyaman dalam 

aktivitas berbagi pengetahuan, sebagai contoh memberikan pengarahan, 

diskusi dengan karyawannya secara santai sebelum mulai bekerja, melakukan 

percakapan ringan pada saat istirahat makan dan sebagainya. Kedua, pemimpin 

memberikan apresiasi atau penghargaan (reward) bagi karyawan yang dengan 

sukarela mau berbagi pengetahuan. Ketiga, bahwa manajemen perlu 

menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendukung aktivitas berbagi 

pengetahuan yang lebih bersifat informal, misalkan adanya ruang kerja yang 

bersih dan nyaman dengan fasilitas yang memadai. Sehingga dengan hal 

tersebut dapat mendorong kesediaan karyawan untuk berbagi pengetahuan 

dengan nilai persabahatan secara optimal. 

3. Komunitas usaha kecil dan menengah bidang kuliner ini memiliki kelompok-

kelompok kecil maupun grup yang dapat digunakan sebagai sarana 

meningkatkan kegiatan saling berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antar 

karyawan maupun usaha UKM tersebut. Selain ini,  dapat pula meminta 

bantuan pelatihan dan bimbingan teknis kepada instansi pemerintah, organisasi 

nirlaba yang bergerak pada pengembangan usaha kebil dan menengah di 
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wilayahnya, dengan demikian akan meningkatkan kreativitas dan inovasi 

karyawannya. 

 

5.5.  Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Selanjutnya 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan serta peluang bagi 

penelitian selanjutnya. Keterbatasan yang pertama adalah penelitian ini dilakukan 

pada saat keadaan pandemic covid 19 yaitu tahun 2020/2021, yang mana kondisi 

ini berdampak kepada para pelaku usaha kecil dan menengah yang kegiatan 

usahanya tidak stabil dan konsisten yaitu terkadang usahanya buka dan tutup, 

disesuaikan dengan kondisi maupun aturan PSBB dan atau PPKM yang ditentukan 

pemerintah pusat dan pemprov/pemkot setempat. Hal ini menyulitkan peneliti 

untuk mendapatkan data dari UKM tersebut secara cepat.  

  Kedua, pada penelitian ini belum mengungkapkan fenomena ethical 

leadership, friendly relationship knowledge sharing pada level tim, kelompok atau 

organisasi, Sehingga masih terbuka peluang penelitian selanjuntya dengan menguji 

cross level atau multilevel untuk mengetahui bagaimana ethical leadership dan  

friendly relationship knowledge sharing dikembangkan pada level tim, dan 

bagaimana dampak yang timbul pada innovative work behavior yang terjadi. 

 Ketiga, penelitian ini hanya terbatas pada usaha kecil menengah bidang 

kuliner saja dan wilayah yang hanya di daerah Tangerang Raya. Padahal usaha kecil 

menengah kuliner banyak sekali di wilayah Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian dengan area wilayah yang lebih luas, dan berbagai jenis usaha 

kecil menengah kuliner yang lebih banyak lagi. 



207 

 

 Keempat, penelitian ini  menggunakan teknik purposive sampling sehingga 

memiliki tingkat generalisasi rendah, dan penelitian ini lebih menitik-beratkan pada 

pengujian model teoritis baru pada responden yang memiliki karateristik sesuai 

dengan konsep dan ruang lingkup penelitian ini. Fenomena yang terjadi di lapangan 

menunjukkan tidak semua karyawan pada usaha kecil dan menengah kuliner 

memiliki karyawan yang berkemampuan untuk berbagi pengetahuan knowledge 

sharing (berbagi pengetahuan), walaupun barangkali karyawan tersebut cakap dan 

pintar. Namun demikian terkadang memiliki rasa malu, kemampuan komunikasi 

yang kurang baik dan sebagainya. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

pendekatan lainnya, sebagai contohnya dengan pendekatan eksperimen dan 

longitudinal untuk mengetahui arah hubungan dan secara teoritis dapat menentukan 

stabilitas temporal dari variabel yang diteliti.  
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