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ENAM 

Pendekatan Alternatif Peningkatan 

Kinerja Produk  
◙◙◙◙◙◙◙ 

 

Bagi perusahaan produk adalah penentu hajat hidupnya. Hal 

ini disebabkan karena produk mampu merumuskan bisnis perusahaan, 

konsumen dan pesaing yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa produk memegang kendali atas 3 C’s 

(Company, Customer dan Competitor). Oleh sebab itu tidak 

mengherankan jika perusahaan berusaha terus menerus untuk 

meningkatkan kinerja produknya. Kinerja produk yang tinggi, 

merupakan faktor gravitasi antara perusahaan dengan pasar, selain itu 

juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk memodifikasi selera 

konsumen.  

Tidak dapat dibantah kebenarannya bahwa kinerja produk 

merupakan hasil akhir dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan, yang diharapkan mampu menghasilkan pendapatan bagi 

perusahaan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa mati hidup 

perusahaan tergantung pada kemampuan produk untuk menjual 

dirinya, yang sering dikenal dengan istilah kinerja produk. Kinerja 

produk sangat ditentukan oleh persepsi konsumen atas kualitas yang 

dimiliki oleh produk. Persepsi konsumen atas kualitas produk menjadi 

tolok ukur keberhasilan produk bukan saja untuk diingat, melainkan 

juga untuk direkomendasikan kepada konsumen. Berdasarkan alasan 

inilah maka kinerja produk seringkali didefinisikan oleh banyak ahli 

sebagai kesesuaian penggunaan atau keberhasilan produk memenuhi 

kebutuhan konsumen, berdasarkan pada (1) kesempurnaan produk; (2) 

nilai produk; (3) kesesuaian dengan spesifikasi; dan (4) kemampuan 

produk untuk memenuhi harapan konsumen. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki 

posisi yang dominan di dalam menentukan kinerja produk. Ketika 

konsumen menyatakan produk tidak berkualitas maka akan sulit bagi 

perusahaan untuk mengubah persepsi ini, meskipun spesifikasi produk 

terus dilakukan perbaikan. Akibatnya, perusahaan selalu berupaya 

memenuhi semua yang diminta oleh konsumen termasuk spesifikasi 

produk yang seringkali tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. 

Hal inilah yang menyebabkan sebagaian besar perusahaan terjebak  

pada pesanan (order’s trapped). Jebakan pesanan ini menyebabkan 

perusahaan tidak mengenal lagi kemampuan yang mereka miliki untuk 

menghasilkan kinerja produk yang lebih baik. 

Banyak ahli pemasaran yang berpendapat bahwa produk yang 

berkinerja tinggi akan mampu menciptakan ”product’s culture”, 

dimana perilaku konsumen ditentukan oleh produk yang tersebut. 

Hanya saja tidak banyak perusahaan yang mampu menciptakan kultur 

bagi produknya, karena seringkali kinerja produk yang dihasilkan tidak 

sesuai dengan harapan konsumen. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan menghadapi konsumen yang tidak mau diperlakukan 

seperti kompromi matematis, dan memiliki selera estetika yang 

berbeda. Oleh sebab itu ketika perusahaan ingin kinerja produknya 

sesuai dengan harapan konsumen, harus terdapat perubahan pola pikir 

dari “producer’s logic” menjadi “consumer’s logic”. Perusahaan harus 

berusaha memahami prioritas-prioritas yang dihadapi oleh konsumen 

yang lebih dari consumer’s needs, yang merupakan hasil dari 

suatu  ”complex-decision making system”.  

Posisi kinerja produk perusahaan akan lemah ketika konsumen 

diberdayakan oleh informasi (empowered customer), sehingga 

diperlukan keahlian untuk menciptakan nilai-nilai baru produk dan 

memposisikannya kembali di benak konsumen. Pendapat para ahli ini 

dimaknai oleh banyak perusahaan, bahwa pemenuhan harapan 

konsumen adalah segalanya. Padahal harapan konsumen ini tidak 

terukur dan kadang utopia. Oleh sebab itu ketika perusahaan 

melakukan inovasi produk, mereka fokus pada faktor eksternal atau 

faktor di luar diri mereka yaitu konsumen dan pesaing, sedangkan 
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keunggulan bersaing yang telah mereka miliki, mereka lupakan, yang 

penting harapan konsumen dan lebih baik dibanding pesaing. Hal 

inilah yang menjadi sebab kegagalan inovasi perusahaan. 

Peningkatan kinerja produk yang fokus pada pesaing dan 

konsumen (faktor eksternal), menjebak perusahaan pada keputusasaan 

ketika perusahaan tidak memiliki informasi yang memadai tentang 

konsumen dan pesaingnya. Keputusasaan ini mengarahkan perusahaan 

terutama perusahaan kecil dan menengah pada rasa ketergantungan 

pada pihak ke tiga yang biasanya diwakili oleh lembaga pemerintah 

ataupun swasta yang diharapkan mampu menjadi penyangga 

kehidupan usaha mereka. 

Kondisi di atas terjadi pada IKM Mebel ekspor Jepara, yang 

dapat dikatakan saat ini mengalami seleksi alam, dimana yang 

lebih ”kuat” yang dapat meneruskan kehidupannya. Kuat diartikan 

sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk yang 

memiliki keunggulan bersaing yaitu produk yang khas atau unik yang 

tidak dimiliki oleh pesaing. Keunggulan bersaing produk atau kinerja 

produk menjadi terabaikan oleh para pimpinan perusahaan IKM Mebel 

ekspor Jepara sebagai kunci utama untuk dapat lolos dari seleksi alam. 

Mereka terfokus pada kebutuhan mendesak untuk tetap hidup, yang 

mengarahkan mereka pada persaingan harga, yang tanpa mereka sadari 

merupakan jalan menuju kepada kematian. Kondisi ini diperburuk 

dengan harapan yang mereka bangun terhadap peran Disperindag dan 

Asmindo terhadap kelangsungan hidup mereka.  

Bersama dengan Disperindag dan Asmindo, IKM Mebel ekspor 

Jepara menempuh berbagai cara untuk meningkatkan kinerja 

produknya, namun belum menampakkan hasilnya. Hal ini disebabkan 

karena mereka fokus pada pembenahan masalah eksternal seperti 

kelangkaan bahan baku khususnya kayu jati, efektivitas interaksi 

kelembagaan dan pola persaingan, bukan pembenahan permasalahan 

internal seperti pembangunan budaya inovasi. Tanpa keberadaan 

budaya inovasi di dalam perusahaan, produk yang memiliki 

keunggulan bersaing tidak akan pernah dimiliki oleh perusahaan. Hal 
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ini disebabkan karena produk yang khas dan unik merupakan hasil 

akhir dari budaya inovasi, atau dengan kata lain tanpa budaya inovasi, 

produk yang khas dan unik tidak akan pernah diawali apalagi diakhiri. 

Hal ini pernah diungkapkan oleh Andre Sundriyo (Division of 
Marketing & Promotion Head Asmindo), sebagai berikut: 

”Para pembeli dari pasar ekspor tradisional seperti AS dan 
Eropa hanya memiliki waktu sebentar untuk mengikuti 
pameran mebel dari satu Negara ke Negara lainnya. Hal ini 
karena jadwal pameran tersebut memang tidak lama. Untuk 
itulah produsen harus menampilkan kualitas desain yang 
sangat unik untuk memikat pembeli yang tidak punya 
banyak waktu. Indonesia kaya sumber daya alam yang dapat 
menunjang industri mebel, Namun secara desain para 
pengusaha mayoritas selalu membuat sesuai dengan pesanan 
pembeli, sehingga yang terjadi mereka tidak memiliki 
kekhasan dalam mendesain sebuah produk mebel”. 

Sudah saatnya bagi IKM Mebel ekspor Jepara untuk menapaki 

konsep “creative economy” yang telah dikenalkan oleh banyak pesaing 

manca negaranya, yaitu penekanan kinerja produk pada nilai terutama 

penggabungan fungsi dan estetika sehingga produknya dinilai tinggi di 

pasar dunia. Konsep creative economy hanya dapat diterapkan apabila 

IKM mebel ekspor Jepara memiliki pijakan yang kuat bagi tumbuh dan 

kembangnya konsep tersebut, yaitu “budaya inovasi”.    

Hasil penelitian ini menawarkan suatu pendekatan alternatif 

bagi IKM mebel ekspor Jepara, bahwa kemampuan mereka melakukan 

inovasi berasal dari internal perusahaan. Tanpa pembenahan internal 

perusahaan maka IKM mebel ekspor Jepara hanya akan 

memerangkapkan dirinya pada pesanan. Satu hal yang sangat penting 

dan harus diperhatikan, ketika IKM mebel ekspor Jepara ingin 

meningkatkan kinerja produknya melalui inovasi adalah keberadaan 

budaya inovasi di dalam perusahaan mereka. Budaya inovasi menjadi 

sangat penting bagi IKM mebel ekspor Jepara, karena tingginya kinerja 

produk mereka ditentukan oleh kemampuan mereka untuk menerima 

dan melakukan hal – hal yang baru secara kreatif, yang berdampak 

pada peningkatan kemampuan untuk menterjemahkan gagasan 

menjadi operasional praktis dan aplikatif bagi konsumen. 
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Oleh sebab itu pengembangan budaya inovasi yang terdiri dari 

daya dan aktivitas inovasi (Hurley dan Hult, 1998),  menjadi fokus 

dalam penelitian ini, sejauh mana pengaruh daya dan aktivitas inovasi 

terhadap peningkatan kinerja produk IKM Mebel ekspor Jepara. Di sisi 

lain hasil penelitian ini juga menawarkan sisi pandang yang berbeda 

tentang pembangunan daya dan aktivitas inovasi. Daya dan aktivitas 

inovasi yang biasanya dibangun melalui program pelatihan atau 

pendidikan, ataupun program yang lain yang bersifat top down, 

dikembangkan melalui pendekatan development from within, yaitu 

dikembangkan berdasarkan pada trust yang telah dimiliki oleh IKM 

mebel ekspor Jepara meskipun belum disadari dan diberdayakan keber-

adaannya secara optimal. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini mena-

warkan pendekatan alternatif peningkatan kinerja produk melalui pola 

hubungan antara trust, daya dan aktivitas inovasi dan kinerja produk, 

yang membentuk suatu model peningkatan kinerja produk. 

Belum terdapat satupun peneliti yang mencoba mengembang-

kan model peningkatan kinerja produk, seperti yang dilakukan oleh 

penelitian ini. Alasan inilah yang mendasari keberanian diri peneliti 

untuk menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan suatu 

pendekatan alternatif peningkatan kinerja produk. Hal ini disebabkan 

karena penelitian ini fokus pada pengembangan internal perusahaan 

yang sering diabaikan oleh perusahaan dalam peningkatan kinerja 

produk mereka. Selain itu penelitian ini juga mendasarkan pada agenda 

penelitian mendatang hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

pembangunan trust, pemberdayaan daya dan aktivitas inovasi dan 

peningkatan kinerja produk. 

Hal terakhir yang ditawarkan oleh hasil penelitian ini adalah 

tolok ukur dari kinerja produk, yang fokus pada kinerja produk non 

keuangan. Hal ini dilandasi alasan bahwa kebanyakan perusahaan 

terjebak pada ukuran keuangan ketika mengukur kinerja produk 

mereka. Menurut mereka ukuran keuangan untuk kinerja produk lebih 

konkrit, namun mereka tidak menyadari bahwa ukuran keuangan 

tidak dapat digunakan untuk menjelaskan seberapa jauh inovasi telah 

dilakukan oleh perusahaan terkait dengan produknya. Hal ini juga 
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terjadi pada IKM mebel ekspor Jepara, ukuran keuangan seperti tingkat 

keuntungan, nilai dan volume penjualan, yang dijadikan tolok ukur 

produknya, ternyata menjebak IKM Mebel ekspor Jepara, dalam 

ketidakmampuan produk untuk merespon kebutuhan konsumennya.  

Berdasarkan uraian ini dan agenda penelitian mendatang 

Verhees dan Muelendberg (2004), Greve (2007); Gima dan Murray 

(2007); Tien dan Lie (2007); Panayades dan Lun (2009); Hernaus dkk 

(2010); dan Man (2010), penelitian ini menawarkan suatu pendekatan 

alternatif bagi tolok ukur peningkatan kinerja produk.  

Ke tujuh peneliti di atas sependapat bahwa untuk penelitian 

mendatang sebaiknya para peneliti menggunakan kinerja produk 

sebagai ukuran kinerja yang dihasilkan dari hasil inovasi, meskipun 

dengan perspektif yang berbeda.  Verhees dan Muelendberg (2004) 

menyarankan bahwa ketika pemilik perusahaan memiliki komitmen 

yang tinggi terhadap inovasi maka ukuran kinerjanya yang paling tepat 

adalah kinerja produk, karena kinerja produk merupakan hasil nyata 

dari inovasi. Mendukung Verhees dan Muelendberg (2004), Gima dan 

Murray (2007) menyarankan bahwa kinerja produk merupakan ukuran 

kinerja non keuangan yang paling sesuai untuk mengukur hasil inovasi. 

Greve (2007) lebih menekankan pada kinerja produk sebagai tolok 

ukur kinerja yang lebih riil sebagai hasil dari aktivitas inovasi seperti 

kinerja produk, karena inovasi produk lebih cenderung pada proses 

bukan pada hasil. Mendukung ke tiga ahli di atas Tien dan Lie (2007) 

menyarankan untuk menggunakan ukuran kinerja produk dengan 

mengukur kemampuan produk untuk lebih unggul dibanding pesaing 

dan kesesuaiannya dengan kebutuhan konsumen. Serupa tapi tak sama 

Panayades dan Lun (2009) menyarankan kinerja produk untuk 

mengukur kinerja hasil akhir yang mampu menyumbang pada 

peningkatan ekonomi perusahaan. 

Hernaus dkk (2010) menyarankan, agar para peneliti 

mendatang tidak menggunakan kinerja keuangan, karena tidak mampu 

mencerminkan hasil yang diperoleh dari aktivitas inovasi yang dalam 

hal ini adalah pembelajaran eksploratif. Hal ini disebabkan karena 
dalam pembelajaran eksploratif terjadi perubahan perilaku dan kognitif 
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maka ukuran kinerja yang paling baik adalah produk yaitu hasil yang 

diperoleh dari proses pembelajaran eksploratif. Man (2010), sependapat 

dengan Hernaus dkk (2010), menyatakan untuk penelitian mendatang 

sebaiknya peneliti menggunakan ukuran non keuangan untuk 

mengukur kinerja perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, bab ini akan dipisahkan ke dalam 

dua bahasan, yang terkait dengan pendekatan alternatif peningkatan 

kinerja produk, yaitu: (1) Pembangunan trust; dan (2) Peningkatan 

kinerja produk melalui daya dan aktivitas inovasi yang diberdayakan 

oleh trust. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang 

pendekatan alternatif peningkatan kinerja produk yang diajukan dalam 

penelitian ini, disajikan dalam 2 model sebagai berikut: 
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Gambar di atas menunjukkan model hasil para peneliti 

terdahulu terkait dengan peningkatan kinerja produk, melalui 

pemberdayaan daya dan aktivitas inovasi oleh trust. Gambar di bawah 

ini menunjukkan model pendekatan alternatif yang diajukan dalam 

penelitian ini, berdasarkan pada agenda  penelitian mendatang para 

peneliti terdahulu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 
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Pendekatan Alternatif Pembangunan Trust 

Tsai dan Ghossal (1998), Liao dan Welsch (2004), Striukova dan 

Rayna (2008), dan Utami dkk (2009), mengembangkan model 

pembangunan trust sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6.3 

 Model Pembangunan Trust (Penelitian Terdahulu) 

Para peneliti di atas meyakini bahwa trust merupakan salah 

satu dimensi dari modal sosial, yang dapat dibangun melalui dua 

dimensi modal sosial lainnya, yaitu: modal sosial struktural dan modal 

sosial kognitif. Dimana ke tiga dimensi modal sosial ini saling terkait 

satu sama lain. Di satu sisi trust tidak dapat dilacak keberadaaan apabila 

tidak terdapat hubungan struktural yang dibangun. Di sisi lain trust 
tidak akan tumbuh apabila tidak terdapat kemauan untuk berbagi 

cerita, visi dan nilai.  

Tsai dan Ghossal (1998) menunjukkan bahwa modal sosial 

kognitif memiliki pengaruh lebih besar dan lebih signifikan terhadap 

pembangunan trust, dibanding modal sosial struktural. Hal ini terjadi 

karena bentuk modal sosial struktural yang digunakan oleh mereka 

adalah hubungan struktural antar perusahaan. Akibatnya proses 

pembangunan trust lebih banyak memiliki kendala.  

Hasil penelitian Liao dan Welsch menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan interaksi antara modal sosial struktural, modal 
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sosial kognitif dan trust, dimana modal sosial struktural berpengaruh 

positif terhadap modal sosial kognitif yang mendorong keberadaan 

trust dalam perusahaan. Hasil penelitian Utami dkk (2009) memiliki 

hasil yang berbeda, yaitu bahwa hanya modal sosial struktural yang 

berpengaruh terhadap keberadaan trust, sedangkan modal sosial 

kognitif tidak memiliki pengaruh terhadap keberadaan trust.  
Sementara, Striukova dan Rayna dalam penelitiannya, menunjukkan 

adanya hubungan timbal balik antara modal sosial struktural, kognitif 

dan trust. Satu hal yang menjadi catatan penting bagi para peneliti di 

atas adalah bahwa penelitian mendatang tidak boleh berhenti pada 

pembangunan trust, namun melanjutkannya pada bagaimana trust 
yang telah berhasil dibangun digunakan untuk menggerakkan budaya 

inovasi perusahaan. Oleh sebab itu ke empat penelitian di atas 

menyetujui tiga hal yaitu bahwa (1) trust dapat dibangun melalui baik 

modal sosial struktural maupun kognitif, (2) trust yang berhasil 

dibangun oleh perusahaan harus diukur kemampuannya dalam 

menggerakkan budaya inovasi perusahaan, (3) ketika budaya inovasi 

menjadi tujuan akhir dari pembangunan trust, maka modal sosial 

kognitif yang berupa berbagi cerita, visi dan nilai sebaiknya digantikan 

oleh solidaritas (keiklasan untuk mencapai tujuan bersama). 

 Hal yang perlu digarisbawahi dari hasil penelitian di atas 

adalah bahwa ketika trust dibangun untuk menggerakkan inovasi 

perusahaan, hubungan antar perusahaan tidak mampu menjadi 

landasan yang kuat bagi tumbuhnya trust. Hal ini disebabkan karena 

pada hubungan antar perusahaan tumbuhnya trust berdasarkan pada 

perhitungan “untung – rugi”, ketika ke dua belah pihak merasa 

diuntungkan maka akan tumbuh trust, namun ketika yang terjadi hal 

yang sebaliknya maka distrust yang akan tumbuh. Selain itu 

tumbuhnya trust menuntut hubungan yang lebih dari hubungan 

pimpinan perusahaanial, namun juga antar departemen dan bahkan 

antara pimpinan perusahaan dan karyawannya. Selain itu untuk 

menumbuhkan trust sebagai penggerak inovasi perusahaan, berbagi 

cerita, visi, dan nilai tidaklah cukup, melainkan harus dibangun dasar 

yang kuat bagi tumbuhnya trust. Dasar tersebut adalah keiklasan untuk 
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berbagai, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan 

pribadi, yang dikenal dengan nama “solidaritas”. 

Oleh sebab itu dalam agenda penelitian mendatangnya, Tsai 

dan Ghossal (1998), Liao dan Welsch (2004), Striukova dan Rayna 

(2008), dan Utami dkk (2009) menyarankan memaknai modal sosial 

struktural sebagai hubungan struktural antar individu di dalam 

perusahaan khususnya hubungan pimpinan perusahaan dan 

karyawannya, yang diukur pengaruhnya terhadap keberhasilan 

pembangunan trust. Ditambah dengan pendapat solidaritas sebagai 

variabel anteseden disamping modal sosial struktural dalam 

pembangunan trust (Adler dan Kwon, 2002; Tsai dan Ghossal, 1998; 

Gima dan Murray, 2007; dan Utami dkk, 2009). 

Alasan di atas mendasari penelitian ini dalam mengembangkan 

pendekatan alternatif pembangunan trust, yaitu: menggunakan modal 

sosial struktural dalam bentuk hubungan pimpinan perusahaan dengan 

karyawannya, yang selama ini banyak diabaikan oleh para peneliti 

sebelumnya, dan menggunakan solidaritas, karena belum terdapat 

penelitian yang menggunakan solidaritas sebagai variabel pengaruh 

tumbuhnya trust dalam perusahaan.  

Model pendekatan alternatif pembangunan trust yang ditawar-

kan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6.4 

 Model Pendekatan Alternatif Pembangunan Trust 
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Trust Further research : 
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Kwon (2002), Gima dan Murray (2007), 

dan Utami dkk (2009). 
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Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa solidaritas yang 

dimiliki oleh IKM mebel ekspor Jepara berpengaruh positif terhadap 

pembangunan trust, meskipun pengaruhnya lebih rendah 

dibandingkan dengan modal sosial struktural. Untuk lebih jelasnya 

pendekatan alternatif pembangunan trust pada IKM mebel ekspor 

Jepara dapat dijelaskan melalui pembangunan trust melalui modal 

sosial struktural dan solidaritas. 

Terdapat tiga jenis trust yang dibangun oleh IKM mebel ekspor 

Jepara baik melalui modal sosial struktural maupun solidaritas yaitu: 

competence trust (kepercayaan pimpinan perusahaan pada karyawan 

bahwa memiliki kepakaran sesuai bidangnya dan kepercayaan 

pimpinan perusahaan pada karyawan bahwa karyawan memiliki 

kompetensi teknologi); integrity trust (kepercayaan pimpinan 

perusahaan pada karyawan bahwa  karyawan memiliki visi ke depan 

dan kepercayaan pimpinan perusahaan pada karyawan bahwa 

karyawan memiliki kapabilitas untuk berkembang dan belajar secara 

kontinyu); dan benevolence trust (kepercayaan pimpinan perusahaan 

pada karyawan bahwa karyawan selalu memenuhi janjinya dan 

kepercayaan pimpinan perusahaan pada karyawan bahwa karyawan 

selalu memikirkan apa yang bermanfaat secara keseluruhan). 

Di bawah ini akan dijelaskan pembangunan trust melalui 

modal sosial struktural dan solidaritas pada kasus IKM mebel ekspor 

Jepara. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan “perusahaan” pada 

penjelasan ini adalah IKM mebel ekspor Jepara. 

Pembangunan Trust Melalui Modal Sosial Struktural 

Terdapat empat indikator modal sosial struktural yang 

digunakan untuk membangun trust yaitu: karyawan memiliki 

hubungan yang erat dengan pimpinan perusahaan, keeratan hubungan 

karyawan - pimpinan perusahaan mampu menghasilkan komunikasi 

yang efektif, keeratan hubungan karyawan - pimpinan perusahaan 

mampu menghasilkan komunikasi yang efisien, keeratan hubungan 

karyawan - pimpinan perusahaan membuka kesempatan bagi 

karyawan untuk belajar dari pimpinanya.  
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Hasil analisis menunjukkan bahwa hanya dua dari ke empat 

indikator modal sosial struktural yang efektif menyumbang 

keberhasilan pembangunan baik competence, integrity maupun 

benevolence trust, yaitu: keeratan hubungan antara pimpinan 

perusahaan dan karyawannya dan keeratan hubungan yang mampu 

menghasilkan komunikasi yang efisien. Hasil ini dapat dijelaskan 

sebagai berikut:   

Keeratan hubungan antara pimpinan perusahaan dan 

karyawannya yang membawa pada efisiensi komunikasi merupakan 

pijakan yang kuat bagi tumbuhnya trust. Hal ini disebabkan karena 

ketika pimpinan perusahaan dan karyawan membangun hubungan 

maka pimpinan perusahaan rela menerima risiko dari hubungan yang 

dibangunnya atau merentankan diri terhadap perlakuan tidak adil dari 

karyawannya. Kerelaan pimpinan perusahaan ini dilandasi dengan 

adanya kepercayaan bahwa semua karyawan yang terikat di dalam satu 

hubungan tidak akan bertindak mengambil keuntungan atas 

kerentanan yang dimiliki oleh pimpinan perusahaan. Lebih – lebih 

apabila hubungan yang mereka bangun bersifat individual dimana 

terdapat kesempatan untuk mengenal satu sama lain dengan lebih baik. 

 Keeratan hubungan antara pimpinan perusahan dengan 

karyawan yang mampu mencapai efisiensi komunikasi bukan saja 

membuka kesempatan bagi pimpinan perusahaan dan karyawannya 

untuk saling mengenal, melainkan juga menumbuhkan empati dan 

dukungan dari karyawan terhadap apa yang menjadi tujuan pimpinan 

perusahaan. Empati dan dukungan merupakan emosi yang tumbuh dari 

eratnya hubungan yang dibangun, dimana emosi ini merupakan 

embrio dari trust. Semakin kuat emosi yang tumbuh dalam eratnya 

hubungan antara pimpinan dan karyawan yang membawa pada 

efisiensi komunikasi, semakin menyuburkan trust.  

Emosi yang tumbuh dari eratnya hubungan antara pimpinan 

perusahan dan karyawan yang mengarahkan pada efisiensi komunikasi, 

dapat berbentuk toleransi. Tingginya toleransi yang terdapat  pada 

hubungan antara pimpinan perusahaan dan karyawan, tergantung pada 

hadir tidaknya trust di dalam hubungan tersebut. Ketika trust hadir 
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pimpinan perusahaan lebih bersedia memahami alasan dibalik 

kesalahan yang dibuat oleh karyawannya. Pemahaman akan alasan ini 

mencegah penilaian yang tergesa – gesa atau penilaian buruk pimpinan 

perusahaan terhadap karyawannya tanpa alasan yang jelas, oleh sebab 

itu toleransi pimpinan perusahaan terhadap kesalahan yang dilakukan 

oleh karyawannya akan semakin tinggi.  

Hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan trust adalah 

sifat dasar manusia yang membangun hubungan yaitu selalu bersikap 

rasional atau menghitung ”untung – rugi” dari hubungan yang 

dibangun. Demikian juga bagi pimpinan perusahaan yang membangun 

hubungan dengan karyawannya harus mewaspadai munculnya 

perilaku untung – rugi ini. Oleh sebab itu pimpinan perusahaan harus 

bersedia membuka kesempatan untuk mengenal karyawannya dengan 

baik, agar hubungan mereka menjadi erat. Keeratan hubungan ini 

diarahkan pada tumbuhnya efisiensi komunikasi. Hal ini disebabkan 

karena semakin efisien komunikasi yang dibangun akan membuka 

kesempatan pimpinan perusahaan untuk mengenal, berempati dan 

mendukung karyawannya, demikian sebaliknya. Ketika hal ini terjadi 

maka trust tidak saja hadir dalam hubungan yang dibangun oleh 

pimpinan perusahaan dengan karyawannya, melainkan juga tumbuh 

dan berkembang dengan baik. 

 Makna trust semakin jelas ketika hubungan yang dibangun 

antara pimpinan perusahaan dan karyawan semakin erat. Semakin 

eratnya hubungan antara pimpinan perusahaan dan karyawan ini tidak 

hanya mampu memperjelas makna trust akan kompetensi dan 

kepakaran karyawan, namun juga makna trust  akan integritas dan 

kebaikan hati karyawan. 

Keeratan hubungan yang menghasilkan efisiensi komunikasi 

menghantarkan pada keberhasilan pembangunan kepercayaan 

pimpinan perusahaan atas kepakaran dan kompetensi teknologi 

karyawan. Ketika karyawan memiliki kepakaran dan kompetensi 

teknologi, maka tidak dapat disangkal mereka tahu benar apa yang 

seharusnya dilakukan, sehingga mereka memiliki visi ke depan. Visi ke 

depan ini menjadi dasar karyawan untuk memegang dengan teguh janji 



Pendekatan Alternatif Peningkatan Kinerja Produk 

 229 

yang mereka ucapkan. Hal ini disebabkan karena pemenuhan janji 

adalah bukti kompetensi mereka. Bukti kompetensi ini bukan saja 

bermanfaat bagi diri mereka, melainkan juga diri orang lain bahkan 

keseluruhan perusahaan. Akumulasi dari semua ini adalah kapabilitas 

karyawan untuk selalu belajar dan berkembang, karena kapabilitas ini 

merupakan kebutuhan dasar bagi karyawan untuk selalu 

mengembangkan kepakaran dan kompetensi teknologi mereka. 

Pembangunan Trust melalui Solidaritas 

Terdapat empat indikator solidaritas yang digunakan sebagai 

faktor pengaruh pembangunan trust yaitu: pencapaian tujuan bersama 

lebih penting dari pemenuhan kebutuhan pribadi, pelaksanaan 

keputusan bersama meskipun terdapat perbedaan pendapat, 

pemecahan masalah bersama lebih baik dibanding pemecahan masalah 

individual, dan Komunikasi internal perusahaan berjalan secara efisien. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tiga dari empat 

indikator solidaritas yang berpengaruh terhadap pembangunan bukan 

saja competence trust, melainkan juga integrity dan benevolence trust 
yaitu: pelaksanaan keputusan bersama meskipun terdapat perbedaan 

pendapat, upaya pencapaian tujuan bersama dibanding dengan 

pemenuhan kebutuhan pribadi, dan efisiensi komunikasi internal. 

Pelaksanaan keputusan bersama seringkali menjadi tolok ukur 

utama bagi tumbuhnya trust dalam perusahaan. Hal ini disebabkan 

karena keputusan bersama hakekatnya, adalah hasil proses pemikiran 

bersama yang berupa pemilihan satu diantara beberapa alternatif, yang 

dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan perusahaan. Selain 

itu pengambilan keputusan bersama ini melibatkan seluruh anggota 

perusahaan. Dapat dikatakan keputusan bersama ditetapkan untuk 

memecahkan permasalahan yang ditimbulkan dari adanya perubahan-

perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar  perusahaan. 

Dengan kata lain pengambilan keputusan bersama ditujukan agar 

permasalahan yang menghambat laju pencapaian tujuan perusahaan 

dapat segera terpecahkan dan terselesaikan. Pelaksanaan keputusan 

bersama meskipun terdapat perbedaan pendapat, melindungi 

perusahaan dari pelaksanaan keputusan yang berdasarkan intuisi, 
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subyektifitas, dan sugesti. Alasan inilah yang mendasari bahwa 

pelaksanaan keputusan bersama menjadi pemicu tumbuhnya trust 
antara karyawan dan pimpinan perusahaan. 

Pelaksanaan keputusan bersama mengarahkan perusahaan pada 

pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan merupakan arah akhir yang 

ingin dicapai oleh semua anggota perusahaan. Arah akhir ini akan 

menjadi masalah jika masing – masing anggota perusahaan masih 

mementingkan kebutuhan pribadi mereka. Oleh sebab itu tujuan 

bersama harus menjadi ciri utama perusahaan terlepas dari adanya 

perbedaan kebutuhan – kebutuhan anggota perusahaan. Tidak dapat 

dibantah kebenarannya bahwa setiap individu yang bergabung di 

dalam satu perusahaan selalu membawa kebutuhannya bersama 

mereka. Sebagaian menjadikan perusahaan sebagai wadah untuk 

mengembangkan diri, menggunakan kekuasaan dan mendapatkan 

penghargaan, sebagaian lainnya menjadikan perusahaan sebagai wadah 

menambah pergaulan dan memanfaatkan waktu luang. Terlepas dari 

perbedaan yang mereka ingin penuhi, terdapat satu kesamaan dasar 

dari kebutuhan setiap anggota perusahaan, yang mereka upayakan 

dengan sungguh - sungguh untuk dipenuhi yaitu mencari keuntungan. 

Mendapatkan keuntungan menjadi titik tolak yang mengikat anggota 

perusahaan untuk memiliki tujuan bersama. Tujuan bersama ini 

dijadikan tujuan kehidupan anggota perusahaan, karena sekali tujuan 

bersama gagal dicapai, maka keuntunganpun sirna. 

Kesadaran akan pentingnya pencapaian tujuan bersama ini, 

merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya keiklasan. Keiklasan 

yang dimaksud adalah  keiklasan dari pimpinan perusahaan dan 

karyawannya untuk lebih mementingkan pencapaian tujuan bersama 

dibanding dengan pemenuhan kebutuhan pribadi mereka. Pencapaian 

tujuan bersama semacam ini menandai berhasinya trust antara 

pimpinan perusahaan dengan karyawannya.  

Tujuan bersama, menjadi dasar komunikasi internal para 

anggota perusahaan terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan. 

Komunikasi internal dilakukan melalui pertukaran informasi dan 

gagasan di dalam organisasi, untuk mencapai tujuan bersama. 
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Komunikasi internal merupakan aktivitas perusahaan yang sangat 

penting, karena sesama anggota perusahaan berinteraksi dengan cara 

melakukan komunikasi. Bahkan anggota perusahaan melaksanakan 

tugasnya dengan melakukan komunikasi. Komunikasi internal yang 

efisien adalah komunikasi yang dilakukan dengan penggunaan waktu, 

energi dan biaya yang minimal.   

Efisiensi komunikasi internal ini dapat dilihat dari cara  

komunikasi yang praktis, berdasar fakta dan jelas maksudnya. Efisiensi 

komunikasi internal mendorong pimpinan perusahaan dan karyawan 

mencapai pemahaman bersama. Pemahaman bersama ini merangsang 

karyawan dalam pelaksanaan tugas secara kreatif, dimana kreatifitas ini 

dipercaya oleh pimpinan perusahaan sebagai  upaya pelaksanaan tugas 

yang lebih baik. Selain itu efisiensi komunikasi internal ini mampu 

menghilangkan hambatan komunikasi, yang diantaranya adalah 

perbedaan persepsi yang menyebabkan pesan yang diterima diartikan 

secara berbeda. Perbedaan persepsi ini bisa disebabkan karena adanya 

perbedaan minat, kepentingan, umur, pendidikan, status sosial, posisi 

ekonomi, agama atau pengalaman hidup yang jauh berbeda. Perbedaan 

persepsi ini membuat karyawan menyaring informasi berdasarkan 

minat dan kepentingannya, dan mengabaikan informasi yang lain, 

yang tidak sesuai dan mengakibatkan karyawan melakukan tindakan 

yang tidak diminta oleh pimpinan perusahaan. Oleh sebab itu dapat 

dikatakan bahwa komunikasi internal yang berjalan secara efisien 

mampu mendorong tumbuh kembangnya trust dengan baik dalam 

perusahaan. 

 

Pendekatan Alternatif Peningkatan Kinerja Produk 
melalui Aktivitas dan Daya Inovasi 

Ketika perusahaan berusaha meningkatkan kinerja produknya 

melalui pemberdayaan budaya inovasi yang berada dalam dirinya, 

maka kinerja produk dimaknai sebagai hasil karya perusahaan yang 

bukan saja lebih unggul dibanding pesaing namun juga sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Kinerja  produk yang sesuai dengan kebutuhan 
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konsumen adalah kinerja produk yang mampu menutup lubang 

harapan konsuemn. Upaya perusahaan untuk menghasilkan kinerja 

produk untuk memenuhi harapan konsumen tidaklah mudah. Hal ini 

disebabkan karena harapan konsumen bukanlah sesuatu yang tetap 

melainkan selalu berubah sangat cepat dan seringkali tidak disadari 

oleh perusahaan. Oleh sebab itu pada saat perusahaan harus berusaha 

secara kreatif menciptakan nilai tambah pada produk yang 

dihasilkannya, sehingga produk selalu dapat dibedakan dengan produk 

pesaing (being different). Nilai tambah (value added) inilah yang 

merupakan kinerja produk sebenarnya. 

Menciptakan nilai tambah bagi produk, yang terus menerus 

tidaklah mudah bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena nilai 

tambah bagi produk berarti penguasaan pengetahuan baru bagi 

perusahaan. Peran pengetahuan terhadap peningkatan kinerja produk 

perusahaan menghadapkan perusahaan pada  pilihan “menguasai 

pengetahuan atau keluar dari pasar”. Satu hal yang sangat penting dan 

harus disadari oleh perusahaan adalah bahwa “pengetahuan” 

sebenarnya dapat menjadi jembatan penghubung antara kinerja produk 

dengan harapan konsumen. Atau dapat dikatakan bahwa pengetahuan 

dapat dijadikan sebagai ramuan utama untuk menciptakan keunggulan 

bersaing perusahaan melalui kinerja produk yang dihasilkannya. Dapat 

dikatakan bahwa pengetahuan merupakan sumberdaya stratejik 

perusahaan, berbeda dengan sumberdaya lain yang dimiliki 

perusahaan. Perbedaan ini terletak pada kemampuan pengetahuan 

untuk menarik pengetahuan lain atau pengetahuan baru dan 

mengkombinasikan sumberdaya-sumberdaya lain untuk menghasilkan 

kemampuan baru.   

Pengetahuan dapat diciptakan oleh perusahaan melalui 

aktivitas inovasi individu-individu dalam perusahaan, dimana aktivitas 

inovasi ini mengerucut pada dua bentuk yaitu pembelajaran dan 

transfer pengetahuan. Semakin dinamis pembelajaran dan transfer 

pengetahuan semakin tinggi kinerja inovasi perusahaan. Dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran dan transfer pengetahuan merupakan 

usaha perusahaan untuk menciptakan pengetahuan baru, menyebarkan 
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pengetahuan tersebut ke seluruh perusahaan, dan memanfaatkan 

pengetahuan tersebut untuk menghasilkan produk yang berbeda 

dengan pesaing dan memiliki keunggulan bersaing. Satu hal yang harus 

disadari oleh perusahaan, ketika perusahaan melakukan aktivitas 

inovasi maka, perusahaan harus juga mengiringi kegiatan ini dengan 

pemberdayaan daya inovasi agar kinerja produk yang dihasilkannya 

dapat maksimal. Hal ini disebabkan karena daya inovasi merupakan 

ukuran perusahaan dalam mengadopsi ide-ide baru lebih awal 

dibandingkan perusahaan lain. Dalam hal ini daya inovasi 

menunjukkan perubahan perilaku yang nyata bukan sekedar 

perubahan kognitif maupun sikap terhadap pengembangan produk 

perusahaan ke arah produk yang berkinerja lebih. 

 Penciptaan pengetahuan melalui aktivitas dan daya inovasi ini 

akan sangat efektif jika terdapat trust di dalam perusahaan tersebut. 

Hal ini dapat dipahami karena trust merupakan perekat aktivitas 

inovasi individu-individu di dalam perusahaan, di satu sisi di sisi lain 

trust mendorong perilaku perusahaan dalam mengadopsi ide-ide baru 

ke arah keterbukaan terhadap implementasi ide-ide baru tersebut 

dalam pengembangan produk mereka. Oleh sebab itu dapat dikatakan 

bahwa tanpa trust, baik daya dan aktivitas inovasi tidak dapat 

diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kinerja produk 

perusahaan. 

Para peneliti terdahulu telah berupaya menggali hubungan 

antara trust, daya dan aktivitas inovasi dan kinerja. Hanya saja mereka 

lebih tertarik untuk meneliti tentang kinerja perusahaan yang lebih 

cenderung pada kinerja keuangan. Selain itu ketika mengkaji aktivitas 

inovasi yang berupa pembelajaran dan transfer pengetahuan, mereka 

cenderung menggunakan dimensi tunggal untuk pembelajaran. 

Hubungan antara trust, daya inovasi, pembelajaran, transfer 

pengetahuan dan kinerja hasil para peneliti terdahulu dapat 

digambarkan ke dalam model sebagai berikut: 
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Gambar 6.5 

Model Hubungan Trust, Daya Inovasi, Pembelajaran, Transfer Pengetahuan 

dan Kinerja Perusahaan 

Dapat dikatakan bahwa tanpa trust, daya inovasi yang menjadi 

budaya inovasi perusahaan tidak dapat diberdayakan, yang artinya 

perusahaan akan kesulitan untuk mengeksploitasi peluang pasar 

dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan konsumen. 

Dapat dikatakan bahwa trust landasan yang menumbuhkan kebebasan 

berekspresi yang merupakan proses inti dari tergeraknya daya inovasi 

(Poumaras dan Lazakidou, 2008), selain itu trust menjadi dasar 

pemberdayaan kemampuan penciptaan keunikan produk (Ellonen dkk, 

2008). Trust seringkali memiliki peran ganda dalam menggerakkan 

daya inovasi, di satu sisi trust berperan sebagai prediktor tergeraknya 

daya inovasi (Panayades dan Lun, 2009), di sisi lain trust berperan 

sebagai perekat yang mengikat keseluruhan individu dalam perusahaan 

untuk memberdayakan daya inovasi (Golipour dkk, 2010).  

Bukan hanya daya inovasi, pembelajaran pun tidak dapat 

berjalan secara efektif tanpa adanya trust. Tanpa trust pembelajaran 

tidak akan dapat berjalan dengan baik karena tidak tersedianya 
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tumpuan yang kuat bagi sandaran berjalannya pembelajaran (Politis, 

2003), selain itu tanpa hadirnya trust kemauan belajar tidak akan 

tumbuh maka pembelajaran pun gagal dilaksanakan (Mu dkk, 2008). 

Hal yang terpenting peran trust terhadap keberhasilan pembelajaran 

adalah bahwa trust menjadi pengikat antar individu dalam proses 

pembelajaran yang mereka lakukan (Gima dan Murray, 2007). 

Selain daya inovasi dan pembelajaran, trust juga berfungsi 

sebagai penggerak transfer pengetahuan, hal ini dapat dilihat pada 

fungsi trust dalam transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan 

diyakini sebagai proses kesediaan dan keiklasan untuk berbagi 

pengetahuan, dimana trust merupakan pemicu (trigger) dari keber-

langsungan proses tersebut. Trust bukan saja berfungsi sebagai 

penyedia iklim kondusif bagi kemauan individu dalam perusahaan 

untuk saling berbagi pengetahuan yang dimilikinya (Politis, 2003), 

namun juga memfasilitasi kelancaran  proses transfer pengetahuan 

berlangsung (Dhanaraj dkk, 2004). Bukan hanya itu trust mampu 

memudahkan transfer pengetahuan terjadi karena adanya rasa saling 

percaya (Levin dan Cross, 2004), selain itu trust mampu menumbuh-

kan kebaikan hati sumber pengetahuan untuk mentransfer pengeta-

huan yang dimilikinya kepada yang membutuhkannya (Bakker dkk, 

2006). Ketika kebaikan hati untuk mentransfer pengetahuan tumbuh 

maka trust mendorong tumbuhnya keinginan untuk membalas kebaik-

an tersebut dengan pola yang sama (Rhodes dkk, 2008 dan Zhang dkk, 

2010). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa trust merupakan sarana 

proses transfer pengetahuan. (Mu dkk, 2008), dan antesenden bagi 

transfer pengetahuan (Lufio dkk, 2009; Järvenpää dan Immonen, 2009). 

Daya inovasi yang digerakkan oleh trust dapat digunakan 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Peran daya inovasi yang 

digerakkan oleh trust terhadap peningkatan kinerja perusahaan tidak 

dapat ditolak kebenarannya. Hal ini disebabkan karena daya inovasi 

menumbuhkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk 

yang tambil beda dalam memenuhi kebutuhan konsumennya (Verhees 

dan Muelenberg, 2004). Di satu sisi daya inovasi produk yang 

merupakan salah satu dimensi dari daya inovasi memampukan 
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perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkinerja tinggi 

sehingga meningkatkan kinerja perusahaan (Tien dan Lie, 2007). Di sisi 

lain dimensi daya inovasi lainnya seperti daya inovasi stratejik 

melengkapi daya inovasi produk dalam peningkatan kinerja 

perusahaan (Luk dkk, 2008).  Sebenarnya semua dimensi dari daya 

inovasi merupakann kunci yang sangat penting dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan, karena daya inovasi memampukan perusahaan 

untuk menghadapi ketidakpastian peluang pasar (Panayades dan Lun, 

2009). Selain itu daya inovasi mampu meningkatkan kemampuan 

perusahaan untuk melakukan efisiensi produksi mereka (Man, 2010).  

Sama dengan daya inovasi, pembelajaran yang digerakkan oleh 

trust juga mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Pembelajaran 

diyakini sebagai senjata pengubah ketidakpastian menjadi kepastian 

(Greve, 2007), dan penambah cadangan pengetahuan yang telah 

dimiliki (Gima dan Murray, 2007). Oleh sebab itu dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran merupakan sumber keunggulan bersaing perusa-

haan (Hernauss dkk, 2010), disamping itu pembelajaran mampu 

meningkatkan asimilasi pengetahuan baru dan mengaplikasikannya ke 

wujud komersial (Martinkenaite, 2011). 

Pembelajaran dan transfer pengetahuan merupakan dua 

dimensi aktivitas inovasi yang tidak terpisahkan dalam peningkatan 

kinerja perusahaan. Berbeda dengan pembelajaran yang mengasimilasi-

kan pengetahuan, transfer pengetahuan berupaya untuk mengasosiasi-

kan pengetahuan untuk menghasilkan pengetahuan yang benar-benar 

baru bagi perusahaan yang menjadi dasar peningkatan kinerja 

perusahaan (Yli-Renko dkk, 2001). Baik pengetahuan yang bersifat 

tacit maupun eksplisit dapat ditransfer untuk mengefisienkan pengem-

bangan produk baru yang dilakukan oleh perusahaan (Dhanaraj dkk, 

2004), dan mengarahkan pada hasil produksi yang lebih baik (Rhodes 

dkk, 2008), sehingga tidak dapat dibantahkan kebenarannnya bahwa 

transfer pengetahuan memiliki peran krusial dalam peningkatan 

kinerja perusahaan (Martinkenaite, 2011).  

 Hal yang menarik dari penelitian terdahulu terkait dengan 

hubungan  antara trust, daya inovasi, pembelajaran, transfer 
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pengetahuan dan kinerja produk adalah kesepakatan mereka tentang 

agenda penelitian mendatang. Terdapat dua hal yang disarankan dalam 

agenda penelitian mendatang mereka. Pertama, menggunakan 

pembelajaran eksploratif sebagai pengganti dari pembelajaran yang 

diukur pengaruhnya terhadap kinerja produk (Politis, 2003;  Mu dkk, 

2008; Gima dan Murray, 2007; Greve, 2007; Hernauss dkk, 2010; dan 

Martinkenaite, 2011). Ke dua, menggunakan kinerja produk sebagai 

pengganti dari kinerja perusahaan atau kinerja yang bersifat keuangan 

(Verhees dan Muelenberg, 2004; Tien dan Lie, 2007; Luk dkk, 2008; 

Panayades dan Lun, 2009; Man, 2010; Greve, 2007; Gima dan Murray, 

2007; Hernauss dkk, 2010; Martinkenaite, 2011; Yli-Renko dkk, 2001; 

Dhanaraj dkk, 2004; dan Rhodes dkk, 2008).  

Agenda penelitian mendatang para peneliti terdahulu ini 

dijadikan dasar bagi pengembangan model penelitian ini sebagai 

pendekatan alternatif peningkatan kinerja produk. Model pendekatan 

alternatif peningkatan kinerja produk yang dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.6 

Model Hubungan Trust, Daya Inovasi, Pembelajaran Eksploratif, Transfer 
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Seperti industri kecil berbasis teknologi lainnya IKM Mebel 

ekspor Jepara, melakukan aktivitas inovasinya dalam bentuk 

pengembangan produk baru mereka. Dalam pengembangan produk 

baru terdapat dua kegiatan inti yang dilakukan oleh IKM mebel ekspor 

Jepara yaitu transfer pengetahuan dan pembelajaran eksploratif.  Baik 

pembelajaran eksploratif dan transfer  pengetahuan tidak saja mampu 

menciptakan peluang namun juga mampu memberdayakan secara 

optimal sumberdaya yang telah dimiliki oleh perusahaan. Selain itu 

pembelajaran eksploratif dan transfer pengetahuan dapat menjadi 

upaya IKM Mebel ekspor Jepara melepaskan diri dari keterpurukan. 

Hal ini disebabkan karena pengetahuan baru yang diperoleh dari hasil 

pembelajaran eksploratif dan transfer pengetahuan merupakan dasar 

kemampuan IKM mebel ekspor Jepara untuk menghasilkan produk 

yang unik, lebih unggul dibanding pesaing dan sesuai kebutuhan 

konsumennya. Dengan kata lain pembelajaran eksploratif,  

disempurnakan dengan transfer pengetahuan sebagai aktivitas inovasi 

yang utuh, merupakan dasar keunggulan bersaing IKM mebel ekspor 

Jepara. Kondisi ini sesuai para peneliti terdahulu di atas yang 

menyatakan bahwa sudah seharusnya perusahaan menjadikan 

pembelajaran eksploratif dan transfer pengetahuan sebagai kegiatan 

dalam pengembangan produk baru yang berdampak pada keunggulan 

bersaing perusahaan.  

Menurut para pimpinan perusahaan IKM Mebel ekspor Jepara 

pembelajaran eksploratif tidak akan mampu meningkatkan kinerja 

produk jika tidak dibarengi dengan transfer pengetahuan. Bagi IKM 

Mebel ekspor Jepara pembelajaran eksploratif dan transfer 

pengetahuan seperti dua sisi mata uang, yang saling dibutuhkan 

keberadaannya dalam menghasilkan produk baru yang unik dan 

disukai oleh konsumen. Baik pembelajaran eksploratif maupun transfer 

pengetahuan saat ini dapat dikatakan menjadi aktivitas inovasi utama 

bagi IKM Mebel ekspor Jepara dalam pengembangan produk barunya.  

Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa trust berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap daya inovasi, pembelajaran eksploratif 

dan transfer pengetahuan, Trust memiliki pengaruh paling tinggi 
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terhadap pembelajaran eksploratif, sedangkan pengaruh trust paling 

rendah adalah pada daya inovasi. Hal ini berarti bahwa kemampuan 

trust untuk memberdayakan pembelajaran eksploratif lebih tinggi 

dibandingkan kemampuan trust untuk memberdayakan transfer 

pengetahuan dan daya inovasi 

Dapat dikatakan keberhasilan IKM mebel ekspor Jepara untuk 

menggerakkan pembelajaran eksploratif dan transfer pengetahuan 

sebagai aktivitas inovasi mereka, serta  daya inovasi tergantung pada 

keberadaan trust dalam proses penggerakkan tersebut. Dapat dikatakan 

bahwa trust merupakan poros penggerak pembelajaran eksploratif, 

transfer pengetahuan dan daya inovasi IKM Mebel ekspor Jepara. Hal 

ini disebabkan trust mampu menggerakkan setiap individu dalam IKM 

Mebel ekspor Jepara untuk berperan dalam pembelajaran eksploratif 

dan transfer pengetahuan. Karyawan cenderung melibatkan dirinya ke 

dalam proses inovasi, karena mereka dipercayai pimpinan perusahaan 

bahwa mereka mampu menyumbangkan ide dan saran, yang berguna 

bagi kepentingan bersama. Trust membuat pimpinan perusahaan dan 

karyawan yang terlibat dalam pembelajaran eksploratif dan transfer 

pengetahuan saling percaya. Pimpinan perusahaan tidak akan 

mengambil keuntungan dari ide dan saran karyawan ataupun 

sebaliknya. Akibatnya aktivitas inovasi bukan saja berdampak positif 

terhadap IKM Mebel ekspor Jepara namun juga akan berdampak positif 

terhadap karyawan yang melakukan pembelajaran eksploratif dan 

transfer pengetahuan. Peran trust terhadap pembelajaran eksploratif 

dan transfer pengetahuan menjadi signifikan ketika pimpinan 

perusahaan percaya bahwa karyawannya memiliki bukan saja 

kepakaran dan kompetensi, namun juga visi ke depan, kemauan belajar 

secara kontinyu,  dan selalu memenuhi janjinya.  

Trust bukan saja mampu menggerakkan pembelajaran 

eksploratif dan transfer pengetahuan pada IKM Mebel ekspor Jepara 

namun juga daya inovasinya. Kemampuan IKM Mebel ekspor Jepara 

untuk membangun trust akan memiliki dampak positif terhadap daya 

inovasinya. Hal ini disebabkan trust yang dibangun mampu 
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menggerakkan daya inovasi melalui peningkatan efisiensi dan 

efektivitas komunikasi, kerjasama dan kolaborasi, dan komitmen.  

Oleh sebab itu membangun trust bagi IKM mebel Jepara sama 

artinya dengan membangun penggerak daya inovasi, pembelajaran 

eksploratif dan tranfer pengetahuan mereka, yang mengarah pada satu 

titik yaitu kinerja produk. Pembelajaran eksploratif dan transfer 

pengetahuan berbarengan dengan daya inovasi akan mampu 

menghasilkan produk yang unik dan memiliki nilai superior bagi 

konsumen yang telah tercatat sebagai faktor strategis yang mendorong 

peningkatan kinerja produk. Ke tiga kegiatan inti ini mampu 

menciptakan kombinasi baru dari pengetahuan dan sumberdaya, yang 

memberi nilai tambah produk. Kondisi ini bukan saja menjawab 

tantangan agenda penelitian mendatang para peneliti di atas, namun 

juga memperdalam hasil penelitian mereka. 

Di bawah ini akan dijelaskan peningkatan kinerja produk 

melalui pembelajaran eksploratif, transfer pengetahuan dan daya 

inovaasi yang digerakkan oleh trust pada kasus IKM mebel ekspor 

Jepara. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan “perusahaan” pada 

penjelasan ini adalah IKM mebel ekspor Jepara. 

Peningkatan Kinerja Produk Melalui Pembelajaran Eksploratif 
Yang Diberdayakan oleh Trust 

Hasil uji pengaruh menunjukkan bahwa dari enam indikator 

trust yang diajukan dalam penelitian ini terdapat empat indikator trust 
yang secara efektif menggerakkan pembelajaran eksploratif dan 

menjadi kunci keberhasilan pembelajaran eksploratif yaitu: 

kepercayaan pimpinan perusahaan bahwa karyawan memiliki 

kepakaran, kompetensi teknologi, visi ke depan, serta selalu menepati 

janjinya. Hasil ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Kepercayaan pimpinan perusahaan terhadap kepakaran, 

kompetensi teknologi dan visi ke depan karyawan merupakan pijakan 

dasar bagi setiap karyawan mengembangkan pengetahuan yang 

dimilikinya tanpa rasa takut salah, gagal ataupun dirugikan. Dimana 

pengembangan pengetahuan dilakukan melalui eksplorasi dan 
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mobilisasi yang hanya dapat dilakukan dengan kerjasama dan kemauan 

untuk berbagi dan belajar.  

Trust pimpinan perusahaan terhadap penepatan janji karyawan 

menumbuhkan rasa aman pada diri karyawan, dan menghilangkan 

beban atas kritikan. Hal ini mendorong karyawan untuk 

mengeksplorasi pengetahuan mereka baik terkait dengan teknologi dan 

konsumen, kemudian mengkemasnya dalam ide yang benar-benar baru. 

Dengan kata lain trust pimpinan perusahaan ini menyediakan situasi 

dimana karyawan dan pimpinan perusahaan merasa aman, secara 

psikologi nyaman untuk berbuat kesalahan, menawarkan dan 

menerima kritik, yang mendorong kearah eksplorasi pengetahuan. 

Trust pimpinan perusahaan terhadap visi ke depan karyawan 

meningkatkan interaksi dan kedekatan antara pimpinan perusahaan 

dan karyawan. Peningkatan interaksi dan kedekatan ini 

mengembangkan kemampuan karyawan untuk mengingat, 

mengevaluasi, dan mengeksplorasi pengetahuan yang tidak terdapat di 

buku secara efektif.   

Trust pimpinan perusahaan terhadap kepakaran dan 

kompetensi teknologi karyawan, mendorong karyawan melakukan 

pertukaran dan rekombinasi sumberdaya. Dorongan ini muncul karena 

karyawan tidak memiliki kekawatiran terhadap tekanan saling evaluasi 

sisi pandang. Hilangnya kekawatiran ini meningkatkan keinginan 

karyawan untuk menyarankan alternatif baru, dan memfasilitasi 

perolehan pengetahuan yang baru. 

Pemberdayaan pembelajaran eksploratif melalui trust menjadi 

dasar bagi perusahaan untuk meraih keunggulan bersaing 

berkesinambungan (sustainable competitive advantage) melalui kinerja 

produk mereka. Hal ini disebabkan karena keberhasilan pemberdayaan 

pembelajaran eksploratif  bukan sekedar memberikan kemampuan bagi 

perusahaan untuk memperbaiki dan mengembangkan kompetensi, dan 

teknologi yang telah ada, melainkan  memberikan kemampuan kepada 

perusahaan untuk melakukan eksperimen dan menggali informasi baru 

yang bahkan belum diketahui oleh perusahaan sebelumnya. Disamping 
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itu pembelajaran eksploratif itu sendiri merupakan proses belajar 

perusahaan, melalui berbagi nilai, absorpsi kapasitas, dan intergrasi 

kapabilitas. Proses belajar ini ditujukan untuk mendapatkan dan 

mengeksplorasi pengetahuan baru dimana pengetahuan baru tersebut 

seringkali tidak memiliki batas. Hal ini mendorong perusahaan untuk 

mendapatkan informasi yang sangat heterogen dan bahkan yang belum 

pernah diketahui sebelumnya, sehingga memperbaiki dasar 

keberagaman pengetahuan yang mendorong ke arah peningkatan 

kinerja produk yang lebih tinggi.  

Pembelajaran eksploratif yang diberdayakan melalui trust lebih 

mampu mengarahkan perusahaan pada penghasilan produk baru yang 

memiliki keunggulan bersaing, dengan mengkonfrontasikan antara 

keinginan perusahaan untuk selalu menciptakan produk baru dengan 

keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan. Konfrontasi 

ini mengefisienkan dan meningkatkan keberhasilan pemberdayaan 

pembelajaran eksploratif oleh trust.  

Keunggulan bersaing yang dimiliki oleh perusahaan, dampak 

dari pemberdayaan pembelajaran eksploratif, berupa kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan produk baru yang berbeda dengan 

pesaing dan disukai oleh konsumennya. Kemampuan ini diperoleh 

melalui pemberdayaan pembelajaran eksploratif dalam mendapatkan 

pengetahuan baru yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan kata-kata, 

melainkan melalui pengalaman dan eksperimen. Tingginya biaya yang 

dibutuhkan dalam pemberdayaan pembelajaran eksploratif tidak 

sebanding dengan hasil pembelajaran eksploratif yang memiliki 

dampak jangka panjang, bagi keuntungan perusahaan. Keberhasilan 

pemberdayaan pembelajaran eksploratif oleh trust menjadikan 

perusahaan mampu menciptakan produk yang unik yang akan 

bertahan dalam jangka panjang. Dapat dikatakan keberhasilan 

pemberdayaan pembelajaran eksploratif oleh trust berpengaruh 

signifikan terhadap peningkatan kinerja produk, yang diujikan 

kebenarannya dalam penelitian ini. 

Terdapat tiga jenis pembelajaran eksploratif yang diberdayakan 

oleh trust untuk meningkatkan kinerja produk perusahaan yaitu: (1) 
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Pencarian informasi yang mengarahkan pada pasar baru; (2) 

Pembelajaran berdasarkan pengalaman; dan (3)  Pembelajaran fokus 

pada perolehan pengetahuan baru melalui eksperimen. Di antara ke 

tiga ini pembelajaran fokus pada perolehan pengetahuan baru melalui 

eksperimen yang paling tinggi kemampuannya untuk meningkatkan 

kinerja produk. Hasil ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pembelajaran fokus pada perolehan pengetahuan baru melalui 

eksperimen, mampu meningkatkan kinerja produk dalam hal 

kesesuaiannya dengan kebutuhan konsumen, keunggulannya 

dibanding pesaing, keunikannya, serta keklasikannya dan 

keeleganannya. Kinerja produk ini menghantarkan perusahaan pada 

kemampuannya untuk memperluas pasar, meningkatkan penjualan, 

meningkatkan jumlah konsumen dan meningkatkan keuntungan. Hal 

ini melepaskan perusahaan dari jebakan pesanan, karena ketika  

memasuki pasar, mereka selalu menghadapi ketidakpastian apakah 

produk yang mereka hasilkan akan berhasil ataukah gagal. 

Keberhasilan produk di pasar sangat ditentukan oleh kemampuan 

perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian ini atau merubahnya 

menjadi kepastian. Kemampuan ini akan tumbuh jika mereka memiliki 

informasi yang lengkap dan akurat tentang pasar, dimana informasi 

tersebut harus dicari melalui eksplorasi. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa perusahaan mampu mengubah ketidakpastian 

menjadi kepastian jika keberadaan pembelajaran eksploratif dapat 

dilacak di dalamnya. 

Pembelajaran berdasarkan eksperimen mampu merubah 

perilaku perusahaan dalam memahami, dan merefleksikan 

pengetahuan yang mereka miliki. Perubahan perilaku perusahaan ini 

seringkali dipicu oleh terdapatnya pengetahuan yang tidak terdapat di 

buku, sukar diakses, dan hanya dapat diperoleh melalui eksperimen 

secara langsung.  Pengetahuan jenis ini sangat berguna bagi perusahaan 

sebagai bahan mentah untuk menghasilkan produk yang unik dan 

lebih unggul dibanding pesaing. 
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Pembelajaran fokus pada perolehan pengetahuan baru melalui 

eksperimen mampu meningkatkan kemampuan individu perusahaan 

untuk menambahkan pengetahuan baru ke dalam cadangan 

pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Kemampuan ini 

meningkatkan keragaman dasar pengetahuan dan menyediakan pijakan 

untuk eksperimen, sehingga perusahaan mampu menghasilkan produk 

yang unik, dan berbeda dengan pesaingnya.  Selain itu pembelajaran 

ini meningkatkan kemampuan perusahaan untuk belajar dengan cepat 

dan lebih dalam terhadap pengetahuan baru yang ingin dimilikinya. 

Kemampuan perusahaan ini membuka kesempatan untuk mengubah 

pengetahuan baru yang dimilikinya menjadi produk yang tidak mudah 

ditiru oleh pesaing.  

Dapat dikatakan bahwa pembelajaran melalui eksperimen 

mempunyai dua sisi mata uang. Di satu sisi mampu mendorong 

pengembangan kinerja produk, karena pembelajaran melalui 

eksperimen meningkatkan kemampuan anggota perusahaan untuk 

menambahkan variasi pengetahuan yang mereka miliki. Di sisi lain 

pembelajaran melalui eksperimen beresiko tinggi, memerlukan biaya 

yang tidak sedikit, serta ketidakefisienan dalam pemecahan 

masalahpun bisa terjadi. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran 

melalui eksperimen individu karyawan yanag terlibat di dalamnya 

seringkali berganti ide karena ide yang baru dianggap lebih baik. 

Terlepas dari kelemahan-kelemahannya, pembelajaran melalui 

eksperimen meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan 

pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. 

Pengetahuan baru yang mereka dapatkan memperkaya desain dan 

manfaat produk baru, sehingga produk baru yang dihasilkan memiliki 

nilai superior dibenak konsumen dan lebih unggul dibanding pesaing. 

Dengan kata lain keberhasilan pemberdayaan pembelajaran fokus pada 

perolehan pengetahuan baru melalui eksperimen memberikan pijakan 

bagi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan 

bersaing produk yang berkesinambungan. 
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Peningkatan Kinerja Produk melalui Transfer Pengetahuan 
Yang Diberdayakan oleh Trust 

Transfer pengetahuan merupakan tantangan bagi pimpinan 

perusahaan untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dan 

menyebarkan pengetahuan tersebut ke seluruh bagian di perusahaan 

mereka. Keberhasilan pimpinnan perusahaan memenuhi tantangan 

tersebut menjadikan perusahaan mereka lebih inovatif, efisien dan 

efektif di pasar.  

Dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan sumberdaya 

penting perusahaan karena mampu mengarahkan pada keunggulan 

bersaing mereka. Pengetahuan yang dikuasai oleh baik para pimpinan 

perusahaan maupun karyawan menghasilkan kompetensi, yang 

merupakan hasil dari pembelajaran kolektif yang mereka lakukan 

untuk menguasai teknologi dan pengetahuan yang sukar ditiru oleh 

pesaing. Penguasaan pengetahuan yang tidak mudah untuk ditiru oleh 

pesaing dapat dipertahankan oleh perusahaan dengan mengembangkan 

suatu sistem pengelolaan pengetahuan secara efektif. Pengelolaan 

pengetahuan merupakan upaya perusahaan untuk mendistribusikan 

pengetahuan (transfer pengetahuan) ke semua bagian perusahaan 

secara efektif. Efektivitas transfer pengetahuan ini menjadi dasar bagi 

penciptaan pengetahuan baru yang ditransfer kemudian, demikian 

seterusnya. 

Pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang sulit untuk 

dibagi, oleh sebab itu untuk mentransfer pengetahuan ini dapat 

dilakukan melalui proses spiral. Proses ini dimulai dari tingkat 

individual kemudian diperluas pada tingkat perusahaan. Sosialisasi 

merupakan proses penting bagi perusahaan yang ingin membangun 

basis pengetahuan yang dimulai dari pengetahuan individual. 

Sosialisasi meliputi transfer pengetahuan antar individu melalui 

observasi, imitasi, dan praktek selama individu – individu tersebut 

saling berhubungan atau terhubung dalam kelompok tugas. Proses 

sosialisasi ini membutuhkan kolaborasi efektif antar individu.   

Transfer pengetahuan diberdayakan melalui tiga jenis trust 
yaitu benevolence trust, competence trust dan integrity trust.  
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Benevolence trust merupakan trust yang berdasarkan pada perilaku 

orang yang ingin dipercayai, sehingga pimpinan perusahaan yang ingin 

mempercayai karyawannya melakukan evaluasi terhadap perilaku 

karyawan tersebut. Trust ini tumbuh seiring dengan pemahaman 

pimpinan perusahaan atas perilaku karyawannya, diantaranya suka 

menepati janji, dan selalu bertindak atas kemanfaatan bersama. 

Semakin tinggi pemahaman pimpinan perusahaan atas perilaku 

karyawan semakin tinggi kepercayaan pimpinan perusahaan terhadap 

karyawannya.  

Competence trust pimpinan perusahaan tumbuh berdasarkan 

kinerja yang dimiliki oleh karyawan yang ingin dipercayai. Kinerja 

karyawan ini didasarkan pada kompetensi teknologi dan kepakaran 

yang diperlihatkan oleh karyawan dalam menyelesaikan suatu tugas 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kompetensi dan 

kepakaran ini harus didukung oleh kualifikasi pendidikan, pelatihan, 

dan pengalaman keberhasilan. Karyawan yang memiliki kompetensi 

dan kepakaran dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pimpinan 

perusahaan. 

Dapat dikatakan ke tiga jenis trust ini sangat berperan dalam 

keberhasilan transfer pengetahuan, ketika trust muncul karyawan 

cenderung memberikan pengetahuan yang lebih berguna, bersedia 

mendengarkan pengetahuan karyawan lain, dan menyerap 

pengetahuan karyawan lain. Trust mampu membuat transfer 

pengetahuan perusahaan berjalan efisien (berbiaya rendah) dengan 

menurunkan konflik, dan kebutuhan untuk mengecek kembali 

informasi.   

Pada saat trust tidak dapat dilacak keberadaannya di 

perusahaan maka transfer pengetahuan tidak akan berhasil dilakukan. 

Hal ini disebabkan karena keberadaan trust menumbuhkan rasa aman 

dan nyaman bagi individu perusahaan untuk secara terbuka 

memberikan pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain, tanpa 

ada perusahaan kawatir akan penyalahgunaan pengetahuan yang 

diberikannya. Trust pimpinan perusahaan pada kompetensi dan 

kebaikan hati karyawan, mendorong karyawan untuk saling 
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mentransfer pengetahuan yang dimilikinya. Di satu sisi kepercayaan 

akan kebaikan hati membuat pencari pengetahuan membangun 

hubungan jangka panjang dengan sumber pengetahuan meskipun 

pengetahuan yang mereka butuhkan sudah terpenuhi. Di sisi lain 

kepercayaan akan kompetensi, menumbuhkan kebersediaan si pencari 

pengetahuan untuk merubah pola pikir yang dimilikinya atas 

pengetahuan tertentu.  

Tanpa trust, ketakutan akan eksploitasi pengetahuan dari pihak 

lain akan selalu hadir. Kehadiran ketakutan ini membuat setiap 

individu di dalam perusahaan enggan atau bahkan berhenti 

mentransfer pengetahuan yang dimilikinya kepada pihak lain. Lebih – 

lebih ketika  pengetahuan yang akan ditransfer adalah pengetahuan 

kompleks yang hanya dapat diperoleh melalui berbagi pengalaman, 

dimana keterlibatan emosional antar individu sangat tinggi. Ketika 

trust hadir maka keinginan untuk saling berbalas kebaikan tumbuh, si 

sumber pengetahuan bersedia melakukan transfer pengetahuan yang 

dimilikinya, dengan harapan si penerima pengetahuan akan membalas 

dengan cara yang sama atau bahkan lebih baik.  

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat empat 

jenis trust yang secara efektif menggerakkan transfer pengetahuan 

yaitu: trust pimpinan perusahaan bahwa karyawan memiliki kepakaran, 

kompetensi teknologi, visi ke depan karyawan, dan karyawan selalu 

menepati janjinya. Hasil analisis ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Ketika pimpinan perusahaan yang membutuhkan pengetahuan 

meminta informasi, mereka menjadi tergantung pada janji karyawan 

yang memiliki pengetahuan, untuk mentransfer pengetahuan kepada 

pimpinan perusahaan. Pada saat karyawan dipercaya bahwa mereka 

akan memenuhi janjinya, maka kepercayaan ini mendorong karyawan 

untuk melakukan transfer pengetahuan. Dapat dikatakan trust 
pimpinan perusahaan pada karyawan bahwa mereka selalu memenuhi 

janjinya dapat mengatasi kelemahan kekurangan pengetahuan. Selain 

itu trust pimpinan perusahaan akan pemenuhan janji karyawan ini 

mendorong transfer pengetahuan. Hal ini disebabkan karena transfer 

pengetahuan dilakukan melalui diskusi atau berbagi cerita, dimana di 
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dalamnya dibutuhkan keterbukaan. Keterbukaan ini membutuhkan 

kepercayaan akan pemenuhan janji, yang menumbuhkan rasa bahwa 

merahasiakan pengetahuan yang dimiliki merupakan pengkhianatan 

bagi individu lain.  

Satu hal penting yang harus menjadi perhatian adalah bahwa 

ketika pimpinan perusahaan berpersepsi bahwa karyawannya sebagai 

sumber pengetahuan tidak dapat memenuhi janjinya, maka pimpinan 

perusahaan cenderung menghindari karyawan tersebut. Pimpinan 

perusahaan lebih memilih mendapatkan pengetahuan dari karyawan 

lain yang mungkin kurang kompeten dibanding dengan karyawan 

tersebut, untuk menghindari ketakutan bahwa karyawan mentransfer 

pengetahuan yang tidak berguna. 

Trust pimpinan perusahaan pada kompetensi teknologi, 

kepakaran dan visi ke depan karyawan akan mempengaruhi persepsi 

kegunaan pengetahuan yang diterima. Sebagai pencari pengetahuan 

pimpinan perusahaan yang mempercayai kepakaran, kompetensi dan 

visi ke depan karyawan sebagai sumber pengetahuan, cenderung 

bersedia mendengarkan, menyerap dan mengambil tindakan terhadap 

pengetahuan yang ditransfer.  

Trust terhadap kepakaran, kompetensi dan visi ke depan 

karyawan tidak begitu penting bagi pimpinan perusahaan ketika 

pengetahuan eksplisit, dimana pengetahuan dapat dijelaskan secara 

langsung, dan dapat dipahami secara terpisah dari kompetensi 

karyawan sebagai sumber pengetahuan. Berbeda dengan pengetahuan 

eksplisit, ketika pengetahuan yang diinginkan adalah tacit maka 

kepakaran dan kompetensi dari karyawan sebagai sumber pengetahuan 

yang dipercayai mampu memberikan pengetahuan sesuai dengan yang 

diinginkan oleh pimpinan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa trust 
pimpinan terhadap kepakaran, kompetensi, visi ke depan dan 

pemenuhan janji karyawan sangat dibutuhkan dalam transfer 

pengetahuan ketika pengetahuan bersifat tacit.  

Dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan penggerak 

kehidupan IKM Mebel ekspor Jepara. Hal ini disebabkan karena 
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pengetahuan merupakan dasar bagi mereka untuk menghasilkan 

keuntungan, karena pengetahuan adalah aset kunci bagi mereka untuk 

meningkatkan kinerja produknya. Hal ini ditandai dari frekuensi 

pemecahan masalah yang dilakukannya, kreativitas, kemandirian, 

tingkat pendidikan, dan tingkat profesionalitas sumberdaya 

manusianya. Perusahaan meyakini bahwa peningkatan kinerja produk 

akan tercapai jika mereka bukan saja mendasarkan kegiatannya pada 

pengetahuan, melainkan juga mampu mentransfer pengetahuan 

tersebut ke semua bagian perusahaan. 

Keberhasilan transfer pengetahuan yang dilakukan oleh 

perusahaan merupakan indikator kritis bagi keberhasilan mereka. 

Khususnya keberhasilan transfer pengetahuan tacit, akan membuat 

mereka memperoleh pemahaman bagaimana menggunakan teknologi, 

atau pengetahuan eksplisit. Hal ini didasarkan dari sifat pengetahuan 

tacit yang bertambah setiap saat (kumulatif), meskipun pengetahuan 

tacit ini sulit untuk ditransfer karena tiga alasan: (1) mentransfer 

pengetahuan tacit membutuhkan waktu yang lama, (2) munculnya 

ambiguitas terhadap pengetahuan yang ditransfer, dan (3) 

ketergantungan pengetahuan terhadap sumber pengetahuan. Transfer 

pengetahuan memiliki dukungan positif terhadap kinerja produk, 

karena transfer pengetahuan akan membangun kemampuan mereka 

untuk meningkatkan kinerja produk, dengan beroperasi lebih efisien 

Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa terdapat tiga 

indikator transfer pengetahuan yang secara efektif meningkatkan 

kinerja produk yaitu: transfer pengetahuan teknologi tepat guna 

melalui berbagi pengalaman dan praktek secara langsung, serta transfer 

pengetahuan persepsi konsumen melalui berbagi nilai – nilai yang 

diyakini konsumen. Ke tiga indikator transfer pengetahuan ini mampu 

meningkatkan kemampuan produk: untuk meningkatkan penjualan 

karena lebih unggul dibanding pesaing; untuk meningkatkan jumlah 

konsumen karena keunikannya; untuk memperluas pasar karena sesuai 

dengan kebutuhan konsumen; dan untuk meningkatkan keuntungan 

karena klasik dan elegan.Hasil ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Perusahaan mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen apabila perusahaan mampu melakukan transfer 

pengetahuan persepsi konsumen melalui berbagi nilai – nilai yang 

diyakini konsumen secara efektif keseluruh bagian perusahaan. 

Transfer pengetahuan, ini dapat meningkatkan kemauan perusahaan 

untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan 

konsumennya, serta kemauan perusahaan untuk menciptakan 

kombinasi pengetahuan yang kreatif. 

Pengetahuan teknologi tepat guna merupakan pengetahuan 

tacit yang sulit ditransfer karena merupakan pengetahuan kompleks, 

tidak dapat distandarisasi, tidak mudah untuk dikomunikasikan dan 

lebih butuh pemahaman. Berdasarkan sifat pengetahuan ini,  

keberhasilan transfer pengetahuan ini terletak pada kemauan berbagi 

pengalaman antar bagian dalam perusahaan dan praktek secara 

langsung. Transfer pengetahuan teknologi tepat guna melalui 

pengalaman dan praktek secara langsung ini, meningkatkan efisiensi 

perusahaan dan kemampuan perusahaan menghasilkan produk dengan 

lebih baik. Keberhasilan transfer pengetahuan ini, dapat ditandai dari 

keberhasilan perusahaan untuk menciptakan produk, dan proses baru 

yang berdampak pada kepuasan konsumen dan peningkatan 

keuntungan perusahaan. Keberhasilan transfer pengetahuan ini, juga 

dapat dilihat dari perolehan pengetahuan yang langka, tidak dapat 

diimitasi dan memiliki nilai komersial yang tinggi. Perolehan 

pengetahuan ini  merupakan dasar dari pengembangan keunikan 

produk yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. 

Peningkatan Kinerja Produk melalui Daya Inovasi Yang 
Diberdayakan oleh Trust 

Daya inovasi merupakan kemampuan perusahaan untuk 

terlibat dan mendukung hal baru, ide, penemuan, percobaan dan 

proses kreatif yang dapat menghasilkan produk, atau proses teknologi 

baru. Daya inovasi ini merupakan entrepreneurial capital (modal 

kewirausahaan) yang dimiliki mereka untuk menghasilkan keunggulan 

bersaing. Daya inovasi yang dimiliki oleh perusahaan selain membuat 

perusahaan menjadi kreatif, juga membuat mereka peka terhadap 



Pendekatan Alternatif Peningkatan Kinerja Produk 

 251 

peluang pasar, akibatnya eksploitasi peluang keuntungan menjadi hal 

yang nyata bagi perusahaan.  

Trust seringkali dijadikan prediktor tumbuhnya daya inovasi. 

Hal ini disebabkan keberadaan trust mampu menghapuskan rasa 

ketakutan terhadap keberadaan para pengambil kesempatan. Ketika 

pimpinan perusahaan percaya terhadap karyawannya, maka si 

pimpinan perusahaan akan menyediakan ruang gerak bagi 

karyawannya untuk melakukan sesuatu yang baru bahkan yang belum 

pernah dilakukan oleh perusahaan sebelumnya. Semakin tingginya 

trust yang ditunjukkan dari kebebasan individu dalam perusahaan 

untuk mengemukakan ide baru yang seringkali di luar yang pernah ada 

di perusahaan, maka kemampuan untuk menghasilkan produk barupun 

meningkat. Kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru ini 

merupakan salah satu tolok ukur tumbuhnya daya inovasi. Daya 

inovasi ini akan terjaga keberadaanya jika tumbuh harapan bagi 

individu perusahaan atas respon positif terhadap semua ide yang 

dikemukakannya, dan itu hanya terjadi apabila terdapat trust di dalam 

perusahaan.  

Selain prediktor trust juga dapat berperan sebagai driver bagi 

daya inovasi. Hal ini disebabkan, dengan adanya trust, karyawan 

merasa aman untuk mengutarakan dan menerapkan idenya untuk 

menghasilkan produk yang inovatif. Selain itu pimpinan 

perusahaanpun merasa aman untuk menjelaskan idenya kepada 

karyawan. Kondisi ini membuat daya inovasi selalu digali, 

dikembangkan dan dipertahankan.  

Hasil analisis korelasi antara trust dengan daya inovasi 

menunjukkan bahwa terdapat empat jenis trust yang secara efektif 

menggerakkan daya inovasi yaitu: trust pimpinan perusahaan pada 

kepakaran, kompetensi, visi ke depan dan pemenuhan janji 

karyawannya. Ke empat jenis trust ini mampu menggerakkan baik 

daya inovasi proses, stratejik, produk dan perilaku. Hasil analisis ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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Trust pimpinan perusahaan terhadap kepakaran dan 

kompetensi karyawannya, membuat karyawan percaya bahwa 

perusahaan akan menanggapi dan menerapkan ide mereka secara serius, 

sehingga karyawan tumbuh kemampuannya untuk selalu menemukan 

ide – ide baru. Trust pimpinan perusahaan pada visi ke depan 

karyawannya dapat menjadi aset khusus yang mampu menciptakan 

keyakinan akan masa depan, sehingga mendorong terjadinya 

pertukaran secara efisien, di bawah ketidakpastian dan keterbatasan 

peluang. Baik trust pimpinan perusahaaan pada kepakaran, kompetensi 

maupun visi ke depan karyawannya, mengurangi biaya melalui 

kegiatan kolektif dan mengurangi tekanan pesaing terhadap 

perusahaan dalam penciptaan daya inovasi. 

Trust pimpinan perusahaan pada pemenuhan janji 

karyawannya mampu menumbuhkan iklim yang kondusif bagi daya 

inovasi perusahaan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya trust ini, 

karyawan menjadi berani mengambil risiko tanpa takut gagal ataupun 

dihukum, ataupun sebaliknya pimpinan perusahaan berani mengambil 

risiko tanpa takut dicederai oleh karyawannya. 

Trust pimpinan perusahaan pada kepakaran, kompetensi, visi 

ke depan dan pemenuhan janji karyawan membuat pimpinan 

perusahan tidak selalu melakukan cek ulang secara detail akurasi 

informasi yang diterimanya. Hal ini disebabkan karena mereka percaya 

bahwa  informasi yang diterima dari karyawan yang memiliki 

kepakaran, kompetensi, visi  ke depan dan selalu memenuhi janjinya 

dipandang lebih akurat dan relevan. Hal ini membawa dampak pada 

karyawan pemberi informasi, dimana karyawan lebih berani untuk 

mencari informasi yang benar – benar baru dan memberikannya 

kepada pimpinan perusahaan tanpa takut dicela ataupun dilecehkan. 

Daya inovasi dipahami oleh Perusahaan sebagai:  

1) Kemampuan untuk mendapatkan peluang memasuki pasar baru, 

menguasai pasar, dan menghalangi perusahaan baru untuk 

memasuki pasar, melalui kebaruan, keaslian, atau keunikan produk. 
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2) Kemampuan mengeksploitasi sumberdaya dan kapabilitas, serta 

kemampuan untuk mengkombinasikan kembali sumberdaya dan 

kapabilitas dengan menggunakan metode produksi baru, 

pendekatan manajemen baru, dan teknologi baru yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki proses produksi dan manajemen.  

3) Kemampuan menerima ide baru dan inovasi sebagai budaya 

perusahaan.  

4) Kemampuan mengidentifikasi adanya celah – celah posisi di pasar, 

dan menjadikannya sebagai segmen pasar baru yang 

menguntungkan; mengembangkan strategi bersaing yang 

menciptakan nilai bagi perusahaan; dan mencapai tujuan 

perusahaan yang ambisius dengan mempergunakan sumberdaya 

yang ada secara kreatif.  

Bagi perusahaan daya inovasi merupakan budaya mereka yang 

selalu terbuka untuk ide baru. Budaya ini menumbuhkan kemauan 

para pimpinan perusahaan untuk mempelajari dan menerima inovasi 

atau terlibat dan mendukung proses kreatif yang dapat menghasilkan 

produk baru. Kemauan para pimpinan perusahaan ini berdampak pada 

kemampuan mereka untuk selalu mencari sesuatu yang baru dan 

kemampuan untuk menjalankan operasional perusahaan dengan lebih 

kreatif. Daya inovasi, juga meningkatkan kemampuan perusahaan 

untuk memerangi ketidakpastian atau meningkatkan keberanian untuk 

mengambil risiko, akibatnya daya inovasi ini akan mendorong pada 

peningkatan kinerja produk. 

Sebagai kemauan pemilik perusahaan untuk mempelajari dan 

mengambil inovasi produk tertentu yang dibutuhkan oleh konsumen, 

daya inovasi ini akan mampu menghasilkan produk yang dikehendaki 

oleh konsumen dengan melakukan modifikasi produk yang telah ada.  

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa daya inovasi merupakan dasar 

keunggulan produk, yang dihubungkan dengan persepsi konsumen 

tentang kualitas, manfaat dan fungsi produk, yang dipandang sebagai 

faktor strategis untuk meningkatkan kinerja produk. Dengan kata lain 

daya inovasi merupakan faktor utama untuk meningkatkan kinerja 
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produk, karena daya inovasi akan membawa ke arah produk yang lebih 

baik. Dengan kata lain daya inovasi merupakan kemampuan 

perusahaan untuk mengembangkan ide baru dan mengimplementasi 

kannya ke dalam produk baru, yang mengarahkan pada  peningkatan 

kinerja produk. Daya inovasi adalah daya untuk mengembangkan 

produk baru yang dapat diimplementasikan ke dalam produksi produk 

baru, yang sesuai dengan permintaan konsumen.  

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan daya 

inovasi membuat perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing 

berkesinambungan. Perusahaan akan sulit bertahan hidup tanpa 

adanya daya inovasi yang mendorong kearah penemuan produk baru, 

pasar baru dan sumberdaya baru. Hal ini disebabkan karena ketiadaan 

daya inovasi mengurangi kemampuan perusahaan utnuk melakukan 

inovasi produk, pasar dan sumberdaya yang dapat berdampak pada 

keberhasilan mereka. Daya inovasi memunculkan peluang bagi 

perusahaan untuk pengembangan bisnis, kemajuan teknologi, dan 

pencipataan kekayaan bagi mereka.  

Keberhasilan pemberdayaan daya inovasi dikaitkan 

kemampuan perusahaan melakukan aktivitas perubahan paradigma 

bisnis yang telah ada, dan memperbaiki mekanisme strukturisasi 

pengetahuan untuk menciptakan bisnis baru.  Dalam kaitan ini peran 

utama perusahaan tidak hanya memanfaatkan peluang bisnis, yang 

telah ada, tapi secara aktif menghubungkan perusahaannya dengan 

peluang yang belum diketahui. Peluang yang dimaksud adalah peluang 

yang membawa kearah peningkatan kinerja produk. Peningkatan 

kinerja produk yang merupakan hasil ekspresi keterampilan dan 

keinginan perusahaan untuk berinovasi atau melakukan inovasi 

produk. 

Untuk menjawab bagaimana daya inovasi meningkatkan 

kinerja produk dapat dilihat dari hasil uji korelasi. Hasil ini uji 

menunjukkan bahwa hanya terdapat dua daya inovasi yang memiliki 

pengaruh yang besar terhadap peningkatan kemampuan produk, yaitu 

daya inovasi proses (kemampuan untuk mencoba metode yang baru 

dalam mendapatkan peluang) dan daya inovasi stratejik (kebersediaan 
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untuk mengambil risiko dalam mendapatkan peluang baru). Ke dua 

jenis daya inovasi ini terkait dengan peluang yang bisa dieksplorasi dan 

dieksploitasi untuk kepentingan peningkatan kinerja produk. Daya 

inovasi proses dan stratejik ini meningkatkan kemampuan produk 

dalam: memperluas pasar karena sesuai dengan kebutuhan konsumen, 

meningkatkan penjualan karena lebih unggul dibanding pesaing, 

meningkatkan jumlah konsumen karena keunikannya, dan 

peningkatan keuntungan karena klasik dan elegan. Hasil ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Daya inovasi stratejik mengarahkan perusahaan pada 

keberanian untuk mengambil kebijakan untuk memecahkan 

permasalahan, tanpa didukung data yang memadai. Keberanian inilah 

yang menyebabkan perusahaan mampu menghasilkan kinerja yang 

lebih baik dibanding pesaing. Dapat dikatakan bahwa daya inovasi 

stratejik merupakan dorongan bagi perusahaan untuk berperilaku 

proaktif dalam mengeksploratif peluang keunggulan - keunggulan yang 

mungkin mereka miliki. 

Daya inovasi proses meningkatkan kemampuan perusahaan 

dalam: (1) menghasilkan produk yang lebih baik, (2) menerapkan 

proses produksi yang lebih baik.; (3) memperpendek waktu produksi, 

dan (4) memperbaiki desain proses produksi dan produk.; serta (4) 

memperbaiki bahan baku yang dipergunakan. Perusahaan yang 

memiliki daya inovasi proses ini memiliki tendensi untuk menguasai, 

menerapkan dan mengembangkan proses atau produk yang baru bagi 

perusahaan, meskipun proses atau produk tersebut mungkin saja tidak 

baru bagi pesaingnya, namun akan mampu meningkatkan kinerja 

produk perusahaan. Keberhasilan pemberdayaan daya inovasi proses 

ini dapat dilihat dari pengembangan ide baru yang dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja produk mereka. Keberhasilan 

ini membuat perusahaan dapat menikmati keuntungan peningkatan 

produktivitas dan adaptabilitas dari perbaikan proses yang 

dilakukannya di satu sisi, di sisi lain peningkatan produktivitas dan 

efisiensi membawa pada peningkatan kinerja produk. 


