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TUJUH 

Penutup 
◙◙◙◙◙◙◙ 

 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan, implikasi teoritis 

maupun kebijakan, keterbatasan-keterbatasan penelitian, serta agenda 

penelitian mendatang.  

 

Kesimpulan 

Hasil analisis kelayakan model menunjukkan bahwa model 

yang diajukan dalam penelitian dinyatakan layak. Hal ini berarti 

bahwa model pendekatan alternatif peningkatan produk, layak untuk 

dijadikan model pemecahan masalah IKM mebel ekspor Jepara dalam 

peningkatan kinerja produknya. Adapun hasil analisis dapat dirinci 

kesimpulannya sebagai berikut: 

Hasil uji hipotesis pembangunan trust menunjukkan bahwa 

keberhasilan pembangunan trust dipengaruhi oleh modal sosial 

struktural dan solidaritas. Sementara itu hasil uji pengaruh 

menunjukkan bahwa pengaruh modal sosial struktural lebih tinggi 

dibandingkan dengan pengaruh solidaritas. Dengan kata lain dapat 

dikatakan bahwa semakin kuat modal sosial struktural dan solidaritas 

semakin tinggi trust yang berhasil dibangun oleh IKM mebel ekspor 

Jepara. Penjelasan secara lebih detail bagaimana modal sosial struktural 

dan solidaritas berpengaruh terhadap trust, dapat ditelusuri dari hasil 

uji pengaruh langsung indikator modal sosial struktural, indikator 

solidaritas terhadap indikator trust. Hasil uji ini dijelaskan berdasarkan 

pada urutan nilai terbesar ke yang terkecil sebagai berikut:  

Keberadaan modal sosial struktural pada IKM Mebel Ekspor 

Jepara dapat ditunjukkan dari terciptanya hubungan yang erat antara 
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karyawan dan pimpinan perusahaan, yang mampu meningkatkan 

efisiensi komunikasi. Efisiensi komunikasi ini mampu membuka 

kesempatan bagi karyawan untuk belajar dari pimpinan perusahaan. 

Pemanfaatan kesempatan belajar ini dapat meningkatkan efektivitas 

komunikasi yang terjadi antara karyawan dan pimpinan perusahaan.  

Keberadaan solidaritas pada IKM  Mebel ekspor Jepara ditandai 

dengan hadirnya keiklasan seluruh anggota perusahaan baik karyawan 

maupun pimpinan perusahaan untuk melaksanakan keputusan bersama 

dengan mengesampingkan terjadinya konflik kepentingan, dalam 

upaya mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Pencapaian 

tujuan bersama yang dilakukan dengan mengorbankan tujuan pribadi 

mampu meningkatkan efisiensi komunikasi internal, yang mendorong 

pada kesadaran bahwa pemecahan masalah dapat berhasil lebih baik 

jika dilakukan bersama-sama.  

Tumbuhnya trust pada IKM Mebel Ekspor Jepara, dapat dilihat 

dari tumbuhnya kepercayaan pimpinan perusahaan bahwa karyawan 

memiliki kepakaran dan kompetensi teknologi. Karyawan yang 

dipercaya memiliki kepakaran dan kompetensi teknologi ini, dipercaya 

memiliki visi ke depan dan berusaha untuk selalu memenuhi janjinya. 

Kepercayaan atas visi ke depan dan pemenuhan janji ini, mendorong 

kepercayaan pada pemikiran akan kemanfaatan bersama dan 

kapabilitas untuk berkembang dan belajar secara kontinyu yang 

dimiliki oleh karyawan.  

Hasil uji pengaruh langsung indikator modal sosial struktural 

terhadap indikator trust menunjukkan bahwa efisiensi komunikasi 

yang tumbuh dari keeratan hubungan antara pimpinan perusahaan dan 

karyawannya, mampu mendorong tumbuhnya kepercayaan pimpinan 

perusahaan terhadap: kepakaran karyawan (competence trust) dan 

kompetensi teknologi karyawan (competence trust), visi ke depan 

karyawan (integrity trust), pemenuhan janji karyawan (benevolence 
trust), pemikiran akan kemanfaatan bersama karyawan (benevolence 
trust) dan kapabilitas untuk berkembang dan belajar secara kontinyu 

karyawan (integrity trust).  
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Hasil uji pengaruh langsung indikator solidaritas terhadap 

indikator trust menunjukkan bahwa pelaksanaan keputusan bersama 

yang mengarahkan pada pencapaian tujuan bersama dan meningkatkan 

efisiensi komunikasi internal mampu mendorong tumbuhnya 

kepercayaan pimpinan perusahaan terhadap: kepakaran karyawan 

(competence trust) dan kompetensi teknologi karyawan (competence 
trust), visi ke depan karyawan (integrity trust), pemenuhan janji 

karyawan (benevolence trust), pemikiran akan kemanfaatan bersama 

karyawan (benevolence trust) dan kapabilitas untuk berkembang dan 

belajar secara kontinyu karyawan (integrity trust).  

Hasil uji hipotesis pemberdayaan daya dan aktivitas inovasi 

menunjukkan bahwa kemampuan trust memberdayakan aktivitas 

inovasi lebih tinggi daripada kemampuan trust memberdayakan daya 

inovasi. Sementara itu hasil uji pengaruh menunjukkan bahwa 

pengaruh trust terhadap aktivitas inovasi lebih tinggi dibandingkan 

dengan pengaruh trust terhadap daya inovasi. Hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan trust sebagai penggerak pembelajaran eksploratif 

pembelajaran eksploratif dan transfer pengetahuan pengetahuan, lebih 

tinggi dibanding kemampuannya menggerakkan daya inovasi. Dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa semakin tinggi trust semakin berhasil 

pemberdayaan pembelajaran eksploratif, transfer pengetahuan dan 

daya inovasi.  

Penjelasan secara lebih detail bagaimana trust mampu 

menggerakkan pembelajaran eksploratif, transfer pengetahuan dan 

daya inovasi, dapat ditelusuri dari hasil uji pengaruh langsung 

indikator trust terhadap indikator pembelajaran eksploratif, transfer 

pengetahuan dan daya inovasi. Hasil uji ini dijelaskan berdasarkan pada 

urutan nilai terbesar ke yang terkecil sebagai berikut:  

Keberadaan pembelajaran eksploratif pada IKM Mebel Ekspor 

ditunjukkan dari terciptanya pembelajaran berdasarkan pengalaman, 

eksperiman. Dimana ke dua pembelajaran ini dilakukan untuk 

pencarian informasi yang mengarahkan pada pasar baru.  
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Keberadaan transfer pengetahuan pada IKM Mebel Ekspor 

Jepara dapat dilacak melalui aktivitas transfer pengetahuan teknologi 

tepat guna, yang dilakukan dengan berbagi pengalaman dan praktek 

secara langsung. Aktivitas transfer teknologi tepat guna ini diiringi 

dengan transfer pengetahuan yang terkait dengan konsumen yaitu 

pengetahuan tentang persepsi konsumen yang dilakukan dengan 

berbagi nilai-nilai yang diyakini oleh konsumen, dan kepuasan 

konsumen yang dilakukan melalui berbagi cerita.  

Keberadaan daya inovasi pada IKM Mebel Ekspor Jepara, 
ditandai dengan meningkatnya kemampuan mereka untuk mencoba 

metode baru untuk mendapatkan peluang, yang mendorong kemauan 

untuk mengambil risiko dalam mendapatkan peluang baru. Ke dua 

kemampuan ini meningkatkan kemampuan menghasilkan  produk  

yang baru, dengan penerimaan pimpinan perusahaan terhadap 

perbedaan pengerjaan tugas oleh setiap individu karyawan. 

Hasil uji pengaruh langsung indikator trust terhadap indikator 

pembelajaran eksploratif menunjukkan bahwa kepercayaan pimpinan 

perusahaan pada kepakaran, kompetensi, visi ke depan dan pemenuhan 

janji karyawannya mampu menggerakkan bukan saja pembelajaran 

berdasarkan eksperimen dan pengalaman, melainkan juga pencarian 

informasi yang mengarahkan pada pasar baru. Sedangkan hasil uji 

pengaruh langsung indikator trust terhadap transfer pengetahuan 

menunjukkan bahwa kepercayaan pimpinan perusahaan pada 

kepakaran, kompetensi, visi ke depan dan pemenuhan janji 

karyawannya mampu menggerakkan bukan saja transfer pengetahuan 

teknologi tepat guna melalui pengalaman dan praktek langsung, 

namun juga transfer pengetahuan konsumen melalui berbagi cerita dan 

nilai-nilai yang diyakini konsumennya. Sementara itu hasil uji 

pengaruh indikator trust terhadap indikator daya inovasi menunjukkan 

bahwa kepercayaan pimpinan perusahaan pada kepakaran, kompetensi, 

visi ke depan dan pemenuhan janji karyawannya mampu 

menggerakkan daya inovasi proses, daya inovasi stratejik, daya inovasi 

produk dan daya inovasi stratejik. 
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Hasil uji hipotesis peningkatan kinerja produk menunjukkan 

bahwa kemampuan pembelajaran eksploratif meningkatkan kinerja 

produk lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan transfer 

pengetahuan dan daya inovasi dalam meningkatkan kinerja produk. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semakin berhasil 

pembelajaran eksploratif, transfer pengetahuan dan daya inovasi 

diberdayakan, semakin meningkat kinerja produk. 

Penjelasan secara lebih detail bagaimana pembelajaran 

eksploratif, transfer pengetahuan dan daya inovasi, mampu 

meningkatkan kinerja produk, dapat ditelusuri dari hasil uji pengaruh 

langsung indikator pembelajaran eksploratif, transfer pengetahuan dan 

daya inovasi terhadap indikator kinerja produk. Hasil uji ini dijelaskan 

berdasarkan pada urutan nilai terbesar ke yang terkecil sebagai berikut:  

Kinerja produk IKM Mebel Ekspor Jepara diukur melalui 

kemampuan produk dalam memperluas pasar karena sesuai dengan 

kebutuhan konsumen dan meningkatkan penjualan karena lebih 

unggul dibanding pesaing. Produk yang unggul dan diminati 

konsumen akan akan bertahan jika produk tersebut unik, produk yang 

unik akan menarik konsumen sehingga meningkatkan jumlah 

konsumen yang membeli produk tersebut. Keunikan produk, yang 

diiringi dengan kesan klasik dan  elegan membuat produk mampu 

meningkatkan keuntungan. 

Hasil uji pengaruh langsung indikator pembelajaran eksploratif 

terhadap kinerja produk menunjukkan bahwa pembelajaran fokus pada 

perolehan pengetahuan baru melalui eksperimen, mampu meningkat-

kan kemampuan produk dalam memperluas pasar karena sesuai 

kebutuhan konsumen, dan meningkatkan penjualan karena lebih 

unggul dibanding pesaing. Selain itu pembelajaran ini meningkatkan 

kemampuan produk untuk meningkatkan jumlah konsumen karena 

unik dan meningkatkan keuntungan karena keklasikannya. 

Hasil uji pengaruh langsung transfer pengetahuan terhadap 

kinerja produk menunjukkan bahwa transfer teknologi tepat guna 

melalui pengalaman dan praktek secara langsung, serta transfer 
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pengetahuan persepsi konsumen melalui berbagi nilai-nilai yang 

diyakini konsumen bukan saja mampu meningkatkan kemampuan 

produk dalam memperluas pasar, meningkatkan penjualan, 

meningkatkan jumlah konsumen, namun juga meningkatkan 

keuntungan. Sementara itu hasil uji pengaruh langsung daya inovasi 

terhadap kinerja produk menunjukkan bahwa daya inovasi proses dan 

stratejik mampu meningkatkan kemampuan produk bukan saja dalam 

hal memenuhi kebutuhan konsumen, lebih unggul dibanding pesaing, 

keunikannya melainkan juga klasik dan elegan.  

 

Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke 

dalam tiga kelompok teori yaitu: teori yang terkait dengan 

pembangunan trust, pemberdayaan daya dan aktivitas inovasi, dan 

peningkatan kinerja produk. Pada pembangunan trust dikembangkan 

dua teori yaitu pengaruh modal sosial struktural dan solidaritas dalam 

pembangunan trust. Sedangkan untuk pemberdayaan aktivitas inovasi 

dikembangkan dua teori yaitu pemberdayaan pembelajaran eksploratif 

dan transfer pengetahuan. Terakhir, untuk peningkatan kinerja produk 

dikembangkan tiga teori yaitu peningkatan kinerja produk melalui 

daya inovasi, tranfer pengetahuan dan pembelajaran eksploratif. 

Pembangunan Trust 

Penelitian ini mengambil dasar bukan saja hasil penelitian 

namun juga agenda penelitian mendatang Tsai dan Ghossal (1998), Liao 

dan Welsch (2004), Striukova dan Rayna (2008), dan Utami dkk (2009) 

Tsai dan Ghossal (1998), dalam mengkaji pembangunan trust pada IKM 

mebel ekspor Jepara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

pengaruh modal sosial struktural lebih besar dibanding solidaritas 

terhadap trust. 

Modal sosial struktural yang merupakan keeratan hubungan 

antara pimpinan perusahaan dengan karyawannya menunjukkan 

kemampuannya dalam membangun trust. Hal ini sesuai dengan agenda 
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penelitian mendatang Tsai dan Ghossal (1998), Liao dan Welsch (2004), 

Striukova dan Rayna (2008), dan Utami dkk (2009) yang menyarankan 

untuk modal sosial struktural sebagai keeratan hubungan antar anggota 

perusahaan. Keeratan hubungan antar anggota perusahaan ini 

dijelaskan dalam penelitian ini sebagai hubungan yang erat antara 

pimpinan perusahaan dan karyawannya, karena obyek penelitian ini 

adalah IKM mebel ekspor Jepara yang merupakan perusahaan kecil 

menengah berbasis teknologi. Hal ini mengacu pada Levin dan Cross 

(2004), yang menyatakan  keberadaan modal sosial struktural dalam 

industri kecil ditandai dengan adanya keeratan hubungan antara 

pimpinan perusahaan dengan karyawannya. 

Modal sosial struktural yang merupakan keeratan hubungan 

antara pimpinan perusahaan dengan karyawannya, membawa di 

dalamnya komunikasi yang efisien. Efisiensi komunikasi ini tidak hadir, 

pada saat para peneliti terdahulu memaknai modal sosial struktural 

sebagai hubungan antar perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

hubungan antar perusahaan cenderung pada permainan untung – rugi, 

sehingga sulit untuk diukur kemampuannya untuk membangun trust. 
(Tsai dan Ghossal, 1998;  Liao dan Welsch, 2004, Utami dkk, 2010). 

Disamping itu keeratan hubungan antara pimpinan perusahaan dengan 

karyawannya yang mampu meningkatkan efisiensi komunikasi 

menunjukkan tumbuhnya emosi yang kuat antara pimpinan 

perusahaan dan karyawannya. Hal ini ditunjukkan dengan 

menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk berkomunikasi, baik 

karyawan maupun pimpinan perusahaan saling memahami kebutuhan, 

dan kekurangan masing – masing. Tumbuhnya emosi yang kuat ini 

menandai awal keberhasilan pembangunan trust, karena dalam emosi 

ini terkandung empati, dukungan dan toleransi (Tsai dan Ghossal, 

1998; Liao dan Welsch, 2004; Striukova dan Rayna, 2008).  

Faktor ke dua yang berpengaruh terhadap pembangunan trust 
adalah solidaritas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solidaritas 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap trust, dimana hasil 

ini tantangan Tsai dan Ghossal (1998), Liao dan Welsch (2004), 

Striukova dan Rayna (2008), dan Utami dkk (2009) dalam agenda 
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penelitian mendatang mereka. Dalam penelitian ini solidaritas 

dimaknai sebagai keiklasan pelaksanaan keputusan bersama, 

pencapaian tujuan bersama dan pelaksanaan komunikasi internal yang 

efisien. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keiklasan untuk 

melaksanakan keputusan bersama meskipun terdapat perbedaan 

pendapat, mengarahkan pada pencapaian tujuan bersama yang lebih 

penting daripada kebutuhan pribadi. Pelaksanaan keputusan bersama 

dan pencapaian tujuan bersama ini, yang mampu meningkatkan 

efisiensi komunikasi internal merupakan pijakan kuat tumbuhnya trust. 
Hal ini disebabkan karena keiklasan merupakan keinginan untuk 

berbagi apapun yang dimiliki untuk mencapai kebahagiaan bersama. 

Keiklasan ini mampu meningkatkan efisiensi komunikasi internal, 

dimana bahasa tidak dibutuhkan lagi satu sama lain, yang ada adalah 

trust. Alasan inilah yang menggarisbawahi saran para peneliti 

terdahulu untuk mengkaji pengaruh solidaritas terhadap trust. Berbeda 

dengan berbagi cerita dan nilai, solidaritas lebih nyata dampaknya 

terhadap trust, karena inti solidaritas adalah keiklasan dan keiklasan 

itu sendiri merupakan dasar tumbuhnya trust (Tsai dan Ghossal, 1998; 

Liao dan Welsch, 2005; Striukova dan Rayna (2008). 

Peningkatan Kinerja Produk melalui Pembelajaran Eksploratif, 
Transfer Pengetahuan dan Daya Inovasi yang diberdayakan 
oleh Trust 

Hasil penelitian ini yang terkait dengan peningkatan kinerja 

produk melalui pembelajaran eksploratif, transfer pengetahuan, dan 

daya inovasi yang diberdayakan oleh trust, bukan saja memperkaya 

namun juga menjawab tantangan agenda  penelitian mendatang Politis 

(2003), Mu dkk (2008), Gima dan Murray (2007), 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), Rhodes dkk (2008), dan Martinkenaite (2011).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh trust 
terhadap pembelajaran eksploratif lebih besar dibandingkan 

pengaruhnya terhadap transfer pengetahuan. Pengaruh trust terhadap 

transfer pengetahuan juga lebih tinggi dibandingkan, pengaruh trust 
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terhadap daya inovasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 

pengaruh pemberdayaan daya inovasi terhadap kinerja produk lebih 

besar dibanding transfer pengetahuan, dan transfer pengetahuan 

pengaruhnya lebih besar dalam peningkatan kinerja produk dibanding 

daya inovasi. 

Peningkatan Kinerja Produk melalui Pembelajaran Eksploratif 
yang diberdayakan oleh Trust 

Hasil penelitian ini yang terkait dengan peningkatan kinerja 

produk melalui pembelajaran eksploratif yang diberdayakan oleh trust, 
menunjukkan bahwa trust pimpinan perusahaan terhadap kepakaran, 

kompetensi, visi ke depan dan pemenuhan janji karyawan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap pembelajaran eksploratif yang terkait 

dengan pembelajaran berdasar eksperimen dan pengalaman yang 

mengarahkan pada pencarian informasi terkait pasar baru.  

Kemampuan trust memberdayakan pembelajaran eksploratif 

ini, menjawab agenda penelitian mendatang Politis (2003), Mu dkk, 

(2008), serta Gima dan Murray (2007). Trust merupakan  pijakan dasar 

tumbuh kembangnya pembelajaran yang berdasar eksperimen, karena 

trust memberikan rasa aman untuk mencoba melakukan hal yang baru 

(Politis, 2003). Mengukur pengaruh trust terhadap pembelajaran 

eksploratif adalah hal yang penting bagi perusahaan untuk dilakukan, 

karena trust meningkatkan kemauan individu dalam perusahaan untuk 

saling berbagi pengalaman tentang  pelaksanaan ide-ide baru mereka, 

sehingga masing-masing individu dapat belajar berdasarkan 

pengalaman (Gima dan Murray, 2007). Menggaris bawahi pendapat 

Gima dan Murray, Mu (2008) menyatakan bahwa trust pijakan 

bereksplorasi bagi anggota perusahaan untuk mendapatkan 

pengetahuan baru, karena trust menumbuhkan kemauan untuk 

melakukan pembelajaran bersama. 

Dari ke tiga indikator pembelajaran eksploratif yang 

diberdayakan oleh trust, pembelajaran fokus pada perolehan pengeta-

huan baru melalui eksperimen yang paling efektif meningkatkan 

kemampuan produk untuk memperluas pasar karena sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, meningkatkan penjualan karena lebih unggul 
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dibanding pesaing, meningkatkan jumlah konsumen karena keunikan-

nya dan meningkatkan jumlah konsumen karena klasik dan elegan. 

Hasil ini menjawab agenda penelitian mendatang dari.  

Hernaus dkk (2010), menyatakan ketika perusahaan dihadapkan pada 

permasalahan penetrasi pasar melalui keunikan produk yang 

dihasilkannya, maka sudah selayaknya pembelajaran yang berdasar 

eksperimen menjadi budaya kerja perusahaan. Sementara Gima dan 

Murray (2007) menyatakan bahwa ketika perusahaan berkehendak 

meningkatkan kemampuannya menghasilkan produk yang lebih 

unggul dibanding pesaing, melalui penambahan keragaman 

pengetahuan baru ke dalam cadangan pengetahuan yang telah mereka 

miliki sebelumnya, maka pembelajaran melalui eksperimenlah 

jawabannya. Menggarisbawahi Hernaus dkk, Martinkenaite (2011), 

menyatakan bahwa keunikan produk dapat dihasilkan oleh perusahaan 

jika perusahaan mampu belajar lebih kreatif dibanding pesaingnya 

dalam penguasaan pengetahuan baru, yang dapat dicapai melalui uji 

coba dan salah (eksperimen).  

Peningkatan Kinerja Produk melalui Transfer Pengetahuan 
yang diberdayakan oleh Trust 

Hasil penelitian ini yang terkait dengan pengaruh trust 
terhadap pemberdayaan transfer pengetahuan menunjukkan bahwa 

trust pimpinan  perusahaan pada kepakaran, kompetensi teknologi, visi 

ke depan dan pemenuhan janji karyawan berpengaruh terhadap 

transfer pengetahuan teknologi tepat guna melalui pengalaman dan 

praktek secara langsung, serta transfer pengetahuan konsumen melalui 

berbagi nilai-nilai yang diyakini konsumen dan berbagi cerita. 

Hasil penelitian ini memperdalam hasil penelitian Politis 

(2003), Levin dan Cross (2004), Dhanaraj dkk (2004), Bakker dkk 

(2006), Chowdhury  (2007), Rhodes dkk (2008), dan Zhang dkk (2010). 

Selain itu juga menjawab agenda penelitian mendatang dari Lufio dkk 

(2009), serta Järvenpää dan Immonen (2009). 

Trust pada pemenuhan janji memberikan keamanan dan 

kenyamanan bagi sumber pengetahuan untuk mentranfer pengetahuan 
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yang dimilikinya pada pencari pengetahuan (Politis, 2003). Selain itu 

juga menumbuhkan kemauan dari pencari pengetahuan untuk 

membangun hubungan jangka panjang dengan sumber pengetahuan 

(Levin dan Cross, 2004). Trust pada pemenuhan janji juga mampu 

menghilangkan ketakutan terhadap eksploitasi pengetahuan, yang 

mendorong keberhasilan transfer pengetahuan melalui berbagi 

pengalaman (Dhanaraj dkk, 2004 dan Bakker dkk, 2006). Saling 

berbalas kebaikan merupakan hal penting yang ditumbuhkan oleh 

trust pada pemenuhan janji dalam aktivitas transfer pengetahuan 

(Rhodes dkk, 2008 dan Zhang dkk, 2010). Selain saling berbalas 

kebaikan, trust pada pemenuhan janji juga membawa pada rasa 

penghianatan yang muncul bila tidak terdapat keterbukaan baik bagi 

sumber maupun pencari pengetahuan, dimana keterbukaan ini 

memperlancar transfer pengetahuan yang dilakukan (Mu dkk, 2008). 

 Trust pada kepakaran, kompetensi dan visi ke depan 

menumbuhkan kerelaan pencari pengetahuan untuk merubah cara 

berfikirnya berdasarkan pada pengetahuan baru yang diperoleh dari 

sumber pengetahuan (Levin dan Cross, 2004). Pada saat transfer 

pengetahuan dilakukan melalui eksperimen maka trust pada kepakaran, 

kompetensi dan visi kedepan menumbuhkan perasaaan emosional bagi 

pencari pengetahuan terhadap pengetahuan yang diperolehnya, 

merupakan pengetahuan yang sangat berharga dan pantas untuk 

diikuti  (Chowdhury, 2007). 

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa trust memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap transfer pengetahuan, 

merupakan jawaban atas tantangan agenda penelitian mendatang Lufio 

dkk (2009) serta Järvenpää dan Immonen (2009), yang menyarankan 

fokus pada peranan trust terhadap keberhasilan transfer pengetahuan. 

Keberhasilan pemberdayaan transfer pengetahuan melalui trust 
ditunjukkan melalui pengaruh tranfer pengetahuan teknologi tepat 

guna melalui berbagi pengalaman dan praktek secara langsung, serta 

transfer pengetahuan konsumen melalui berbagi nilai-nilai yang 

diyakini konsumen, terhadap peningkatan kinerja produk. 

Peningkatan kinerja produk ini dapat dilihat dari kemampuan produk 
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untuk memperluas pasar karena sesuai kebutuhan konsumen, 

meningkatkan penjualan karena lebih unggul dibanding pesaing, 

meningkatkan jumlah konsumen karena unik, serta meningkatkan 

keuntungan karena klasik dan elegan. 

Hasil ini menjawab agenda penelitian mendatang dari Yli-

Renko dkk (2001), Dhanaraj dkk (2004), Rhodes dkk (2008) dan 

Martinkenaite (2011).  

 Keberhasilan transfer pengetahuan teknologi tepat guna dan 

konsumen, yang merupakan pengetahuan tacit dan hanya bisa 

ditransfer melalui berbagi dan praktek secara langsung, sudah 

selayaknya diukur pengaruhnya terhadap kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan produk yang lebih unggul dibanding pesaing 

(Dhanaraj dkk, 2004). Sementara itu, keberhasilan transfer 

pengetahuan tentang konsumen yang juga merupakan pengetahuan 

tacit, sudah selayaknya diukur pengaruhnya terhadap kemampuan 

untuk menghasilkan produk yang memuaskan konsumen Rhodes dkk, 

2008). Keberhasilan transfer teknologi tepat guna maupun konsumen 

sebaiknya dilihat sebagai dasar pengembangan keunikan produk yang 

memiliki keunggulan berkesinambungan (Martinkenaite, 2001). 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk 

baru adalah keberadaan tranfer pengetahuan di dalamnya. Transfer 

pengetahuan teknologi sangat berperan terhadap kemampuan perusa-

haan untuk mengkombinasikan teknologi yang dimilikinya sebagai da-

sar bagi peningkatan kinerja produk perusahaan (Yli-Renko dkk, 2001).  

Peningkatan Kinerja Produk melalui Daya Inovasi yang 
diberdayakan oleh Trust 

Hasil penelitian ini yang terkait dengan pengaruh daya inovasi 

yang diberdayakan oleh trust,  terhadap kinerja produk, memperdalam 

hasil penelitian Poumaras dan Lazakidou (2008), Ellonen dkk (2008), 

Panayades dan Lun (2009), serta Golipour dkk (2010). Disamping itu 

hasil penelitian ini juga menjawab tantangan agenda penelitian 

mendatang dari Verhees dan Muelenberg (2004), Tien dan Lie  (2007), 

Luk dkk (2008) Panayades dan Lun (2009),  serta Man (2010).  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh trust 
pimpinan perusahaan pada kepakaran, kompetensi, visi ke depan, dan 

pemenuhan janji karyawan, terhadap daya inovasi proses, stratejik 

produk dan perilaku memperdalam hasil penelitian Poumaras dan 

Lazakidou (2008), Ellonen dkk (2008), Panayades dan Lun (2009). Serta 

Golipour dkk (2010) 

Pada saat trust dijadikan sebagai landasaan tumbuhnya daya 

inovasi, maka trust pada kompetensi dan kepakaran sudah seharusnya 

diukur dampaknya terhadap daya inovasi proses dan produk (Poumaras 

dan Lazakidou, 2008). Semakin tiggi kebebasan individu perusahaan 

dalam mengemukakan ide yang benar-benar baru, semakin tinggi 

kemampuan perusahaan dalam perbaikan proses produksi, yang 

berbeda dengan proses produksi selama ini (Ellonen dkk, 2008). Trust 
pada kepakaran, kompetensi dan visi ke depan Pada  Keberadaan trust 
menumbuhkan rasa aman dari eksploitasi pengambil kesempatan, yang 

dapat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mengambil 

risiko yang terkait dengan  peluang pasar baru (Panayades dan Lun, 

2009). Trust menyediakan ruang gerak bagi uji coba metode baru, yang 

membawa perusahaan pada, kemampuan untuk selalu mencoba 

metode baru dalam upaya mendapat peluang baru (Golipour dkk, 2010). 

Daya inovasi proses dan stratejik yang terkait dengan 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan peluang baru, mampu 

meningkatkan kinerja produk bukan saja memperluas pasar dan 

meningkatkan penjualan, namun juga meningkatkan jumlah konsumen 

dan keuntungan. Hasil ini menjawab agenda penelitian mendatang dari  

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

Panayades dan Lun (2009),  serta Man (2010).  

Kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan peluang dan 

secara aktif menghubungkan perusahaannya dengan peluang yang 

belum diketahui, membawa ke arah peningkatan kinerja produk untuk 

memperluas pasar dan meningkatkan jumlah konsumen  (Verhees dan 

Muelenberg, 2004). Panayades dan Lun (2009) dalam agenda penelitian 

mendatangnya menyatakan bahwa kemampuan perusahaan untuk 

berlaku proaktif ditunjukkan dari keberanian mereka mengambil risiko, 



PENDEKATAN ALTERNATIF PENINGKATAN KINERJA PRODUK 
Studi pada IKM Mebel Ekspor Jepara 

270 

yang mengarahkan pada penciptaan produk yang lebih unggul 

dibanding  pesaing. Peningkatan kinerja produk yang sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, lebih unggul dibanding pesaing, unik, klasik dan 

elegan dapat berhasil dilakukan oleh perusahaan jika perusahaan 

memiliki kemampuan untuk selalu mencoba metode baru dalam 

pengembangan produknya (Man, 2010).  

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa daya inovasi 

proses dan stratejik memiliki pengaruh terhadap kinerja produk, 

merupakan jawaban atas agenda penelitian mendatang dari Lie (2007), 

serta Luk dkk (2008). Mereka menyarankan untuk menggali lebih 

dalam pengaruh daya inovasi selain daya inovasi produk terhadap 

peningkatan kinerja produk. Dimana ternyata dalam penelitian ini 

daya inovasi produk lebih rendah efektivitasnya dalam meningkatkan 

kinerja produk dibanding dengan daya inovasi  proses dan stratejik. 

Perusahaan yang memiliki daya inovasi stratejik memiliki landasan 

yang kuat dalam pengembangan proses baru bagi perusahaan, yang 

mendorong peningkatan kinerja produk perusahaan (Luk dkk, 2008) 

 

Implikasi Kebijakan 

Berdasarkan pada data empirik, dapat dikatakan bahwa inovasi 

menjadi kunci keberhasilan bagi IKM khususnya IKM mebel ekspor 

Jepara dalam meningkatkan kinerja produk mereka. Tanpa inovasi 

IKM mebel ekspor Jepara tidak akan mampu mencapai kinerja produk 

yang diinginkan oleh pasar, dengan kata lain volume ekspornya akan 

mengalami penurunan. Ketika volume ekspor IKM mebel ekspor turun 

maka pertumbuhan ekonomi kota Jepara melambat yang ditandai dari 

menurunnya pendapatan daerah Kota Jepara. Hal ini disebabkan 

karena hampir 85% volume ekspor kota Jepara dihasilkan dari ekspor 

mebel. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa inovasi menjadi 

indikator bagi pertumbuhan ekonomi di kota Jepara. Melambatnya 

pertumbuhan ekonomi kota Jepara ini merupakan indikasi kurang 

berhasilnya pembangunan ekonomi di kota Jepara. 
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Pemerintah sebenarnya sangat menyadari hal ini dan sudah 

berusaha melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja 

produk IKM melalui inovasi. Hanya saja ketika industri kecil 

menengah menghadapi kebuntuan, untuk menghasilkan produk 

inovatif yang mampu diserap pasar, maka tindakan segera yang 

seringkali dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Disperindag adalah 

berusaha membuka kebuntuan ini, dengan fokus pada ancaman yang 

dihadapi dan peluang yang dimiliki oleh industri kecil menengah 

tersebut, bukannya memetakan dan membangun profil keunggulan 

stratejik (Strategic Advantage Profile = SAP) IKM tersebut. Dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa pemerintah lebih fokus pada strategi 

menetrasi pasar dibanding dengan strategi meningkatkan kinerja 

produk yang memiliki keunggulan kompetitif. Untuk lebih jelasnya 

implikasi kebijakan, yang ditawarkan dari hasil penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1 

Implikasi Kebijakan 
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Hal ini juga terjadi pada kasus IKM mebel ekspor Jepara, 

pemerintah berupaya memproteksi produk dari serangan pesaing dan 

membantu produk tersebut menetrasi pasar dengan program – program 

diantaranya pendekatan klaster, penerapan hak paten, penerapan 

SVLK.  

Pendekatan klaster yang dilakukan pada IKM mebel ekspor 

Jepara seringkali mempertimbangkan sisi pandang produsen semata, 

akibatnya pemecahan masalah hanya bersifat parsial. Padahal di dalam 

klaster terdapat rantai nilai (value chain) yang merupakan rangkaian 

proses produksi sampai ke konsumen akhir. Dalam rantai nilai ini 

terdapat hubungan yang tak terpisahkan antara pemasok, produsen, 

perantara dan konsumen, yang saling bekerjasama, mengambil risiko, 

melakukan investasi sumberdaya untuk menghasilkan nilai tambah 

pada produk atau meningkatkan daya saing produk. 

Penerapan hak paten produk yang diharapkan mampu 

memproteksi produk dari imitasi, bahkan membebani IKM mebel 

ekspor Jepara. Terdapat sinisme terhadap hak paten yaitu “ bukannya 

dipatenkan malah dipateni “. Hal ini dapat dipahami karena rumitnya 

prosedur paten yang harus diikuti, untuk mempatenkan produk yang 

sederhana saja IKM mebel ekspor Jepara membutuhkan lebih dari 10 

paten. Selain itu paten banyak berpihak pada industri mebel ekspor 

besar, hal ini dapat dilihat dari tingginya biaya paten. Untuk mendaftar 

paten memerlukan biaya  yang tidak kecil, selain itu ketika paten itu 

dilanggar, perusahaan besar saja yang bisa melawan, sedangkan IKM 

yang tidak memiliki cukup dana akan menerima dengan iklas 

pelanggaran tersebut. Bisa jadi paten melindungi produk dari imitasi, 

namun di sisi lain paten menghambat pengembangan produk bahkan 

inovasi produk, dan membuat harga produk menjadi tinggi, akibatnya 

produk kalah bersaing, karena dipatenkan.  

Penerapan SVLK (Sertifikat Verikasi Legalitas Kayu) dipandang 

oleh IKM mebel ekspor Jepara menghambat perjalanan ekspor. Hal ini 

disebabkan karena negara lain penghasil produk mebel dan furnitur 

tidak membuat regulasi serupa, selain itu pembeli juga tidak pernah 

mempertanyakan keabsahan kayu. Selain itu untuk mendapatkan 
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sertifikat tersebut IKM mebel ekspor Jepara harus mengeluarkan uang 

yang tidak sedikit jumlahnya yaitu sekitar Rp 25 juta sampai Rp 30 juta, 

dan ini sangat memberatkan. Untuk meringankan beban IKM 

pemerintah mengeluarkan alternatif SVLK yaitu DE (Deklarasi Ekspor). 

Dengan DE produk mebel dan kerajinan Indonesia bisa memasuki 

pasar Uni Eropa dan Australia. Ternyata DE juga memiliki kendala 

yaitu  ternyata pasar Australia tertutup untuk dokumen DE, selain itu 

pengurusan DE juga tidak mudah, karena sulit untuk masuk ke koneksi 

online. Disamping itu DE tidak tepat sasaran perusahaan yang telah 

memiliki SVLK juga mendapatkan fasilitas DE.  

Pendekatan klaster, penerapan paten dan SVLK merupakan 

program pemerintah yang bertumpu pada produk jadi. Apapun 

proteksi pemerintah yang dilakukan untuk produk jadi, bisa 

menambah beban IKM mebel ekspor Jepara ketika produk itu tidak 

memiliki daya saing dan bersifat pesanan. Produk yang memiliki daya 

saing, melenggang dengan sendirinya memasuki pasar bahkan dapat 

menjadi pusat gravitasi IKM mebel ekspor Jepara untuk menarik 

konsumennya. Pusat gravitasi ini hanya bisa dibangun jika terdapat 

budaya inovasi yang tumbuh dan berkembang di dalam IKM mebel 

ekspor Jepara. Berkembangnya budaya inovasi dapat menjadi 

“competitive advantage” (keunggulan bersaing), yang menjadi dasar 

strategi peningkatan kinerja produk, atau memetakan profil 

keunggulan stratejik (Strategic Advantage Profile) IKM mebel ekspor 

Jepara.  Sebenarnya yang dibutuhkan oleh IKM mebel ekspor Jepara, 

lebih dari upaya mengeksploitasi peluang ataupun mengeeliminasi 

ancaman, melainkan memberdayakan dan menggunakan kekuatan 

yang mereka miliki ataupun tidak mereka sadari mereka miliki. 

Kekuatan yang dapat mereka gunakan, untuk membangun suatu 

budaya perusahaan, yang membawa pada inovasi yang tidak akan 

pernah berhenti. 

Sebenarnya pemerintah memiliki satu program yang dapat 

digunakan untuk membangun kemampuan IKM mebel ekspor Jepara 

mengembangkan budaya inovasi mereka yaitu program penyuluhan 

dan pendampingan. Program penyuluhan dan pendampingan ini 
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sebenarnya dapat ditujukan untuk memberdayakan IKM mebel ekspor 

Jepara bukan sekedar memberikan penerangan dan mendampingi. 

Memberdayakan dalam arti mengembangkan daya yang sudah dimiliki 

oleh IKM mebel ekspor Jepara yaitu budaya inovasi menjadi sesuatu 

yang bermanfaat yaitu peningkatan kinerja produk mereka. Pada 

proses pemberdayaan ini seringkali penyuluh dan pendamping terjebak 

dalam rekayasa sosial (social engineering), yaitu merekayasa situasi dan 

kondisi IKM mebel ekspor Jepara, dan mengarahkannya pada perilaku 

tertentu, perilaku yang sudah ditentukan oleh penyuluh dan 

pendamping. Hal ini dapat berdampak negatif, karena perubahan 

perilaku yang ada tidak sesuai dengan “kearifan lokal” maupun 

“endegenuous technology” yang dimiliki oleh IKM mebel ekspor 

Jepara, akibatnya IKM mebel ekspor Jepara hanya menjadi pelengkap 

penderita dari program penyuluh dan pendamping. Dapat dikatakan 

program penyuluhan dan pendampingan ini mengalami kegagalan 

karena IKM mebel ekspor Jepara menjadi tidak responsif terhadap 

program-program yang ditawarkan yang menurut penyuluh dan 

pendamping dapat menambah nilai tambah produk mereka. Ketidak 

responsifan ini karena adanya sikap skeptis dan kecurigaan bahwa 

mereka mereka hanya obyek kepentingan dari program – program 

yang ditawarkan, sehingga terdapat slogan “tanpa pelatihan dan 

pembinaan kami sudah dapat menjalankan usaha”. 

Hasil penelitian ini menawarkan suatu alternatif bagi program 

penyuluhan dan pendampingan yang sampai saat ini masih berjalan, 

yaitu melakukan pemberdayaan dari dalam IKM mebel ekspor Jepara 

berdasarkan kearifan lokal dan teknologi yang mereka kuasai. IKM 

mebel ekspor Jepara memiliki kearifan lokal yaitu modal sosial yang 

tidak mereka sadari keberadaannya tetapi menjadi perilaku mereka 

sehari-hari, seperti kebersediaan untuk membangun hubungan antar 

anggota perusahaan, dan keiklasan untuk berbagi yang mereka kenal 

dengan gotong royong, yang menumbuhkan rasa saling percaya yang 

dibangun berdasarkan rasa kekeluargaan. Rasa saling percaya dapat 

digunakan untuk menggerakkan penggunaan teknologi yang mereka 

kuasai ke seluruh perusahaan melalui kesediaan, dan kemauan untuk 

belajar dan berbagi sesuatu yang baru yang bahkan belum dikenal 
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sebelumnya. Kesediaan dan kemauan ini dapat menjadi dasar 

peningkatan kinerja produk yang lebih baik. Dengan kata lain hasil  

penelitian ini  memberikan arah alternatif pemberdayaan kearifan 

lokal untuk menggerakkan budaya inovasi melalui endegenuous 
technology untuk menghasilkan produk yang memiliki keunggulan 

bersaing. 

Hal penting yang dapat menjadi pertimbangan Disperindag dan 

lembaga terkait, dalam program pengembangan inovasi adalah aset 

tersembunyi dalam IKM mebel ekspor Jepara, yang tidak disadari 

kehadirannya yaitu “pengetahuan”. Pengetahuan dapat menjadi aset 

bagi IKM mebel ekspor Jepara untuk meningkatkan kinerja produknya, 

jika mereka dapat mengelola pengetahuan tersebut dengan baik. 

Mengelola pengetahuan adalah aktivitas inovasi, yang dapat diartikan 

menggunakan, mentransfer dan mengeksplorasi pengetahuan tersebut 

melalui proses pembelajaran, sehingga pengetahuan tersebut memiliki 

nilai tambah dan menjadi sumberdaya terbarukan dan up to date, bagi 

tumbuh kembangnya inovasi dalam IKM mebel ekspor Jepara.  

Hal ke dua yang dapat dipertimbangkan adalah permasalahan 

yang sering terjadi pada peningkatan kinerja produk, adalah pada 

pemberdayaan daya dan aktivitas inovasi yang dijadikan pijakan bagi 

peningkatan kinerja produk tersebut. Daya dan aktivitas inovasi hanya 

bisa diberdayakan, apabila IKM mebel ekspor Jepara dapat menemukan 

penggeraknya, yaitu trust. Keberhasilan pembangunan trust yang 

dilakukan oleh IKM mebel ekspor Jepara, akan membawa mereka, 

pada keberhasilan pemberdayaan daya dan aktivitas inovasi yang 

menjadi dasar peningkatan kinerja produknya. 

Berdasarkan uraian di atas implikasi kebijakan yang ditawarkan 

berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa sudah selayaknya 

pemerintah daerah ataupun Menperindag membagun program 

pemberdayaan budaya inovasi IKM mebel ekspor Jepara dengan 

pendekatan participatory appraisal. 

Melalui pendekatan participatory appraisal ini budaya inovasi 

IKM mebel ekspor Jepara diberdayakan dengan lebih dahulu 
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mempelajari dan memahami permasalahan sumber daya yang dimiliki 

oleh perusahaan mereka. Pendekatan ini memungkinkan seluruh 

anggota perusahaan untuk saling berbagi, meningkatkan, dan 

menganalisis pengetahuan mereka tentang permasalahan dan 

sumberdaya yang mereka miliki, serta bertindak untuk memecahkan 

masalah tersebut berdasarkan pada sumberdaya yang tersedia. 

Yang harus digaris bawahi dalam program pemberdayaan ini 

adalah bahwa program ini merupakan proses untuk memfasilitasi dan 

mendorong IKM mebel ekspor Jepara memberdayakan budaya inovasi 

yang telah dimilikinya untuk meningkatkan kinerja produknya. Dapat 

dikatakan program pemberdayaan ini merupakan wujud dari self-
organizing. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan ini diperlukan 

pendampingan tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Pada awal 

proses peran tim sangat aktif, dan akan berkurang secara bertahap 

selama proses pemberdayaan sampai IKM mebel ekspor Jepara mampu 

melanjutkan pemberdayaan budaya inovasinya secara mandiri.   

 Program pemberdayaan ini dapat dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut: 

Pertama, menentukan jumlah dan memilih IKM mebel ekspor 

Jepara yang dapat dijadikan model percontohan (treatment group). 

Penentuan jumlah dan pemilihan IKM mebel ekspor Jepara ini 

sebaiknya berdasarkan pada intensitas mereka mengembangkan 

keunikan produk. 

Kedua, melakukan focus group discussion terkait dengan 

permasalahan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk 

memberdayakan budaya inovasi yang berdasarkan pada pembangunan 

trust. 

Ketiga, mendiagnosis masalah dan merumuskan alternatif 

pemecahan masalah pemberdayaan inovasi berdasarkan sumberdaya  

yang dimiliki, dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai 

batasan dan masukan terhadap pemecahan masalah yang dilakukan. 

Pertimbangan tersebut terkait dengan permasalahan dan masukan 
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tentang pembangunan trust, pemberdayaan daya dan aktivitas inovasi, 

serta arti penting pengetahuan bagi perusahaan.   

Ke empat, melaksanakan workshop  untuk menetapkan SAP 

(Strategic Advantage Profile) dan merencanakan alternatif pemecahan 

masalah berdasarkan SAP tersebut. Dalam workshop ini IKM mebel 

ekspor Jepara yang telah dipilih dalam tahap 1, diharuskan untuk 

mengirim wakilnya untuk mengikuti workshop, minimal 3 orang: 

pimpinan, bagian pemasaran dan bagian produksi. Peserta workshop 

diharuskan menghasilkan rencana alternatif pemecahan masalah 

pemberdayaan budaya inovasi bagi perusahaan mereka masing – 

masing berdasarkan SAP yang mereka tetapkan. 

Ke lima, mempresentasikan hasil workshop dan membuat blue 
print program pemberdayaan budaya inovasi yang sesuai dengan SAP 

mereka. 

Ke enam, melakukan focus group discussion untuk 

menentukan tolok ukur evaluasi keberhasilan program. Sebaiknya 

tolok ukur keberhasilan program dilihat dari keberhasilan pemenuhan 

indikator – indikator yang ditawarkan dalam penelitian ini. 

Ke tujuh, melaksanakan program pemberdayaan budaya 

inovasi IKM mebel ekspor Jepara, dengan rentang waktu evaluasi 

sesuai dengan kesepakatan antara tim fasilitator dengan peserta 

program (IKM mebel ekspor Jepara) yang telah dipilih. 

Ke delapan, menjaga kelestarian keberlangsungan program 

pemberdayaan. Hal ini dapat dilakukan memfokuskan pemberdayaan 

pada peningkatan kemampuan seluruh anggota perusahaan untuk 

mengaktualisasi diri mereka (people centered development).  

Penentuan SAP, permasalahan, dan pemecahan masalah 

pemberdayaan budaya inovasi IKM mebel ekspor Jepara, dapat 

mengacu pada hasil penelitian ini terkait dengan kondisi dan konstrain 

IKM mebel ekspor Jepara. Kondisi dan konstrain IKM mebel ekspor 

Jepara dalam memberdayakan budaya inovasi mereka  untuk 

meningkatkan kinerja produknya dapat dilihat pada hasil penelitian 

berikut ini: 
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Pertama, kondisi dan konstrain pembangunan trust pada 

sebagai pijakan pemberdayaan budaya inovasi IKM mebel ekspor 

Jepara. Permasalahan bagi para pimpinan perusahaan IKM Mebel 

Ekspor Jepara yang mengupayakan pembangunan trust adalah jenis 

trust yang mana yang harus dibangun terlebih dahulu. Hasil penelitian 

ini memberikan acuan bahwa pembangunan trust sebenarnya saling 

terkait dan berinteraksi satu dengan yang lain. Meksipun demikian 

competence trust merupakan jenis trust yang paling efektif untuk 

memberdayakan pembelajaran eksploratif, transfer pengetahuan dan 

daya inovasi, oleh sebab itu competence trust dapat menjadi prioritas 

bagi IKM  mebel ekspor Jepara dalam pembangunan trust.  

Dapat dikatakan keberhasilan IKM mebel ekspor Jepara, 

membangun trust pimpinan perusahaan pada kepakaran karyawan, 

mengarahkan tumbuhnya trust pada kompetensi teknologi karyawan 

tersebut. Karyawan yang dipercaya memiliki kepakaran dan 

kompetensi teknologi, dipercaya pula memiliki visi ke depan, karena 

kepakaran dan kompetensi teknologi ini merupakan landasan bagi visi 

ke depan karyawan. Visi ke depan seringkali dipandang sebagai janji 

yang harus dipenuhi, oleh sebab itu ketika pimpinan perusahaan IKM 

mebel ekspor Jepara mempercayai karyawannya memiliki visi ke depan, 

maka trust terhadap pemenuhan janji karyawanpun tumbuh. 

Kesediaan untuk selalu memenuhi janjinya ini membuat karyawan 

membangun pemikiran tentang kemanfaatan bersama dan kapabilitas 

mereka untuk belajar dan berkembang secara kontinyu, karena dengan 

ini karyawan dapat memenuhi janjinya dengan cara yang lebih baik. 

Alasan ini yang mendasari tumbuhnya trust pimpinan perusahaan IKM 

mebel ekspor Jepara pada pemikiran akan kemanfaatan bersama dan 

kapabilitas karyawan untuk selalu belajar dan berkembang secara 

kontinyu.   

Trust pimpinan perusahaan pada karyawannya bagi IKM mebel 

ekspor Jepara harus diupayakan untuk dibangun. Hal ini disebabkan 

karena kondisi IKM mebel ekspor Jepara saat ini yang sarat dengan 

imitasi produk dan tingginya mobilitas karyawan. Karyawan IKM 
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mebel ekspor Jepara, bisa jadi merupakan karyawan dari perusahaan 

lain yang menjadi pesaing mereka. 

IKM mebel ekspor Jepara dapat mengambil acuan 

pembangunan trust berdasarkan hasil penelitian ini. Dimana trust 
pimpinan perusahaan pada kepakaran, kompetensi teknologi, visi ke 

depan, pemenuhan janji, pemikiran akan kemanfaatan bersama dan 

kapabilas untuk belajar dan berkembang secara kontinyu yang dimiliki 

karyawannya dapat dibangun melalui jalinan hubungan antara 

pimpinan perusahaan dan karyawan, serta penumbuhan rasa keiklasan. 

Hubungan antara pimpinan perusahaan dan karyawannya 

merupakan landasan pembangunan trust bagi IKM mebel ekspor Jepara. 

Berbeda dengan perusahaan lain, pada IKM Mebel Jepara jenis 

hubungan yang paling efektif untuk menumbuhkan trust adalah 

hubungan vertikal yaitu hubungan antara karyawan dan pimpinan 

perusahaannya. Selama ini pimpinan perusahaan seringkali 

dikonotasikan oleh karyawan IKM Mebel Ekspor Jepara, memiliki 

posisi yang dapat digunakan untuk menekan karyawannya, dengan 

kata lain pimpinan perusahaan selalu dipihak yang menang dan 

karyawan selalu dipihak yang kalah. Posisi menang – kalah ini sering 

digunakan sebagai alasan bagi pimpinan perusahaan dan karyawan 

IKM Mebel Ekspor Jepara untuk tidak saling percaya. Ketika hubungan 

vertikal ini gagal dibangun oleh IKM Mebel Ekspor Jepara, maka upaya 

apapun yang dipergunakan oleh IKM Mebel Ekspor Jepara untuk 

membangun trust akan gagal. IKM Mebel Ekspor Jepara telah 

mengupayakan membangun trust dengan menawarkan kebaikan hati 

yaitu karyawan boleh ngebon gaji lebih dahulu, apabila mereka 

membutuhkan. Hasilnya adalah karyawan menggunakan kesempatan 

ini sebagai permainan menang kalah, ngebon gaji berjalan terus, 

bahkan sampai hutang, sedangkan pekerjaan dikerjakan apabila 

pekerjaan sampingan mereka sudah selesai. Hal ini terjadi karena, 

dengan kebaikan hati pimpinan perusahaan tersebut, karyawan merasa 

sangat dibutuhkan atau pimpinan perusahaan ketakutan kehilangan 

diri mereka, di sisi lain kebaikan hati pimpinan perusahaan merupakan 

cara agar mereka tidak merasa dieksploitasi oleh pimpinan perusahaan. 
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Kondisi IKM Mebel Ekspor Jepara ini, didukung dengan hasil analisis 

data penelitian  ini yang menunjukkan, bahwa pengaruh modal sosial 

struktural lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh solidaritas 

dalam pembangunan trust.  

 Alasan di atas memberikan acuan bagi pimpinan perusahaan 

IKM Mebel Ekspor Jepara bahwa keberhasilan mereka membangun 

trust ditentukan oleh keberhasilan mereka membangun hubungan 

yang vertikal. Pertanyaan yang muncul dalam pembangunan 

hubungan vertikal ini adalah hubungan vertikal yang bagaimana yang 

akan menjadi dasar keberhasilan pembangunan trust. Terdapat 4 tolok 

ukur hubungan vertikal sangat berpengaruh dalam pembangunan trust 
yaitu: hubungan yang erat antara pimpinan perusahaan dan 

karyawannya, dimana hubungan yang erat tersebut akan mampu 

membuka kesempatan bagi karyawan untuk  belajar dari pimpinan 

perusahaannya, dan mampu menciptakan komunikasi yang efisien dan 

efektif. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hubungan yang erat 

jenis dapat digunakan oleh IKM mebel ekspor Jepara untuk 

membangun baik competence, integrity dan benevolence trust.  

IKM mebel ekspor Jepara dapat membangun trust pimpinan 

perusahaan pada kompetensi, integritas dan kebaikan hati 

karyawannya dengan cara membangun hubungan yang erat antara 

pimpinan perusahaan dengan karyawan, serta meningkatkan efisiensi 

komunikasi melalui keeratan hubungan yang mereka bangun.  

Bagi IKM mebel ekspor Jepara pembangunan trust harus 

diawali dari kebersediaan pimpinan perusahaan untuk membangun 

hubungan yang erat dengan karyawannya. Tidaklah mudah bagi 

pimpinan perusahaan IKM mebel ekspor Jepara untuk memulai dan 

iklas membangun hubungan yang erat dengan karyawannya. Hal ini 

disebabkan karena membangun hubungan yang erat dengan 

karyawannya, sama dengan menaikkan derajat karyawan lebih tinggi 

bahkan sebanding dengan diri mereka. Akibatnya pimpinan 

perusahaan akan menanggung risiko perlakuan kurang ajar, 

pelanggaran hak, dan seterusnya, dari karyawannya. Di sisi lain 

pimpinan perusahaan menyadari bahwa tanpa membangun hubungan 
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yang erat dengan karyawannya, perusahaan mereka tidak akan 

berkembang dan terperangkap dalam penghasilan produk yang sama 

dari waktu ke waktu.  

Terlepas dari risiko yang harus ditanggung dari keeratan 

hubungan dengan karyawannya, pimpinan perusahaan IKM mebel 

ekspor Jepara sudah selayaknya memahami bahwa pembangunan 

hubungan yang erat dengan karyawannya, membawa pimpinan 

perusahaan IKM mebel ekspor Jepara pada pemahaman akan 

kepakaran, kompetensi teknologi, visi ke depan, perilaku pemenuhan 

janji, pemikiran kemanfaatan bersama dan kapabilitas karyawan untuk 

berkembang dan belajar secara kontinya. Pemahaman ini menjadikan 

hubungan mereka dengan karyawannya menjadi lebih emosional 

dimana empati dan dukungan terlibat di dalamnya. Emosi ini 

menandakan terbangunnya trust pimpinan perusahaan IKM mebel 

ekspor Jepara terhadap apa yang mereka yang mereka pahami dimiliki 

oleh karyawannya.  

Keeratan hubungan antara pimpinan perusahan IKM mebel 

ekspor Jepara dengan karyawannya yang mampu mencapai efisiensi 

komunikasi, bukan saja membuka kesempatan bagi pimpinan 

perusahaan dan karyawannya untuk mengenal kepakaran, kompetensi 

teknologi, visi ke depan, pemikiran akan kemanfaatan bersama, 

pemenuhan janji, dan kapabilitas karyawan untuk berkembang dan 

belajar secara kontinyu, sekaligus membangun kepercayaan mereka. 

Tingginya trust pimpinan perusahaan IKM mebel ekspor Jepara ini 

ditandai dari efisiensi komunikasi, dimana tidak diperlukan banyak 

kata-kata, instruksi, ataupun memerlukan kecanggihan teknologi 

dalam mengutarakan apa yang harus dicapai dan diinginkan oleh 

pimpinan perusahaan untuk dicapai karyawannya. Selain itu tingginya 

efisiensi komunikasi yang tumbuh dari keeratan hubungan ini 

mengarahkan pada kondisi saling memahami antara pimpinan 

peruahaan dan karyawannya. Saling memahami ini berarti di satu sisi, 

pimpinan perusahaan IKM mebel ekspor Jepara memahami mengapa 

karyawan melakukan kesalahan dan bertoleransi terhadap kesalahan 

yang dibuat karyawan, di sisi lain karyawan memahami alasan 
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kemarahan pimpinan atas kesalahan yang dibuatnya, dan itulah trust. 
Keberadaaan trust ditunjukkan dari baik pimpinan perusahaan IKM 

mebel ekspor Jepara, tidak mengambil keuntungan dari toleransi yang 

ditawarkan oleh masing-masing pihak.   

Keberhasilan pembangunan trust ditentukan bukan saja karena 

terciptanya keeratan hubungan pimpinan perusahaan – karyawan yang 

mengarahkan pada efisiensi komunikasi, namun juga tumbuhnya 

solidaritas pada ke dua belah pihak. Bagi IKM mebel ekspor Jepara, 

solidaritas merupakan keiklasan baik keiklasan untuk melaksanakan 

keputusan bersama, mencapai tujuan bersama, memecahkan masalah 

bersama maupun mencapai efisiensi komunikasi internal. Keiklasan ini 

ditandai dari penerimaan perbedaan pendapat pada pelaksanaan 

keputusan bersama, menomorduakan kebutuhan pribadi dibanding 

pencapaian tujuan bersama, memandang pemecahan masalah bersama 

lebih baik hasilnya dibanding pemecahan masalah individual, dan 

hilangnya halangan komunikasi internal yang ditunjukkan melalui 

peningkatan efisiensi komunikasi internal.  

Terdapat tiga keiklasan yang dapat digunakan oleh IKM mebel 

ekspor Jepara dalam membangun trust pimpinan perusahaan terhadap 

kompetensi, integritas dan kebaikan hati karyawannya, yaitu: 

keiklasan dalam pelaksanaan keputusan bersama, keiklasan pencapaian 

tujuan bersama dan keiklasan yang mengarahkan pada efisiensi 

komunikasi internal.  

Pemecahaan masalah bersama menjadi kurang efektivitasnya 

dalam pembangunan trust pada IKM mebel ekspor Jepara, ketika 

keputusan bersama dengan penerimaan perbedaan pendapat telah 

dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena, keputusan bersama dibangun 

berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi, dan ditujukan untuk 

memecahkan masalah tersebut. Bagi IKM mebel ekspor Jepara dalam 

pelaksanaan keputusan bersama, terdapat keiklasan masing-masing 

pihak baik pimpinan perusahaan maupun karyawannya 

menghilangkan ego, rasa ingin dihargai, penghormatan dan rasa lebih 

baik dibanding yang lain. Bahkan kartu kemenangan dan hak 

prerogatif sebagai pimpinan itupun harus diiklaskan untuk tidak 
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digunakan oleh pimpinan perusahaan IKM mebel ekpor Jepara dalam 

pelaksanaan keputusan bersama. Selain itu pimpinan perusahaan 

menghargai perbedaan pendapat sebagai suatu kreatifitas yang dapat 

diterima dan dihargai. Kondisi dalam pelaksanaan keputusan bersama 

inilah, yang menumbuhkan trust pimpinan perusahaan IKM mebel 

ekspor Jepara terhadap karyawannya, bahwa karyawan tidak akan 

menggunakan intuisi, sugesti, dan subyektifitas, melainkan 

menggunakan fakta permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan saat 

ini. Fakta permasalahan akibat adanya perubahan pasar, yang 

berdampak pada peluang dan ancaman terhadap kehidupan perusahaan. 

Alasan inilah yang mendasari bahwa pelaksanaan keputusan bersama 

meskipun terdapat perbedaan pendapat dapat digunakan oleh IKM 

mebel ekspor Jepara untuk menumbuhkan trust pimpinan perusahaan 

pada kompetensi, integritas dan kebaikan hati karyawannya. 

Tanpa disadari semuan individu yang bergabung dalam satu 

perusahaan memiliki satu tujuan sama, yang kemudian menjadi tujuan 

bersama yaitu, mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini memiliki 

satu bentuk konkrit yaitu penghasilan yang cukup untuk membiayai 

kehidupan. Keuntungan yang tidak memiliki bentuk konkrit adalah 

penghargaan, penghormatan, pengakuan, pengembangan diri, 

pergaulan, pemanfaatan waktu luang, dan bahkan kekuasaan, yang 

seringkali menjadi kebutuhan masing-masing bagi individu anggota 

perusahaan untuk dipenuhi. Tidaklah mudah bagi IKM mebel ekspor 

Jepara untuk memenuhi semua kebutuhan ini secara bersamaan, oleh 

sebab itu diperlukan penentuan tujuan bersama yang dapat 

mengakomodasi semua keuntungan yang diinginkan oleh anggota 

perusahaan, terutama keuntungan yang bersifat konkrit yaitu besarnya 

penghasilan. Sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan pada IKM 

mebel ekspor Jepara, ketika penghasilan yang ditawarkan besar maka 

pencapaian keuntungan yang bersifat tidak konkrit menjadi kebutuhan 

sekunder, serta terdapat keiklasan untuk mencapai tujuan bersama 

yang telah ditetapkan. Keiklasan ini, dapat menjadi dasar bagi 

pimpinan perusahaan IKM mebel ekspor Jepara terhadap membangun 

trust mereka terhadap visi ke depan dan pemenuhan janji 

karyawannya.  
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Keiklasan baik pimpinan perusahaan maupun karyawan IKM 

mebel ekspor Jepara, dapat membawa pada efisiensi komunikasi 

internal. Efisiensi komunikasi internal bagi IKM mebel ekspor Jepara 

adalah komunikasi sederhana dan mampu menghilangkan hambatan 

komunikasi. Dikatakan sederhana karena tidak memerlukan peralatan 

yang canggih, dan rangkaian kata mutiara yang padat. Dikatakan 

menghilangkan hambatan karena tidak terdapat persepsi yang berbeda 

dalam komunikasi. Sebagai contoh pada saat pimpinan perusahaan 

IKM mebel ekspor Jepara, memiliki desain baru yang kreatif, mereka 

tinggal menggambar dan menyerahkan gambar tersebut pada 

karyawannya, dan karyawan memiliki pemahaman untuk 

membuatnya. Dalam hal ini diskusi yang dilakukan bukan lagi karena 

melakukan perintah kerja dari atasan, serta tidak lagi ada prasangka 

buruk dan isu negatif dalam diskusi. Alasan inilah yang mendasari, 

bahwa komunikasi internal yang efisien dapat digunakan oleh 

pimpinan perusahaan IKM mebel ekspor Jepara pada kepakaran dan 

kompetensi teknologi karyawannya.  

Ke dua, kondisi dan konstrain pemberdayaan budaya inovasi 

(daya dan aktivitas inovasi) melalui trust.  

Pembelajaran eksploratif sebagai aktivitas inovasi dapat 

diberdayakan oleh IKM mebel ekspor Jepara melalui trust pimpinan 

perusahaan IKM mebel ekspor Jepara pada kepakaran, kompetensi 

teknologi, visi ke depan dan pemenuhan janji karyawan. Bagi IKM 

Mebel Ekspor Jepara pembelajaran eksploratif merupakan upaya untuk 

meraih keunggulan bersaing berkesinambungan bagi produknya. Oleh 

sebab itu pembelajaran eksploratif bagi IKM mebel ekspor Jepara 

adalah proses pembelajaran yang bukan sekedar pembelajaran 

bagaimana memperbaiki dan mengembangkan kompetensi, dan 

teknologi yang telah ada, melainkan  pembelajaran untuk melakukan 

eksperimen dan menggali informasi baru yang bisa jadi tidak ada 

batasnya, dan belum dikenal sebelumnya, melalui aktivitas serapan, 

distribusi dan integrasi nilai-nilai yang terkandung dalam informasi 

tersebut. 
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Pembelajaran eksploratif yang berdasarkan pengalaman dapat 

diberdayakan oleh IKM mebel ekspor Jepara melalui pembangunan 

trust pimpinan perusahaan terhadap kepakaran, dan kompetensi 

teknologi. Hal ini dapat dipahami karena ke tiga jenis trust ini 

meningkatkan keberanian karyawan untuk berbuat kesalahan ataupun 

kegagalan dalam proses belajar mereka, ketika mereka dipercaya oleh 

pimpinannya memiliki kepakaran, kompetensi teknologi dan visi ke 

depan. Keberanian ini mendorong karyawan untuk menggunakan cara 

yang berbeda dengan hasil yang lebih efektif yaitu dengan merasakan 

pengalaman secara langsung, dan bahkan berbagi pengalaman yang 

dirasakannya. Proses berbagi pengalaman secara tidak disadari 

merupakan fasilitas perolehan pengetahuan yang baru. Fasilitasi 

perolehan pengetahuan baru ini mendorong karyawan  untuk 

melakukan rekombinasi sumberdaya dan menyarankan alternatif baru.  

Pembelajaran yang fokus pada  pencarian informasi pasar baru 

dapat diberdayakan oleh IKM mebel ekspor Jepara, melalui trust 
pimpinan perusahaan pada pemenuhan janji karyawan. Hal ini dapat 

dipahami karena trust ini mampu mengangkat beban karyawan sebagai 

penyandang cap tidak dapat menepati janji. Hilangnya beban ini 

mendorong karyawan untuk belajar lebih giat untuk menggali 

informasi-informasi yang benar-benar baru, yang dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menguasai pasar.  

Pembelajaran berdasar uji coba dapat diberdayakan oleh IKM 

mebel ekspor Jepara, melalui trust pimpinan perusahaan pada visi ke 

depan karyawan. Hal ini dapat dipahami ketika karyawan dipercaya 

memiliki visi ke depan, maka rasa percaya diri mereka tumbuh. Rasa 

percaya diri ini bukan saja meningkatkan daya ingat dan kemampuan 

evaluasi terhadap pengetahuan yang mereka miliki, namun juga 

kemampuan untuk melakukan uji coba dengan tingkat kesalahan 

minimal.  

Satu hal besar dan penting yang sudah selayaknya disadari oleh 

IKM mebel ekspor Jepara yaitu kontribusi pengetahuan terhadap 

peningkatan kinerja produk mereka. Saat ini dapat dikatakan bahwa 

kemampuan IKM mebel ekspor Jepara dalam menetrasi pasar 
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ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mengelola pengetahuan 

sedemikian rupa dan menyajikan dalam bentuk komersial yang sesuai 

dengan keinginan pasar. Pengelolaan dan penyajian pengetahuan ini 

tidak akan berhasil jika IKM mebel ekspor Jepara tidak memiliki 

kemampuan untuk mentransfer pengetahuan miliknya ke seluruh 

bagian perusahaan, dimana seluruh bagian perusahaan dapat 

menggunakannya sebagai dasar pencapaian tujuan bersama yaitu 

peningkatan kinerja produk. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, 

sangat penting dan bahkan menjadi keharusan bagi IKM mebel ekspor 

Jepara memberdayakan transfer pengetahuan sebagai aktivitas inovasi 

di dalam perusahaannya.   

Pemberdayaan transfer pengetahuan sebagai aktivitas inovasi 

bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan oleh IKM mebel 

ekspor Jepara. Hal ini disebabkan karena IKM mebel ekspor Jepara 

harus mencari tuas penggerak transfer pengetahuan tersebut agar 

diberdayakan, lebih – lebih apabila jenis pengetahuan yang ditransfer 

adalah pengetahuan tacit. Pengetahuan tacit merupakan pengetahuan 

yang tidak terdapat di buku, namun ada di pikiran sumber 

pengetahuan, sehingga hanya dapat ditransfer melalui berbagi cerita, 

pengalaman dan praktek secara langsung. 

Terdapat dua jenis pengetahuan yang saat ini sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan peningkatan kinerja produk IKM 

mebel ekspor Jepara yaitu: pengetahuan teknologi tepat guna dan 

konsumen. Ke dua jenis pengetahuan ini merupakan pengetahuan tacit. 
Berdasarkan pada karakteristik ke dua jenis pengetahuan ini, IKM 

mebel ekspor Jepara, dihadapkan pada kesulitan untuk melakukan 

transfer pengetahuan ini. Hal ini disebabkan karena karyawan sebagai 

sumber pengetahuan tidak akan bersedia membagi pengetahuannya 

yang mereka yakini sebagai “kartu as” untuk mengendalikan pimpinan 

mereka. Sungguh, keberhasilan transfer pengetahuan teknologi tepat 

guna dan konsumen pada IKM mebel ekspor Jepara, sangat tergantung 

pada keiklasan pimpinan perusahaan untuk mengambil risiko dengan 

membangun trust mereka atas karyawannya.  
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Transfer pengetahuan teknologi tepat guna melalui berbagi 

pengalaman dan transfer pengetahuan konsumen melalui berbagi nilai-

nilai yang diyakini konsumen dan berbagi cerita, dapat diberdayakan 

oleh IKM mebel ekspor Jepara, melalui trust pimpinan perusahaan 

pada kepakaran, kompetensi teknologi dan visi ke depan karyawannya. 

Hal ini disebabkan karena trust pimpinan perusahaan ini, mendorong 

tumbuhnya rasa bangga diri, bangga akan kepakaran, kompetensi 

teknologi dan visi ke depan yang mereka miliki. Kebanggaan ini 

menghadapkan karyawan pada keinginan untuk membagi kebanggaan 

yang mereka miliki yaitu: kepakaran, kompetensi teknologi dan 

berbagi visi ke depan. Rasa bangga  ini membuat karyawan rela berbagi 

lebih, dan bersedia menyerap pengetahuan dari karyawan lainnya yang 

memiliki kebanggaan yang berbeda.  

Transfer pengetahuan teknologi tepat guna melalui berbagi 

pengalaman dapat diberdayakan oleh IKM mebel ekspor Jepara melalui 

trust pimpinan perusahaan pada kepakaran dan kompetensi teknologi 

karyawan. Hal ini disebabkan karena keberadaan trust pimpinan 

perusahaan pada kepakaran dan kompetensi teknologi yang dimiliki 

karyawannya, membuat karyawan IKM mebel ekspor Jepara merasa 

aman dari eksploitasi pengetahuan yang dimilikinya oleh siapapun 

yang berada dalam perusahaan. Rasa aman ini mendorong kesediaan 

karyawan bukan saja mentransfer pengetahuan yang dimilikinya 

bahkan mereka bersedia merubah pola pikir yang telah mereka yakini 

kebenarannya. Rasa aman ini juga menghilangkan ketakutan karyawan 

untuk melakukan transfer pengetahuan. Ketakutan yang ada diganti 

dengan rasa emosional untuk saling berbalas kebaikan, saling memberi 

dan menerima pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing dengan 

berbagi pengalaman yang tidak terdapat di buku manapun. Sebagai 

pencari pengetahuan, pimpinan perusahaan IKM mebel ekspor Jepara, 

yang memiliki trust pada kepakaran dan kompetensi teknologi 

karyawannya, bersedia merubah persepsinya tentang pengetahuan 

teknologi tepat guna yang dimiliki sebelumnya dan bersedia 

mendengarkan, menyerap dan mengambil tindakan terhadap 

pengetahuan yang diterimanya.  
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Transfer pengetahuan kepuasan konsumen dengan berbagi 

cerita dan berbagi nilai-nilai yang diyakini konsumen, dapat 

diberdayakan oleh IKM mebe ekspor Jepara, melalui trust pimpinan 

perusahaan pada pemikiran akan kemanfaatan bersama dan 

pemenuhan janji karyawan. Trust ini membawa karyawan IKM mebel 

ekspor Jepara sebagai sumber pengetahuan, pada keinginan untuk 

selalu membangun hubungan jangka panjang  dengan pencari 

pengetahuan. Hal ini terjadi karena, ketika pimpinan perusahaan IKM 

mebel ekspor Jepara sebagai pencari pengetahuan, merentankan diri 

pada pemenuhan janji karyawan, maka karyawan sebagai sumber 

pengetahuan merasa dihargai. Rasa dihargai ini menghantarkan 

kebersediaan karyawan untuk selalu mentransfer pengetahuan yang 

dimilikinya, khususnya pengetahuan tentang konsumen yang hanya 

bisa dipelajari dengan berbagi nilai dan cerita. Trust pimpinan 

perusahaan pada kebaikan hati karyawannya berupa pemikiran akan 

kemanfaatan bersama dan pemenuhan janji karyawan ini, 

menghantarkan IKM mebel ekspor Jepara pada kondisi ketersediaan 

pengetahuan yang memadai. 

Daya inovasi stratejik diartikan oleh IKM mebel ekspor Jepara, 

sebagai  pengembangan strategi bersaing yang menciptakan nilai bagi 

perusahaan. Penekanan utama dari daya inovasi stratejik, merupakan 

ukuran kemampuan IKM mebel ekspor Jepara untuk mengambil risiko 

dalam upaya mencapai tujuannya yang ambisius dengan 

mempergunakan sumberdaya yang ada secara kreatif. Bagi IKM mebel 

ekspor Jepara daya inovasi stratejik merupakan konseptualisasi tentang 

sebenarnya bisnis apa yang sedang dilaksanakan. Daya inovasi stratejik 

ini tumbuh ketika IKM mebel ekspor Jepara berupaya mengidentifikasi 

adanya celah – celah posisi atau peluang baru di pasar, berusaha 

mengisinya, dan celah tersebut menjadi segmen pasar baru yang 

menguntungkan.  

Daya inovasi stratejik dipahami oleh IKM mebel ekspor Jepara 

sebagai kecenderungan perusahaan mereka untuk mendukung ide baru, 

eksperimen proses baru meskipun memiliki risiko tinggi, namun 

mampu mengarahkan pada penciptaan produk baru atau produk yang 
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berbeda dengan yang ada di pasar. Pengertian ini mengarahkan pada 

kemampuan IKM mebel ekspor Jepara untuk mengembangkan dan 

memasarkan produk baru di atas rata-rata. Dalam hal ini daya inovasi 

stratejik dianggap oleh IKM mebel ekspor Jepara sebagai cara untuk 

mengantisipasi ancaman dan mengeksploitasi peluang, dengan cara 

mengkombinasikan kemampuan dan sumberdaya internal perusahaan 

yang merupakan fasilitator inovasi.  Melalui pemberdaya daya inovasi 

stratejik ini perusahaan dapat menciptakan nilai yang mempengaruhi 

posisi perusahaan di pasar dan dan keuangan.  

Daya inovasi stratejik ini menjadi saat penting bagi IKM mebel 

ekspor Jepara karena kondisi mereka. Dapat dikatakan saat ini IKM 

mebel ekspor Jepara menghadapi iklim bisnis yang bergerak cepat, 

karena persaingan global, selain krisis ekonomi telah melemahkan 

kesehatan keuangan IKM mebel ekspor Jepara, khususnya IKM mebel 

ekspor Jepara yang rendah efisiensi baik dalam waktu maupun biaya, 

belum lagi aturan pemerintah yang cenderung memudahkan impor 

mebel dari manca negara. Aturan ini mengubah kemampulabaan IKM 

mebel ekspor Jepara. Ditambah dengan keterbatasan sumberdaya 

manusia dan sumberdaya keuangan yang dimilikinya untuk mencapai 

posisi yang lebih menguntungkan dalam persaingan, mengakibatkan 

terkendalanya IKM mebel ekspor Jepara untuk mengadaptasi 

perubahan teknologi dengan cepat.   

Kemampuan IKM mebel ekspor Jepara untuk memberdayakan 

daya inovasi stratejik ini akan mengarahkan mereka pada perubahan 

pola inovasi yang mereka lakukan, agar mereka mampu menghasilkan 

uang dan lebih mampu bersaing. Daya inovasi stratejik ini membawa 

IKM mebel ekspor Jepara pada: 

 Kemampuan mereka untuk lebih kompetitif. Hal ini 

disebabkan karena daya inovasi stratejik membawa nilai baru 

bagi IKM mebel ekspor Jepara, dan tujuan yang jelas apa yang 

akan dicapai ketika mereka melakukan inovasi produk. 

 Kemampuan mereka untuk mengembangkan produk baru yang 

berbeda dengan yang sebelumnya mereka tawarkan di pasar, 
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karena terjadinya perubahan yang baru pada sisi pandang 

stratejik. 

 Kemampuan mereka untuk mempertahankan dan 

meningkatkan pangsa pasar, karena melalui daya inovasi 

stratejik IKM mebel ekspor Jepara selalu melakukan perubahan 

yang terus menerus yang dibutuhkan dalam persaingan yang 

dinamis di pasar Internasional. 

 Kemampuan mereka untuk menggunakan sumberdaya internal 

secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah produk yang 

dihasilkan. 

 Kemampuan mereka untuk menurunkan turn over karyawan, 

dengan digerakkannya daya inovasi stratejik, karyawan 

memiliki komitmen untuk melakukan inovasi, karena 

perusahaan mampu menyediakan lingkungan yang menantang 

kreatifitas mereka. 

 Kemampuan mereka untuk meningkatkan efisiensi. Melalui 

daya inovasi stratejik apa yang harus dilakukan oleh karyawan 

memiliki benang merah yang jelas, sehingga mampu 

menurunkan biaya. 

 Kemampuan mereka untuk meningkatkan pengenalan pasar. 

Pemberdayaan daya inovasi stratejik membuat profil produk 

maupun perusahaan menjadi lebih jelas dilihat oleh konsumen, 

sehingga produk perusahaan mudah dikenali oleh konsumen.  

Pemberdayaan daya inovasi perilaku dapat dilakukan oleh IKM 

mebel ekspor Jepara melalui pembangunan trust pimpinan perusahaan 

pada kepakaran, kompetensi teknologi, dan pemenuhan janji karyawan. 

Hal ini bisa dipahami karena trust pimpinan perusahaan tersebut dapat 

digunakan untuk memecahkan permasalahan yang melekat pada daya 

inovasi perilaku yaitu: 

Permasalahan pertama yang muncul terkait dengan daya 

inovasi perilaku adalah terdapatnya persepsi karyawan bahwa semua 

pekerjaan harus diselesaikan dengan cara yang sama. Apabila terdapat 
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salah satu karyawan yang bekerja secara berbeda, maka kecurigaanpun 

akan muncul terhadap karyawan tersebut. Pimpinan perusahaan telah 

berupaya untuk menekankan bahwa setiap pekerjaan meskipun pada 

bagian yang sama dapat dikerjakan secara berbeda, asalkan sesuai 

dengan skedul yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, salah seorang 

karyawan di bagian pewarnaan memiliki pola kerja yang sangat 

berbeda dengan teman-temannya, dia membiasakan dirinya bekerja 

dengan memahami dulu desain mebel, dengan bekerjasama dengan 

bagian desain. Sehingga pada saat temannya sudah mulai bekerja, dia 

masih mendiskusikan pekerjaannya dengan bagian desain. Anehnya 

pekerjaan dia lebih dahulu selesai dibanding teman-temannya, hal ini 

menimbulkan kecurigaan teman-temannya bahwa bagian desain 

memberikan informasi lebih kepada karyawan tersebut.  

Permasalahan yang ke dua adalah bahwa para karyawan 

seringkali menolak pekerjaan yang tidak biasanya mereka kerjakan 

dengan alasan mereka tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya, dan 

mereka tidak percaya bahwa seseorang akan mau mengajarkan dengan 

benar bagaimana cara mengerjakannya. Biasanya pimpinan perusahaan 

akan menawarkan imbalan yang lebih besar bagi karyawan yang mau 

mengerjakan pekerjaan tersebut atau menghukum karyawan yang 

tidak mau mengerjakan pekerjaan tersebut. Permainan untung – rugi 

ini akan disambut karyawan dengan baik, namun biasanya karyawan 

bekerja karena uang bukan untuk menghasilkan produk yang lebih 

baik. Permainan akan menjebak IKM mebel ekspor Jepara ke dalam 

perangkap yang dibuatnya sendiri. Karyawan hanya mau mengerjakan 

sesuatu yang baru apabila diberi kompensasi yang dianggap 

menguntungkan. 

Ke dua permasalahan di atas yang merupakan permasalahan 

daya inovasi perilaku yang mendasar, karena terkait dengan perilaku 

yang menumbuhkan daya inovasi. Ke dua permasalahan daya inovasi 

stratejik ini dapat dipecahkan dengan memberdayakannya, sehingga 

menjadi daya inovasi yang melekat pada setiap karyawan dalam 

penyelesaian tugasnya. Trust pimpinan perusahaan pada kepakaran, 

kompetensi teknologi dan pemenuhan janji karyawan, dapat 
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menggerakkan kemampuan karyawan IKM mebel ekspor Jepara untuk 

bekerja lebih efektif dan efisien. Dengan kepercayaan tersebut, 

karyawan akan berusaha mencari solusi yang terbaik untuk 

menghasilkan produk yang lebih baik, akibatnya mereka menganggap 

bahwa perbedaan dalam penyelesaian pekerjaan, adalah sesuatu yang 

biasa dan pantas untuk dihargai.  

Daya inovasi proses dapat diberdayakan oleh IKM mebel 

ekspor Jepara melalui pembangunan trust pimpinan perusahaan pada 

kepakaran, kompetensi teknologi dan visi ke depan karyawan. Hal ini 

didasarkan pada alasan sebagai berikut: 

IKM mebel ekspor Jepara memandang daya inovasi proses, 

sebagai merupakan semua kemampuan yang mereka miliki untuk 

mengeksploitasi sumberdaya dan kapabilitas, serta kemampuan untuk 

mengkombinasikan kembali sumberdaya dan kapabilitas untuk 

memenuhi kebutuhan produksi dalam upaya mencapai keberhasilan 

perusahaan. Daya inovasi proses terkait dengan kemampuan 

perusahaan mereka untuk mengenalkan metode produksi baru, 

pendekatan manajemen baru, dan teknologi baru yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki proses produksi dan manajemen 

Seringkali IKM mebel ekspor Jepara merasakan bahwa daya 

inovasi proses yang mereka miliki adalah unik, kompleks dan sulit 

untuk dideteksi, karena daya inovasi proses ini melekat pada setiap 

tahapan aktivitas pengembangan inovasi. Daya inovasi proses ini 

mereka pahami sebagai kemampuan dalam merencanakan ide, 

menelorkan ide, memilih ide, mengembangkan kegiatan operasional 

untuk mewujudkan ide tersebut, melakukan uji pasar, produksi dan 

melakukan pengawasan atas proses yang berlangsung. Pemberdayaan 

daya inovasi proses ini tergantung pada faktor ketidakpastian seperti 

koordinasi, pengambilan keputusan, penolakan, risiko pasar dsb. Oleh 

sebab itu pemberdayaan daya inovasi proses ini mereka lakukan 

dengan mempertimbangkan strategi, pasar, produk, ataupun perilaku 

yang terkait di dalamnya.  
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Pemberdayaan daya inovasi proses ini dipengaruhi oleh tujuan 

IKM mebel ekspor Jepara. Ketika IKM mebel ekspor Jepara 

memberdayakan daya inovasi proses dengan tujuan untuk mengatasi 

permasalahan maka mereka mengikuti lima tahapan langkah proses 

yaitu: 

 Proses peneloran ide. Keberhasilan proses ini tergantung pada 

kemampuan yang dimiliki oleh IKM mebel ekspor Jepara, untuk 

mengeksploitasi ide – ide inovatif. Oleh sebab itu proses perubahan 

paradigma bisnis yang mereka miliki harus dijalani 

 Proses definisi proyek yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan 

ide. 

 Proses pemecahan masalah. 

 Proses desain dan pengembangan produk hasil ide. 

 Proses komersialisasi ide yang sudah berujud produk nyata. 

Proses ini sebenarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua 

tahapan yaitu: Pertama, tahap inisiasi ide, yang ditandai dengan 

kesadaran berinovasi, pembangunan sikap berinovasi, evaluasi inovasi 

dari sisi pandang mereka. Ke dua, tahap implementasi ide, yang 

ditandai melakukan percobaan adopsi ide dalam wujud nyata, yang 

dilihat keberhasilannya dari sumbangan finansial terhadap perusahaan. 

Dalam hal ini IKM mebel ekspor Jepara harus 

mempertimbangkan beberapa faktor dalam pemberdayaan daya inovasi 

proses yaitu: 

 Tingkat pemberdayaan daya inovasi proses yang dilakukan apakah 

individual, kelompok ataukah perusahaan secara keseluruhan. 

 Penggerak yang terkait baik internal maupun eksternal. Penggerak 

internal terkait ketersediaan pengetahuan dan sumberdaya, 

sedangkan penggerak eksternal terkait peluang pasar dan aturan 

main yang telah ada di pasar. 
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 Arah seperti dari mana proses inovasi dimulai, apakah dengan 

pendekatan dari atas (top - down) ataukah dari bawah (bottom – 
up ). 

 Sumberdaya yang terkait dengan sumberdaya internal dan eksternal. 

 Locus yaitu bagaimana proses inovasi dilakukan apakah dengan 

proses tertutup yaitu didalam perusahaan ataukah dengan proses 

terbuka dengan melibatkan rantai nilai yang lain. 

Pertimbangan atas faktor – faktor ini, menjadikan IKM mebel 

ekspor Jepara memiliki kerangka kerja, untuk memahami bagaimana 

proses inovasi teknologi berjalan, dan memahami hubungan antara 

modal intelektual dan inovasi. Selain itu juga memahami bagaimana 

hubungan tersebut, mampu menghasilkan nilai dan kekayaan bagi 

mereka. Dalam hal ini proses inovasi teknologi digunakan untuk 

menggambarkan proses belajar, dimana mereka menerima dan 

menggunakan aliran pengetahuan, kompetensi dan kemampuan yang 

dapat dijelaskan, melalui proses inovasi teknologi tersebut.  Ketika 

proses inovasi teknologi berjalan, IKM mebel ekspor Jepara menerima 

input, dari proses inovasi yang berupa informasi terkodifikasi ataupun 

yang tidak terkodifikasi (tacit), melakukan transmisi teknologi, 

menyerap kapasitas, dan mengefektifkan mekanisme yang telah 

ditetapkan sebelumnya.  

Trust pimpinan perusahaan pada kepakaran, kompetensi 

teknologi dan visi ke depan karyawannya, menggerakkan kemampuan 

para karyawan untuk mendapatkan peluang baru karena mereka mulai 

berani mengambil risiko. kemampuan perusahaan untuk mengenalkan 

metode produksi baru, pendekatan manajemen baru, dan teknologi 

baru yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses produksi dan 

manajemen. Keberanian ini didorong oleh adanya kepercayaan bahwa 

apapun risiko yang mereka ambil akan direspon positif oleh teman 

sejawat dan pimpinannya. Sebagai contoh salah satu karyawan 

mempunyai ide tentang pembuatan desain baru yang identik dengan 

kejadian alam tertentu seperti desain mebel sarang burung. Ide ini 
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direspon positif oleh atasannya dan kemudian produkpun dibuat, 

hasilnya produk tersebut laku di pasar ekspor. 

Daya inovasi produk diberdayakan oleh IKM mebel ekspor 

Jepara melalui pembangunan trust pimpinan perusahaan pada 

kepakaran, kompetensi teknologi, visi ke depan dan pemenuhan janji 

karyawannya. Hal ini didasarkan pada alasan sebagai berikut:  

Daya inovasi produk diyakini oleh IKM mebel ekspor Jepara 

sebagai kunci utama keberhasilan produk secara terus menerus. Daya 

inovasi produk membuka peluang perusahaan mereka untuk 

mendapatkan peluang memasuki pasar baru. Daya inovasi produk, juga 

memberikan kemampuan perusahaan mereka untuk menguasai pasar, 

dan menghalangi pesaing untuk memasuki pasar, sehingga 

memberikan rongga untuk bernafas lega dari ketatnya tingkat 

persaingan. Daya inovasi produk seringkali dikaitkan dengan persepsi 

kebaruan, keaslian, atau keunikan produk. Persepsi kebaruan ini dapat 

berasal dari konsumen dan pesaing. Suatu produk bisa jadi dianggap 

baru oleh konsumen ketika konsumen menemukan manfaat baru dari 

produk tersebut. Persepsi konsumen tentang kebaruan produk meliputi 

atribut, manfaat, dan sebagainya.  

Ke tiga, kondisi dan konstrain IKM mebel ekspor Jepara pada 

peningkatan kinerja produk melalui pemberdayaan budaya inovasi 

(daya dan aktivitas inovasi). 

Saat ini yang dibutuhkan oleh IKM mebel ekspor Jepara untuk 

terlepas dari keterpurukan adalah produk yang sesuai kebutuhan 

konsumen dan lebih unggul dibanding pesaing. Kebutuhan IKM mebel 

ekspor Jepara ini dapat dipenuhi melalui keberhasilan pemberdayaan 

pembelajaran melalui eksperiman sebagai aktivitas inovasi mereka. Hal 

ini disebabkan karena pembelajaran melalui eksperimen memberikan 

kemampuan bagi IKM mebel ekspor Jepara untuk selalu melakukan 

penggalian pengetahuan baru yang bahkan belum pernah dimiliki 

sebelumnya. Terdapat dua jenis pengetahuan yang dapat digali oleh 

IKM mebel ekspor Jepara melalui pembelajaran yang dilakukannya 

yaitu: pengetahuan teknologi tepat guna dan konsumen. Ke dua jenis 
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pengetahuan ini bersifat tacit, tidak terdapat di buku, dan hanya dapat 

dipelajari melalui uji coba atau eksperimen. 

Dapat dikatakan pembelajaran melalui eksperimen berbiaya 

tinggi karena terdapat risiko kegagalan di dalamnya, namun 

meningkatkan kinerja produk IKM mebel ekspor Jepara untuk bukan 

hanya menetrasi pasar, melainkan juga menambah jumlah konsumen, 

meningkatkan penjualan dan keuntungan. Pada pemberdayaan 

pembelajaran melalui eksperimen IKM mebel ekspor Jepara 

dihadapkan pada perhitungan “benefit and cost”, atau pepatah Jawa 

“jer basuki mawa bea”, artinya apabila IKM mebel ekspor Jepara ingin 

meraih keberhasilan melalui produknya, maka biaya tinggi sudah 

sepantasnya menjadi taruhannya. Dalam pilihan berhasil atau 

terlempar dari pasar, maka pemberdayaan pembelajaran melalui 

eksperimen sudah selayaknya dipilih oleh IKM mebel ekspor Jepara 

sebagai dasar peningkatan kinerja produk mereka.  

Kemampuan produk IKM mebel ekspor Jepara untuk 

memperluas pasar karena sesuai kebutuhan konsumen, meningkatkan 

penjualan karena lebih unggul dibanding pesaing, meningkatkan 

jumlah konsumen karena keunikannya, dan meningkatkan 

keuntungan karena klasik serta elegan, dapat ditingkatkan oleh IKM 

Mebel ekspor Jepara melalui pemberdayaan pembelajaran melalui 

eksperimen. Hall ini bisa dipahami karena: 

Pembelajaran melalui eksperimen memberikan kemampuan 

pada IKM mebel ekspor Jepara untuk tidak bertumpu pada 

pengetahuan yang sama, melainkan selalu memperbarui pengetahuan 

dan bahkan menambah variasi pengetahuan mereka miliki. Hal ini 

disebabkan pergantian ide ataupun pemikiran merupakan warna yang 

terdapat pada  pembelajaran melalui eksperimen. Terlepas dari risiko 

kesalahan yang dihadapi pergantian ide dan pemikiran ini merupakan 

proses kreatifitas yang membawa ke arah penghasilan produk yang 

unik, berbeda dengan pesaing dan dikehendaki oleh konsumen dalam 

jangka yang panjang.   
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Keberhasilan pemberdayaan pembelajaran melalui eksperimen 

membawa IKM mebel ekspor Jepara pada kepastian. Kepastian yang 

dimaksud adalah kepastian keberhasilan produk mereka di pasar. Satu 

hal yang ditawarkan oleh pembelajaran melalui eksperimen yang tidak 

ditawarkan oleh proses pembelajaran yang lain, adalah bahwa 

pembelajaran melalui eksperimen membentuk pola pikir dan penalaran 

logis dari peserta belajarnya, yang didapatnya dari hasil uji coba. 

Akibatnya IKM mebel ekspor Jepara mampu mendeteksi dan 

menentukan dengan baik tingkat ketidakpastian yang mereka hadapi 

terhadap keberhasilan atau kegagalan produk barunya di pasar. 

Keberhasilan pendeteksian ketidakpastian ini, mengarahkan pada 

kepastian keberhasilan produk di pasar.  

Pembelajaran melalui eksperimen merubah perilaku karyawan 

IKM mebel ekspor Jepara, dalam menguasai dan menggunakan 

pengetahuan yang dikuasainya. Mereka tidak lagi menguasai dan 

menggunakan pengetahuan seperti sebelumnya, melainkan mengolah 

pengetahuan yang dikuasainya dan kemudian menyajikan hasil olahan 

tersebut dalam bentuk produk yang memiliki keunikan, klasik dan 

elegan. Selain itu pembelajaran melalui eksperimen mampu menambah 

kekayaan pengetahuan yang dimiliki karyawan IKM mebel ekspor 

Jepara, dengan pengetahuan yang belum pernah dimilikinya atau 

bahkan berharap untuk dimiliki. Kekayaan pengetahuan ini 

merupakan dasar pijakan eksperimen berikutnya yang mereka lakukan. 

Akibatnya eksperimen tidak berhenti dilakukan dan mereka selalu 

termotivasi untuk melakukannya sekali lagi dan sekali lagi.  Dampak 

yang menguntungkan bagi IKM mebel ekspor Jepara dari perilaku ini 

adalah memiliki keunggulan produk yang terus menerus dan 

berkesinambungan. 

Bagi IKM mebel ekspor Jepara transfer pengetahuan teknologi 

tepat guna dan konsumen sebagai aktivitas inovasi merupakan upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja produk mereka. Hal ini 

disebabkan karena pengetahuan teknologi tepat guna dan konsumen 

adalah pengetahuan tacit, yang menjadi dasar peningkatan kinerja 

produk. Dapat dikatakan bahwa pengetahuan teknologi tepat guna dan 
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konsumen merupakan harta berharga yang menjadi kunci keberhasilan 

IKM mebel ekspor Jepara untuk meningkatkan kinerja produknya. 

Hanya saja pengetahuan ini tidak mudah untuk ditransfer karena 

membutuhkan waktu yang lama, bisa terjadi arti ganda terhadap 

pengetahuan yang ditransfer, dan terdapat ketergantungan yang tinggi 

terhadap sumber pengetahuan. 

Kemampuan produk untuk memperluas pasar karena sesuai 

kebutuhan konsumen dapat ditingkatkan oleh IKM mebel ekspor 

Jepara melalui pemberdayaan transfer pengetahuan persepsi konsumen 

yang dilakukan melalui berbagi nilai – nilai yang diyakini oleh 

konsumen. Hal ini bisa dipahami karena transfer pengetahuan ini 

memberikan arahan pemahaman persepsi konsumen terhadap kinerja 

produk yang dikehendaki oleh konsumen. Arahan pemahaman ini 

mendorong IKM mebel ekspor Jepara untuk melakukan kombinasi 

sumberdaya secara kreatif untuk menghasilkan produk sesuai 

kebutuhan konsumen. Konsumen yang dimaksud disini adalah bukan 

hanya konsumen riil namun juga konsumen potensial yang memiliki 

persepsi yang sama. Alasan inilah yang menyebabkan kemampuan 

produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen dapat memperluas  

pasar IKM mebel ekspor Jepara. 

Kemampuan produk untuk meningkatkan penjualan karena 

lebih unggul dibanding pesaing, meningkatkan jumlah konsumen 

karena keunikannya dan meningkatkan keuntungan karena klasik dan 

elegan, dapat ditingkatkan oleh IKM mebel ekspor Jepara melalui 

transfer pengetahuan teknologi tepat guna melalui berbagi pengalaman 

dan praktek secara langsung. Hal ini dapat dipahami karena produk 

yang unik, klasik, elegan dan lebih unggul dibanding pesaing tidak 

mudah dihasilkan kecuali IKM mebel ekspor Jepara memiliki cadangan 

pengetahuan teknologi tepat guna yang tidak dimiliki pesaing. Bukan 

hanya itu, IKM mebel ekspor Jepara harus berhasil melakukan transfer 

pengetahuan ini keseluruh bagian perusahaan untuk menjadi dasar 

pengembangan produk mereka. Transfer pengetahuan teknologi tepat 

guna tidaklah mudah karena  teknologi tepat guna adalah pengetahuan 

tacit yang tidak memiliki standarisasi, sulit dikomunikasikan dan butuh 
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pemahaman yang mendalam. Di sisi lain keberhasilan IKM mebel 

ekspor Jepara dalam mentransfer pengetahuan ini melalui berbagi 

pengalaman dan praktek langsung, membawa IKM mebel ekspor Jepara 

bukan saja pada ranah efisiensi, melainkan kemampuan merubah ide 

menjadi produk yang memiliki nilai komersial tinggi, dan tidak mudah 

diimitasi oleh pesaing. 

Pemberdayaan daya inovasi stratejik dan proses yang dilakukan 

oleh pimpinan IKM mebel ekspor Jepara ini mampu meningkatkan 

kinerja produk ekspor mereka. Ketika IKM mebel ekspor Jepara 

menghasilkan produk baru untuk pasar, dapat dikatakan mereka 

melakukan komersialisasi ide baru yang merupakan hasil dari 

pemberdayaan daya inovasi stratejik dan proses yang mereka lakukan. 

Produk baru yang mereka hasilkan dapat berbentuk produk yang 

berbeda dengan yang sebelumnya, hasil upgrade, hasil modifikasi, dan 

ekstensi produk yang ada, yang bisa jadi baru bagi perusahaan, pasar, 

atau dunia.  

Pemberdayaan daya inovasi stratejik dan proses merupakan 

refleksi komitmen dari IKM mebel ekspor Jepara untuk 

mengembangkan dan memasarkan produk-produk yang baru bagi 

mereka atau pasar. Dalam hal ini para pimpinan perusahaan mencoba 

mengelola ketidakpastian dan mengurangi pengaruh kekuatan 

eksternal untuk meningkatkan kinerja produk ekspor mereka. Selain 

itu juga mengelola sumberdaya yang mereka miliki, yang dibatasi oleh 

dan tergantung pada perusahaan-perusahaan pesaing yang mengontrol 

sumber daya penting bagi mereka.  

Sudah selayaknya bagi IKM mebel ekspor Jepara 

mempertimbangkan pengaruh lingkungan sebelum mereka melakukan 

pemberdayaan daya inovasi stratejik dan proses, seperti tingkat 

dukungan pemerintah, turbulensi pasar, tingkat persaingan dan 

sumberdaya yang telah mereka miliki. IKM mebel ekspor Jepara juga 

harus melihat dengan teliti terhadap perilaku kompetitif mereka di 

pasar apakah mereka melakukan tindakan oportunis, ketidak adilan, 

pelanggaran etika, atau bahkan melanggar hukum. Seringkali IKM 

mebel ekspor Jepara terjebak pada perilaku oportunistik dan melanggar 
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hukum, dengan dukungan diam-diam dari pemerintah daerah tanpa 

mereka sadari. Sebagai contoh, mereka mengambil desain mebel 

terbaru mumpung belum dipatenkan, bahkan setelah dipatenkan. Hak 

paten desain menjadi sia – sia dan pemberdayaan daya inovasi stratejik 

dan prosespun menjadi terkendala karena inovasi produk sangat 

berisiko diimitasi dengan segera dan secara luas.  

Saat ini dapat dikatakan IKM mebel ekspor Jepara menghadapi 

turbulensi pasar, akibat perubahan dan ketidakpastian yang dihadapi 

dalam lingkungan pasar. Dalam hal ini IKM mebel ekspor Jepara 

cenderung mengadopsi strategi inovasi produk dalam posisi 

"unlearning" dari rutinitas saat ini dan menawarkan kesempatan baru 

untuk memanfaatkan kebutuhan pasar.  Tampaknya aliansi strategis 

dengan perusahaan lain dan hubungan dengan pemerintah dan pejabat 

administrasi dalam rangka mengurangi kekurangan sumber daya 

mereka, menjadi sangat penting ketika IKM mebel ekspor Jepara ingin 

meningkatkan kinerja produknya, melalui pemberdayaan daya inovasi 

stratejik dan proses. 

Aliansi strategis yang sering dilakukan  oleh IKM mebel ekspor 

Jepara adalah perjanjian pengembangan produk bersama, ataupun 

memasarkan produk-produk baru bersama. Perjanjian ini, bagi IKM 

mebel ekspor Jepara berguna untuk melengkapi upaya inovasi produk 

yang mereka lakukan, namun di sisi lain perjanjian ini seringkali 

digunakan oleh perusahaan yang lebih kuat posisinya untuk 

mengeksploitasi mereka. Apalagi kalau aliansi ini dibuat dengan 

perusahaan asing, IKM mebel ekspor Jepara seringkali mengalami 

permasalahan, karena adanya perbedaan bahasa dan budaya. Meskipun 

demikian aliansi strategis menjadi salah satu alternatif mereka untuk 

mendapatkan sumber daya, meningkatkan kemampuan teknis, 

meningkatkan efektifitas pemasaran, dan meningkatkan reputasi 

produk baru mereka. 

Kemampuan produk untuk meningkatkan penjualan karena 

lebih unggul dibanding pesaing, serta memperluas pasar karena sesuai 

kebutuhan konsumen, dapat ditingkatkan oleh IKM mebel ekspor 

Jepara melalui pemberdayaan daya inovasi stratejik. Hal ini disebabkan 
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karena daya inovasi stratejik merupakan kemampuan IKM mebel 

ekspor Jepara dalam mengambil risiko untuk mendapatkan peluang 

baru. Kemampuan ini membawa IKM mebel ekspor Jepara untuk 

berani mengambil keputusan dalam memecahkan permasalahan yang 

mereka miliki meskipun dukungan data tidak cukup. Keberanian 

merupakan sikap proaktif IKM mebel ekspor Jepara dalam menghadapi 

perubahan pasar dan menangkap peluang – peluang baru yang muncul 

pada pasar yang berubah. Sikap proaktif ini memberikan kemampuan 

IKM mebel ekspor Jepara untuk menghasilkan produk yang bukan saja 

lebih unggul dibanding pesaing, namun juga dikehendaki oleh 

konsumennya. 

Kemampuan produk untuk meningkatkan jumlah konsumen 

karena keunikannya dan meningkatkan keuntungan karena klasik dan 

elegan, dapat ditingkatkan oleh IKM mebel ekspor Jepara melaui daya 

inovasi proses. Hal ini disebabkan karena daya inovasi proses 

merupakan kemampuan IKM mebel ekspor Jepara untuk menggunakan 

metode baru dalam mendapatkan peluang. Kemampuan penggunaan 

metode baru ini mengarahkan IKM mebel ekspor Jepara pada 

kemampuan untuk memperbaiki proses produksi mereka dalam hal: 

efisiensi waktu, desain, dan penggunaan bahan baku. Kemampuan 

perbaikan proses produksi ini berdampak pada peningkatan 

produktivitas dan adaptabilitas dalam menghasilkan produk yang 

bukan saja unik, tapi juga klasik dan elegan. 

 

Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian 
Mendatang 

Penelitian  ini memiliki keterbatasan penelitian yang terkait 

dengan belum mengkaji secara utuh tentang “organizational learning”. 

Dalam penelitian ini pembelajaran eksploratif, transfer pengetahuan 

dan daya inovasi dikaji secara terpisah bukan sebagai satu kesatuan 

yang terintegrasi. Menurut Nonaka (1994), “organizational learning” 

melalui proses yang dikenal dengan istilah SECI (Socialization, 
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Externalization, Combination, dan Internalization) yang digambarkan 

sebagai berikut: 

 
 

Gambar 7.2  

Model SECI 

Dalam model Nonaka ini pengetahuan dikelompokkan ke 

dalam pengetahuan tacit dan eksplisit. Pengetahuan tacit merupakan 

pengetahuan yang subyektif diperoleh dari pengalaman, seringkali 

berdasarkan persepsi, intuisi, sangat sulit untuk diekspresikan, dan 

didistribusikan. Pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan 

obyektif, rasional, sistematik, teoritis dan dapat didistribusikan dengan 

cepat. Pengetahuan dapat diciptakan ketika terjadi tranformasi 

pengetahuan tacit dari individu ke pengetahuan eksplisit pada level 

perusahaan, yang merupakan proses spiral yang terdiri dari sosialisasi, 

eksternalisasi, kombinasi dan internalisasi. 

Sosialisasi (pengetahuan tacit ke pengetahuan tacit) merupakan 

proses berbagi pengalaman (cara berfikir) yang dimiliki oleh individu 

dengan anggota kelompok lain, melalui berbagi pengalaman, observasi, 

imitasi dan brainstorming tanpa kritikan. Eksternalisasi (pengetahuan 

tacit ke pengetahuan eksplisit) merupakan proses formalisasi 

pengetahuan tacit ke dalam konsep eksplisit yang dapat dipahami 

perusahaan ataupun individual. Dalam eksternalisasi terjadi dialog, 

penggunaan teknik deduktif dan induktif, analogi dan berbagi cerita. 
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Dalam sosialisasi dan eksternalisasi pengetahuan didistribusikan dalam 

perusahaan. Sosialisasi pengetahuan tacit dari pengalaman kolektif 

didesiminasi dalam perusahaan melalui eksternalisasi. Sebaliknya 

formalisasi konsep eksplisit pada proses eksternalisasi membuutuhkan 

pengetahuan tacit yang diperoleh melalui sosialisasi.  

Kombinasi (pengetahuan eksplisit ke pengetahuan eksplisit) 

merupakan bagian dari proses sintesa konsep eksplisit dan menghasil-

kan pengetahuan melalui: menangkap dan mengintegrasikan pengeta-

huan eksplisit baru yang penting, melalui koleks, refleksi dan sintesa. 

Dalam hal ini diseminasi pengetahuan dilakukan melalui presentasi, 

perencanaan, pelaporan dst. Dapat dikatakan eksternalisasi membutuh-

kan kombinasi untuk menterjemahkan pengetahuan dalam bentuk 

konkrit yang menjadi dasar penciptaan pengetahuan yang lebih luas.  

Internalisasi (pengetahuan eksplisit ke pengetahuan tacit) 
merupakan penyerapan pengetahuan eksplisit ke dalam pengetahuan 

tacit. Proses ini sama dengan belajar melalui praktek. Internalisasi 

terjadi jika pengetahuan individual dijelaskan dalam kalimat, 

disimulasikan atau didokumentasikan. Dalam internalisasi dibutuhkan 

pembaruan konsep atau metode dan menyimpulkan pengetahuan 

eksplisit ke dalam pengetahuan tacit dengan menghidupkan 

pengetahuan melalui partisipasi, simulasi sehingga internalisasi 

dilakukan dengan cara dan kebiasaan sesuai masing – masing individu. 

Dengan cara ini masing – masing individu menggunakan internalisasi 

untuk mengembangkan, memperluas dan mentransform pengetahuan 

tacit mereka, pada saat inilah siklus baru dimulai kembali. 

Berdasarkan model Nonaka ini model penelitian dimodifikasi 

untuk melihat hubungan antara pembelajaran eksploratif, transfer 

pengetahuan dan daya inovasi sebagai bagian utuh dari “organzational 
learning”. Modifikasi model yang dilakukan untuk melihat pengaruh 

tranfer pengetahuan (proses sosialisasi dan eksternalisasi) terhadap 

pembelajaran eksploratif (proses kombinasi dan internalisasi), 

pembelajaran eksploratif terhadap daya inovasi. Model hubungan 

antara trust, transfer pengetahuan, pembelajaran eksploratif, dan 

peningkatan kinerja produk dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 7.3 

Model Hubungan Trust, Transfer Pengetahuan, Pembelajaran Ekploratif, Daya 

Inovasi dan Kinerja Produk 

Hasil analisis model adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.1 

Hasil Uji Pengaruh 

   C.R. P 

Trust <--- Modal_Sosial_Struktural 3,753 *** 

Trust <--- Solidaritas 2,144 ,032 

Transfer_Pengetahuan <--- Trust 2,331 ,020 

Pembelajaran_Eksploratif <--- Trust 4,232 *** 

Pembelajaran_Eksploratif <--- Transfer_Pengetahuan -2,776 ,006 

Daya Inovasi <--- Trust 2,095 ,036 

Daya Inovasi <--- Pembelajaran_Eksploratif -,450 ,653 

Daya Inovasi <--- Transfer_Pengetahuan ,222 ,824 

Kinerja_Produk <--- Daya Inovasi 2,076 ,038 

Kinerja_Produk <--- Pembelajaran_Eksploratif 2,738 ,006 

Kinerja_Produk <--- Transfer_Pengetahuan 2,442 ,015 

Sumber : data primer 2011, diolah. 
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Tabel 7.1 menunjukkan bahwa transfer pengetahuan memiliki 

pengaruh negatif signifikan terhadap pembelajaran eksploratif, dan 

pembelajaran eksploratif serta transfer pengetahuan tidak memiliki 

pengaruh terhadap daya inovasi. Hasil ini kurang mendukung model 

SECI Nonaka, hal ini bisa jadi disebabkan karena pengetahuan yang 

digali dalam penelitian ini hanya pengetahuan tacit, selain itu transfer 

pengetahuan, pembelajaran eksploratif dan daya inovasi bukan 

merupakan loops, melainkan berdiri sendiri namun saling mendukung, 

dalam arti apabila apabila tidak terdapat daya inovasi maka budaya 

inovasi tidak akan terbangun secara utuh. Demikian pula untuk 

aktivitas inovasi, apabila tidak terdapat pembelajaran eksploratif atau 

transfer pengetahuan, maka aktivitas inovasi tidak dapat dijelaskan 

secara utuh. 

Berdasarkan hasil ini dikembangkan agenda penelitian 

mendatang sebagai berikut: sudah selayaknya bagi peneliti mendatang 

mengkaji lebih dalam proses organizational learning dalam 

pengembangan budaya inovasi perusahaan dengan hasil nyata kinerja 

produk, dengan menggunakan indikator-indikator sesuai dengan yang 

dikembangkan oleh Nonaka. Selain itu pengetahuan yang dikaji 

meliputi pengetahuan tacit dan eksplisit, karena ke dua pengetahuan 

ini saling berinteraksi dan memberikan dukungan dalam proses belajar 

maupun transfer pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


