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Latar Belakang 

Dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi menjadi kunci 

keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup (levels 
of living) warga negaranya. Hal ini disebabkan karena pembangunan 

ekonomi merupakan usaha meningkatkan pendapatan perkapita 

dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi 

riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan 

pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan 

berorganisasi dan manajemen (Sadono Sukirno, 1996). Peningkatan 

pendapatan per kapita itu sendiri merupakan tolok ukur perbaikan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang menandai tumbuhnya 

ekonomi dalam masyarakat tersebut. Dengan kata lain pertumbuhan 

ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan proses kenaikan 

kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam 

bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi ini 

bersumber dari kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri 

(self generating), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara 

(Budiono, 1994).  

Konsep self generating Budiono ini sebenarnya adalah konsep 

inovasi Joseph Alois Schumpeter. Menurut Schumpeter (1939) 

pembangunan ekonomi merupakan kenaikan out put yang digerakkan 

oleh inovasi. Faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi adalah 

proses inovasi yang pelakunya adalah para innovator (entrepreneur). 
Innovator atau entrepreneur adalah orang-orang yang memiliki 

keberanian mengambil risiko untuk mencoba dan melaksanakan ide-

ide baru menjadi kenyataan. Keberanian para innovator mendapatkan 

imbalan yang berupa  posisi monopoli, dimana para  innovator  
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mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dengan kata 

lain, pertumbuhan ekonomi tidak lagi cukup hanya berpijak pada 

faktor kuantitas (seperti akumulasi modal dan jumlah tenaga kerja), 

melainkan juga faktor kualitas, yaitu inovasi. 

Inovasi tidak terbantahkan menjadi motor penggerak 

pertumbuhan ekonomi, lebih-lebih dalam era globalisasi. Globalisasi 

membawa perusahaan memasuki era kreatif dimana perubahan pasar 

sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Era kreatif ini hanya dapat 

dimasuki olelh perusahaan yang mengembangkan budaya inovasi 

mereka. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan budaya inovasi 

di dalamnya bertindak sebagai inovator yang menggerakkan 

pembangunan ekonomi, bukan saja ekonomi mereka sendiri melainkan 

juga ekonomi wilayah dimana mereka berada.  

Hal ini bisa dipahami karena budaya inovasi memampukan 

perusahaan dalam menciptakan sumberdaya dengan kapasitas baru 

untuk menghasilkan kekayaan melalui produk baru yang mereka 

hasilkan (Bygrave, 2004). Selain itu budaya inovasi mendorong 

perusahaan untuk berlaku kompetitif yang bukan hanya menciptakan 

pasar baru, tetapi juga menciptakan inovasi baru ke dalam pasar, 

sebagai kontribusi nyata perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi 

(Davidsson, 2003). Dapat dikatakan perusahaan dengan budaya inovasi 

di dalamnya memberikan kontribusi pada kinerja ekonomi dengan 

memperkenalkan inovasi, membawa ide-ide baru untuk pasar dan 

merangsang pertumbuhan proses persaingan melalui produk baru yang 

dihasilkannya (Carree dan Thurik, 2003). Perusahaan bukan saja 

memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi peluang yang berdasar 

pada kesalahan masa lampau dan berusaha memperbaikinya, serta 

peluang yang benar-benar baru, sehingga terjadi perluasan pasar dan 

penciptaan pasar baru.  Bagi perusahaan persaingan adalah alat untuk 

mempertajam  kemampuan mereka untuk menguasai lingkungan yang 

lebih kompleks dan berubah dengan cepat dan pasar baru adalah 

tantangan keberanian untuk mengambil risiko yang lebih besar  

(Lumpkin dan Des, 2006). Wujud nyata keberadaan budaya inovasi di 

dalam perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 
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produk yang bukan saja baru bagi konsumen namun juga lebih baik 

dibanding pesaing, 

Dapat dikatakan produk merupakan kunci utama perusahaan 

untuk mencapai keberhasilan, tanpa produk perusahaan akan 

kehilangan sesuatu yang memimpin dan membawanya untuk maju. 

Hal ini bisa dipahami dari arti produk itu sendiri, dimana bentuk  kerja 

dari kata ”product” adalah prõdũce(re) dalam bahasa Latin berarti 

memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa semua aktivitas perusahaan berawal dari 

produk dan berakhir pada produk.  

Produk didefinisikan oleh Kotler dan Amstrong (2008), sebagai 

berikut : 

”product is anything that can be offered to market for 
attention aquisition, use or consumption and that might 
satisfy a want or need”   

Definisi ini menunjukkan bahwa produk, merupakan sesuatu 

yang ditawarkan ke pasar, bukan saja untuk mendapatkan perhatian, 

namun juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan dapat 

memuaskan kebutuhan tersebut. Definisi ini juga menunjukkan bahwa 

sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai produk, apabila tidak dapat 

menarik perhatian, tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan 

tidak dapat memuaskan. Berdasarkan pada definisi ini, terdapat tiga 

kemampuan yang harus dimiliki oleh suatu produk untuk mencapai 

keberhasilan yaitu; kemampuan menarik perhatian, kemampuan untuk 

digunakan dalam memenuhi kebutuhan, dan kemampuan untuk 

memuaskan. Ketika ke tiga kemampuan dimiliki oleh produk, maka 

dapat dikatakan bahwa produk dapat menjadi alat strategis untuk 

mencapai tujuan perusahaan (Tjiptono, 2004).  

Tujuan  perusahaan bukan hanya bersifat finansial melainkan 

juga non finansial, seperti goodwill atau reputasi perusahaan yang 

dibangun melalui produk yang dihasilkannya. Seperti yang 

didefinisikan oleh Stanton (2003), terkait dengan produk yaitu:  
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“product is asset of tangible or intangible attributes including 
packaging, colour, price quality and brand plus the services, 
and reputation of the seller”.  

Dalam definisinya Stanton, menjelaskan bahwa reputasi 

perusahaan melekat pada produk, karena reputasi merupakan aset 

intangible perusahaan, yang identik dengan produk itu sendiri. 

Reputasi dalam hal ini, bisa negatif ataupun positif, tergantung pada 

kemampuan produk untuk menarik perhatian, memenuhi kebutuhan 

dan memuaskan.   

Kemampuan produk ini sering disebut sebagai kinerja produk, 

yang dipahami sebagai (Stanton, 2003):  

1) Tingkat baik buruknya produk. 

2) Kesesuaian produk dengan yang disyaratkan.  

3) Totalitas karakteristik produk, yang berpengaruh pada 

kemampuan untuk memenui kebutuhan.  

4) Seberapa baik suatu produk mampu memenuhi keinginan 

konsumen.  

5) Merupakan keadaan atau kondisi produk yang melebihi 

harapan. 

Pemahaman kinerja produk di atas, menjadikan kinerja produk 

bukan saja menjadi faktor utama, yang dipertimbangkan oleh 

konsumen ketika melakukan pembelian, namun juga menjadi  sumber 

keunggulan bersaing perusahaan, untuk mencapai posisi market leader. 

Melihat betapa pentingnya kinerja produk bagi perusahaan, sudah 

seharusnya perusahaan menggunakan kinerja produk sebagai senjata 

pamungkas untuk memenangkan persaingan, sekaligus hati 

konsumennya. 

Permasalahannya adalah bahwa kinerja produk, tidak akan 

selamanya tinggi. Hal ini disebabkan karena produk tidak ubahnya 

seperti manusia, semakin lama semakin tua dan tidak menarik lagi, 

apabila tidak diupayakan regenerasi dan pemutakhiran terhadap 

produk tersebut (Birchall dan Soderquist, 2000; Boac dan Rinholm, 
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2001).  Regenerasi dan pemutakhiran produk tidaklah mudah, karena 

harus dicapai melalui inovasi yang berkelanjutan. 

Bagi perusahaan, inovasi merupakan kemampuan perusahaan 

untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. Kemampuan ini 

termasuk di dalamnya, kemampuan perusahaan untuk menciptakan 

nilai-nilai baru, dan ide-ide baru yang belum pernah ada di pasar, 

ataupun belum pernah dimiliki pesaing. Inovasi yang mampu 

meningkatkan kinerja produk, merupakan faktor kunci keberhasilan 

(key‟s success factors) memenangkan persaingan, dalam lingkungan 

bisnis yang selalu berubah dengan cepat. Oleh karena itu adanya 

inovasi, diharapkan dapat mengeliminasi kendala industri kecil dalam 

mengembangkan produknya (Sutaryo, 2010).  

Hasil obervasi, menunjukkan adanya ”salah kaprah” 

pemahaman inovasi bagi industri kecil, bahwa inovasi adalah 

kecanggihan teknologi yang memerlukan biaya tinggi dan sulit dicapai. 

Hal ini bisa dilihat dari perilaku bersaing para industri kecil yang 

melakukan ”bunuh diri masal” dengan lebih memilih bersaing dengan  

harga dibanding produk. Perilaku ini juga menjadi perilaku para 

pimpinan perusahaan IKM Mebel Ekspor Jepara, yang tidak menyadari 

bahwa inovasi adalah budaya yang mengakar dan berada dalam diri 

perusahaan. Secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh 

perusahaan, tidak akan mampu digunakan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan produk yang dipandang inovatif oleh pasar, tanpa 

adanya daya dan aktivitas inovasi yang menjadi budaya inovasi 

perusahaan. Aktivitas inovasi yang bukan lagi mengejar kecanggihan 

teknologi, melainkan menekankan pada arti pentingnya pengetahuan 

yang dapat diperoleh melalui aktivitas pembelajaran dan transfer 

pengetahuan.   

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa permasalahan di 

dalam perusahaan lebih mendominasi, menjadi penyebab kegagalan 

industri kecil seperti yang terjadi pada industri kecil mebel ekspor di 

Jepara, dibanding dengan permasalahan dari luar perusahaan. Namun 

hal ini tidak banyak disadari oleh baik para pimpinan perusahaan IKM 

maupun instansi terkait seperti Disperindag. Sebagai misal Disperindag 
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cenderung berkutat dengan bantuan mesin canggih yang jumlahnya 

tidak sebanding dengan jumlah industri kecil, dibandingkan dengan 

memberikan akses pengetahuan yang benar-benar baru dan yang tidak 

terdapat di buku ataupun yang hanya bisa dipelajari melalui praktek 

langsung.  

Fenomena yang terdapat pada IKM mebel ekspor Jepara di atas,  

menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti, untuk menggali 

pendekatan alternatif peningkatan kinerja produk yang bukan lagi 

bertumpu pada permasalahan di luar perusahaan, yang pada umumnya 

dilakukan pada saat ini, melainkan pada permasalahan di dalam 

perusahaan yang tidak disadari keberadaannya yaitu budaya inovasi, 

yang terdiri dari daya dan aktivitas inovasi. Dalam pendekatan 

alternatif ini aktivitas inovasi dijelaskan melalui pembelajaran 

eksploratif dan transfer pengetahuan. Alasan yang mendasari adalah 

berkembangnya peran pengetahuan sebagai kunci keunggulan bersaing 

dalam peningkatan kinerja produk perusahaan, yang tidak banyak 

disadari oleh industri kecil pada umumnya.  

Pendekatan alternatif ini juga berusaha menjelaskan, 

bagaimana budaya inovasi yang sudah ada dan mengakar dalam 

perusahaan, namun belum digerakkan ini, dapat digerakkan melalui 

pembangunan trust. Berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yang 

akan dijelaskan kemudian, penelitian ini menyajikan pendekatan 

alternatif pembangunan trust melalui solidaritas bukan lagi modal 

kognitif, yang berujud berbagi cerita ataupun visi. Yang terakhir 

pendekatan alternatif menawarkan tolok ukur kinerja produk, yang 

bukan lagi kinerja keuangan melainkan kinerja non keuangan yang 

berupa kemampuan produk untuk menguasai pasar karena unik, 

elegan, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Untuk itu bahasan pada bab 1, terkait dengan fenomena 

persaingan industri mebel ekspor, masalah penelitian, penelitian 

mendatang dari penelitian terdahulu, persoalan penelitian, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian.    
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Fenomena Persaingan Industri Mebel Ekspor 

Industri mebel merupakan salah satu dari lima komoditi ekspor 

utama1 di Indonesia. Dapat dikatakan Indonesia sangat berkepentingan 

terhadap keberlanjutan industri mebel, karena beberapa alasan di 

antaranya: tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja, tingkat 

penguasaan teknologi yang relatif mudah, tingginya nilai tambah 

produk, dan berbahan baku dari sumber yang bisa terbarui. Selain itu, 

industri mebel bagi Indonesia bukan hanya sekedar komoditi 

melainkan catatan budaya dari peradaban masyarakat.     

Data BPS (2010) menunjukkan bahwa mebel yang paling 

diminati di dunia adalah dari kayu jati dan mahoni karena alasan 

kekuatan estetika, dimana lebih dari 90% hutan jati baik dalam bentuk 

hutan alam maupun hutan tanaman ada di Asia Selatan dan Tenggara. 

Hutan jati yang merupakan hutan alam terdapat di India, Laos, 

Myanmar dan Thailand, sedangkan di Indonesia jati tumbuh di pulau 

Jawa sebagai hutan tanaman. Hutan jati di Jawa memberikan pasokan 

bahan baku mebel untuk Indonesia dan dunia. 

 Berdasarkan data BPS (2010) booming mebel ekspor terjadi 

pada tahun 1999, akibatnya industri mebel ekspor berkembang pesat, 

proses industrialisasi tersebar ke setiap pelosok Indonesia. Banyak 

industri mebel yang berubah menjadi eksportir. Hal ini dimungkinkan, 

karena modal atau dana segar untuk memproduksi mebel mudah 

diperoleh dari pembeli asing. Perusahaan mebel ekspor cukup 

berkenalan dengan pembeli asing yang banyak berdatangan, dengan 

senang hati pembeli asing memberikan dananya untuk memproduksi 

mebel seperti yang mereka kehendaki. 

Hasil observasi menunjukkan, bahwa dampak buruk booming 

mebel ekspor ini adalah pola persaingan yang tidak sehat. Industri 

mebel hanya berorientasi mencari keuntungan sebanyak mungkin, 

sehingga produksi seringkali tanpa proses seleksi kualitas yang terjaga. 

Faktor-faktor penting dalam proses produksi diabaikan, seperti kayu 

                                                 
1 Lima komoditi ekspor utama Indonesia : minyak dan gas bumi, kelapa sawit, garmen, 
karet dan mebel (BPS, 2010). 
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log yang masih basah digergaji dan langsung dibuat mebel, sesuai 

pesanan tanpa dikeringkan (kiln-dried) terlebih dahulu. Akibat jangka 

pendek dari diabaikannya proses produksi adalah produk menjadi di 

bawah standar, dan akibat jangka panjang pembeli akan pindah ke 

pesaing, ketika persaingan menjadi ketat. 

Data dari ASMINDO (2010) menunjukkan, krisis finansial 

tahun 2008 telah mengakibatkan penurunan nilai ekspor mebel 

Indonesia hingga 50%. Pada saat perekonomian membaik, nilai tukar 

rupiah naik, maka industri mebel ekspor Indonesia mengalami penu-

runan penjualan, disebabkan oleh harga yang menjadi tinggi karena 

kenaikan nilai tukar rupiah, dan citra buruk kualitas produknya. 

Disamping itu, juga adanya tingkat persaingan yang semakin ketat, 

terutama dari mebel China dan Vietnam. China  menjadi pesaing 

terbesar bagi industri mebel nasional, hal ini disebabkan karena China 

memiliki pembangunan ekonomi jangka panjang untuk mengubah 

struktur industri dari produk massal (murah), ke industri yang 

menghasilkan produk berkualitas. Saat ini dapat dikatakan bahwa 

China telah menguasai 52% pasar mebel di dunia. 

Sebagaian besar industri mebel, utamanya industri kecil mebel 

di Indonesia, khususnya Jepara menggunakan harga sebagai strategi 

untuk mengalahkan pesaing. Hal yang tidak mereka sadari, adalah 

bahwa perang harga hanya akan membuat mereka masuk dalam 

perangkap bunuh diri masal, ketika pasar tidak berpihak pada mereka. 

Harga rendah membuat produk dipersepsikan memiliki nilai tambah 

yang rendah (price – quality relationship), akibatnya produk sulit 

bersaing di pasar ekspor, karena tidak memiliki keunikan desain, dan 

branding sebagai kunci kekuatan bersaing. Disamping itu, saat ini 

strategi harga rendah bukan suatu pilihan yang dapat dilakukan oleh 

industri mebel, khususnya industri kecil Jepara sejak diterapkannya 

SVLK (Sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). SVLK merupakan 

sertifikat untuk memastikan, bahwa produk mebel dibuat dari bahan 

kayu yang ikut menjaga kelestarian lingkungan, dalam artian 

memerangi pembalakan liar, dan mendukung pelestarian alam. 

Sertifikat itu merupakan kesepakatan Internasional yang harus 
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dilaksanakan. Akibat diterapkannya SVLK ini, biaya produksi 

meningkat tinggi, diperkirakan harga bahan baku naik sebesar 25% 

dengan diterapkkannya SVLK ini (ASMINDO, 2010). Seperti 

diketahui, sejak Maret 2013, industri mebel yang memiliki SVLK saja 

yang diijinkan melakukan ekspor ke Eropa.  

Hasil observasi, menunjukkan bahwa ketika persaingan harga 

sudah tidak lagi ampuh, dan bahkan membahayakan industri mebel, 

maka yang saat ini dilakukan oleh industri mebel khususnya industri 

kecil di Jepara, adalah bukannya “escape from the ordinary” dengan 

menciptakan produk unik atau  produk inovatif, yang dikehendaki 

pasar, melainkan “escape from the market”. Industri mebel Jepara 

merasa, bahwa pasar yang mereka kuasai saat ini sudah mengecil. 

Mayoritas (70%) mebel Nasional diekspor ke Amerika Serikat, Jepang 

dan Eropa, dimana saat ini sedang menghadapi tantangan pemulihan 

ekonomi, oleh sebab itu industri mebel harus mampu melakukan 

penetrasi pasar ke Timur Tengah, Amerika Latin dan Asia Tengah 

untuk mengurangi ketergantungan ekspor ke Amerika Serikat dan 

Eropa. Yang harus digarisbawahi, strategi ini, hanya akan berhasil jika 

segmen pasar yang dituju berbeda dengan segmen pasar Amerika 

Serika dan Eropa saat ini, yaitu segmen pasar golongan menengah atas. 

ASMINDO (2010), menyatakan penjualan mebel Jepara ke 

pasar Internasional biasanya dilakukan melalui pameran. Pada acara-

acara pameran itulah, para pembeli dari negara-negara tujuan ekspor 

memanfaatkan peluang, untuk menentukan produk dari negara mana 

yang akan mereka beli. Untuk menyiasati ketatnya persaingan 

memperebutkan ceruk pasar yang mengecil itu, desain produk menjadi 

sangat penting. Hal ini disebabkan segmen pasar saat ini bagi industri 

mebel nasional, adalah kalangan menengah ke atas yang memiliki 

selera lebih tinggi, karena  segmen pasar ini berbeda dengan segmen 

pasar kalangan bawah, yang mayoritas hanya menggunakan mebel 

sebagai perlengkapan rumah tangga. Pada umumnya golongan 

menengah atas membeli mebel untuk dikoleksi dan gaya hidup, 

sehingga mereka sangat memperhatikan produk, yang bagus secara 

desain. 
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Division of Marketing & Promotion Head ASMINDO, Andre 

Sundriyo menyatakan, para pembeli dari pasar ekspor tradisional, 

seperti AS dan Eropa hanya memiliki waktu sebentar untuk mengikuti 

pameran mebel dari satu Negara ke Negara lainnya. Hal ini karena 

jadwal pameran tersebut memang tidak lama. Untuk itulah produsen, 

harus menampilkan kualitas desain yang sangat bagus (unik), untuk 

memikat pembeli yang tidak punya banyak waktu. Lebih jauh Andre 

menyatakan, Indonesia kaya sumber daya alam yang dapat menunjang 

industri mebel, namun secara desain para pengusaha mayoritas selalu 

membuat sesuai dengan pesanan pembeli. Akibatnya mereka tidak 

memiliki kekhasan, dalam mendesain sebuah produk mebel.  

Dampaknya ketika pasar hilang karena krisis, pengusaha mebel 

kehilangan peluang untuk memasuki pasar lain, karena pasar baru yang 

dimasuki tidak tertarik dengan desain mebel, yang biasa dibuat oleh 

produsen mebel Jepara (ASMINDO, 2010). 

Kondisi di atas, harusnya dijadikan tantangan oleh industri 

mebel untuk mengembangkan produk yang semakin berkualitas sesuai 

dengan selera pasar, sehingga ke depannya tidak lagi mengejar produk 

murah, tapi lebih memprioritaskan produk berkualitas. Industri mebel 

sangat menyadari, bahwa menaikkan citra produk mebel untuk dapat 

memenangkan persaingan bagi industri mebel di Indonesia khususnya 

Jepara tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena permasalahan 

utamanya, terletak pada kemampuan industri mebel Jepara untuk 

menghasilkan produk yang unik. Produk mebel unik inilah, yang 

menjadi alasan utama mengapa pembeli Internasional bertahan 

membeli produk mebel Jepara. Disisi lain tantangan industri mebel, 

yang memiliki nilai fungsi dan estetika semakin berat di masa depan. 

Sebagai contoh Philipina hanya memiliki bahan kayu sedikit, namun 

industri mebelnya diminati di pasar dunia (ASMINDO, 2010). 

Demikian pula Thailand konsep creative economy yang 

dikembangkannya, menekankan nilai terutama penggabungan fungsi 

dan estetika, sehingga produknya memiliki “added value” di pasar 

dunia. 
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Mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Philipina dan 

Thailand, menunjukkan bahwa industri mebel Jepara harus berani 

mengubah paradigma yang telah diyakini kebenarannya, yaitu bahwa 

mebel harus berbahan baku 100% kayu. Sehingga industri mebel 

Jepara tidak berkutat pada permasalahan kayu, dan dampak penerapan 

SVLK.  

Kata kunci yang menjadi permasalahan utama bagi industri 

mebel Jepara adalah ”perubahan paradigma, estitika produk, produk 

unik, dan konsep creative economy”  yang dapat dikemas dalam satu 

kata yaitu “inovasi”. 

 

Masalah Penelitian 

Inovasi tampaknya, dapat dijadikan aktivitas kunci bagi 

industri mebel ekspor Jepara, untuk dapat bertahan atau bahkan 

meningkatkan volume ekspornya, yang cenderung dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena, inovasi 

mengarahkan kemampuan industri mebel ekspor Jepara, untuk 

menghasilkan produk yang unik, diminati oleh pasar, dan tidak mudah 

diimitasi oleh pesaingnya. Purnomo dkk (2010) menyatakan, bahwa 

industri mebel ekspor Jepara mengalami seleksi alam, dimana mereka 

dituntut, lebih mampu berinovasi untuk dapat selamat dari seleksi 

alam ini. Rendahnya inovasi pada IKM mebel ekspor Jepara ini dapat 

dilihat dari: 

1) Kurangnya kemampuan industri mebel ekspor Jepara 

menghasilkan produk, yang lebih unggul dibanding pesaing. Hal 

ini tampak pada pola persaingan, yang mereka kembangkan yaitu 

harga bukan kualitas atau keunikan produk. 

2) Kurangnya kemampuan industri mebel ekspor Jepara untuk 

menghasilkan produk yang unik. Hal ini dapat dilihat pada contoh-

contoh produk yang mereka hasilkan. (Lihat: profil industri mebel 

Jepara). 



PENDEKATAN ALTERNATIF PENINGKATAN KINERJA PRODUK 
Studi pada IKM Mebel Ekspor Jepara 

12 

3) Kurangnya kemampuan industri mebel ekspor Jepara untuk 

menghasilkan produk, yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Hal ini tampak dari menurunnya rata-rata volume ekspor mebel 

Jepara. 

Pertanyaannya adalah “bagaimana IKM mebel ekspor Jepara 

mampu membawa inovasi menjadi budaya perusahaan mereka?”  

Jawaban atas pertanyaan di atas, dapat ditelusuri dari hakekat 

inovasi itu sendiri. Verhess & Muelenberg (2004), menyatakan bahwa 

inovasi, dapat diartikan sebagai “memperbarui atau mengubah”. Bagi 

perusahaan proses memperbarui atau mengubah ini terkait dengan 

pengembangan produk baru, dimana perusahaan mengubah produknya 

kearah nilai baru yang dikehendaki oleh konsumen. Pada perusahaan 

kecil dan menengah kegiatan proses pengembangan produk baru 

merupakan proses modifikasi produk, dengan menggunakan jenis input 

baru, dimana di dalam proses modifikasi tersebut terdapat proses 

pengembangan dan adopsi inovasi. Dalam proses pengembangan 

produk baru ini IKM melakukan  inovasi dalam menghasilkan produk 

yang benar-benar baru atau memiliki nilai tambah baru yang dicari 

oleh pasar. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa inovasi dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan 

Akibatnya inovasi dapat membawa mereka, ke arah keunggulan 

bersaing yang berkesinambungan dan berkelanjutan, karena dengan 

inovasi, mereka mampu menghasilkan produk yang lebih baik atau 

berbeda dibanding pesaing.     

Menurut Hurley and Hult (1998), inovasi merupakan suatu 

budaya perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, 

dalam hal ini perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan 

pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru dan menawarkan 

produk yang inovatif, unik, dan berbeda dengan pesaing. Lebih jauh 

Hurley and Hult (1998), mengembangkan budaya inovasi perusahaan, 

ke dalam dua konsep yang meliputi: daya inovasi dan aktivitas inovasi. 

Aktivitas inovasi merupakan kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan gagasan, proses, atau produk baru secara berhasil. 

Berbeda dengan aktivitas inovasi, daya inovasi didefinisikan oleh 
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Hurley & Hult, sebagai kemampuan perusahaan untuk menerima ide 

baru, sebagai bagian dari kultur perusahaan. Daya inovasi ini, 

ditunjukkan dari keterbukaan perusahaan terhadap keberadaan 

inovasi, yang ditandai dari keterbukaan untuk belajar dan mengadopsi 

informasi, pengetahuan dan teknologi yang baru.  

Konsep budaya inovasi Hurley and Hult, ini menunjukkan 

bahwa keberhasilan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan sangat 

tergantung pada kemampuan perusahaan, untuk membangun baik daya 

maupun aktivitas inovasinya. Konsep inilah yang mendasari penelitian 

ini, dalam menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan industri 

mebel ekspor Jepara.  

Daya dan aktivitas inovasi saat ini, menjadi sesuatu yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk dapat menguasai pasar, karena dengan 

dimilikinya daya inovasi dan dilakukannya aktivitas inovasi, 

perusahaan secara dramatis mampu meningkatkan posisi keunggulan 

bersaingnya. Hal ini disebabkan karena keunggulan bersaing 

perusahaan diperoleh melalui keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan produk yang berbeda dan lebih baik dibanding pesaing, 

yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan melalui pemilikan dan 

pemberdayaan daya dan aktivitas inovasi (Trieneken dkk, 2008). 

Dengan kata lain melalui daya dan aktivitas inovasi perusahaan mampu 

“tampil beda” atau perusahaan berhasil menerapkan strategi 

diferensiasi produk dengan baik.  

Pertanyaannya adalah “bagaimana daya dan aktivitas inovasi 

ini dapat digerakkan oleh perusahaan yang dalam studi ini industri 

kecil dan menengah mebel ekspor Jepara?” 

Jawaban atas pertanyaan ini, dapat didasarkan pada agenda-

agenda penelitian mendatang dari para peneliti terdahulu, yang terkait 

dengan pembangunan daya dan aktivitas inovasi perusahaan, sebagai 

suatu pendekatan alternatif yang ditawarkan dalam penelitian ini. 

Menurut Curral dan Quinteiro (2009), komunikasi menjadi 

kunci keberhasilan perusahaan dalam membangun daya dan aktivitas 

inovasi. Ketika perusahaan membangun daya dan aktivitas inovasinya, 
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perusahaan harus melalui tahapan afektif dan kognitif yang kompleks, 

sebagai berikut: (1) melakukan identifikasi dan definisi  masalah secara 

tepat yang diikuti dengan solusi yang kreatif, (2) secara aktif 

melakukan pencarian sumber ide, dukungan dan validasi, (3) 

melakukan  presentasi, tes dan validasi ide pemecahan masalah. Ke tiga 

tahapan ini tidak akan berlangsung dengan baik, apabila tidak terdapat 

komunikasi yang lancar di dalamnya. Satu hal penting yang 

ditambahkan oleh Curral dan Quinteiro (2009), adalah bahwa 

komunikasi yang merupakan kunci keberhasilan daya dan aktivitas 

inovasi ini harus didasari dengan adanya trust2 bagi individu yang 

melakukan komunikasi. Pada umumnya ketika proses presentasi, tes, 

dan validasi solusi kreatif dilakukan seringkali berdampak pada rasa 

frustasi yang dalam, bagi pemilik ide, saat idenya tidak dipercaya akan 

berhasil. Trust sangat dibutuhkan keberadaannya pada proses ini. 

Keberadaan trust akan menggerakkan keberanian pemilik ide untuk 

mengemukakan idenya, tanpa takut celaan ataupun ketidak nyamanan, 

ketika ide yang dikemukakan berbeda dengan ide pihak lain. Dengan 

kata lain trust menjadi kunci utama penggerak (driver) daya dan 

aktivitas inovasi. 

Bagi Fu (2004), dan Nooteboom (2010) trust merupakan dasar 

menggerakkan daya dan aktivitas inovasi. Fu (2004) menyatakan 

bahwa trust dalam perusahaan yang dibangun melalui hubungan yang 

erat antar karyawan dan antara karyawan dengan pimpinan 

perusahaan, dapat menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan 

kinerja perusahaan. Trust membangun rasa aman karyawan dalam 

pekerjaan, sehingga karyawan mampu mengatasi ketidakpastian dan 

kerugian dari transaksi ekonomi. Trust yang dibangun berdasarkan 

hubungan yang erat antara karyawan dengan pimpinan perusahaan, 

memberikan perlindungan bagi karyawan terhadap exploitasi, 

akibatnya karyawan dapat mengembangkan pengetahuan dan 

                                                 
2 Kata “trust” tetap akan digunakan dalam bahasan ini untuk mengurangi kerancuan 
pemahaman akan makna trust, meskipun dalam bahasa Indonesia trust dapat diartikan 
sebagai ”kepercayaan”. Trust didefinisikan oleh Mayer dkk (1995) sebagai meletakkan 
diri pada posisi risiko personal, berdasarkan pada harapan bahwa orang yang dipercaya 
tidak akan berperilaku yang membahayakan orang yang mempercayainya. 
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keterampilan khusus sesuai dengan bakat dan kompetensinya, yang 

menjadi dasar daya dan aktivitas inovasi. 

Nootebom (2010) menyatakan bahwa pada saat membangun 

daya dan aktivitas inovasi, perusahaan harus membangun landasan atau 

penggerak dasar daya dan aktivitas inovasi terlebih dahulu, yaitu 

”trust”. Tanpa trust, daya dan aktivitas inovasi tidak akan berhasil 

digerakkan dengan baik, karena trust mampu membuat seluruh 

informasi atau solusi kreatif, yang ditawarkan antar bagian di dalam 

perusahaan, ditransfer dan diterima dengan baik oleh masing-masing 

bagian. Trust membuat hubungan antar bagian dalam perusahaan 

bebas dari kecurigaan dan saling menjatuhkan.  

Nootebom menambahkan, bahwa trust sangat dibutuhkan 

dalam menggerakkan aktivitas inovasi, karena aktivitas inovasi 

memiliki ketidakpastian yang tinggi, dimana trust dibutuhkan untuk 

menutup ketidakpastian tersebut. Ketidakpastian ini muncul, ketika 

perusahaan melakukan sesuatu yang baru, yang belum pernah 

dilakukan sebelumnya, dimana risiko kegagalan tinggi. Dapat 

dikatakan tanpa kehadiran trust, perusahaan akan menanggung biaya 

dan kerugian yang tinggi, akibat tingginya ketidakpastian. 

Ketidakpastian ini terkait dengan; perolehan informasi baru baik 

teknologi maupun perubahan pasar, tingginya biaya perolehan 

informasi, dan ketidakamanan transfer informasi ataupun pengetahuan 

yang sangat berharga ke seluruh bagian perusahaan. Keberadaan trust, 
membuat informasi teknologi dan pengetahuan dapat diperoleh dengan 

mudah dan murah, serta informasi teknologi dan pengetahuan yang 

diperolehnya dapat ditransfer ke semua bagian perusahaan dengan 

aman. Hal ini disebabkan karena trust, mampu menghilangkan 

keraguan dan rasa kawatir akan penyalahgunaan informasi teknologi, 

dan pengetahuan yang diberikan oleh pihak yang menguasainya. 

Sydow (2000), menggaris bawahi pentingnya pembangunan 

trust pada menggerakkan daya dan aktivitasi inovasi dengan penjelasan 

sebagai berikut: jika seseorang memiliki kompetensi maka orang lain 

akan percaya bahwa si pemilik kompetensi tidak akan menggunakan 

kompetensinya untuk merugikan diri mereka. Ketika setiap orang 
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memiliki kompetensi atau informasi yang berbeda, maka mereka bisa 

saling percaya. Sydow mencontohkan jika X memiliki kompetensi 

maka Y akan cenderung percaya pada X, pada saat X percaya pada Z 

yang memiliki informasi atau kompetensi yang berbeda, maka Y akan 

memiliki kecenderungan untuk percaya pada Z. Satu hal yang 

dibutuhkan oleh Y, adalah bahwa X dan Z tidak akan mengambil 

keuntungan atas kepercayaannya dengan mengambil ide-ide yang 

dimilikinya. Kepercayaan Y yang tadinya penuh risiko dan lemah 

menjadi semakin kuat ketika X, dan Z berperilaku sebagai orang yang 

dapat memegang kepercayaan yang diberikan kepada mereka. 

Lebih jauh Sydow menyatakan, bahwa permasalahan yang 

sering muncul dalam pembangunan trust, adalah lamanya waktu yang 

dibutuhkan, yang tidak dapat mengimbangi perubahan pasar yang 

sangat cepat. Oleh sebab itu perusahaan harus mampu memahami 

kapan, dimana dan dalam kondisi apa trust dapat dibangun. Kondisi-

kondisi ini yang sebaiknya digerakkan oleh perusahaan agar trust dapat 

dibangun dengan baik. Sekali trust berhasil dibangun, perusahaan 

harus mengupayakan trust tersebut sebagai penggerak daya dan 

aktivitas inovasi perusahaan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan 

melihat pengaruh trust terhadap daya dan aktivitas inovasi, dan 

menjaga trust dari tindakan tidak terpuji, kaum oportunis yang ingin 

memanfaatkan trust untuk kepentingan pribadi mereka. 

Hasil penelitian Tsai dan Ghoshal (1998), menunjukkan bahwa 

daya dan aktivitas inovasi, difasilitasi oleh pembangunan trust. Trust 
itu sendiri dibangun oleh modal sosial struktural dan modal sosial 

kognitif, dimana modal sosial struktural memiliki pengaruh lebih 

tinggi dibanding modal sosial kognitif, dalam pembangunan trust. 
Berdasarkan temuannya ini Tsai dan Ghoshal menyarankan bagi para 

peneliti mendatang, untuk mengkaji lebih dalam tentang 

pembangunan trust, dengan menggunakan modal sosial struktural 

dengan tolok ukur hubungan struktural di dalam perusahaan 

(karyawan – karyawan, dan pimpinan perusahaan – karyawan) sebagai 

faktor antesendennya. Saran selanjutnya bagi para peneliti mendatang 

untuk mengkaji lebih dalam, bagaimana daya dan aktivitas inovasi 
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digerakkan oleh trust. Hal ini disebabkan karena karakteristik daya dan 

aktivitas inovasi yang tidak dapat digerakkan secara instan, melainkan 

harus melalui penumbuhan budaya yang melekat dan menjadi urat 

nadi kehidupan perusahaan,  menyebabkan  trust menjadi modal sosial 

yang paling penting, dan menjadi syarat utama bagi menggerakkan 

daya dan aktivitas inovasi di perusahaan. 

Penelitian Liao dan Welsch (2004), Striukova dan Rayna 

(2008), dan Utami dkk (2009), berusaha menjelaskan bagaimana trust 
dibangun oleh perusahaan melalui modal sosial struktural dan kognitif. 

Ke empat penelitian ini menggunakan tiga dimensi modal sosial yang 

dikembangkan oleh Tsai dan Ghoshal yaitu modal sosial struktural, 

modal sosial kognitif dan trust.  

Hasil penelitian Liao dan Welsch menunjukkan bahwa modal 

sosial struktural memiliki pengaruh positif terhadap modal sosial 

kognitif yang mendorong keberadaan trust dalam perusahaan. 

Keberadaan trust ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang berbasis 

teknologi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berbasis 

teknologi. Alasan inilah yang mendasari agenda penelitian mendatang 

Liao dan Welsch , yang menyatakan bahwa para peneliti mendatang 

sudah selayaknya mengkaji lebih dalam, tentang bagaimana 

keberadaan trust dapat digunakan oleh perusahaan berbasis teknologi,  

untuk menggerakkan daya dan aktivitas inovasi mereka. Merujuk pada 

agenda penelitian Liao dan Welsch ini, dapat dikatakan bahwa trust 
dapat dijadikan sebagai “driver” dari daya dan aktivitas inovasi pada 

IKM mebel ekspor Jepara, karena perusahaan ini berbasis pada 

teknologi. 

Berbeda dengan hasil penelitian Liao dan Welsch, hasil 

penelitian Utami dkk menunjukkan bahwa hanya modal sosial 

struktural berpengaruh terhadap keberadaan trust, sedangkan modal 

sosial kognitif tidak memiliki pengaruh terhadap keberadaan trust.  
Utami dkk, menemukan bahwa pada IKM mebel yang berbasis 

teknologi dan keterampilan ukir, berbagi cerita dan visi antar 

perusahaan akan berdampak pada imitasi produk, yang menyebabkan 

siklus kehidupan produk menjadi lebih pendek. Oleh sebab itu 
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meskipun terdapat hubungan yang erat antar perusahaan namun 

berbagi visi dan cerita khususnya tentang pengembangan produk 

menjadi sesuatu yang dihindari, akibatnya trust tidak bisa terbangun 

dengan baik. Sebenarnya terdapat satu tolok ukur modal sosial kognitif 

yang dapat membangun trust dengan baik yaitu solidaritas. Hanya saja 

solidaritas cenderung terjadi di dalam perusahaan bukan antar 

perusahaan. Berdasarkan temuannya ini Utami dkk, menyarankan pada 

penelitian mendatang, menggunakan dimensi hubungan intern 

perusahaan (karyawan – karyawan; manager – karyawan) dalam 

perusahaan sebagai tolok ukur modal sosial struktural, dan solidaritas. 

Seperti hasil penelitian Utami dkk, solidaritas juga dapat dilacak 

keberadaannya pada IKM mebel ekspor Jepara, oleh sebab itu saran 

penelitian mendatang mereka sesuai dengan kondisi IKM mebel ekspor 

Jepara. 

 Hasil penelitian Striukova dan Rayna, berbeda dengan ke dua 

penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya hubungan timbal balik 

antara modal sosial struktural, kognitif dan trust. Striukova dan Rayna 

menyatakan bahwa jejaring hubungan dalam tim kerja, yang terdapat 

trust di dalamnya akan sangat membantu di dalam penciptaan akses 

sumberdaya yang termasuk di dalamnya ide, informasi dan 

pengetahuan. Selain trust yang dibangun dalam tim kerja akan mampu 

mendorong atau memperlancar proses inovasi dengan menurunkan 

biaya transaksi. Hal ini disebabkan karena, keberadaan trust dalam tim 

kerja menghindarkan terjadinya cek ganda terhadap pekerjaan yang 

dilakukan, ketika anggota tim kerja saling percaya. Berdasarkan pada 

kelemahan hubungan dalam bentuk tim kerja, dimana frekuensi dan 

intensitas interaksi menjadi permasalahan dalam tim kerja, Striukova 

dan Rayna menyarankan untuk penelitian mendatang sebaiknya 

peneliti mengkaji lebih dalam peran keeratan hubungan antar 

keseluruhan anggota perusahaan, yang tidak terbatas pada tim kerja, 

terhadap pembangunan trust. Pada proses pengembangan produk baru 

yang membutuhkan manajemen pengetahuan, dimana frekuensi dan 

intensitas interaksi sangat penting, tim kerja bukan suatu pilihan yang 

tepat dalam pembangunan trust.   
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Bagi pimpinan perusahaan IKM mebel ekspor Jepara, trust 
bukan hanya berarti mengambil risiko melainkan juga pengharapan. Di 

satu sisi ketika, pimpinan perusahaan IKM mebel ekspor Jepara 

mempercayai karyawannya, sama artinya meyakinkan diri mereka 

bahwa karyawan yang dipercayainya, tidak akan mengambil 

keuntungan dari kepercayaan yang diberikannya. Di sisi lain 

mempercayai karyawan bagi pimpinan perusahaan IKM mebel ekspor 

sama dengan menempatkan diri mereka pada risiko kerugian. Ketika 

karyawan yang mereka percayai menyalahgunakan kepercayaan 

tersebut. Satu hal yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para pimpinan 

perusahaan IKM mebel ekspor Jepara, yaitu membangun trust yang 

berarti pengharapan akan rasa aman dengan munculnya rasa saling 

percaya, yang berdampak pada meningkatnya kemampuan mereka, 

dalam menghasilkan produk unik, yang diminati oleh pasar 

Internasional.  

Agenda penelitian mendatang ke empat penelitian di atas, 

menunjukkan suatu pendekatan alternatif pembangunan trust yang 

dapat menjawab kebutuhan IKM mebel ekspor Jepara, yaitu dengan 

membangun kendaraan bagi trust. Kendaraan ini berupa hubungan 

yang erat antara pimpinan perusahaan dengan karyawannya atau 

sering disebut sebagai modal sosial struktural dan rasa saling 

bekerjasama dan berkorban untuk kepentingan bersama atau sering 

disebut sebagai solidaritas. 

Solidaritas menjadi suatu alternatif, sebagai variabel antesenden 

bagi pembangunan trust. Bagi IKM mebel ekspor Jepara, pembangunan 

trust tidak hanya berdasar pada berbagi cerita, ataupun visi antar 

karyawan maupun antara karyawan dan manager, melainkan lebih 

pada kerelaan untuk berbagi yang lebih mementingkan tujuan bersama 

dibandingkan dengan tujuan pribadi atau sering disebut sebagai 

„solidaritas”. Solidaritas yang terdapat di dalam IKM mebel ekspor 

Jepara, belum disadari benar kemampuannya untuk mendorong setiap 

individu dalam perusahaan, untuk menyatukan perbedaan ide, karena  

solidaritas merupakan tindakan individu, yang lebih mementingkan 

tujuan bersama dibandingkan dengan kebutuhan pribadi. Persatuan 
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perbedaan ini, akan berdampak pada pembangunan trust yang lebih 

kuat.  

Bukan hanya kendaraan pembangunan trust saja, yang 

dibutuhkan oleh IKM mebel ekspor Jepara, melainkan juga ukuran 

keberhasilan pembangunan trust, sebagai penggerak daya dan aktivitas 

inovasi. Para pimpinan perusahaan IKM mebel ekspor Jepara 

menginginkan trust, yang dapat menjadi perekat sekaligus penggerak 

inovasi perusahaan, yang menuju satu arah yaitu peningkatan kinerja 

produk. Keinginan pimpinan perusahaan ini dapat dipenuhi, melalui; 

 Pertama, mengembangkan tiga jenis trust, yang sudah ada 

embrionya di IKM mebel ekspor Jepara, yaitu trust berdasar pada 

kompetensi, kebaikan hati dan integritas. Ke tiga jenis trust ini sesuai 

dengan jenis trust yang telah dikembangkan oleh Ellonen dkk (2008), 

yaitu: Competence trust merupakan kepercayaan yang dibangun atas 

dasar kompetensi, keterampilan dsb, yang dimiliki oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugasnya. Benevolence trust adalah kepercayaan 

yang dibangun atas dasar keyakinan kebaikan hati, ketiadaan motif 

keuntungan. Intergrity trust merupakan kepercayaan yang dibangun 

berdasar atas prinsip-prinsip yang dapat diterima akal sehat.  

Kedua, mengukur pengaruh trust terhadap daya dan aktivitas 

inovasi (Fu, 2004 dan Nooteboom, 2010). Pengaruh trust terhadap 

aktivitas inovasi dijelaskan melalui pengaruh trust terhadap 

pembelajaran dan transfer pengetahuan (Mu dkk, 2008), karena adanya 

perubahan paradigma dari process of high tecnology ke arah process of  
learning and knowledge transfer  (Liao dan Welsch, 2005). 

Aktivitas inovasi diartikan oleh Dejardin (2000), sebagai 

aktivitas untuk menghasilkan kombinasi baru, yang meliputi; (1) 

mengenalkan produk baru yang belum dikenal konsumen, atau kualitas 

produk baru; (2) mengenalkan metode produksi baru, yang belum 

pernah dilakukan sebelumnya; (3) membuka pasar baru, yang belum 

pernah dimasuki sebelumnya; (4) menguasai sumber bahan mentah 

baru baik yang sudah tersedia, maupun yang baru diciptakan; (5) 

melaksanakan organisasi baru dalam industri seperti penciptaan posisi 

monopoli. Dari lima aktivitas inovasi ini yang paling intens dilakukan 
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oleh perusahaan pada umumnya termasuk IKM mebel ekspor Jepara, 

sebagai aktivitas inovasinya adalah pengembangan produk baru. 

Melalui aktivitas ini perusahaan menciptakan peluang baru, yang akan 

meningkatkan kinerja produk mereka. Dapat dikatakan bahwa 

pengembangan produk baru merupakan kegiatan utama bagi 

perusahaan, apabila ingin bertahan hidup karena pengembangan 

produk baru merupakan aktivitas inovasi yang dapat menghasilkan 

kekayaan bagi perusahaan.  

Aktivitas inovasi pada umumnya, dimulai dari identifikasi dan 

penentuan masalah yang diikuti dengan solusi kreatif. Solusi kreatif ini, 

yang akan menjadi dasar pengembangan produk baru yang diharapkan 

akan laku di jual di pasar. Yang sering terjadi antar departemen 

memiliki solusi kreatif yang berbeda, akibatnya mereka menginginkan 

ide atau solusi kreatif mereka yang dipakai, dampaknya terjadi adu 

argumentasi yang berkepanjangan dan tidak ada kata sepakat, yang 

berakhir dengan gagalnya aktivitas inovasi. Dalam kondisi ini 

keberadaan trust sangat dibutuhkan, karena dengan adanya trust  
berbagai solusi kreatif yang diajukan dipercaya memiliki kebaikan dan 

kelemahan masing-masing. Dengan adanya trust berbagai pihak yang 

memiliki solusi kreatif yang berbeda, bersedia untuk duduk bersama 

saling memahami dan belajar dari solusi kreatif mereka masing-masing. 

 Menurut Liao dan Welsch (2005), saat ini telah terjadi 

perubahan paradigma dalam aktivitas pengembangan produk baru, 

dimana pengembangan produk baru bukan lagi difokuskan pada proses 

pengembangan high technology, melainkan pada proses pembelajaran 

dan transfer pengetahuan. Hal ini disebabkan adanya kesadaran 

perusahaan bahwa pengetahuan merupakan inti dari pengembangan 

produk baru, tanpa pengetahuan maka pengembangan produk baru 

menjadi tidak bermakna. Pengetahuan seringkali menjadi kompas 

(penentu arah) pengembangan produk, karena pengetahuan tidak saja 

mampu menciptakan peluang namun juga mampu memberdayakan 

secara optimal sumberdaya yang telah dimiliki oleh perusahaan Oleh 

sebab itu dapat dikatakan, bahwa proses bagaimana pengetahuan 

tersebut dieksploratif, diekploitasi ataupun ditransfer merupakan 
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aktivitas pengembangan produk baru, atau aktivitas inovasi utama dari 

perusahaan.  

Pengembangan Produk Baru atau sering disebut sebagai NPD 

(New Product Development) diartikan oleh Gima dan Murray (2007), 

sebagai proses belajar untuk mendapatkan dan mengeksploitatif 

pengetahuan baru dan peluang pasar, dimana pengetahuan baru 

tersebut merupakan sumber keunggulan bersaing. Terdapat dua jenis 

pembelajaran, yang merupakan inti dari aktivitas pengembangan 

produk baru yaitu: pembelajaran eksploratif dan eksploitatif. 

Pembelajaran eksploitatif, didefinisikan sebagai perbaikan dan 

pengembangan kompetensi teknologi dan pengetahuan yang telah ada. 

Pembelajaran eksploitatif ini menekankan pada informasi tertentu, 

yang menyediakan pengetahuan tentang teknologi, dan pasar khusus 

untuk memperoleh efisiensi. Sedangkan pembelajaran eksploratif 

didefinisikan sebagai pelaksanaan eksperimen, dengan alternatif baru 

yang menghasilkan ketidakpastian, namun dapat mengarahkan pada 

sesuatu yang baru yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. 

Pembelajaran eksploratif ini menekankan pada pencarian informasi 

teknologi, dan pasar baru yang tidak terbatas dan sangat heterogen, 

serta seringkali di luar pengalaman yang telah ada. Oleh sebab itu 

pembelajaran eksploratif ini mendorong aktivitas inovasi lebih besar 

dalam pengembangan produk baru dibanding pembelajaran 

eksploitatif.  

Kedua proses pembelajaran tersebut menekankan pada satu 

tujuan yaitu bagaimana menghasilkan produk inovatif dengan 

sumberdaya yang terbatas. Oleh sebab itu kemampuan untuk 

mendapatkan dan mengeksploitatif pengetahuan bagi pengembangan 

produk baru merupakan pemahaman nilai aktivitas inovasi, dalam 

pengembangan produk baru. Terlepas bahwa ke dua pembelajaran ini 

memiliki tujuan yang sama, namun karena pembelajaran eksploratif 

mendorong aktivitas inovasi dalam pengembangan produk baru lebih 

besar, maka pembelajaran eksploratif dipandang lebih sesuai dijadikan 

salah satu tolok ukur aktivitas inovasi.  
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Hasil penelitian Politis (2003), menunjukkan bahwa trust 
berdampak positif terhadap pembelajaran, dimana kepercayaan 

terhadap kemampuan dan reliabilitas pimpinan perusahaan akan 

mempercepat proses pembelajaran dalam perusahaan.  Dalam hal ini 

trust memfasilitasi terjadinya komunikasi terbuka, dan pemahaman 

akan permasalahan yang berdampak pada pengorganisasian 

pengetahuan melalui pembelajaran. Berbeda dengan Politis, hasil 

penelitian Gima dan Murray (2007), membedakan pembelajaran dalam 

pembelajaran ekploitatif dan pembelajaran eksploratif, yang sangat 

menarik dari hasil penelitian Gima dan Murray adalah, bahwa 

pembelajaran eksploratif lebih menggambarkan aktivitas inovasi 

dibanding pembelajaran eksploitatif, dalam pengembangan produk 

baru. Oleh sebab itu dalam penelitian mendatangnya Gima dan Murray 

menyarankan untuk fokus pada kemampuan trust sebagai penggerak 

pembelajaran eksploratif. 

Trust juga ditemukan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap pembelajaran dalam hasil penelitian Mu dkk (2008). Hasil 

penelitian Mu dkk, menunjukkan bahwa trust mampu menjembatani 

komunikasi antar partner dalam upaya menemukan pemecahan 

masalah teknologi dan pimpinan perusahaan.  

Ketiga peneliti di atas memiliki satu kesamaan yaitu 

menjadikan pembelajaran eksploratif sebagai faktor yang 

keberadaannya dipengaruhi oleh trust, sebagai agenda penelitian 

mendatang mereka. Hal ini disebabkan karena, ketika berbicara 

tentang aktivitas inovasi, maka pembelajaran eksploratif dapat 

memetakan aktivitas tersebut dengan jelas. Ke tiga peneliti di atas juga 

menyatakan bahwa saat ini belum banyak peneliti yang menaruh 

perhatian terhadap pembelajaran eksploratif, karena mereka sering 

memandang pembelajaran sebagai dimensi tunggal. Di sisi lain, 

pembelajaran eksploratif, sebenarnya sangat dibutuhkan keber-

adaannya oleh IKM mebel ekspor Jepara untuk menghasilkan produk 

yang unik. Alasan inilah yang mendasari penggunaan pembelajaran 

eksploratif sebagai penjelas aktivitas inovasi IKM mebel ekspor Jepara, 

yang digerakkan oleh trust. 
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Transfer pengetahuan, yang merupakan variabel ke dua dari 

aktivitas inovasi, adalah aktivitas yang dipandang dapat membuat IKM 

mebel ekspor Jepara, mampu menghasilkan inovasi produk, yang 

menjadi sumber peningkatan kinerja pemasaran mereka. Hal ini sesuai 

dengan teori “organizational advantage” yang dikemukakan oleh Yli-

Renko (2001), bahwa perusahaan akan mampu menguasai pasar dengan 

inovasi produknya melalui kapabilitas superior, yang mereka miliki 

dalam melakukan transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan akan 

mampu menghasilkan inovasi produk, karena dengan transfer 

pengetahuan akan tercipta kombinasi baru dari pengetahuan dan 

sumberdaya. Baik pembelajaran dan transfer pengetahuan, cenderung 

pada hubungan relasional dibandingkan aspek teknis perusahaan. 

Pembelajaran dan transfer pengetahuan terjadi ketika perusahaan 

membangun trust  yang berupa fondasi dasar hubungan sosial baik di 

dalam maupun di luar perusahaan, untuk menggali pengetahuan dan 

peluang yang baru.  

Pengetahuan yang ada dalam pengembangan produk baru, 

dieksploitatif ataupun dieksploratif melalui proses belajar yang 

kemudian, ditransfer ke berbagai departemen yang membutuhkan 

pengetahuan tersebut untuk pengembangan produk. Proses 

pembelajaran dan transfer pengetahuan ini, memiliki risiko yang tinggi 

apabila tidak didasari oleh adanya trust. Trust mampu menggerakkan 

setiap individu dalam perusahaan untuk berperan dalam  pembelajaran 

dan transfer pengetahuan, karena mereka percaya bahwa ide dan saran 

mereka akan didengarkan. Dan mereka percaya bahwa tidak ada orang 

yang akan mengambil keuntungan dari ide dan saran mereka, sehingga 

pembelajaran dan transfer pengetahuan bukan saja akan berdampak 

positif terhadap perusahaan namun juga akan berdampak positif 

terhadap diri mereka (Clegg dkk, 2002). 

Keberhasilan transfer pengetahuan sangat dipengaruhi oleh 

keberadaan trust (Politis, 2003; Levin dan Cross, 2004; Dhanaraj dkk, 

2004; Chowdhurry, 2007; Rhodes dkk, 2008; Mu dkk, 2008; Järvenpää 

dan Immonen, 2009; dan Zhang, 2010).  
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Hasil penelitian Levin dan Cross menunjukkan bahwa 

benevolence trust meningkatkan transfer pengetahuan baik 

pengetahuan yang eksplisit maupun tacit.3 Levin dan Cross 

menemukan bahwa aktivitas inovasi perusahaan tidak akan dapat 

dikaji secara utuh, apabila tidak memadukan antara transfer 

pengetahuan dan pembelajaran. Alasan inilah yang mendasari agenda 

penelitian mendatang mereka, untuk menambahkan pembelajaran 

sebagai pelengkap dari transfer pengetahuan, agar gambaran secara 

utuh tentang aktivitas inovasi yang dapat digerakkan oleh trust, 
diperoleh. 

Hasil penelitian Chowdhury (2007), menunjukkan, bahwa 

pengaruh benevolence trust lebih rendah dibanding dengan 

competence trust terhadap transfer pengetahuan. Terdapat beberapa 

kelemahan dari penelitian Chowdhury, yang dapat dijadikan agenda 

penelitian mendatang yaitu: Chowdhury hanya mengukur pengaruh 

trust yang dibangun oleh dua individu anggota tim terhadap transfer 

pengetahuan, dimana trust yang muncul antar dua individu ini tidak 

akan mempengaruhi transfer pengetahuan dengan individu lain di satu 

tim. Oleh sebab itu untuk penelitian mendatang, Chowdhury 

menyarankan, para peneliti mendatang untuk mengkaji pembangunan 

trust  melalui  keeratan hubungan antar karyawan secara keseluruhan, 

karena trust yang dibangun berdasarkan hubungan ini akan 

mendorong pengembangan pengetahuan yang merupakan inti dari 

aktivitas inovasi.  

Hasil penelitian Dhanaraj dkk menunjukkan bahwa trust 
memiliki peran yang sangat penting pada transfer pengetahuan tacit 
namun kurang penting untuk transfer pengetahuan eksplisit, Dhanaraj 

dkk menyatakan karena pengetahuan tacit merupakan pengetahuan 

yang membutuhkan hubungan yang erat atau keterlibatan aktif antara 

yang pemilik pengetahuan dan penerima pengetahuan ketika 

ditransfer, maka transfer pengetahuan tidak dapat dipisahkan dengan 

pembelajaran. Oleh sebab itu untuk penelitian mendatang sebaiknya 

                                                 
3 Tacit knowledge (pengetahuan tacit) merupakan pengetahuan yang sulit diartikan. 
(Nonaka, 1994). Oleh sebab itu kata tacit akan tetap dipakai dalam pembahasan ini. 
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peneliti menguji baik transfer pengetahuan maupun pembelajaran 

terhadap kinerja, agar mendapatkan gambaran secara menyeluruh 

aktivitas inovasi yang dilakukan oleh  perusahaan. 

Hasil penelitian Rhodes dkk adalah trust memiliki pengaruh 

signifikan terhadap transfer pengetahuan, sedangkan hasil penelitian 

Järvenpää dan Immonen trust memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap transfer pengetahuan, yang terkait dengan teknologi. Ke dua 

hasil penelitian ini menyarankan untuk penelitian mendatang 

sebaiknya fokus pada proses bagaimana trust menggerakkan transfer 

pengetahuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Lufio dkk (2009) menyatakan ketika pengetahuan tacit ini 

mampu dikodifikasi maka trust menjadi tidak dibutuhkan dalam 

mendorong transfer pengetahuan. Di sisi lain ketika pengetahuan tacit 
ini tidak dapat dikodifikasi maka trust menjadi fasilitator aktivitas 

inovasi yang berupa transfer pengetahuan. Dengan kata lain kesulitan 

dalam transfer pengetahuan tacit dapat diatasi melalui keberadaan 

trust. Untuk penelitian mendatang Lufio dkk menyarankan untuk 

meneliti dampak trust terhadap transfer pengetahuan pada industri 

berdasar teknologi, dan sebaiknya mempertimbangkan hubungan yang 

erat antar individu di dalam perusahaan sebagai landasan 

pembangunan trust.   

Berbeda dengan para peneliti terdahulu, hasil penelitian 

Bakker dkk (2006) tentang pengaruh trust terhadap transfer 

pengetahuan, menunjukkan bahwa trust tidak memiliki pengaruh 

positif terhadap transfer pengetahuan dalam pengembangan produk 

baru. Dalam pengembangan produk baru, transfer pengetahuan 

dilakukan karena anggota tim harus berbagi tujuan untuk 

menghasilkan produk dan menyediakan pengetahuan untuk mencapai 

tujuan tersebut, bukan untuk mentransfer pengetahuan dalam upaya 

menciptakan pengetahuan baru. Dalam kondisi ini jika para profesional 

bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas, maka keberadaan trust 
tidak begitu dibutuhkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pada situasi ini trust tidak mampu menjelaskan bagaimana anggota tim 

melakukan transfer pengetahuan. Kelemahan dari penelitian Bakker 
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dkk yang menjadi agenda penelitian Bakker dkk, adalah bahwa 

penggunaan jenis pengetahuan dalam penelitian Bakker dkk, dibatasi 

pada pengetahuan know – how (prosedur, proses, dst) yang merupakan 

pengetahuan eksplisit. Pengetahuan eksplisit akan membutuhkan 

keberadaan trust lebih rendah dibandingkan dengan pengetahuan tacit, 
ketika pengetahuan itu ditransfer. Meskipun anggota tim 

pengembangan produk baru adalah para profesional yang memiliki 

tujuan yang sama, namun ketika mereka harus melakukan transfer 

pengetahuan yang tidak terdapat di buku petunjuk proses ataupun 

prosedur, keberadaan trust sangat dibutuhkan, untuk melindungi 

pengetahuan yang mereka miliki dari eksploitatif kaum opportunis. 

Oleh sebab itu untuk penelitian mendatang Bakker dkk, menyarankan 

untuk mengukur pengaruh trust terhadap pengetahuan tacit. 

Hasil penelitian yang terkait dengan pengaruh trust terhadap 

pembelajaran dan transfer pengetahuan di atas, dapat dijadikan 

jawaban atas permasalahan IKM mebel ekspor Jepara, bagaimana 

pembangunan trust yang mereka upayakan dapat digunakan sebagai 

penggerak aktivitas inovasi. Dapat dikatakan bahwa aktivitas inovasi 

bagi IKM mebel ekspor Jepara, adalah aktivitas pengembangan produk 

baru. Hasil observasi menunjukkan, bahwa IKM mebel ekspor Jepara, 

belum sepenuhnya, menyadari peran pengetahuan untuk menciptakan 

goodwill perusahaan. Goodwill dalam arti aset yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kinerja produk mereka. Mereka lebih fokus pada 

kecanggihan teknologi, akibatnya mereka merasa kurangnya 

kemampuan mereka untuk menghasilkan produk unik yang diminati 

pasar, karena kurang canggihnya teknologi yang mereka miliki. Alasan 

inilah yang mendasari mereka untuk menyerahkan pengembangan 

produk baru mereka pada pesanan, bukannya berupaya melakukan 

pembelajaran eksploratif, dan transfer  pengetahuan baru, yang bukan 

saja terkait dengan teknologi namun juga konsumen.  

Berbeda dengan aktivitas inovasi, daya inovasi didefinisikan 

oleh Hurley & Hult (1998) sebagai keterbukaan terhadap ide baru 

sebagai bagian dari kultur perusahaan. Pada IKM mebel ekspor Jepara, 

daya inovasi ditunjukkan dari harapan pimpinan perusahaan, untuk 
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belajar dan mengadopsi informasi, pengetahuan dan teknologi yang 

baru. 

Verhees dan Muelenberg (2004) menunjukkan bahwa 

perusahaan yang memiliki daya inovasi cenderung menyukai untuk 

melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dengan perusahaan lain, 

saat itulah trust dbutuhkan. Trust sangat berperan ketika perusahaan 

yang berusaha membangun daya inovasinya, cenderung menerima 

semua pemikiran-pemikiran baru tanpa penolakan untuk 

merekonstruksi kembali permasalahan perusahaan atau untuk 

memecahkan masalah perusahaan yang baru. Mereka tidak berusaha 

memecahkan atau merekonstruksi, masalah perusahaan dengan cara 

yang lebih baik dalam hal teori, kebijakan ataupun sisi pandang, 

melainkan melakukan dengan cara yang berbeda dengan yang biasa 

mereka lakukan. Perusahaan yang memecahkan masalah perusahaan 

dengan cara yang berbeda dari yang sebelumnya dengan trust di 

dalamnya, cenderung lebih mampu bertahan hidup dibandingkan 

dengan perusahaan lain, yang tidak perduli terhadap keberadaan trust. 
Selain itu perusahaan tersebut, mampu memecahkan permasalahannya 

dengan cara yang lebih baik dari yang sebelumnya.  

Hasil penelitian Poumaras dan Lazakidou (2008), menunjukkan 

bahwa pengaruh trust terhadap daya inovasi berbeda – beda tergantung 

pada jenis trust yang terdapat pada perusahaan tersebut. Competence 
trust dan benevolence trust mendorong daya inovasi melalui kebebasan 

untuk menyatakan pendapat, sedangkan integrity trust mendorong 

daya inovasi melalui jaminan struktural untuk melakukan inovasi. 

Penelitian Poumaras dan Lazakidou dilakukan pada perusahaan. Hasil 

penelitian mereka menunjukkan bahwa trust mampu meningkatkan 

penguasaan informasi yang mengarahkan pada sosialisasi virtual dan 

peningkatan pengetahuan tentang tujuan perusahaan, yang berdampak 

positif pada tumbuhnya daya inovasi perusahaan.  Ketiadaan trust atau 

rendahnya trust pada perusahaan virtual menyebabkan ketidak-

mampuan perusahaan untuk meningkatkan daya inovasi dan daya 

inovasi hanya sebatas pada tingkat minimum. Satu hal yang ditekankan 

dalam penelitian Poumaras dan Lazakidou adalah bahwa dampak trust 
terhadap daya inovasi pada perusahaan virtual sangat tergantung pada 



Pendahuluan 

29 

penerimaan terhadap perusahaan virtual. Perusahaan virtual sangat 

tergantung pada kemauan masyarakat, perusahaan dan karyawan 

untuk memahami konsep dan perubahan pendekatan manajemen yang 

dilakukan oleh perusahaan ke arah virtual. Berdasarkan pada alasan ini, 

Poumaras dan Lazakidou menyarankan untuk mengukur dampak trust 
terhadap daya inovasi pada perusahaan kecil menengah yang berbasis 

teknologi. 

Ellonen dkk (2008), menguatkan hasil penelitian Poumaras dan 

Lazakidou, dimana integrity trust memiliki pengaruh lebih besar 

terhadap daya inovasi dibanding competence trust dan benevolence 
trust. Integrity trust memiliki pengaruh terbesar pada kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan produk baru (daya inovasi produk), 

kemampuan perusahaan untuk mengeksploitasi dan mengoptimalkan 

sumberdaya (daya inovasi proses), dan kemampuan perusahaan untuk 

mengenali dengan baik celah-celah pasar (daya inovasi stratejik). Di 

sisi lain competence trust dan benevolence trust memiliki pengaruh 

terbesar pada perilaku perusahaan dalam berinovasi (daya inovasi 

perilaku). 

Berbeda dengan ke dua peneliti di atas, Panayades dan Lun 

(2009), fokus pada pengaruh trust terhadap daya inovasi produk. Hal 

ini disebabkan karena daya inovasi produk inilah yang mampu 

membawa perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing dan 

memenangkan pasar.  

Di sisi lain Golipour dkk (2010), menunjukkan bahwa 

competence trust, benevolence trust dan integrity trust memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan daya inovasi di 

dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian Golipour dkk, menunjukkan 

bahwa daya inovasi perusahaan dapat secara efektif ditingkatkan 

melalui pembangunan trust. Dengan kata lain trust  memberikan 

kemampuan perusahaan untuk menerapkan metode produksi baru, 

pendekatan manajemen baru, dan teknologi baru yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki proses produksi dan manajemen. Trust 
terhadap karyawan seringkali membawa konsekuensi risiko, dimana 

perusahaan harus menyerahkan wewenang dan tanggung jawab kepada 
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karyawan, namun di sisi lain trust kepada karyawan merupakan faktor 

penting penumbuh daya inovasi. 

Meskipun belum disadari benar keberadaannya, daya inovasi 

telah ada pada IKM mebel ekspor Jepara, namun belum diberdayakan 

secara optimal. Hal ini tampak pada adanya kemauan para pimpinan 

perusahaan IKM mebel ekspor Jepara untuk mempelajari dan 

menerima inovasi atau terlibat dan mendukung proses kreatif yang 

dapat menghasilkan produk baru, meskipun tidak secara intensif. 

Belum diberdayakannya daya inovasi ini, disebabkan karena mereka 

tidak memahami benar bagaimana daya inovasi yang mereka miliki ini 

dapat mereka berdayakan. Hasil penelitian terdahulu di atas 

memberikan arah kepada IKM mebel ekspor Jepara untuk 

memberdayakan daya inovasi yang mereka miliki. Hal ini disebabkan 

karena, agenda penelitian mendatang peneliti terdahulu merujuk pada 

satu jenis perusahaan, yaitu perusahaan berbasis teknologi, dan IKM 

mebel ekspor Jepara adalah perusahaan yang berbasis pada teknologi. 

Merujuk pada hasil penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa 

daya inovasi IKM mebel ekspor Jepara dapat digerakkan melalui trust . 
Keberadaan trust, menyediakan rasa aman baik bagi karyawan maupun 

pimpinan perusahaan untuk mengutarakan ide mereka masing-masing. 

Dengan kata lain trust membuat karyawan berani mengambil risiko 

tanpa takut gagal ataupun dihukum, ataupun sebaliknya pimpinan 

perusahaan berani mengambil risiko tanpa takut disalahgunakan oleh 

karyawannya. Kondisi ini menunjukkan tumbuhnya daya inovasi di 

dalam IKM mebel ekspor Jepara. 

Ketika tujuan utama dari IKM mebel ekspor Jepara, adalah 

meningkatkan kinerja produk mereka, agar bisa lepas dari jebakan 

pesanan, dan dapat bersaing di pasar Global, maka pertanyaan 

berikutnya yang diajukan adalah “bagaimana IKM mebel ekspor Jepara, 

mampu meningkatkan kinerja produknya, melalui daya dan aktivitas 

inovasi yang telah berhasil diberdayakan oleh trust ?” 

Jawaban atas pertanyaan di atas dapat dirujuk dari pendapat 

Trienekens dkk (2008) menyatakan bahwa daya dan aktivitas inovasi 
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mendorong perusahaan untuk secara proaktif mampu menyesuaikan 

perubahan lingkungan melalui perubahan produk, proses dan 

organisasi ke arah yang lebih baik dibanding pesaing. Hal ini 

disebabkan karena melalui daya dan aktivitas inovasi, perusahaan  

mampu menginvestigasi faktor kunci keberhasilannya melalui 

eksploitatif dan eksploratif pengetahuan pengembangan produk dan 

proses, sehingga perusahaan dapat mencapai kinerja yang lebih baik 

dibanding pesaing. Hal ini berarti bahwa peningkatan kinerja IKM 

mebel ekspor Jepara, dapat dijelaskan melalui daya inovasi dan 

aktivitas inovasi. 

Peningkatan kinerja IKM mebel ekspor Jepara, yang dijelaskan 

melalui daya inovasi, dapat didasarkan dari hasil penelitian Verhees 

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

Panayades dan Lun (2009), Man (2010), yang terkait dengan pengaruh 

daya inovasi terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian para peneliti 

ini dapat dijadikan acuan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh 

IKM mebel ekspor Jepara.   

Hasil penelitian Verhees dan Muelendberg menunjukkan 

bahwa bagi industri kecil keberadaan daya inovasi ini sangat 

dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini 

disebabkan industri kecil tidak memiliki kekuatan atau sumberdaya 

untuk menggerakkan pasar, akibatnya sering terjadi industri kecil lebih 

lambat menghasilkan produk inovatif dibandingkan perusahaan besar. 

Ketika sumberdaya yang dimiliki tidak mampu menggerakkan pasar, 

daya inovasi menjadi penggerak utama bagi industri kecil untuk 

menghasilkan produk inovatif. Verhees dan Muelendberg 

menyarankan untuk penelitian mendatang sebaiknya peneliti 

memfokuskan pada industri kecil yang berbasis teknologi, dan 

menggunakan ukuran kinerja yang lebih spesifik yaitu kinerja produk. 

Hal ini disebabkan bahwa industri kecil yang pemiliknya memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap inovasi, akan lebih berhasil 

membangun daya inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja 

produk dibanding industri kecil yang pemiliknya tidak memiliki 
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komitmen terhadap inovasi. Karakteristik industri kecil jenis ini sesuai 

dengan IKM mebel ekspor Jepara, 

Hasil penelitian Tien dan Lie menunjukkan bahwa daya inovasi 

produk akan mampu mengarahkan perusahaan pada keunggulan 

produk. Keunggulan produk yang dimiliki dapat diukur dari kualitas 

superior, manfaat dan fungsi produk yang lebih baik dibanding produk 

pesaing. Dapat dikatakan bahwa daya inovasi produk merupakan 

determinan utama bagi kinerja produk, dimana daya inovasi produk 

dapat memimpin perusahaan untuk menghasilkan kinerja produk yang 

lebih baik dibanding sebelumnya dan lebih baik dibanding pesaing.  

Bagi peneliti mendatang sebaiknya membedakan dengan jelas daya 

inovasi produk dan produk inovatif. Karena daya inovasi produk 

merupakan budaya inovasi perusahaan sedangkan produk inovatif 

adalah hasil dari penerapan budaya inovasi perusahaan. Dalam 

penelitiannya Tien dan Lie menemukan kelemahan pada ukuran 

kinerja produk baru, yang mereka gunakan, yang cenderung pada 

ukuran keuangan. Oleh sebab itu untuk penelitian mendatang Tien 

dan Lie menyarankan untuk menggunakan ukuran kinerja produk 

dengan mengukur kemampuan produk untuk lebih unggul dibanding 

pesaing dan kesesuaiannya dengan kebutuhan konsumen. 

Hasil penelitian Panayades dan Lun menunjukkan bahwa daya 

inovasi tersebut dapat digunakan untuk mempengaruhi peningkatan 

kinerja rantai nilai perusahaan. Panayades dan Lun menyarankan 

untuk penelitian mendatang sebaiknya mengukur kinerja hasil akhir 

yang mampu menyumbang pada peningkatan ekonomi perusahaan 

yaitu produk.  

Daya inovasi produk memiliki dampak positif terhadap kinerja 

bisnis (Luk dkk, 2008). Di sisi lain, hasil penelitian Man menunjukkan 

bahwa daya inovasi menolong perusahaan untuk memelihara dan 

memperbaiki kinerja ekspor perusahaan. Daya inovasi muncul dalam 

siklus produksi perusahaan ketika menghasilkan produk baru. 

Keberadaan daya inovasi ini akan memperpendek siklus produksi, 

menurunkan biaya produksi, mengubah desain produk, meningkatkan 

variasi produk dan memperbaiki proses manajemen melalui 
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restrukturisasi perusahaan, yang tidak bisa secara langsung ditunjukkan 

melalui peningkatan nilai penjualan perusahaan. Berdasarkan alasan ini 

Man menyarankan untuk penelitian mendatang sebaiknya peneliti 

menggunakan ukuran non keuangan untuk mengukur kinerja 

perusahaan.  

Peningkatan kinerja produk, IKM mebel ekspor Jepara, yang 

dijelaskan melalui aktivitas inovasi, dapat dirujuk dari pendapat Mu 

dkk (2008), yang menyatakan bahwa pengaruh aktivitas inovasi 

terhadap kinerja produk, harus dijelaskan melalui pengaruh baik 

transfer pengetahuan maupun pembelajaran terhadap kinerja produk. 

Hal ini disebabkan karena transfer pengetahuan dan pembelajaran 

merupakan aktivitas inovasi inti dari perusahaan. Oleh sebab itu 

peningkatan kinerja produk IKM mebel ekspor Jepara, dapat dijelaskan 

melalui transfer pengetahuan dan pembelajaran. Ke dua aktivitas 

inovasi ini terkait dengan pengetahuan yang dapat menjadi goodwill 
bagi IKM mebel ekspor Jepara. Hasil observasi menunjukkan bahwa 

terdapat dua jenis pengetahuan, yang sangat penting bagi 

pengembangan kinerja produk IKM Mebel ekspor Jepara, yaitu 

pengetahuan eksplisit dan pengetahuan tacit. 

Pentingnya pembelajaran dalam peningkatan kinerja produk 

IKM mebel ekspor Jepara, dapat mengacu dari hasil penelitian Greve 

(2007), Gima dan Murray (2007), Martinkenaite (2011),  dan Hernaus 

dkk (2010). 

Greve membedakan pembelajaran ke dalam dua jenis pembe-

lajaran, yaitu pembelajaran eksploratif dan eksploitatif. Pembelajaran 

eksploratif merupakan proses pencarian ilmu pengetahuan baru, yang 

belum dikenal sebelumnya dengan menggunakan teknologi yang baru, 

untuk menghasilkan produk yang baru bagi pasar. Sedangkan 

pembelajaran eksploitatif adalah proses pengembangan pengetahuan, 

teknologi dan produk yang sudah ada ke arah yang lebih baik. Baik 

pembelajaran eksploratif maupun eksploitatif merupakan aktivitas 

inovasi fundamental bagi perusahaan, disamping transfer pengetahuan. 

Hasil penelitian Greve menunjukkan bahwa ke dua jenis pembelajaran 

ini memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan inovasi 
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produk. Hasil penelitian Greve ini tidak menemukan mana yang lebih 

dominan pengaruhnya terhadap peningkatan inovasi produk apakah 

eksploratif ataukah pembelajaran eksploitatif, karena keduanya tidak 

dapat dipertukarkan perannya dalam inovasi produk. Oleh sebab itu 

untuk penelitian mendatang Greve menyarankan untuk meneliti lebih 

mendalam tentang pengaruh pembelajaran eksploratif yang dinilai 

lebih mengarahkan pada aktivitas inovasi dibanding pembelajaran 

eksploitatif, dalam inovasi produk. Selain itu sebaiknya penelitian 

mendatang menggunakan tolok ukur kinerja yang lebih riil sebagai 

hasil dari aktivitas inovasi seperti kinerja produk, karena inovasi 

produk lebih cenderung pada proses bukan pada hasil.  

Gima dan Murray (2007), sama dengan Greve, Gima dan 

Murray juga menggunakan dua dimensi pembelajaran yaitu 

pembelajaran eksploratif dan eksploitatif.  Perusahaan mendapatkan 

manfaat baik dari pembelajaran eksploitatif maupun eksploratif, 

namun ketika persaingan sangat ketat, pembelajaran eksploratif 

mampu mendorong perusahaan ke arah perbaikan dramatis kinerja 

mereka. Berdasarkan hasil penelitiannya Gima dan Murray, 

menyarankan untuk penelitian mendatang yang memfokuskan pada 

inovasi, maka pembelajaran eksploratif menjadi pilihan sebagai 

antesenden peningkatan kinerja produk. Selain itu Gima dan Murray 

menyarankan untuk melakukan penelitian yang pada industri yang 

berbasis teknologi dan berkomitmen terhadap inovasi, serta 

menggunakan ukuran kinerja produk yang bukan keuangan. Agenda 

penelitian mendatang Gima dan Murray ini menunjukkan bahwa hasil 

penelitian mereka dapat diterapkan pada IKM mebel ekspor Jepara. 

Menurut Martinkenaite (2011), transfer pengetahuan dan 

pembelajaran merupakan aset kunci bagi perusahaan untuk mengatasi 

perubahan lingkungan yang sangat cepat. Alasan inilah yang mendasari 

penelitian Martinkenaite tentang pengaruh transfer pengetahuan dan 

pembelajaran terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian 

Martinkenaite menunjukkan bahwa baik transfer pengetahuan 

maupun pembelajaran berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan. Martinkenaite menyatakan kelemahan utama dari 
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penelitian yang mengukur dampak transfer pengetahuan dan 

pembelajaran adalah bahwa ketika perusahaan memperoleh 

pengetahuan secara rutin, dan pengetahuan yang diperoleh dikenal 

dengan baik, maka dampak transfer pengetahuan dan pembelajaran 

terhadap kinerja perusahaan menjadi kabur. Oleh sebab itu untuk 

penelitian mendatang, Martinkenaite menyarankan untuk mengem-

bangkan kinerja yang merupakan hasil konkrit dari aktivitas 

pembelajaran dan transfer pengetahuan, yaitu kinerja produk non 

keuangan.  

Hasil penelitian Hernaus dkk (2010) menunjukkan bahwa 

pembelajaran mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan kata 

lain perusahaan yang mengembangkan proses pembelajaran secara 

kontinyu akan meningkatkan kinerja mereka. Hernaus dkk 

menyarankan untuk penelitian mendatang sebaiknya pengukuran 

kinerja perusahaan tidak berdasarkan keuangan, karena ukuran kinerja 

keuangan tidak mampu mencerminkan hasil yang diperoleh dari proses 

pembelajaran. Hal ini disebabkan karena, dalam pembelajaran terjadi 

perubahan perilaku dan kognitif maka ukuran kinerja yang paling baik 

adalah produk yaitu hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran.   

Pentingnya transfer pengetahuan dalam peningkatan kinerja 

produk IKM mebel ekspor Jepara, dapat dijelaskan melalui hasil 

penelitian: Yli-Renko dkk (2001), Dhanaraj dkk (2004), Rhodes dkk 

(2008), serta Martinkenaite (2011). 

Hasil penelitian Yli-Renko dkk menunjukkan bahwa semakin 

efektif transfer pengetahuan pada perusahaan yang berbasis teknologi 

akan semakin tinggi kinerjanya. Dalam penelitiannya Yli-Renko 

menekankan pada pengetahuan yang terkait dengan konsumen 

(persepsi, harapan, kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk, 

serta perilaku konsumen terhadap produk). Yli-Renko dkk 

menyarankan untuk penelitian mendatang sebaiknya lebih menggali 

hubungan antara pembelajaran dengan kinerja produk, karena 

pembelajaran mampu menghantarkan perusahaan untuk menghasilkan 

produk yang diinginkan oleh konsumen. Selain itu Yli-Renko dkk 

menyarankan untuk mengembangkan jenis pengetahuan yang 



PENDEKATAN ALTERNATIF PENINGKATAN KINERJA PRODUK 
Studi pada IKM Mebel Ekspor Jepara 

36 

ditransfer yaitu pengetahuan tentang teknologi, karena pengetahuan 

teknologi ini yang akan membawa perusahaan untuk menghasilkan 

produk inovatif. 

 Hasil penelitian Dhanaraj dkk menunjukkan bahwa 

pengetahuan eksplisit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan karena biaya transfernya yang murah, dan jelasnya 

pengetahuan yang ditransfer, sedangkan pengetahuan tacit tidak 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Dhanaraj dkk 

menyatakan karena pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang 

membutuhkan hubungan yang erat atau keterlibatan aktif antara yang 

pemilik pengetahuan dan penerima pengetahuan ketika ditransfer, 

maka transfer pengetahuan tidak dapat dipisahkan dengan 

pembelajaran yang berdampak pada kinerja. Oleh sebab itu untuk 

penelitian mendatang sebaiknya peneliti menguji pengaruh baik 

transfer pengetahuan maupun pembelajaran terhadap kinerja, agar 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh bagaimana pengaruh 

aktivitas inovasi terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini 

didukung oleh hasil penelitian Rhodes dkk, yang menunjukkan bahwa 

transfer pengetahuan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

perusahaan yang dihasilkan dari proses inovasi. Sedangkan 

Martinkenaite (2011), menyatakan bahwa transfer pengetahuan tacit 
memiliki komersial yang tinggi, karena mendorong kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan produk yang unik. 

Dari hasil semua penelitian di atas belum terdapat satupun 

penelitian yang meneliti secara mendalam tentang kinerja produk 

secara non finansial, bagaimana produk yang dihasilkan mampu 

menghasilkan penjualan yang lebih tinggi karena keunikannya, lebih 

baik dibanding pesaing, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

Kinerja produk ini diyakini oleh semua peneliti di atas sebagai tolok 

ukur riil dari dampak budaya inovasi yang tumbuh dan berkembang 

dalam perusahaan. Selain itu dari semua hasil penelitian di atas belum 

terdapat satupun yang meneliti secara mendalam tentang solidaritas 

sebagai antesenden pembangunan trust, seperti yang disarankan oleh 

sebagaian  peneliti, karena solidaritas merupakan tolok ukur yang lebih 
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nyata bagi modal sosial kognitif dibandingkan dengan hanya sekedar 

berbagi visi dan cerita, dalam pembangunan trust. Oleh sebab itu, 

solidaritas dan kinerja produk harus menjadi variabel ukuran yang 

tidak boleh ditinggalkan, untuk menjawab pertanyaan: “bagaimana 

meningkatkan kinerja produk IKM mebel ekspor Jepara, melalui 

budaya inovasi mereka yang digerakkan oleh pembangunan trust 
dalam perusahaan, atau bagaimana trust yang dibangun dalam 

perusahaan mampu menggerakkan budaya inovasi untuk 

meningkatkan kinerja ?” 

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah “bagaimana kinerja produk IKM mebel 

ekspor Jepara, dapat ditingkatkan melalui pemberdayaan daya dan 

aktivitas inovasi, yang digerakkan oleh trust?” 

Dalam upaya memudahkan pemecahan masalah penelitian ini, 

berdasarkan masalah penelitian ini dikembangkan persoalan-persoalan 

penelitian, yang mengacu pada uraian di atas dan agenda penelitian 

mendatang para peneliti terdahulu yang relevan dengan masalah 

penelitian yang ada. Agenda penelitian mendatang secara ringkas, 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1  

Rekapitulasi Arahan Penelitian Mendatang dari Penelitian Terdahulu. 

Peneliti Penelitian Mendatang dari Penelitian Terdahulu 

Tsai dan 
Ghosal (1998) 

Mengkaji lebih dalam tentang : fokus pada hubungan antar 
anggota perusahaan, peran trust sebagai penggerak inovasi 
perusahaan, inti inovasi yaitu kemampuan perusahaan untuk 
menciptakan nilai (daya inovasi), dan aktivitas perusahaan 
dalam penciptaaan nilai (aktivitas inovasi). 
 

Liao dan 
Welsch (2004) 

Ttrust dapat digunakan oleh perusahaan berbasis teknologi,  

untuk menggerakkan daya dan aktivitas inovasi mereka 

Utami dkk 
(2009) 

Menggunakan solidaritas sebagai antesenden dalam  
pembangunan trust. 

Striukova dan 
Rayna (2008) 

Mengkaji lebih dalam peran keeratan hubungan antar 
keseluruhan anggota perusahaan, yang terdapat pada industri 
kecil berbasis teknologi, terhadap pembangunan trust. 

Levin dan 
Cross (2004). 

Menambahkan pembelajaran sebagai pelengkap dari transfer 
pengetahuan, agar gambaran secara utuh tentang aktivitas 
inovasi yang dapat digerakkan oleh trust, diperoleh. 
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Peneliti Penelitian Mendatang dari Penelitian Terdahulu 

Chowdhury 
(2007) 

Menggunakan hubungan antar anggota perusahaan sebagai 
dasar pembangunan trust, karena trust yang dibangun 
berdasarkan hubungan ini akan mendorong pengembangan 
pengetahuan yang merupakan inti dari aktivitas inovasi.  

Dhanaraj dkk 
(2004) 

Menguji baik transfer pengetahuan maupun pembelajaran 
terhadap kinerja, agar mendapatkan gambaran secara 
menyeluruh aktivitas inovasi yang dilakukan oleh  
perusahaan. 

Rhodes dkk 
(2008) 

Fokus pada proses bagaimana trust menggerakkan transfer 
pengetahuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
khususnya kinerja produk. 

Yli-Renko, dkk 
(2001). 

Menggunakan pengetahuan tentang teknologi sebagai ukuran 
pengetahuan yang ditransfer, , karena pengetahuan teknologi 
ini yang akan membawa perusahaan untuk menghasilkan 
produk inovatif. 

Lufio dkk 
(2009). 

Mengukur dampak trust terhadap transfer pengetahuan pada 
industri berdasar teknologi, dan mempertimbangkan 
hubungan yang erat antar individu di dalam perusahaan 
sebagai landasan pembangunan trust.   

Järvenpää dan 
Immonen 
(2009) 

Fokus pada proses bagaimana trust menggerakkan transfer 
pengetahuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan 
khususnya kinerja produk. 

Bakker dkk 
(2006). 

Mempertimbangkan trust sebagai antesenden tranfer 
pengetahuan tacit, karena pengetahuan tacit yang tidak 

sangat dibutuhkan, untuk melindungi dari eksploitatif kaum 
opportunis. 

Mu dkk (2008). Mengukur pembelajaran dan transfer pengetahuan terhadap 
kinerja  produk.  

Politis (2003. Mengukur daya dorong trust terhadap transfer pengetahuan 
dan pembelajaran. 

Gima dan 
Murray (2007) 

Menggunakan kinerja produk sebagai ukuran kinerja non 
keuangan yang paling sesuai untuk mengukur hasil inovasi 

Greve (2007) Meneliti pengaruh pembelajaran eksploratif terhadap terhadap 
kinerja produk, karena kinerja produk merupakan hasil dari 
proses inovasi.  

Martinkenaite 
(2011) 

Mengukur pengaruh pembelajaran eksploratif dan transfer 
pengetahuan tacit terhadap kinerja produk.  

Hernaus dkk 
(2010), 

Menggunakan ukuran non keuangan untuk kinerja, yaitu 
kinerja produk, karena ukuran kinerja keuangan tidak mampu 
mencerminkan hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran.  

Poumaras dan 
Lazakidou 
(2008) 

Mengukur dampak trust terhadap daya inovasi pada 
perusahaan kecil menengah yang berbasis teknologi.  

Ellonen dkk 
(2008) 

Mengukur pengaruh integrity trust  terhadap daya inovasi, 
karena tidak banyak peneliti yang memberikan perhatian. 

Panayades 
dan Lun 

Mengukur pengaruh daya inovasi produk terhadap kinerja 
hasil akhir yang mampu menyumbang pada peningkatan 
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Peneliti Penelitian Mendatang dari Penelitian Terdahulu 

(2009) ekonomi perusahaan yaitu kinerja produk. 

Luk dkk (2008) Mempertimbangkan faktor – faktor yang mendorong 
tumbuhnya daya inovasi baik daya inovasi produk, proses, 
perilaku dan stratejik.  

Man (2010) Mengkaji pengaruh daya inovasi proses, produk, perilaku dan 
stratejik terhadap kinerja non keuangan perusahaan yaitu 
kinerja produk.  

Verhees dan 
Muelendberg 
(2004) 

Memfokuskan pada industri kecil yang berbasis teknologi, dan 
menggunakan ukuran kinerja yang lebih spesifik yaitu kinerja 
produk. 

Tien dan Lie 
(2007). 

Menggunakan ukuran kinerja produk dengan mengukur 
keunggulan produk dibanding pesaing dan kesesuaian produk 
dengan kebutuhan konsumen. 

 

Persoalan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian di atas maka 

dikembangkan persoalan-persoalan penelitian yang harus dijawab 

terkait dengan peningkatan kinerja produk melalui pemberdayaan 

daya dan aktivitas inovasi yang digerakkan oleh pembangunan trust.  

Persoalan pertama adalah persoalan tentang peningkatan 

kinerja produk dengan cara memberdayakan daya dan aktivitas inovasi. 

Persoalan ini dapat dipecahkan melalui jawaban atas pertanyaan :  

a. Bagaimana pengaruh daya inovasi terhadap peningkatan kinerja 

produk? 

b. Bagaimana pengaruh pembelajaran eksploratif terhadap 

peningkatan kinerja produk? 

c. Bagaimana pengaruh transfer pengetahuan terhadap peningkatan 

kinerja produk? 

Persoalan yang ke dua adalah tentang pemberdayaan daya dan 

aktivitas inovasi melalui trust. Persoalan ini dapat dipecahkan melalui 

jawaban atas pertanyaan: 

a. Bagaimana pengaruh trust terhadap pemberdayaan daya inovasi? 
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b. Bagaimana pengaruh trust terhadap pemberdayaan pembelajaran 

eksploratif? 

c. Bagaimana pengaruh trust terhadap pemberdayaan transfer 

pengetahuan? 

Persoalan ke tiga adalah tentang pembangunan trust yang 

menjadi dasar pemberdayaan daya dan aktivitas inovasi. Persoalan ini 

dapat dipecahkan melalui jawaban atas pertanyaan: 

a. Bagaimana pengaruh modal sosial struktural terhadap 

pembangunan trust? 

b. Bagaimana pengaruh solidaritas terhadap pembangunan trust? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang 

dikembangkan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk: 

1) Menganalisis pengaruh modal sosial struktural dan solidaritas 

terhadap keberhasilan pembangunan trust di dalam perusahaan, 

sebagai suatu strategi pembangunan trust yang menjadi penggerak 

budaya inovasi IKM mebel ekspor Jepara. 

2) Menganalisis kemampuan trust dalam menggerakkan daya inovasi, 

pembelajaran eksploratif, dan transfer pengetahuan, sebagai suatu 

strategi pembangunan budaya inovasi IKM mebel ekspor Jepara. 

3) Menganalisis kemampuan daya inovasi, pembelajaran eksploratif 

dan transfer pengetahuan, yang digerakkan oleh trust dalam 

meningkatkan kinerja produk IKM mebel ekspor Jepara. 

 

Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat atau 

sumbangan terhadap baik teori maupun kebijakan, sebagai berikut: 
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Praktis 

1) Ketika perusahaan kecil dan menengah mengalami penurunan 

penjualannya, maka solusi yang segera mereka lakukan adalah 

menurunkan harga sebagai strategi meningkatkan penjualan, 

dibanding menghasilkan produk inovatif. Strategi harga 

diyakini sebagai strategi cepat dan akurat, namun juga sekaligus 

strategi ”committed suicide”, karena jangkanya yang sangat 

pendek tergantung pada kemampuan pesaing untuk masuk 

dalam perang harga yang dicanangkan oleh perusahaan. 

Strategi produk inovatif lebih berjangka panjang dan dapat 

berlangsung terus menerus, permasalahannya adalah seringkali 

perusahaan kecil dan menengah tidak tahu harus dimulai dari 

mana, bagaimana melakukannya. Hasil penelitian ini akan 

memberikan solusi alternatif strategi peningkatan 

penjualannya, bagi perusahaan kecil dan menengah melalui 

peningkatan kinerja produknya. Peningkatan kinerja produk 

ini dimulai dari pembangunan budaya inovasi perusahaan yang 

berdasarkan pada trust.  

2) Solidaritas merupakan budaya yang sudah mengakar pada 

masyarakat Indonesia, namun jarang perusahaan kecil dan 

menengah yang menggunakan solidaritas sebagai suatu dasar 

pembangunan strategi peningkatan kinerja produk. Hasil 

penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran para 

pimpinan perusahaan perusahaan kecil dan menengah untuk 

menggunakan budaya sendiri sebagai suatu dasar strategi 

alternatif peningkatan kinerja produk mereka. 

Teoritis 

1) Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan dasar 

pengembangan teori yang terkait dengan peningkatan kinerja 

produk yang berdasarkan pada pengembangan budaya inovasi 

perusahaan. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu 

yang terkait dengan bagaimana memberdayakan modal sosial 

untuk membangun budaya inovasi perusahaan yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kinerja produk. 

 

  

 


