
43 

DUA 

Trust, Inovasi dan Kinerja Produk dalam Teori  
◙◙◙◙◙◙◙ 

 

Trust 

Para peneliti mendefinisikan trust sesuai disiplin ilmu mereka 

masing-masing. Psikolog mendefinisikan trust sebagai kecenderungan 

untuk mempercayai orang lain, sosial psikolog mendefinisikan trust 

sebagai persepsi kognitif, dan sosiolog mendefinisikan trust sebagai 

karakteristik lingkungan kelembagaan. Meskipun trust memiliki arti 

yang berbeda untuk disiplin ilmu yang berbeda, namun satu hal yang 

diakui kebenarannya oleh berbagai disiplin ilmu yaitu bahwa trust 

tidak dapat dikalkulasi namun dipelajari dan dibangun melalui 

transaksi hubungan. Hal ini berarti bahwa trust tidak muncul dengan 

sendirinya melainkan harus dibangun melalui transaksi hubungan, 

karena pada umumnya pada saat orang memutuskan untuk 

mempercayai seseorang, mereka tidak akan langsung percaya 

melainkan mereka berupaya mencari informasi tentang reputasi, 

sejarah dan nilai orang yang ingin dipercayai. Meskipun bisa terjadi 

orang memutuskan untuk mempercayai seseorang melalui penampilan 

awal, namun trust yang tumbuh sangat rentan dan sangat mudah 

untuk berubah menjadi ketidakpercayaan. 

Mayer dkk (1995) mendefinisikan trust sebagai co – operation, 

confidence and predictability, atau meletakkan diri pada posisi risiko 

personal, berdasarkan pada harapan bahwa orang yang dipercaya tidak 

akan berperilaku yang membahayakan orang yang mempercayainya. 

Fukuyama (1995) yang memandang trust sebagai lem sosial; Zaheer 

dan Venkatraman (1995) memandang trust sebagai pengganti hirarki 

pengawasan; Das dan Teng (1998) memandang trust sebagai kegiatan, 

yang meningkatkan ketidakberdayaan seseorang; yang menyebabkan 

perilaku seseorang di bawah kendali orang lain; dalam situasi dimana 

seseorang dirugikan jika terdapat penyalahgunaan ketidakberdayaan 
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tersebut, atau sebaliknya; dan  De Wever dkk (2005) memandang trust 

sebagai kemauan untuk bergantung pada tindakan orang lain 

berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan bertindak untuk 

kepentingannya, tanpa harus dimonitor ataupun diawasi. Dengan 

demikian dapat dikatakan trust menurut De Wever dkk, merupakan 

refleksi kemauan seseorang untuk mengambil risiko yang muncul dari 

hubungan yang dibangun dengan orang lain. 

 Dalam konteks manajerial Mayer dkk (1995), Zaheer dan 

Venkatraman (1995), Das dan Teng (1998) , serta De Wever dkk (2005) 

menyatakan bahwa inti dari trust dalam hubungan manajerial adalah 

munculnya risiko personal, karena dalam hubungan manajerial selalu 

muncul ketidakpastian yang menumbuhkan perasaan rentan. Risiko 

personal muncul ketika orang merasa rentan akibat adanya situasi yang 

tidak pasti, atau orang akan menjadi rentan ketika mereka 

menempatkan diri pada ketidakpastian yang menimbulkan risiko. 

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa risiko personal tidak akan 

muncul dalam situasi yang pasti, dan orang tidak akan menempatkan 

diri pada risiko apabila situasi yang ada dinyatakan pasti. Mollering 

(2005) menambahkan bahwa inti trust ditandai dengan adanya 

karakteristik situasi sebagai berikut: (1) munculnya keinginan untuk 

dapat bergantung pada orang lain, dalam jangka panjang, (2) tidak 

adanya tindakan pengawasan terhadap tindakan orang yang dijadikan 

tumpuan harapan, (3) evaluasi tindakan hanya dilakukan berdasarkan 

harapan, (4) munculnya ketidakpastian terhadap tindakan orang lain 

yang melibatkan munculnya risiko yang membahayakan karena tidak 

sesuai dengan harapan.    

Mayer dkk (1995), Zaheer dan Venkatraman (1995), Das dan 

Teng (1998), De Wever dkk (2005), dan Mollering (2005), menekankan 

bahwa dibanding dengan industri besar, industri kecil lebih menderita, 

ketika inti trust tidak dapat dilacak keberadaannya. Hal ini disebabkan 

karena industri kecil memiliki ketidakpastian lebih besar, sehingga 

para anggota perusahaan merasa rentan terhadap risiko penghianatan 

dan perlakuan tidak adil. Kerentanaan ini menumbuhkan ketakutan 

untuk mengambil risiko dan bergantung pada pihak lain. Akibatnya 
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mobilitas karyawan tidak tercegah, dan perusahaan dalam ambang 

yang samar untuk melangsungkan kehidupannya.  

Trust bagi Bachmann (2001) memiliki makna dikotomi yaitu 

nilai makro dan mikro. Secara makro trust memiliki nilai ekstrinsik 

yaitu membantu mengurangi risiko dan biaya transaksi dari hubungan 

yang dibangun antar industri. Hal ini sangat penting ketika risiko 

sangat sulit untuk diawasi melalui cara formal (pengawasan 

pemerintah, hirarki dan kontrak hukum). Pengawasan dengan cara 

formal tidak pernah selamanya menghapus risiko relasional, sehingga 

trust selalu dibutuhkan. Trust dalam konteks makro dianggap sebagai 

pengganti kontrol hirarkis, dimana pimpinan perusahaan adalah 

penentu utama bentuk dan kebijakan perusahaan. Pimpinan 

perusahaan mengatur serta mengawasi aliran berbagai jenis informasi 

tertentu dan kesempatan untuk berbagi informasi, oleh sebab itu 

mengembangkan dan mempertahankan trust sangat penting untuk 

efektivitas manajemen dan perusahaan.  Sedangkan dalam konteks 

mikro, trust memiliki nilai intrinsik, dimana trust muncul dalam 

hubungan pada dasar personal, namun trust bisa muncul di luar 

hubungan secara formal, pada dasar institusi. Disamping itu, trust 

merupakan perekat sosial dalam perusahaan, dimana rendahnya trust 

dalam perusahaan membuat perusahaan tidak dapat membangun 

kerjasama baik internal maupun eksternal yang membawa ke 

kegagalan pencapaian tujuan.   

Pemahaman trust baik dalam konteks mikro maupun makro 

merupakan pemahaman tentang organizational trust. Pemahaman ini 

menjadi sangat penting bagi keberhasilan suatu perusahaan. Menurut 

Atkinson dan Butcher (2003) proses pembangunan trust dalam 

hubungan pimpinan perusahaan hanya mendapatkan perhatian yang 

kecil. Padahal pimpinan perusahaan memiliki kebutuhan yang lebih 

besar untuk mengetahui apa yang menyebabkan trust muncul. Hal ini 

dibuktikan bahwa dampak nyata trust dalam budaya inovasi 

perusahaan, tidak terlihat pada apa yang menentukan trust itu sendiri 

tapi dalam bagaimana membangun trust, dan bagaimana pembangunan 
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trust tersebut mempengaruhi tumbuhnya budaya inovasi di dalam 

perusahaan.  

Menggaris bawahi pendapat Atkinson dan Butcher di atas 

dapat dikatakan bahwa pemahaman bagaimana trust dibangun sudah 

menjadi kebutuhan yang nyata bagi perusahaan, khususnya bagi 

perusahaan kecil, karena seringkali pembangunan trust mereka, 

terjebak pada konteks romantisme bukan konteks perusahaan. 

Akibatnya kebanyakan perusahaan kecil, terjebak pada penggalian 

pemahaman akan definisi trust bukan pada bagaimana trust itu 

dibangun.  

 

Pembangunan Trust 

Hal pertama, yang dipertimbangkan dalam proses 

pembangunan trust adalah jenis trust yang dapat dibangun. Bagi Mayer 

dkk trust merupakan fenomena yang terjadi antar individu, yang 

menghasilkan kerjasama, keyakinan dan kemampuan memprediksikan 

yang bermanfaat dalam pencapaian tujuan bersama baik secara 

individu maupun perusahaan. Titik awal trust adalah individual, 

namun kekuatan dan pandangan individual tersebut dapat 

memunculkan trust dalam perusahaan, melalui kontak hubungan yang 

dibangun oleh individual tersebut dengan anggota organisasi. 

Berdasarkan pemahaman ini Mayer dkk menyatakan bahwa pada 

dasarnya terdapat dua jenis trust yang dapat dibangun yaitu 

competence trust dan benevolence trust. Ke dua jenis trust dapat dibagi 

ke dalam dua jenjang struktur yaitu lateral yang merupakan trust antar 

karyawan dan vertical yang merupakan trust antara karyawan dan 

pimpinan perusahaan.  

Sependapat dengan Mayer dkk, bagi Atkinson dan Butcher 

(2003) awalnya trust dibangun antar individu dalam perusahaan, 

namun kemudian individu tersebut menanamkan kepercayaan pribadi 

mereka melalui hubungan yang mereka bangun. Atkinson dan Butcher 

menambahkan bahwa competence trust merupakan trust yang berdasar 
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pada aturan, sistem, dan reputasi yang terdapat pada orang yang akan 

dipercaya atau trust yang berdasar pada kompetensi. Benevolence trust 
di sisi lain, merupakan trust yang berdasar pada interaksi yang terjadi 

pada hubungan khusus, atau trust yang cenderung berdasar pada motif 

pribadi. Competence trust muncul ketika fokus atas tugas yang 

diterima menyebabkan munculnya persepsi kompetensi antar 

pelaksana tugas, sedangkan benevolence trust muncul ketika tugas 

dilaksanakan dimana masing-masing memiliki peran yang berbeda 

dalam pelaksanaan tugas. Competence trust dapat dikatakan lebih 

kognitif dan dapat muncul relatif cepat, karena tidak didasarkan pada 

ikatan emosional. Competence trust memungkinkan individu 

menghormati dan percaya pada kompetensi orang lain tanpa ada ikatan 

emosional. Sedangkan benevolence trust dipengaruhi oleh persepsi satu 

pihak tentang motif pribadi dari pihak lain.  

Benevolence trust di satu sisi, dapat menjadi dilema dalam 

pembangunan trust, karena trust ini dibangun berdasarkan motif 

pribadi yanng sulit diketahui, sehingga tidak mudah untuk 

memutuskan siapa yang dapat dipercaya dalam perusahaan. Di sisi lain, 

benevolence trust mengaktifkan kemampuan individu untuk 

menafsirkan secara akurat tidak hanya motif orang lain, tetapi juga 

bagaimana motif diri sendiri ditafsirkan, dan disalahartikan, oleh orang 

lain. Motif adalah titik awal untuk memahami pribadi, yang dapat 

dilihat dengan memfokuskan pada isyarat eksternal yang dapat 

mengungkapkan motif-motif yang mendasari, seperti kebaikan hati. 

Yang harus disadari adalah bahwa motif bukanlah ilmu pasti, dimana 

seringkali individu dalalm perusahaan termasuk pimpinan, cenderung 

bekerja dengan motif kepentingan pribadi. Baik competence maupun 

benevolence trust merupakan dasar penting bagi pembangunan trust 
bagi para perusahaan, mengingat pentingnya pencapaian tugas tujuan 

perusahaan. 

Nooteboom (2007) menjelaskan competence dan benevolence 
trust dengan cara yang berbeda dengan Atkinson dan Butcher. 

Menurut Nooteboom hubungan antara competence trust dan 

benevolence trust tergantung pada posisi dan peran yang dimiliki 
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orang tersebut dalam perusahaan, dan cara perusahaan 

mengkoordinasikan perilaku. Ke dua bentuk trust ini, memiliki 

dampak psikologis yang mempengaruhi perasaan akibat bercampurnya 

alasan rasional dan emosional. Ketika orang ingin mempercayai orang 

lain, mereka melakukan observasi tentang perilaku orang yang ingin 

dipercayai. Observasi ini dibatasi oleh ketidakpastian dan rasionalitas. 

Dalam observasi akan muncul persepsi heroistik terhadap kompetensi 

yang dimiliki oleh orang yang ingin dipercayai, dimana persepsi ini 

mendorong pada perasaan bahwa orang yang ingin dipercayai tidak 

akan mengambil keuntungan meskipun terdapat peluang, insentif 

maupun tanpa adanya pengawasan.  

Benevolence trust bagi Lewicki dan Bunker (1996) adalah 

empati, sedangkan bagi Six dkk (2010) adalah kebaikan hati. Menurut 

Lewicki dan Bunker, benevolence trust mulai tumbuh berdasarkan 

empati, dimana mereka saling memahami pikiran dan perasaan satu 

sama lain. Pada saat benevolence trust semakin kuat maka masing-

masing individu yang menjalin hubungan akan mulai memiliki 

kesamaan pikiran dan perasaan Yang harus disadari oleh perusahaan 

adalah bahwa empati hanya akan muncul ketika pengawasan 

ditiadakan karena pengawasan identik dengan ketidakpercayaan yang 

merupakan penghalang utama tumbuhnya benevolence trust. Six dkk 

(2010) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan benevolence 
trust diawali dari terdapatnya kebaikan hati, dimana dengan kebaikan 

hati ini masing-masing individu yang melakukan hubungan memiliki 

pelindung terhadap kepentingan pribadi mereka. Kebaikan hati 

mungkin bisa menjadi dasar pembangunan benevolence based rust 
namun ketika individu yang saling berhubungan dihadapkan pada 

risiko keberlangsungan hidup, maka mereka meninggalkan kebaikan 

hati di belakang kepentingan pribadi, dan benevolence trust pun sirna. 

Competence trust bagi Kramer (1999) tumbuh dengan 

berdasarkan cara pandang rasional. Menurut Kramer perpektif rasional 

harus dipertimbangkan dalam pembangunan trust, karena trust 
dibangun melalui proses yang terdiri dari: (1) proses kalkulasi, dimana 

trust dibangun berdasarkan pada kalkulasi biaya dan manfaat; (2) 
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proses prediksi, dimana trust dibangun berdasarkan pada kemampuan 

dalam memprediksi; (3) proses intensi, dimana trust dibangun 

berdasarkan persepsi atas tujuan yang ingin dicapai; (4) proses 

kapabilitas, dimana trust dibangun berdasarkan evaluasi kemampuan 

untuk memenuhi harapan; (5) proses transfer, dimana trust dibangun 

berdasarkan pada hasil transfer trust dari seseorang yang telah dikenal 

dengan baik. 

Menurut Bakker dkk (2006), selain competence dan 

benevolence trust, integrity trust adalah jenis trust yang layak 

dibangun oleh perusahaan. 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 based trust merupakan 

kepercayaan yang dibangun berdasar atas prinsip-prinsip yang dapat 

diterima akal sehat.  

Jenis-jenis trust yang dikembangkan oleh Bakker dkk (2006), 

ini didukung oleh Ellonen dkk (2008), hanya saja dalam konteks yang 

berbeda. Jenis-jenis trust Bakker dkk, digunakan untuk mengukur 

pembangunan trust dalam kerja tim, sedangkan jenis-jenis trust 
Ellonen dkk, digunakan mengukur pembangunan trust dalam 

menggerakkan daya dan aktivitas inovasi perusahaan.  

Ellonen dkk, mengembangkan competence, benelovence dan 

integrity trust berdasarkan pada jenis hubungan yang terdapat pada 

perusahaan yaitu hubungan lateral yaitu hubungan antar karyawan, 

dan hubungan vertical yaitu hubungan antara karyawan dengan 

pimpinan. Baik hubungan lateral maupun vertical, sangat dibutuhkan 

sebagai suatu pijakan bagi trust untuk tumbuh dan berkembang, dan 

menyuburkan inovasi perusahaan. Ketika pimpinan perusahaan 

meletakkan trust kepada karyawannya, maka karyawan akan merasa 

dihargai dan membalasnya dengan trust, demikian juga yang terjadi 

pada pembangunan trust antar karyawan. Saling berbalas (reciprocity) 

trust ini menumbuhkan iklim yang sangat kondusif bagi tumbuhnya 

competence, benevolence dan  integrity trust. Lebih jauh Ellonen dkk, 
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menambahkan iklim kondusif seperti ini sangat dibutuhkan oleh 

industri kecil untuk mengembangkan produk inovatif. Hal ini 

disebabkan karena karakteristik industri kecil, yang meyakini 

berjalannya proses kalkulasi biaya – manfaat, kalkulasi untung – rugi, 

dan kalkulasi menang – kalah, akibatnya trust yang dibangun dalam 

kondisi ini akan rentan dengan praktek “ambil – keuntungan” dari 

kaum opportunis. Berdasarkan karakteristik ini, pada industri kecil, 

hubungan vertical merupakan landasan utama untuk menumbuhkan 

trust. Pada industri kecil, pembangunan trust harus dimulai dari 

pimpinan, karena trust yang berasal dari pimpinan perusahaan, 

dianggap reward oleh karyawannya. Karyawan, akan membalas trust 
ini dengan trust, bukan hanya itu, karyawan merasa bertanggung 

jawab untuk menyebarkan trust ini pada teman sejawatnya (pay – 
back), Oleh sebab itu untuk membangun trust antar karyawan ataupun 

trust karyawan kepada pimpinan perusahaan harus dimulai dari 

pembangunan trust pimpinan perusahaan terhadap karyawannya lebih 

dahulu. Alasan inilah yang mendasari Ellonen dkk, mengembangkan 

ukuran-ukuran trust yang relevan dengan kondisi industri kecil dan 

menengah, sebagai berikut: 

1. Benevolence trust: 
1) Kepercayaan pimpinan perusahaan pada karyawan bahwa 

karyawan selalu memikirkan apa yang bermanfaat secara 

keseluruhan.  

2) Kepercayaan pimpinan perusahaan pada karyawan bahwa 

karyawan selalu memenuhi janjinya. 

2. Integrity trust:  
1) Kepercayaan pimpinan perusahaan pada karyawan bahwa 

karyawan memiliki visi ke depan. 

2) Kepercayaan pimpinan perusahaan pada karyawan bahwa 

memiliki kapabilitas untuk berkembang dan belajar secara 

kontinu. 

3. Competence trust: 
1) Kepercayaan pimpinan perusahaan pada karyawan bahwa 

karyawan memiliki kompetensi teknologi. 
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2) Kepercayaan pimpinan perusahaan pada karyawan bahwa 

memiliki kepakaran sesuai bidangnya. 

 Hal terakhir yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan 

dalam upayanya membangun trust yaitu tingkat kesulitan 

pembangunan trust dalam perusahaan. Menurut Atkinson dan Butcher 

(2003) terdapat 6 kesulitan yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam 

upayanya membangun trust yaitu:  

Kesulitan yang pertama adalah bahwa pembangunan trust 
seringkali menggunakan simulasi ”dilema tahanan” Dimana dalam 

dilema tahanan terdapat dua pilihan, yaitu kerjasama ataukah 

persaingan. Ke dua pilihan ini, akan memasukkan mereka pada situasi 

”menang – kalah”, akibatnya ketidakpercayaan menjadi relevan dan 

pembangunan trust menjadi kabur. Kelemahan lainnya adalah dalam 

dilema tahanan, pada situasi tertentu, tidak ada kesempatan untuk 

membangun trust atas dasar hubungan individual, karena masing-

masing individu, ingin meraih keuntungan sebanyak mungkin untuk 

diri sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dilema tahanan 

ini tidak dapat menggambarkan pembangunan trust dengan sempurna.  

Kesulitan yang kedua terkait, dengan kurangnya kerangka 

kerja konseptual untuk memahami hubungan antar anggota 

perusahaan. Dimana, setiap hubungan antar anggota perusahaan, 

membutuhkan peran dan tingkat trust yang berbeda. Oleh sebab itu, 

dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan trust, sangat 

tergantung pada pemahaman akan berbagai jenis hubungan antar 

anggota perusahaan yang dapat dibangun. Di sisi lain, pemahaman ini 

tidak dapat diperoleh secara instan melainkan melalui proses dan 

membutuhkan waktu yang tidak singkat.  

Kesulitan yang ketiga, adalah adanya pengaruh pihak ketiga 

pada hubungan antar anggota perusahaan. Pihak ke tiga ini,  cenderung 

menceritakan kisah masa lalu yang tidak menyenangkan dan dapat 

menimbulkan kecurigaan ataupun ketidakpercayaan kepada 

perusahaan. Banyak sumber informasi yang dapat menyebabkan 

pelanggan, pemasok, bahkan karyawan untuk mempercayai atau tidak 
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mempercayai pimpinan perusahaan, berasal dari pihak ke tiga, 

meskipun mereka memiliki pengaruh yang kecil dan tidak memiliki 

otoritas. Pihak ke tiga akan cenderung menceritakan kisah masa lalu, 

yang memperkuat interaksi hubungan yang ada di mana terdapat 

alasan untuk mencurigai. Kecurigaan yang muncul memiliki kualitas 

untuk memunculkan ketidakpercayaan, atau kecurigaan ini menjadi 

bencana dalam pembangunan trust, padahal trust dibangun secara 

bertahap. Selain itu pihak ke tiga lebih perhatian terhadap informasi 

yang negatif, akibatnya data pihak ke tiga dapat menimbulkan bahkan 

memperkuat kecurigaan, sehingga pembangunan trust gagal dilakukan. 

Kesulitan yang keempat, adalah terlalu fokus pada kebijakan 

perusahaan. Trust dalam hubungan antar anggota perusahaan 

seringkali ditandai dengan perspektif normatif ” baik” atau ”buruk”. 

Kegagalan pengenalan persepsi ini, dapat disebabkan oleh terlalu fokus 

kebijakan perusahaan, yaitu menciptakan perusahaan yang sehat 

melalui persaingan. Hal yang harus disadari oleh perusahaan adalah 

rasa bersaing dan kepentingan pribadi menimbulkan keraguan dan 

kecurigaan, yang memicu munculnya ketidakpercayaan terhadap 

hubungan antar anggota perusahaan yang dibangun, sehingga 

berakibat kegagalan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Hasil studi 

Newell dan Swan (2000), menunjukkan bahwa hanya berkomunikasi 

dan berinteraksi tidak menjamin pembangunan trust, terutama dalam 

situasi di mana para anggota perusahaan memiliki perbedaan 

perspektif, dan cepatnya perubahan lingkungan perusahaan.  

Kesulitan yang ke lima, adalah dibutuhkannya campur tangan 

hirarki perusahaan pada persepsi dan pembangunan trust. Persepsi 

atasan bisa jadi berbeda dengan persepsi bawahan yang menghambat 

proses pembangunan trust. Ketika terjadi konflik kepentingan antara 

bawahan dan atasan maka proses pembangunan trust menemui jalan 

buntu. 

Kesulitan yang terakhir, adalah fokus kebijakan perusahaan 

untuk mencapai keunggulan bersaing melalui penciptaan persaingan 

antar karyawan untuk menghasilkan yang terbaik. Yang seringkali di 
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luar kesadaran perusahaan adalah bahwa persaingan merupakan iklim 

yang kondusif bagi tumbuhnya ketidakpercayaan atau matinya trust. 

Ke enam kesulitan di atas yang mengakibatkan banyak 

pimpinan perusahaan yang lebih ingin mengetahui apa penyebab 

timbulnya atau faktor-faktor yang mempengaruhi trust, dari pada 

memahami bagaimana trust dibangun. Padahal dampak nyata trust 
pada hubungan antar anggota perusahaan tidak dilihat dari apa yang 

menyebabkan munculnya trust, melainkan pada bagaimana trust 
dibangun dan bagaimana pembangunan tersebut berpengaruh terhadap 

tumbuhnya budaya inovasi dan kinerja perusahaan. 

 

Modal Sosial Struktural 

Menurut Tsai dan Ghossal (1998) modal sosial struktural dalam 

suatu perusahaan, merupakan hubungan struktural di dalam 

perusahaan. Hubungan struktural dalam perusahaan merupakan 

hubungan antar anggota perusahaan. Hubungan yang terbentuk antar 

anggota perusahaan bisa jadi formal ataupun informal. Baik hubungan 

formal maupun informal memiliki peran penting dalam keseluruhan 

pembangunan hubungan antar individu dalam perusahaan.  Pendapat 

Tsai dan Ghossal ini mendukung pendapat McAllister (1995), yang 

menyatakan bahwa modal sosial struktural, dapat dijelaskan melalui 

pembangunan hubungan antar anggota perusahaan. Hal ini bisa 

dipahami karena sebagaian besar kegiatan perusahaan tidak akan 

berjalan dengan baik tanpa adanya hubungan antar anggota 

perusahaan, karena hubungan antar anggota perusahaan ini, 

merupakan modal bagi anggota perusahaan untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik.  

Gersick dkk (2000), menyatakan bahwa modal sosial struktural 

mampu menyediakan iklim lingkungan, dimana para anggota 

perusahaan dapat menikmati kehidupan profesional mereka. Ketika 

modal sosial struktural tumbuh dalam suatu perusahaan, anggota 

perusahaan menemukan bukan hanya sekedar teman, melainkan 
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partner untuk bekerja lebih baik. Dampak negatif yang kemungkinan 

muncul dalam hubungan antar anggota perusahaan adalah ketika 

terdapat perilaku oportunis yang terdapat dalam hubungan. Oleh sebab 

itu perusahaan harus menyediakan iklim yang kondusif bagi 

tumbuhnya modal sosial struktural di dalam perusahaan. Iklim yang di 

dalamnya terdapat keterbukaan, komunikasi dan keseimbangan 

kekuasaan antar anggota perusahaan. Pembangunan modal sosial 

struktural ini, oleh Lewicki dan Bunker (1996) dipisahkan dalam tiga 

tahap yaitu:  

Tahap romantisme. Pada tahap ini modal sosial struktural 

dibangun berdasarkan pada perasaan positif dan idealisme terhadap 

partner mereka, akibatnya cinta dan kepercayaan yang tumbuh dari 

modal sosial struktural yang dibangun tidak dapat dibedakan. 

Tahap evaluasi. Pada tahap ini, modal sosial struktural 

dibangun berdasarkan pada pemeliharaan kontak antar individu 

anggota, dimana mereka saling bercerita tentang kelemahan masing – 

masing. Pemahaman dan penerimaan atas kelemahan masing – masing 

menjadi dasar tumbuhnya kepercayaan yang diawali dengan proses 

saling keterbukaan.  

Tahap akomodatif. Pada tahap ini, modal sosial struktural 

dibangun atas dasar keberhasilan negosiasi atas konflik kebutuhan, 

dengan menyamakan harapan dan persepsi antar anggota perusahaan. 

Persamaan harapan dan persepsi akan membawa anggota perusahaan, 

pada tingkat kepercayaan yang mengarah pada kesetiaan.  

Menurut Gersick dkk, tiga tahapan pembangunan modal sosial 

struktural Lewicki dan Bunker, dapat menjebak pembangunan modal 

sosial struktural ke dalam perangkap rasionalitas atau permainan 

untung – rugi. Pada saat “untung – rugi” telah menjadi bagian dari 

pembangunan modal sosial struktural, maka perusahaan tidak akan 

mampu menggunakan modal sosial struktural yang dimilikinya sebagai 

landasan untuk membangun kepercayaan. Dapat dikatakan modal 

sosial struktural terlalu kompleks untuk ditarik dengan aras 

rasionalitas. Hal ini disebabkan karena modal sosial struktural, tumbuh 
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dari keinginan anggota perusahaan secara sukarela untuk menyediakan 

keuntungan bagi anggota perusahaan yang lain. Kerelaan ini, secara 

tidak langsung  menumbuhkan kewajiban penerima keuntungan, 

untuk memberikan balasan atas keuntungan yang mereka terima. 

Pendapat Gersick dkk ini, didukung oleh Atkinson dan Butcher (2003) 

yang menyatakan bahwa pendekatan rasional akan mengarahkan pada 

asumsi normatif yang seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang 

terjadi di perusahaan. Oleh sebab itu Atkinson dan Butcher 

menyarankan untuk mempertimbangkan dua hal yang terkait dengan 

pengembangan modal sosial struktural dalam perusahaan yaitu: 

Pertama, pengembangan modal sosial struktural di dalam 

perusahaan, adalah proses yang problematik karena terkait dengan 

kultur perusahaan yang tidak sederhana. Oleh sebab itu ketika 

perusahan ingin membangun atau mengembangkan modal sosial 

struktural, harus memperhatikan episode-episode yang terkait dengan 

insiden-insiden yang mungkin muncul dari modal sosial struktural 

yang dibangun. Episode-episode ini dipasangkan satu sama lain untuk 

menjadi cerita yang utuh sebagai dasar pembangunan modal sosial 

struktural di dalam perusahaan. Episode ini menjadi bermakna, ketika 

perusahaan menyadari bahwa anggota perusahaan memiliki kebutuhan 

fundamental, yaitu keyakinan bahwa dunia kerja mereka akan 

memberikan sesuatu, yang bermanfaat bagi masa depan mereka. 

Kesadaran ini, seringkali tertutup oleh pemikiran, bahwa keberhasilan 

modal sosial struktural, ditentukan oleh keinginan dan komitmen 

keberhasilan kerja, yang menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran, 

yang mengarahkan pada kepercayaan. Padahal anggota perusahaan 

akan meninggalkan kepercayaan mereka, ketika mereka dihadapkan 

pada situasi manipulatif atas kepentingan pribadi mereka. 

 Ke dua, keberhasilan pembangunan modal sosial struktural di 

dalam  perusahaan, yang seringkali ditandai dengan keeratan 

hubungan antar anggota perusahaan, dapat berdampak pada 

peningkatan perasaan emosional dan persepsi negatif yang 

mengarahkan pada kekecewaan. Di satu sisi keeratan hubungan akan 

menumbuhkan tuntutan idealisme terhadap partner, ketika harapan 
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idealisme tersebut tidak tercapai, muncul persepsi negatif terhadap 

partner, yang berakhir pada kekecewaan. Kekecewaan ini terjadi 

ketika keeratan hubungan tidak diiringi dengan kesetaraan dan 

keadilan kerja. Ketika kekecewaan muncul maka mereka sulit untuk 

membedakan mana kawan dan mana lawan, dan keberadaan modal 

sosial strukturalpun menjadi tidak bermakna.   

 Menurut Levin dan Cross (2004), keeratan hubungan antar 

anggota perusahaan merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan 

modal sosial struktural di dalam perusahaan. Lebih jauh Levin dan 

Cross menambahkan pada perusahaan kecil, modal sosial struktural ini 

menjadi lebih sulit untuk dibangun. Hal ini disebabkan karena, 

seringkali pimpinan perusahaan merangkap sebagai pemilik 

perusahaan. Pimpinan sekaligus pemilik perusahaan ini menganggap 

karyawannya sebagai pembantu bukan partner kerja. Akibatnya 

berlaku hubungan “majikan – budak”, dimana para budak ini saling 

menjatuhkan untuk mendapatkan perhatian sang majikan. Oleh sebab 

itu untuk membangun modal sosial struktural dalam perusahaan kecil, 

harus dimulai dari sang majikan atau hubungan vertikal antara 

pimpinan perusahaan dengan karyawan. Pada saat pimpinan 

perusahaan mengulurkan tangannya, menawarkan hubungan 

individual kepada karyawannya, maka si karyawan akan merasa 

tersanjung dan dihargai. Perasaan ini, mengarahkan karyawan untuk 

membalas dengan kerelaan mereka bekerja sepenuh hati, pada saat 

itulah modal sosial struktural berhasil dibangun oleh perusahaan kecil 

tersebut. Alasan inilah, yang mendasari Levin dan Cross. 

mengembangkan tolok ukur keberhasilan pembangunan modal sosial 

struktural yang relevan dengan industri kecil sebagai berikut: 

1) Karyawan memiliki hubungan yang erat dengan pimpinan 

perusahaan. 

2) Hubungan erat antara karyawan dan pimpinan perusahaan mampu 

menghasilkan komunikasi yang efektif. 

3) Hubungan erat antara karyawan dan pimpinan perusahaan mampu 

menghasilkan komunikasi yang efisien. 
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4) Karyawan dapat belajar dari pimpinan perusahaan dari keeratan 

hubungan yang ada. 

 

Solidaritas 

Menurut Gima dan Murray (2007), solidaritas merupakan 

integrasi yang mengikat individu satu dengan lainnya, berdasarkan 

pada kepentingan bersama. Solidaritas juga dapat diartikan sebagai 

kesepakatan, dukungan tindakan kolektif untuk mencapai tujuan 

bersama, kepentingan dan tanggung jawab antar individu dalam 

kelompok. Dapat dikatakan solidaritas mampu menurunkan perseli-

sihan, meningkatkan diskusi terbuka, dan meningkatkan frekuensi 

komunikasi. Solidaritas juga mampu meningkatkan interaksi, keeratan, 

dan kasih sayang antar individu (Tsai dan Ghossal, 1998). 

Berbeda dengan Gima dan Murray, Adler dan Kwon (2002) 

menyatakan bahwa solidaritas, adalah keterikatan  individu dalam satu 

kesepakatan bersama tentang tujuan dan penyelesaian tugas bersama. 

Solidaritas menekankan keuntungan dari pencapaian tujuan bersama 

dan kerjasama dibanding dengan pencapaian tujuan individual, yang 

mendorong efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan produk baru 

melalui penciptaan trust. Dalam hal ini solidaritas mampu 

menghilangkan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam pengem-

bangan produk baru, serta meningkatkan pemahaman akan teknologi 

dan pasar melalui keterbukaan komunikasi. Terdapat dua dasar 

pengembangan solidaritas, yaitu homogenitas dan spesialisasi. 

Pengembangan solidaritas berdasar homogenitas dikenal dengan istilah 

solidaritas mekanikal. Dalam solidaritas mekanikal individu merasa 

terhubung satu dengan lainnya karena adanya kesamaan kerja, 

pendidikan, agama maupuan gaya hidup,  selain itu juga kebaikan hati 

dan hubungan kekeluargaan. Sedangkan solidaritas yang berdasar pada 

spesialisasi, dikenal dengan istilah solidaritas organik, yang tumbuh 

karena adanya saling ketergantungan yang muncul akibat spesialisasi 

yang dimiliki. Solidaritas ini mendorong pada keyakinan bersama 
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bahwa mereka memiliki ketergantungan satu dengan yang lain dalam 

keberhasilan penyelesaian tugas, meskipun mereka memiliki 

perbedaan tugas, nilai dan minat. 

Lebih jauh Adler dan Kwon, menyatakan bahwa solidaritas 

mekanikal banyak terdapat pada industri kecil, dimana keterikatan  

individu dalam satu kesepakatan bersama tentang tujuan dan 

penyelesaian tugas berdasarkan pada hubungan kekeluargaan yang 

mereka miliki. Kekuatan keterikatan anggota perusahaan dalam 

kekeluargaan ini, ditandai dari kerelaan mereka untuk 

menomorduakan kebutuhan mereka, dibanding dengan pencapaian 

tujuan keluarga besar mereka yaitu perusahaan. Rasa kekeluargaan 

yang ada menghilangkan ketidak sepahaman, diskusi terbuka dan 

merangsang frekuensi komunikasi. Kondisi ini, menandai bahwa 

solidaritas telah berhasil dibangun dalam perusahaan. Alasan inilah, 

yang menjadi dasar bagi Adler dan Kwon, untuk mengembangkan 

tolok ukur keberhasilan pembangunan solidaritas, yang relevan bagi 

industri kecil, sebagai berikut:  

1) Tujuan bersama lebih penting dari kebutuhan pribadi. 

2) Keputusan bersama harus dilaksanakan meskipun terdapat 

perbedaan pendapat. 

3) Pemecahan masalah bersama akan lebih baik dibanding pemecahan 

masalah individual. 

4) Komunikasi internal perusahaan berjalan secara efisien. 

Bagi Atkinson dan Butcher (2003) solidaritas bukan sekedar 

kebaikan hati, melainkan kesadaran akan pentingnya kerjasama baik 

pasif ataupun aktif. Kerjasama sama ini mereka butuhkan untuk 

melindungan kepentingan pribadi dan pengembangan potensi yang 

mereka miliki, dari dominasi individu lain. Solidaritas yang tumbuh 

dalam perusahaan bukan sekedar memperjuangkan hak yang sama, 

mendapatkan kerugian yang sama atau harapan akan masa depan yang 

sama, melainkan komitmen kerja dan kesadaran bahwa meskipun 

mereka memiliki perasaan dan kehidupan yang berbeda namun mereka 

bekerja di perusahaan yang sama. Lebih jauh Atkinson dan Butcher 
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menambahkan bahwa solidaritas merupakan norma sosial yang 

tumbuh dalam perusahaan, dimana norma sosial tersebut mampu 

mendorong anggota perusahaan untuk taat aturan, dan memiliki 

komitmen kerja yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa tumbuhnya 

solidaritas dalam perusahaan ini akan menurunkan biaya monitoring, 

karena ketika solidaritas mendorong peningkatan ketaatan dan 

komitmen kerja, maka secara tidak langsung menurunkan pengawasan 

formal.    

 

Inovasi 

Inovasi banyak diartikan oleh para ahli dengan sisi pandang 

yang berbeda, meskipun demikian banyak ahli yang sependapat bahwa 

inovasi identik dengan menciptakan sesuatu yang baru. Boettke dan 

Coyne (2006) dan Savvaki dkk (2008), menyatakan bahwa inovasi 

merupakan aktivitas menghasilkan kombinasi baru dengan melalui 

pengembangan produk baru yang belum dikenal, pengenalan metode 

baru untuk produksi, eksploitasi pasar baru yang belum pernah 

dimasuki, penemuan sumberdaya baru, dan penerapan cara baru dalam 

menjalankan perusahaan. Melalui aktivitas ini, perusahaan mencip-

takan peluang baru, yang akan menghasilkan peningkatan produksi, 

yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh Savvaki dkk 

(2008), menambahkan bahwa inovasi merupakan kegiatan yang 

kompleks dan membutuhkan pembangunan jejaring yang melibatkan 

banyak orang, baik yang berada di dalam maupun di luar perusahaan.  

Bagi Sawhney dkk (2006), penciptaan sesuatu yang baru 

merupakan penciptaan nilai baru, oleh sebab itu Sawhney dkk, 

mengartikan inovasi sebagai penciptaan nilai baru baik untuk 

konsumen maupun perusahaan melalui perubahan secara kreatif satu 

atau lebih dimensi dari sistem bisnis. Dalam hal ini Sawhney 

mengembangkan 12 cara yaitu: 

1) Offering: mengembangkan produk atau layanan baru. 

2) Presence: menciptakan saluran distribusi baru. 
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3) Processes: mendesain ulang proses produksi inti untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 

4) Customer: menemukan kebutuhan konsumen yang belum 

terpuaskan, atau mengidentifikasi segmen pasar yang belum 

terjamah. 

5) Platform: menggunakan komponen yang telah ada untuk 

menciptakan penawaran turunan. 

6) Solutions:  menciptakan integrasi penawaran yang memecahkan 

permasalahan konsumen.  

7) Customer experience: mendesain ulang pola interaksi dengan 

konsumen. 

8) Value capture: menciptakan sistem perolehan keuntungan yang 

baru. 

9) Organizations: mengubah cakupan bentuk, fungsi, dan aktivitas 

perusahaan. 

10) Supply chain: berfikir dengan cara berbeda tentang sumberdaya, 

dan penggunaannya. 

11) Networking: menciptakan jejaring inti dan penawaran cerdas. 

12) Brand: membawa ke dalam area baru. 

Menggarisbawahi tentang penciptaan sesuatu yang baru, 

Matopoulosi dan Vlachopoulou (2008), menyatakan bahwa inovasi 

merupakan suatu proses mengubah ide menjadi kenyataan, oleh sebab 

itu inovasi berbeda dengan invensi. Berbeda dengan inovasi, invensi 

merupakan proses penemuan ide baru, sedangkan inovasi adalah upaya 

untuk membawa ide tersebut pada kondisi yang nyata, atau 

dikomersialkan. De la Calle dkk (2009), menyatakan inovasi berbeda 

dengan invensi, karena terdapat keharusan dalam inovasi untuk 

menciptakan nilai tambah baik bagi perusahaan, maupun konsumen 

terhadap sesuatu yang telah ada sebelumnya. Lebih jauh De La Calle, 

menambahkan bahwa inovasi muncul melalui proses invensi terlebih 

dahulu, proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: ketika suatu 
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produk memiliki potensi meraih keuntungan, maka perusahaan 

mengupayakan agar produk tersebut dapat diproduksi sesuai dengan 

kebutuhan konsumen, pada saat itulah inovasi mengambil alih peran 

invensi. Proses transisi invensi ke inovasi sering disebut sebagai 

“lembah kematian (valley of death)”. Lembah kematian ini, merupakan 

gap antara ide baru tentang produk, yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar, dan upaya perusahaan untuk mengkomersialkan ide tersebut. 

Sekali perusahaan masuk ke dalam lembah kematian maka inovasi 

tidak akan terwujud. 

Terdapat dua jenis inovasi, yaitu inovasi manufaktur dan 

inovasi pengguna akhir. Inovasi manufaktur muncul ketika perusahaan 

mengembangkan kegiatan inovasi untuk dijual ke pihak lain, 

sedangkan inovasi pengguna akhir merupakan tindakan perusahaan 

mengembangkan inovasi untuk diri mereka sendiri karena produk 

yang mereka hasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar 

(Matopoulosi dan Vlachopoulou, 2008). Berbeda dengan Matopoulosi 

dan Vlachopoulou, Nooteboom (2010), membedakan inovasi ke dalam 

inovasi radikal dan inkremental. Inovasi radikal terkait dengan 

perubahan pada teknologi, dan metode secara mendasar yang belum 

dikenal oleh perusahaan selama ini, yang membawa perusahaan ke 

arah ketidakpastian dan risiko yang lebih besar. Inovasi inkremental 

terkait dengan perubahan teknologi dan metode, yang telah dikenal 

oleh perusahaan secara bertahap, yang merupakan perbaikan atas 

aktivitas rutin perusahaan, sehingga risiko kegagalan sangat rendah.  

Drucker (1998), menyatakan bahwa terlepas dari apapun jenis 

inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan, perusahaan harus 

memperhatikan tujuh hal yang dapat menyebabkan inovasi mengalami 

kegagalan ataupun keberhasilan yaitu:  

1) Kondisi yang mampu mendorong proses inovasi. 

2) Perbedaan persepsi dan realitas. 

3) Kebutuhan yang mendukung proses inovasi. 

4) Perubahan struktur industri. 
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5) Perubahan demografi. 

6) Perubahan persepsi masyarakat. 

7) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pertanyaan yang sering diajukan adalah inovasi harus dimulai 

dari mana, karena tidak mudah untuk mendapatkan ide apalagi 

mengkomersialkan ide tersebut. Pada saat ide sudah didapatpun 

perusahaan dapat terjebak di lembah kematian (De La Calle, 2009). 

Selain itu inovasi bukanlah aktivitas tunggal melainkan aktivitas 

kompleks, yang melibatkan keseluruhan anggota perusahaan dan 

bahkan jejaring di luar perusahaan (Savvaki dkk, 2008). Hal ini disadari 

benar oleh Hurley and Hult (1998), karena bagi mereka inovasi adalah 

mekanisme, yang merupakan kunci keberhasilan perusahaan untuk 

beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, dimana perusahaan 

dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru, 

gagasan-gagasan baru, dan menawarkan produk yang inovatif yang 

unik dan berbeda dengan pesaing. Lebih jauh Hurley dan Hult, 

menyatakan karena merupakan suatu mekanisme, maka inovasi bukan 

saja terkait dengan aktivitas melainkan juga daya, yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk menghantarkan perusahaan menuju ke penciptaan 

produk yang lebih baik. Oleh sebab itu Hurley dan Hult, mengajukan 

dua konsep inovasi yaitu: daya inovasi dan Aktivitas inovasi. Daya 

inovasi merupakan kemampuan perusahaan untuk menerima hal-hal 

baru. Daya inovasi dapat dikatakan merupakan kultur perusahaan, 

karena daya inovasi ini dapat dilihat dari bagaimana sikap suatu 

perusahaan terhadap adanya suatu inovasi. Sedangkan aktivitas inovasi 

adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan atau menerapkan 

gagasan, proses, atau produk baru secara berhasil. 

 

Daya Inovasi 

Daya inovasi merupakan kemampuan perusahaan untuk 

mengadopsi ide-ide baru lebih awal dibanding pesaing (Everett, 1995). 

Lebih jauh Everett menambahkan bahwa daya inovasi lebih cenderung 
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pada perilaku dari pada kognitif maupun sikap. Verhees dan 

Meulenberg (2004) mendukung pendapat Everett, dengan menyatakan 

bahwa daya inovasi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

belajar tentang dan mengadopsi inovasi baik di dalam maupun di luar 

lingkungan perusahaan. Perusahaan yang memiliki daya inovasi 

bertindak sebagai innovator, dimana perusahaan tidak hanya 

melakukan lebih baik dari yang sudah dilakukan sebelumnya (do 
things better), melainkan melakukan dengan cara yang berbeda dengan 

sebelumnya (do things differently). Seringkali daya inovasi 

meningkatkan keberanian perusahaan, untuk mengambil risiko dalam 

pengambilan keputusan, perusahaan mau menerima ide baru dalam 

pemecahan masalah, tanpa mempertimbangkan cara pemecahan 

masalah yang pernah dilakukan sebelumnya. Dapat dikatakan daya 

inovasi, membuat perusahaan selalu memiliki cara baru untuk 

mengelola bisnis mereka. 

Calantone dkk (2002), menyatakan bahwa daya inovasi 

memampukan perusahaan untuk menciptakan produk yang lebih 

bernilai, jarang, tidak dapat diimitasi dan dapat dibedakan dengan 

pesaing. Hal ini disebabkan karena, daya inovasi merupakan 

kemampuan perusahaan untuk meninggalkan kebiasaan lama, dan 

keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum pernah mereka 

lakukan sebelumnya. Kemampuan ini yang membuat perusahaan selalu 

berkeinginan untuk mengadopsi ide atau teknologi baru, lebih dulu 

dibanding perusahaan lain. Mendukung pendapat Calantone dkk, Man 

(2010) menyatakan bahwa daya inovasi merupakan kemampuan 

perusahaan untuk mewujudkan ide ke dalam produk, proses atau jasa 

baru, yang mengarahkan perusahaan pada pencapaian laba yang lebih 

tinggi, dan peningkatan pangsa pasar. Lebih jauh Man menambahkan 

bahwa perusahaan dengan daya inovasi di dalamnya, lebih 

diuntungkan dibanding perusahaan lain, dalam peningkatan 

produktivitas dan perbaikan proses produksi, yang mengarahkan pada 

efisiensi perusahaan, di satu sisi. Di sisi lain perusahaan akan mampu 

menciptakan peluang dan keunggulan bersaing. 
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Menurut Garcia dan Calantone (2002), daya inovasi seringkali 

digunakan untuk mengukur tingkat kebaruan, yang terkait dengan 

jawaban atas pertanyaan apakah baru itu, seberapa baru dan baru 

untuk siapa. Bagi Johannessen dkk (2010), daya inovasi memiliki tiga 

dimensi yaitu daya inovasi organisatif, teknik dan administratif. 

Berbeda dengan Johannessen, Wang dan Ahmed (2004), memandang 

daya inovasi memiliki lima dimensi yaitu daya inovasi produk, pasar,  

proses, perilaku dan stratejik. Perbedaan ini disebabkan karena, daya 

inovasi diartikan oleh Wang dan Ahmed, sebagai kemampuan inovatif 

perusahaan untuk mengenalkan produk baru ke pasar atau memasuki 

pasar baru, melalui pengkombinasian orientasi stratejik dengan 

perilaku dan proses inovasi.  

Ellonen dkk (2008), lebih menekankan daya inovasi sebagai 

kemampuan yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk 

mengembangkan produknya secara terus menerus, mengekploitasi 

sumberdaya baru, menerima ide baru, dan memahami bisnis yang 

sedang dijalankan. Dapat dikatakan bagi Ellonen dkk, daya inovasi 

memiliki empat dimensi yaitu: daya inovasi produk, daya inovasi 

proses, daya inovasi perilaku dan daya inovasi stratejik. 

Daya inovasi produk merupakan penyebab utama keberhasilan 

produk secara terus menerus. Daya inovasi produk membuka peluang 

perusahaan untuk memasuki pasar baru. Daya inovasi produk, juga 

memberikan kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar, dan 

menghalangi perusahaan lain memasuki pasar tersebut. Hal ini 

disebabkan karena daya inovasi produk, seringkali dikaitkan dengan 

persepsi kebaruan, keaslian, atau keunikan produk. Persepsi kebaruan 

ini ditandai dengan terdapatnya manfaat, fitur, atribut dan fungsi baru 

produk yang dapat dirasakan oleh konsumen, di situ sisi, ramah 

lingkungan dan teknologi baru yang dirasakan oleh perusahaan, di sisi 

lain. Oleh sebab itu daya inovasi produk sering diartikan sebagai 

kemampuan produk untuk dipersepsikan sebagai produk yang baru dan 

bermanfaat oleh konsumen.  

Daya inovasi proses merupakan semua kemampuan perusahaan 

untuk mengeksploitasi sumberdaya dan kapabilitas, serta kemampuan 
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untuk mengkombinasikan kembali sumberdaya dan kapabilitas 

tersebut, untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam upaya mencapai 

keberhasilan perusahaan. Disamping itu daya inovasi proses, terkait 

dengan kemampuan perusahaan untuk mengenalkan metode produksi 

baru, pendekatan manajemen baru, dan teknologi baru yang dapat 

digunakan untuk memperbaiki proses produksi dan manajemen.  

 Daya inovasi perilaku, merupakan budaya perusahaan untuk 

menerima semua ide baru dan inovasi. Budaya ini ditunjukkan melalui 

individu, kelompok, dan manajemen dalam membangun budaya  

inovatif, dan kemauan mereka untuk menerima ide baru dan inovasi. 

Dapat dikatakan bahwa daya inovasi perilaku merupakan faktor 

fundamental yang mendasari hasil inovasi. Daya inovasi ini berfungsi 

sebagai katalis inovasi, ketika seluruh kegiatan inovasi terkendala di 

suatu perusahaan. Disamping itu daya inovasi ini tidak dapat diukur 

secara sederhana melalui kegiatan-kegiatan inovasi temporer, atau 

karakteristik inovasi pada kelompok tertentu. Satu hal yang harus 

diperhatikan, daya inovasi perilaku harus mampu merefleksikan 

perubahan budaya perusahaan, secara berkesinambungan terkait 

dengan inovasi. 

Daya inovasi stratejik, adalah konseptualisasi kembali secara 

fundamental tentang sebenarnya bisnis apa yang sedang dilaksanakan. 

Daya inovasi stratejik muncul ketika perusahaan mengidentifikasi 

adanya celah-celah posisi di pasar, berusaha mengisinya, dan celah 

tersebut menjadi segmen pasar baru yang menguntungkan. Daya 

inovasi stratejik diartikan, sebagai kemampuan perusahaan untuk 

mengembangkan strategi bersaing, yang menciptakan nilai bagi 

perusahaan. Penekanan utama dari daya inovasi stratejik ini, adalah 

kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya yang ambisius, 

dengan mempergunakan sumberdaya yang ada secara kreatif. 

Lebih jauh Ellonen dkk, menambahkan bahwa daya inovasi 

produk, proses, perilaku dan stratejik, sudah selayaknya dikembangkan 

oleh industri kecil yang berbasis teknologi. Hal ini disebabkan karena, 

industri kecil yang berbasis teknologi, seringkali terjebak pada 

rendahnya kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan 
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teknologi yang mereka miliki, dan perkembangan teknologi yang 

bergerak cepat. Jebakan ini membuat mereka menggantungkan diri 

pada pesanan, yang dapat dikerjakan oleh teknologi yang mereka 

miliki. Beberapa karakteristik yang menjadi kendala bagi industri kecil 

untuk mengembangkan daya inovasinya, adalah sukar menerima 

perubahan, karena perubahan bukan dianggap sebagai tantangan 

melainkan hambatan. Akibatnya tidak ada kemauan ataupun 

kemampuan mereka untuk mencoba metode baru, yang mereka anggap 

memiliki risiko kegagalan tinggi. Alasan inilah yang menjadi dasar 

Ellonen dkk, untuk mengembangkan tolok ukur keberhasilan 

pembangunan daya inovasi, yang relevan dengan industri kecil yang 

berbasis teknologi, sebagai berikut: 

1) Daya inovasi produk: kemampuan menghasilkan produk yang 

dianggap baru dan inovatif oleh pelanggan. 

2) Daya inovasi perilaku: kemampuan untuk menerima perbedaan 

pengerjaan tugas untuk setiap individu karyawan. 

3) Daya inovasi proses: kemampuan untuk mencoba metode yang baru 

dalam mendapatkan peluang. 

4) Daya inovasi stratejik: kebersediaan untuk mengambil risiko dalam 

mendapatkan peluang baru. 

 

Pembelajaran Eksploratif 

Pembelajaran bisa diartikan sebagai perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman. Pembelajaran juga bisa diartikan sebagai  

kegiatan mengamati, membaca, menirukan, mencoba, mendengarkan, 

mengikuti petunjuk. Teori Gestalt menyatakan bahwa pembelajaran 
terjadi ketika terdapat insight (pemahaman), yang diperoleh dari 

kemampuan intelegensia seseorang, pengalaman, latihan, dan uji coba. 

Aliran ini meyakini :  

1) Manusia bereaksi dengan lingkunganya secara keseluruhan, baik 

secara intelektual, fisik, emosional dan sosial.  
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2) Pembelajaran merupakan proses penyesuaian diri dengan 

lingkungan. 

3) Manusia berkembang secara keseluruhan sejak dari kecil sampai 

dewasa. 

4) Pembelajaran merupakan perkembangan ke arah diferensiasi yang 

lebih luas. 

5) Pembelajaran hanya berhasil apabila dicapai kematangan untuk 

memperoleh insight. 

6) Pembelajaran tidak akan berhasil tanpa ada kemauan untuk belajar. 

7) Pembelajaran akan berhasil kalau ada tujuan. 

8) Pembelajaran merupakan suatu proses aktif bukan pasif.  

Berbeda dengan teori Gestalt, teori Konektionisme menyatakan 

bahwa dasar dari pembelajaran adalah connecting yaitu asoiasi antara 

kesan panca indra (sense impresion) dengan impuls untuk bertindak 

(impuls to action). Dengan kata lain pembelajaran adalah 

pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, antara aksi dan 

reaksi. Sedangkan menurut pandangan teori konstruktivisme, 

pembelajaran merupakan proses aktif untuk mengkonstruksi makna, 

yang merupakan proses mengasimilasikan dan menghubungkan 

pengalaman atau sesuatu yang dipelajari dengan pengertian yang sudah 

dimiliki, sehingga terjadi perkembangan pemahaman (Sarlito 

Wirawan, 2000). Dari ke tiga teori di atas dapat dikatakan bahwa 

pembelajaran merupakan perubahan perilaku yang melalui proses 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Saat ini dapat dikatakan, bahwa pembelajaran telah 

berkembang kearah, bagaimana pengetahuan dieksplorasi, yang sering 

dikenal dengan istilah pembelajaran eksploratif.  Konsep pembelajaran 

memperkuat Lao Tsu, seorang filosof China yang menyatakan “I hear 
and I forget. I see and I remember. I do and I understand. Menurut 

American Dictionary eksplorasi adalah upaya awal membangun 

pengetahuan melalui peningkatan pemahaman atas suatu fenomena, 
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atau strategi yang digunakan untuk memperluas dan memperdalam 

pengetahuan dengan menerapkan strategi belajar aktif.  

Joines dkk (2000), menyatakan bahwa pendekatan 

pembelajaran eksploratif tidak hanya berfokus pada bagaimana 

mentransfer ilmu pengetahuan, pemahaman, dan interpretasi, namun 

harus diimbangi dengan peningkatan pengetahuan melalui validasi 

informasi, sebagai input bagi kegiatan belajar yang dilakukan oleh 

pelaku pembelajaran. Pembelajaran eksploratif mengharuskan adanya 

proses dialog yang interaktif, adaptif, reflektif, kolaboratif dan 

evaluatif, untuk memperoleh pengalaman yang lebih bermakna. Dapat 

dikatakan bahwa pembelajaran eksploratif lebih menekankan pada 

pengalaman belajar daripada pada materi pelajaran. Hal ini disebabkan 

karena dalam proses pembelajaran eksploratif terdapat proses belajar 

aktif, konstruktif, intensif, otentik, dan kolaboratif. Pada umumnya 

pembelajaran eksploratif dikembangkan melalui pengajuan 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam proses belajar. 

Pertanyaan-pertanyaan ini, diyakini dapat mengeksplorasi penge-

tahuan lebih dalam, sesuai dengan pendapat seorang filsuf Yunani 

Socrates, yang menyatakan bahwa pertanyaan yang baik dapat 

meningkatkan motivasi untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan lebih 

mendalam.  

Lebih jauh Joines dkk, menambahkan bahwa pembelajaran 

eksploratif merupakan proses kerja dalam memfasilitasi proses belajar 

dari tidak tahu menjadi tahu, dimana terjadi upaya menghubungkan 

pikiran yang terdahulu dengan pengalaman belajar. Pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran eksploratif dilakukan melalui kerjasama dalam 

kelompok. Kelompok ini berusaha menelusuri informasi yang mereka 

butuhkan, merumuskan masalah dalam kehidupan nyata, berpikir 

kritis untuk menerapkan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan yang 

nyata dan bermakna. Kegiatan ini mampu mengembangkan 

pengalaman belajar, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan serta 

menerapkannya untuk menjawab fenomena yang ada, selain itu juga 

meningkatkan kemampuan eksplorasi informasi untuk memperoleh 

manfaat tertentu sebagai produk belajar. 
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Menurut Clegg (1999) pembelajaran eksploratif mengarahkan 

perusahaan pada kemampuan, untuk meraih keuntungan yang 

berlangsung terus menerus dalam jangka panjang, karena sekali 

pembelajaran eksploratif menjadi budaya perusahaan, maka secara 

tidak disadari perusahaan memiliki kekuatan struktur, yang menjadi 

keunggulan bersaing mereka. Pembelajaran eksploratif memberikan 

kemampuan kepada perusahaan untuk melakukan pencarian informasi 

yang kompleks, inovasi, variasi, pengambilan risiko dan lebih 

meringankan pengawasan, menyediakan fleksibilitas, serta 

menciptakan kapabilitas baru. 

Menurut Gima dan Murray (2007), pembelajaran eksploratif 

meningkatkan kemampuan individu untuk mendapatkan pengetahuan 

baru, yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Pengetahuan 

baru yang mereka dapatkan memperkaya desain dan manfaat produk 

baru, sehingga produk baru yang dihasilkan memiliki nilai superior 

dibenak konsumen dan dibanding pesaing.  

Lebih jauh Gima dan Murray, menambahkan pembelajaran 

eksploratif pada industri kecil dan menengah, khususnya industri kecil 

mebel, lebih dibutuhkan dibanding pembelajaran eksploitatif. Hal ini 

disebabkan karena produk mebel yang fashionable, menuntut 

perusahaan untuk menghasilkan produk yang unik. Keunikan produk 

ini membutuhkan kreatifitas, untuk mengubah informasi kebaruan 

pasar dan pengetahuan, menjadi bentuk nyata yang komersial yaitu 

keunikan produk. Kreatifitas ini, hanya dapat diperoleh apabila 

perusahaan melakukan pembelajaran berdasarkan eksperimen dan 

pengalaman atau pembelajaran eksploratif. Alasan inilah yang 

mendasari Gima dan Murray mengembangkan ukuran-ukuran 

keberhasilan pengembangan pembelajaran eksploratif pada IKM mebel, 

sebagai berikut: 

1) Pembelajaran fokus pada perolehan pengetahuan baru melalui 

eksperimen. 

2) Pencarian informasi yang mengarahkan pada pasar baru. 

3) Proses pembelajaran cenderung berdasarkan pengalaman. 
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Transfer Pengetahuan 

Hansen dkk (1999), mendefinisikan transfer pengetahuan 

sebagai kegiatan sukarela, untuk memindahkan pengetahuan yang 

dimilikinya dari satu orang ke orang lain, atau kelompok lain dalam 

sebuah perusahaan, dengan tujuan untuk memberikan manfaat baik 

bagi individu maupun perusahaan. Dalam pemindahan pengetahuan 

ini biasanya orang, yang memindahkan pengetahuan memiliki 

keahlian khusus dalam bidang, yang sudah di kuasainya (expert), yang 

sering disebut kontributor pengetahuan, kepada penerima pengetahuan 

yang disebut konsumen pengetahuan. Hambatan utama transfer 

pengetahuan adalah adanya ketakutan dari kontributor pengetahuan 

kehilangan kekuasaan, ketika pengetahuan yang mereka kuasai mereka 

berikan kepada konsumen pengetahuan. Hambatan berikutnya, adalah 

dari konsumen pengetahuan yang cenderung lebih memilih 

menemukan solusi sendiri, yang mereka yakini kebenarannya daripada 

menerima pengetahuan baru, yang belum mereka kenal sebelumnya. 

Oleh sebab itu perusahaan harus memahami faktor ekonomi, perilaku 

dan sosial baik dari kontributor pengetahuan maupun konsumen 

pengetahuan, agar kontributor pengetahuan termotivasi untuk 

menyumbangkan pengetahuan berharga mereka, yang seringkali tidak 

bisa diperoleh melalui buku, dan konsumen pengetahuan mau 

meyakini kebenaran dari pengetahuan baru yang diterimanya.  

Mendukung pendapat Hansen dkk, Darr & Kurtzberg (2000), 

menyatakan bahwa transfer pengetahuan merupakan proses untuk 

memindahkan pengetahuan dari kontributor pengetahuan ke 

konsumen pengetahuan, yang nantinya pengetahuaan tersebut 

digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen 

pengetahuan. Dalam transfer pengetahuan diharapkan konsumen 

pengetahuan memiliki; pemahaman kognitif, dimana pengetahuan 

diperoleh melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, 

menilai, maupun mengkomunikasikan pengetahuan tersebut; serta 

kemampuan untuk menerapkan pengetahuan. Kendala yang mungkin 

dihadapi oleh perusahaan dalam transfer pengetahuan, adalah adanya 

miskomunikasi, bahasa yang berbeda, salah penafsiran, dan 



Trust, Inovasi dan Kinerja Produk dalam Teori 

71 

penggunaan teknologi yang tidak tepat. Oleh sebab itu perusahaan 

harus memperhatikan hal-hal seperti; dari mana pengetahuan di 

transfer, media apa yang digunakan dalam transfer pengetahuan, dan 

dimana proses transfer pengetahuan dilakukan.  

Huber (1991) lebih menekankan transfer pengetahuan dari sisi 

bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Bagi Huber transfer 

pengetahuan merupakan suatu proses yang harus dilalui. Proses ini 

diawali dari penerimaan pengetahuan, asimilasi pengetahuan yang 

dikondisikan oleh kemampuan penyerapan, motivasi dari penerima, 

dan diakhiri dengan penerimaan insentif dari kontributor pengetahuan. 

Kunci transfer pengetahuan menurut Huber, bukan darimana sumber 

pengetahuan diperoleh, melainkan persepsi dari konsumen 

pengetahuan, apakah pengetahuan tersebut berguna dan dapat 

diterapkan dalam penyelesaian pekerjaaan mereka. Hal ini disebabkan 

karena, tersedianya pengetahuan bukan berarti pengetahuan tersebut 

dapat ditransfer dengan baik. Pendapat Huber ini didukung oleh 

Garavelli dkk (2002), yang menyatakan proses transfer pengetahuan 

tidak tergantung semata-mata pada karakteristik kognitif yang terfokus 

pada intepretasi dari konsumen pengetahuan, melainkan bagaimana 

pengetahuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh konsumen pengetahuan. 

Transfer pengetahuan mengalir dari satu individu ke individu lainnya, 

yang tergantung pada kemampuan keinginan masing-masing individu 

untuk mentransfer ataupun menerima pengetahuan tersebut. 

Pengetahuan yang ditransfer tidak harus selalu baru bagi perusahaan, 

namun baru bagi unit yang menerimanya.  

Pengetahuan seringkali diartikan sebagai kumpulan 

pengalaman, nilai, konstektual informasi yang tidak hanya berbentuk 

dokumen, melainkan juga rutinitas, proses, praktik dan aturan-aturan 

yang berlaku. Pengetahuan oleh banyak ahli diklasifikasikan ke dalam 

eksplisit dan tacit. Pengetahuan eksplisit adalah pengetahuan yang 

dapat dikodekan, mudah untuk dikomunikasikan, dan diartikan. Oleh 

sebab itu pengetahuan eksplisit ini dapat ditransfer dengan pola yang 

sistematis dan dalam bahasa formal. Sedangkan pengetahuan tacit 
merupakan pengetahuan non verbal, sulit diterjemahkan (dibutuhkan 
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orang yang memiliki kemampuan untuk menterjemahkan), intuitif, 

dan spesifik, sehingga semakin tacit suatu pengetahuan semakin sulit 

untuk ditransfer. Pengetahuan yang ditransfer bisa jadi pengetahuan 

eksplisit, tacit atau kombinasi ke duanya.  

Menurut Garavelli dkk (2002), jenis pengetahuan yang 

ditransfer dapat menjadi hambatan bagi keberhasilan transfer 

pengetahuan, oleh sebab itu perusahaan harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan transfer 

pengetahuan yang dilakukannya yaitu: 

1) Rendahnya kemampuan penerimaan pengetahuan.  

2) Tingginya ambiguitas pengetahuan. 

3) Kurang eratnya hubungan antara konsumen dan kontributor 

pengetahuan. 

4) Rendahnya kepercayaan antara konsumen dan kontributor 

pengetahuan. 

5) Perbedaan budaya antara konsumen dan kontributor pengetahuan. 

6) Latar belakang teori yang dipahami oleh konsumen dan 

kontributor pengetahuan. 

7) Kurangnya waktu transfer pengetahuan. 

8) Lokasi transfer pengetahuan yang tidak kondusif. 

9) Keterbatasan persepsi tentang pekerjaan yang harus diselesaikan. 

10) Status kontributor pengetahuan. 

11) Rendahnya balas jasa yang diterima oleh kontributor pengetahuan. 

12) Keyakinan bahwa pengetahuan adalah hak prerogatif kelompok 

tertentu. 

13) Rendahnya toleransi kesalahan. 

Menurut Politis (2003) pengetahuan adalah struktur makna 

internal dalam benak manusia. Perolehan pengetahuan tidak hanya 

berdasar pada jurnal dan buku, namun juga melalui komunikasi dengan 
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teman. Pengetahuan yang ditransfer dapat berupa pengetahuan tacit 
(yang hanya ada di kepala) dan pengetahuan eksplisit (terdapat pada 

buku, dst). Tranfer pengetahuan tacit dapat dilakukan dengan berbagi 

pengalaman, diskusi, praktek, mengajar, dan observasi langsung.  

Yli – Renko dkk (2001), menemukan bahwa yang membedakan 

transfer pengetahuan pada industri besar dan kecil, adalah jenis 

pengetahuan tacit yang ditransfer, serta cara transfer pengetahuan ini 

dilakukan. Pada industri kecil jenis pengetahuan tacit yang ditransfer, 

meliputi pengetahuan tentang konsumen dan teknologi tepat guna. 

Karakteristik industri kecil yang berdasar pada kekeluargaan, 

menyebabkan transfer pengetahuan tacit dilakukan dengan cara 

berbagi, baik nilai, cerita ataupun pengalaman. Alasan inilah yang 

mendasari, Yli-Renko dkk, mengembangkan ukuran-ukuran 

keberhasilan transfer pengetahuan pada industri kecil sebagai berikkut: 

1) Transfer pengetahuan tentang kepuasan konsumen melalui berbagi 

cerita. 

2) Transfer pengetahuan tentang teknologi tepat guna melalui berbagi 

pengalaman. 

3) Transfer pengetahuan tentang persepsi konsumen melalui berbagi 

nilai – nilai yang diyakini konsumen. 

4) Transfer pengetahuan tentang penggunaan teknologi tepat guna 

melalui praktek secara langsung. 

 

Kinerja Produk 

Menurut McCharty (1995) produk adalah sesuatu yang bersifat 

nyata, dapat dimiliki, dapat diproduksi kemudian dijual, dapat 

disimpan, dan dapat digunakan. Sedangkan kinerja produk 

didefinisikan secara luas  oleh banyak ahli sebagai kesesuaian 

penggunaan atau keberhasilan produk memenuhi kebutuhan 

konsumen, dan secara spesifik didefinisikan sebagai: 
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1) Kesempurnaan produk. 

2) Nilai produk. 

3) Kesesuaian produk dengan spesifikasi tertentu. 

4) Kemampuan produk dalam memenuhi harapan konsumen. 

Definisi kinerja produk di atas menurut Kahn (2002) 

problematik, karena cenderung subyektif dan tidak menunjukkan cara 

bagaimana suatu kinerja produk dapat ditingkatkan. Dalam hal ini 

Kahn menyatakan bahwa kinerja produk harus didefinisikan, 

berdasarkan dua sisi pandang yaitu biaya dan manfaat, dengan tidak 

mengabaikan atribut produk yang diutamakan oleh konsumen. Sebagai 

misal pengertian kinerja produk sebagai kesempurnaan produk sangat 

subyektif dan mengabaikan jumlah biaya, yang dibutuhkan untuk 

mencapai kesempurnaan produk tersebut. Lebih jauh Kahn 

menambahkan bahwa kinerja produk identik dengan nilai, yang 

diperoleh dari pertukaran antara biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh produk dengan manfaat, yang diperoleh dari produk 

tersebut. Oleh sebab itu kinerja produk harus didefinisikan 

berdasarkan dua sisi pandang yaitu, kemampuan produk untuk 

memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dan kemampuan produk 

untuk harapan konsumen. 

 Kinerja produk yang didefinisikan, sebagai pemenuhan 

spesifikasi membuat kinerja produk dapat ditentukan dan diukur 

dengan baik. Dengan kata lain definisi kinerja produk ini menyediakan 

suatu tolok ukur, yang dapat dijadikan ukuran untuk pengembangan 

kinerja produk selanjutnya. Spesifikasi merupakan ukuran produk yang 

meyakinkan konsumen bahwa produk bebas dari ketidakmampuan 

(cacat), yang mungkin mengganggu penggunaan produk. Oleh sebab 

itu, ketika perusahaan mengembangkan spesifikasi produk, hal ini 

berarti produk dapat digunakan dengan baik atau memiliki kualitas 

yang baik. 

Kinerja produk yang diartikan sebagai pemenuhan harapan 

konsumen, berdasarkan asumsi bahwa ketika produk berada di bawah 

spesifikasi yang ditetapkan, maka produk harus mampu memenuhi 
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harapan konsumen. Perusahaan bertumpu pada nilai tambah yang 

terdapat pada produk, yang dipersepsikan sebagai kinerja produk oleh 

konsumen. Perusahaan sering menggunakan definisi ini, karena 

perusahaan berpendapat bahwa kinerja produk ditentukan oleh 

konsumen bukan oleh spesifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Sekali konsumen mengatakan produk tidak berkualitas maka akan sulit 

bagi perusahaan untuk mengubah persepsi ini, meskipun spesifikasi 

produk terus dilakukan perbaikan. Permasalahannya adalah harapan 

yang dijadikan konsumen sebagai dasar persepsi kinerja produk, sangat 

sulit untuk diukur oleh perusahaan, karena harapan bisa berubah setiap 

waktu. 

Kinerja produk yang dihasilkan oleh perusahaan, dapat diukur 

berdasarkan pada ukuran keuangan dan non keuangan. Ukuran 

keuangan seperti tingkat keuntungan, nilai dan volume penjualan dst, 

yang sering dipakai sebagai tolok ukur kinerja produk, memiliki 

kelemahan yaitu tidak mampu menjelaskan kemampuan produk untuk 

dapat merespon kebutuhan konsumen. Alasan inilah yang mendasari 

banyak peneliti menyarankan untuk meneliti kinerja produk yang non 

keuangan. 

Gima dan Murray (2007), menyarankan untuk industri kecil 

dan menengah, khususnya industri mebel, untuk memakai ukuran non 

keuangan untuk kinerja produk mereka. Hal ini disebabkan karena 

harga produk mebel yang selalu meningkat, menyebabkan ukuran 

keuangan bisa jadi menyembunyikan kegagalan produk untuk 

menetrasi pasar. Di sisi lain, ukuran keuangan ini, membuat upaya 

perusahaan untuk melakukan inovasi tidak dapat dilacak. Alasan ini 

mendasari Gima dan Murray mengembangkan ukuran-ukuran non 

keuangan kinerja produk untuk industri kecil sebagai berikut: 

1) Produk perusahaan memiliki kualitas lebih tinggi dibanding produk 

pesaing. 

2) Kualitas produk perusahaan tidak kalah dibanding produk pesaing. 

3) Produk perusahaan dipersepsikan handal oleh konsumen. 
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4) Produk perusahaan dipersepsikan lebih baik dibanding produk 

pesaing oleh konsumen.  

Ukuran non keuangan untuk kinerja produk yang 

dikembangkan oleh Gima dan Murray ini, sebenarnya melengkapi 

ukuran non keuangan kinerja produk yang dikembangkan oleh Politis 

(2003). Politis menyatakan bahwa produk yang berhasil adalah produk 

yang memiliki kemampulabaan dan mampu menetrasi pasar. 

Keberhasilan ini hanya diukur dari ukuran non keuangan yaitu 

kemampuan produk itu sendiri. Oleh sebab itu, ukuran-ukuran kinerja 

produk yang sesuai adalah: 

1) Kemampuan produk untuk meningkatkan penjualan. 

2) Kemampuan produk untu meningkatkan jumlah konsumen. 

3) Kemampuan produk untuk meningkatkan keuntungan. 

4) Kemampuan produk untuk memperluas pasar. 

Apabila ukuran kinerja produk Gima dan Murray, serta Politis 

ini disinergikan, maka ukuran ini akan sangat sesuai untuk 

dikembangkan, untuk mengukur kinerja produk industri kecil dan 

menengah. Hal ini disebabkan karena, ukuran kinerja produk ini, tidak 

saja mampu menggambarkan upaya inovasi perusahaan, namun juga 

kemampuan produk untuk menetrasi pasar. Ukuran-ukuran kinerja 

produk, yang dikembangkan menjadi: 

1) Kemampuan produk untuk meningkatkan penjualan karena lebih 

unggul dibanding pesaing. 

2) Kemampuan produk untuk meningkatkan jumlah konsumen karena 

keunikannya. 

3) Kemampuan produk untuk memperluas pasar karena sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. 

4) Kemampuan produk untuk meningkatkan keuntungan karena 

klasik dan elegan. 
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Modal Sosial Struktural dan Trust 

Tsai dan Ghossal (1998), menyatakan bahwa pembangunan 

trust, akan berhasil jika dimulai dari penyediaan lahan yang subur bagi 

tumbuhnya trust, yaitu modal sosial struktural. Dalam agenda 

penelitian mendatangnya, Tsai dan Ghossal menyatakan, bahwa modal 

sosial struktural merupakan hubungan sosial yang dibangun antar 

individu anggota perusahaan. Pada saat, modal sosial struktural 

berhasil dibangun dalam perusahaan, maka trust dapat tumbuh dengan 

baik. Hal ini disebabkan, modal sosial struktural yang dibangun, 

membuka kesempatan bagi masing-masing anggota perusahaan, untuk 

saling mengenal dengan baik, berbagi informasi penting dan 

menciptakan kesamaan persepsi. Kesempatan inilah, yang menjadi 

pijakan tumbuhnya trust. Dapat dikatakan semakin kuat modal sosial 

struktural dalam perusahaan, semakin kuat trust, karena masing-

masing anggota perusahaan memandang satu sama lain sebagai 

individu yang dapat dipercaya. Lebih jauh Tsai dan Ghossal 

menambahkan bahwa pembangunan trust, akan lebih efektif jika 

modal sosial struktural yang dibangun, dimulai dari upaya dan 

keiklasan pimpinan perusahaan, untuk membangun hubungan dengan 

karyawannya. Upaya pimpinan perusahaan untuk membangun 

hubungan ini, akan disambut oleh karyawannya sebagai itikad baik 

pimpinan perusahaan, yang pantas untuk dihargai. Penghargaan 

karyawan terhadap upaya pimpinan perusahaan ini, mampu 

menumbuhkan rasa nyaman dan aman terhadap perlakuan yang tidak 

semestinya, yang dapat merugikan, dan inilah trust. Upaya 

pembangunan trust dengan cara seperti ini, dapat mendorong 

tumbuhnya budaya inovasi perusahaan. 

Mendukung pendapat Tsai dan Ghossal (1998), Liao dan 

Welsch (2005) menyatakan, bahwa perusahaan akan sangat sulit untuk 

membangun trust, tanpa adanya modal sosial struktural yang tumbuh 

di dalam perusahaan. Dapat dikatakan bahwa modal sosial struktural 

merupakan landasan tumbuhnya trust. Hal ini disebabkan, ketika 

masing-masing anggota perusahaan saling berinteraksi maka akan 

tumbuh rasa atau emosi untuk saling berempati ataupun saling 
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mendukung. Semakin kuat interaksi dibangun semakin kuat emosi 

yang tumbuh, dan emosi inilah yang menjadi dasar tumbuhnya trust. 
Dalam agenda penelitian mendatangnya Liao dan Welsch menyatakan, 

pada perusahaan kecil berbasis teknologi, modal sosial struktural akan 

mampu mengarahkan pada inovasi perusahaan dengan  dimediasi oleh 

trust. Hal ini disebabkan karena modal sosial struktural menumbuhkan 

trust pimpinan perusahaan terhadap karyawannya. Trust ini, akan 

menumbuhkan keberanian karyawan untuk mengemukakan ide baru, 

dan keberanian pimpinan perusahaan untuk mengubah ide baru 

tersebut menjadi produk yang komersial.   

Striukova dan Rayna (2008), menyatakan hubungan antara 

modal sosial struktural dengan trust dengan cara yang berbeda dengan 

para peneliti sebelumnya. Menurut Striukova dan Rayna (2008) modal 

sosial struktural akan mampu mengurangi risiko transaksi. Modal sosial 

struktural dipandang oleh Striukova dan Rayna sebagai hubungan yang 

dibangun antar anggota perusahaan. Semakin kuat hubungan yang 

dibangun semakin sering interaksi dilakukan, semakin sering interaksi 

dilakukan semakin kuat kepercayaan yang dibangun antar individu 

yang terdapat dalam hubungan tersebut. Hal ini disebabkan interaksi 

yang semakin sering memberikan kesempatan bagi individu yang 

membangun hubungan untuk saling mengenal, memahami dan 

mentoleransi perilaku masing-masing, meskipun hubungan tersebut 

terjadi di dunia maya. Dalam agenda penelitian mendatangnya 

Striukova dan Rayna, menyatakan bahwa pengaruh modal sosial 

struktural terhadap pembangunan trust, dapat dilihat lebih jelas pada 

industri kecil yang berbasis teknologi. Hal ini disebabkan trust yang 

dibangun di dunia maya oleh modal sosial struktural, bersifat samar 

dan mudah retak (fragile), karena modal sosial struktural dibangun 

tidak secara fisik. 

Menurut Utami dkk (2009), meskipun modal sosial struktural 

sering dipandang sebagai pijakan tumbuhnya trust, namun harus 

diperhatikan modal sosial struktural yang seperti apa yang benar-benar 

mampu menjadi pijakan yang kuat bagi tumbuhnya trust. Hal ini 

disebabkan karena ketika modal sosial struktural diartikan sebagai 
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interaksi antar individu maka disadari ataupun tidak di dalam interaksi 

ini akan muncul permainan ”untung rugi”, yang akan membawa trust 
pada kematiannya. Pada agenda penelitian mendatangnya Utami dkk, 

menunjukkan bahwa modal sosial struktural yang dibangun tidak akan 

menjadi lahan subur bagi permainan ”untung rugi”, jika pimpinan 

perusahaan rela membuka diri dan mengulurkan tangannya, untuk 

membangun hubungan dengan karyawannya. Oleh sebab itu 

pembangunan trust dalam perusahaan, akan lebih efektif jika berpijak 

pada hubungan antara pimpinan perusahaan dengan karyawannya, 

dimana hubungan tersebut membuka kesempatan bagi karyawan 

untuk berkomunikasi, dan mengemukakan pendapatnya dengan bebas. 

Berdasarkan pada research gap di atas maka diajukan hipotesis 

pertama sebagai berikut:  

H1:  Semakin kuat modal sosial struktural semakin tinggi trust 
yang dibangun perusahaan. 

 

Solidaritas dan Trust 

Solidaritas diyakini oleh Tsai dan Ghossal (1998), Adler dan 

Kwon (2002), Gima dan Murray (2007), dan Utami dkk (2009), 

memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan trust, hanya saja 

tidak ada satupun dari peneliti tersebut, yang meneliti secara 

mendalam pengaruh solidaritas terhadap pembangunan trust di dalam 

perusahaan.  

Dalam agenda penelitian mendatangnya, Tsai dan Ghossal 

(1998) menyatakan, pada industri kecil dan menengah berbasis 

teknologi, solidaritas sangat dibutuhkan dalam pembangunan trust. Hal 

ini disebabkan karena, kondisi dalam perusahaan kecil yang rentan 

terhadap ketidakadilan, pelanggaran hak, penghianatan dan eksploitasi 

kaum opportunis, menjadi lahan kering bagi tumbuhnya trust. Di sisi  

lain, solidaritas yang merupakan tingkat dimana individu 

menomorduakan kebutuhan personal untuk mencapai tujuan bersama, 

mampu menghilangkan ketidak sepahaman, diskusi terbuka dan 
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merangsang frekuensi komunikasi. Dapat dikatakan solidaritas, 

menjadi air penyubur bagi tumbuhnya trust,  dengan memberikan 

kesempatan pada anggota perusahaan, untuk mengintegrasikan 

perbedaan ide dan perspektif, yang mengarahkan pada efisiensi dan 

efektifitas dalam mencapai tujuan bersama.  

Bagi Adler dan Kwon (2002), solidaritas merupakan tindakan 

anggota perusahaan, yang lebih mementingkan tujuan bersama 

dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Solidaritas mendorong 

setiap anggota perusahaan, mampu menyatukan perbedaan ide dan 

perspektif. Persamaan ide dan perspektif ini mendorong ke arah rasa 

kebersamaan yang tinggi, rasa senasib sepenanggungan, rasa untuk 

berbagi, dan perasaan menjadi bagian dari keluarga yang besar yaitu 

perusahaan. Homogenitas ini, mendorong keyakinan bahwa sebagai 

satu keluarga mereka tidak saling menyakiti, namun saling tolong 

menolong dalam mencapai kebaikan bersama, pada saat inilah tumbuh 

trust. Lebih jauh Adler dan Kwon, dalam agenda penelitian 

mendatangnya menambahkan, bahwa rasa kekeluargaan yang kuat, 

pada umumnya, dimiliki oleh industri kecil dan menengah. Oleh sebab 

itu, solidaritas sangat tepat digunakan sebagai antesenden bagi 

pembangunan trust.  

 Pendapat Tsai dan Ghossal (1998), serta Adler dan Kwon (2002) 

didukung oleh Gima dan Murray (2007). Gima dan Murray (2007) 

menyatakan bahwa solidaritas mampu menyatukan pendapat dan 

perspektif yang berbeda antar anggota perusahaan. Solidaritas ini 

menekankan pada kepentingan bersama yang lebih penting 

pencapaiannya dibandingkan dengan kepentingan individual, maka 

terbangunnya solidaritas ini akan menumbuhkan trust. Lebih jauh 

Gima dan Murray, dalam agenda penelitian mendatangnya 

menyatakan, pada IKM mebel, pembangunan trust tidak dapat hanya 

berlandaskan pada berbagi nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena, persaingan industri mebel yang 

sarat dengan imitasi produk, menyebabkan perusahaan membangun 

benteng pertahanan yang kuat, melalui trust, yang dibangun berdasar 
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pada rasa kekeluargaan yang kuat, yang saling melindungi, saling 

menolong dan saling bertoleransi satu dengan yang lain.  

Mendukung Gima dan Murray, Utami dkk (2009), dalam 

agenda penelitian mendatangnya menyatakan, bagi IKM mebel yang 

berbasis ekspor, trust tidak dapat dibangun melalui berbagi cerita, 

bertukar bertukar bahasa, dan berbagi nilai-nilai yang mereka miliki. 

Hal ini disebabkan karena rasa empati yang mendalam tidak 

ditumbuhkan melalui proses berbagi tersebut, melainkan oleh rasa 

kebersamaan sebagai suatu keluarga besar dalam perusahaan. Rasa 

kekeluargaan yang dibangun, mendorong kearah keiklasan untuk 

berbuat kebaikan, dan menomorduakan kepentingan pribadi, akan 

menumbuhkan empati yang mendalam, yang merupakan tunas trust. 
Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa solidaritas memiliki peran yang 

signifikan di dalam pembangunan trust. 

 Berdasarkan pada research gap di atas maka diajukan hipotesis 

yang ke dua sebagai berikut: 

 H2:  Semakin tinggi solidaritas semakin tinggi trust yang 

dibangun perusahaan. 

 

Trust dan Daya Inovasi 

Poumaras dan Lazakidou (2008) menyatakan bahwa terlepas 

apapun bentuk perusahaan trust memiliki peran yang pasti terhadap 

daya inovasi. Ketika trust tumbuh, maka orang merasa bebas untuk 

mengekspresikan diri, tanpa ada beban akan penilaian buruk orang lain 

terhadap diri mereka. Kebebasan ekspresi diri ini, mendorong perasaan 

bebas untuk mengemukakan ide baru, yang seringkali di luar yang 

pernah terbayangkan dan daya inovasipun berproses. Pada perusahaan 

maya trust dibutuhkan keberadaannya, untuk menggerakkan daya 

inovasi. Hal ini disebabkan karena perusahaan maya berdasar pada 

sistem informasi, dimana para individu yang terlibat di dalamnya tidak 

bertemu secara fisik. Ketika pertemuan fisik tidak terjadi, maka 

ketidakpastian dan risiko untuk menerima ide baru menjadi tinggi 
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maka daya inovasi tidak berkembang. Ketidakpastian dan risiko ini 

dapat dihilangkan dengan hadirnya trust. Trust mampu membuat para 

individu yang terlibat di dalam perusahaan maya, merasa aman dari 

ketidakpastian dan risiko perlakuan tidak adil dari individu lain, yang 

berdampak pada tergeraknya daya inovasi perusahaan. Dalam agenda 

penelitian mendatangnya, Poumaras dan Lazakidou, menyatakan 

bahwa kelemahan pemberdayaan daya inovasi melalui trust, pada 

perusahaan maya adalah, semakin rendah trust semakin rendah daya 

inovasi, yang hanya berkembang pada tingkat minimum, namun bukan 

berarti trust yang maksimum, akan meningkatkan daya inovasi pada 

tingkat maksimum. Oleh sebab itu, untuk melihat bagaimana trust 
memberdayakan daya inovasi secara konkrit, lebih tepat apabila 

dilakukan pengkajian pada industri kecil dan menengah, yang berbasis 

teknologi. 

Bagi Ellonen dkk (2008) daya inovasi merupakan nafas hidup 

bagi keunggulan bersaing perusahaan, tanpa daya inovasi perusahaan 

tidak akan mampu menghasilkan produk yang unik atau estetika yang 

dikehendaki oleh konsumen. Di sisi lain daya inovasi tidak akan 

tumbuh, apabila perusahaan tidak mampu membangun trust. Trust 
memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas 

penerapan daya inovasi perusahaan. Hal ini disebabkan keberadaan 

trust di dalam perusahaan, menumbuhkan harapan bagi karyawan 

bahwa perusahaan akan merespon semua ide secara serius dan 

berusaha melaksanakannya. Pada agenda penelitian mendatangnya, 

Ellonen dkk, menyatakan bahwa trust antara pimpinan perusahaan 

dengan  karyawan akan mendorong masing-masing karyawan untuk 

berusaha menyumbangkan ide baru dan berusaha menerapkan ide baru 

karyawan lain, ketika mereka percaya bahwa akan mendapatkan 

respon positif atas usaha yang mereka lakukan dari pimpinan 

perusahaan. Selain itu, trust mendorong daya inovasi karyawan, karena 

karyawan tidak lagi takut untuk mengemukakan ide baru dan yakin 

bahwa pimpinan tidak akan melakukan manipulasi terhadap ide 

mereka. 
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Dapat dikatakan bahwa trust berfungsi sebagai prediktor 

tumbuhnya daya inovasi  dalam perusahaan (Panayades dan Lun, 

2009). Panayades dan Lun menyatakan bahwa tolok ukur keberhasilan 

perusahaan adalah ketika daya inovasi berada pada seluruh  rantai nilai 

di dalam perusahaan, atau menjadi budaya perusahaan. Daya inovasi 

tidak dengan sendirinya dapat menjadi budaya perusahaan, jika trust 
tidak dapat dilacak keberadaannya di dalam perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena hadirnya trust, mampu menghapuskan rasa 

ketakutan terhadap keberadaan kaum opportunis, tidak ada lagi 

pengambil kesempatan, semua menuju satu arah yaitu menghasilkan 

kinerja yang lebih baik, atau dengan kata lain trust menjadi pupuk 

penyubur tumbuhnya daya inovasi.  

Ketika trust diartikan sebagai kemauan untuk mengambil 

risiko, maka tingginya trust akan meningkatkan kemauan karyawan 

untuk mengambil risiko di satu sisi, dan meningkatkan kreativitas 

mereka di sisi lain (Golipour dkk (2010). Golipour menambahkan 

bahwa trust, seringkali menjadi perekat dalam kegiatan perusahaan 

menuju keberhasilan. Hal ini disebabkan karena, keberadaan trust  
memungkinkan semua individu di dalam perusahaan untuk berbagi 

cerita secara bebas, merasa terikat satu sama, saling memahami dan 

meyakini bahwa mereka menuju ke arah yang sama, yaitu mencapai 

tujuan perusahaan. Dapat dikatakan bahwa trust merupakan kunci 

tumbuh kembangnya daya inovasi di dalam perusahaan. Golipour, 

dalam agenda penelitian mendatangnya, menyatakan ketika trust 
antara pimpinan dan karyawan terdapat dalam perusahaan, pimpinan 

akan menyediakan ruang gerak bagi karyawan untuk melakukan 

sesuatu yang baru bahkan yang belum pernah dilakukan oleh 

perusahaan sebelumnya, di sisi lain karyawan merasa bebas untuk 

mengembangkan ide baru mereka tanpa kawatir dicederai ataupun 

gagal, dan yakin akan dukungan pimpinan atas ide baru mereka. Bukan 

hanya itu, karyawan cenderung merasa bebas untuk mengemukakan 

ide dan memberikan respon positif atas ide karyawan lain. Saat itulah 

iklim kondusif untuk tumbuhnya daya inovasi tercipta. 
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Berdasarkan pada research gap di atas maka diajukan 

hipotesis yang ke tiga sebagai berikut: 

 H3: Semakin tinggi trust  semakin berhasil pemberdayaan 

daya inovasi perusahaan. 

 

Trust dan Pembelajaran Eksploratif 

Politis (2003), menyatakan bahwa perusahaan yang berhasil 

adalah perusahaan yang selalu belajar pengetahuan yang baru, atau 

menjadikan pembelajaran sebagai jiwa di seluruh jajaran perusahaan. 

Hal ini disebabkan pengetahuan merupakan dasar keunggulan bersaing 

perusahaan, tanpa pengetahuan perusahaan tidak akan lebih unggul 

dibanding pesaing karena kurangnya kemampuan untuk tampil beda 

(being different). Tantangan terbesar bagi perusahaan dalam 

pembelajaran adalah, bagaimana mempelajari pengetahuan tacit yang 

berada di kepala orang, yang berdasarkan pengalaman yang diperoleh 

selama kurun waktu yang panjang. Tantangan ini menjadi lebih nyata, 

ketika perusahaan ingin orang lain belajar dari orang yang memiliki 

pengetahuan tacit tersebut. Permasalahannya adalah apakah orang 

yang menjadi sumber pengetahuan, mau membagi pengetahuannya 

dan apakah penerima pengetahuan mau dengan senang hati belajar 

pengetahuan yang sama sekali baru baginya, dan mungkin berbeda 

dengan pengetahuan yang telah ada dan diyakini kebenarannya 

olehnya. Terdapat satu cara ampuh yang dapat digunakan untuk 

menjawab permasalahan ini yaitu ”trust”. Trust menjadi kata kunci 

keberhasilan pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pembelajaran 
terkait dengan orang dan kegiatan, bukan kecanggihan teknologi yang 

dimiliki oleh perusahaan. Pembelajaran merupakan cara bagaimana 

menggunakan pengetahuan untuk mencapai tujuan perusahaan atau 

meningkatkan kinerja, dan trust menyediakan lahan bagi setiap 

individu untuk mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya tanpa 

rasa takut salah, gagal ataupun dirugikan oleh orang lain. 

Pembelajaran dapat dikatakan menjadi tolok ukur 

keberlangsungan hidup perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk 
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selalu menciptakan sesuatu yang baru, berdasarkan pengetahuan yang 

telah dikuasai ataupun yang sama sekali baru (Mu dkk, 2008). Bagi Mu 

pembelajaran adalah proses sosial dimana trust, memerankan peran 

yang penting di dalamnya. Ketika pembelajaran melibatkan 

pengetahuan tacit di dalamnya trust, menjadi sangat diperlukan 

keberadaannya. Hal ini disebabkan karena :  

1) pengetahuan tacit tidak dapat dipelajari tanpa usaha mencoba dan 

salah. 

2) trust menyediakan pijakan bagi individu dalam perusahaan untuk 

mengembangkan pengetahuan, melalui eksplorasi yang hanya dapat 

dilakukan dengan kerjasama dan kemauan untuk berbagi dan 

belajar.  

Kemauan untuk berbagi dan belajar ini hanya dapat digerakkan 

oleh trust. Lebih jauh Mu menyatakan, bahwa sifat dari pengetahuan 

tacit membutuhkan interaktif pembelajaran, yang merupakan proses 

sosial. Karakteristik dasar interaktif pembelajaran adalah double – loop 
pembelajaran,  yang merupakan proses belajar termasuk di dalamnya 

eksperimen coba dan salah, dimana partisipan dapat menyesuaikan dan 

mengubah perilaku pembelajaran mereka. Dalam proses pembelajaran 
partisipan harus saling mendukung, sehingga masing – masing 

partisipan saling berinteraksi satu dengan lainnya dan berhubungan 

secara erat. Semakin kompleks pembelajaran, semakin kuat partisipan 

harus saling berinteraksi, dan melalui proses interaksi ini partisipan 

dapat belajar melalui observasi, imitasi, dan berhubungan satu sama 

lain. Oleh sebab itu trust menjadi komponen kunci bagi keberhasilan 

pembelajaran. 

Trust bagi Gima dan Murray (2007) merupakan pengikat bagi 

individu dalam perusahaan untuk saling berhubungan dan belajar satu 

sama lain. Sebagai pengikat trust meningkatkan frekuensi interaksi dan 

kedekatan setiap individu di dalam perusahaan, yang berdampak pada 

peningkatan kemampuan proses belajar mereka khususnya dalam 

mengingat dan mengevaluasi informasi secara efektif. Gima dan 

Murray menyataka,n bahwa terdapat dua jenis pembelajaran yang 
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membutuhkan keberadaan trust yaitu pembelajaran eksploitatif dan 

eksploratif, dimana pengaruh trust terhadap pembelajaran eksploitatif 

lebih rendah dibandingkan dengan pembelajaran eksploratif. Hal ini 

disebabkan karena keberadaan trust menumbuhkan rasa aman, dan 

menghilangkan beban atas kritik pihak lain, sehingga meningkatkan 

kemauan individu untuk menyumbangkan ide yang benar-benar baru. 

Dapat dikatakan bahwa trust mampu menciptakan lingkungan, dimana 

semua individu di dalam perusahaan merasa aman dan secara psikologi 

tidak takut untuk berbuat kesalahan, mengkritik dan menerima kritik 

dari pihak lain.   

Clegg (1999), menyatakan bahwa sekali pembelajaran 

eksploratif menjadi budaya perusahaan maka perusahaan akan 

memiliki kapabilitas baru. Pendapat Clegg ini, diperkuat oleh  Gima 

dan Murray, dalam agenda penelitian mendatangnya. Gima dan 

Murray menyatakan bahwa, IKM mebel yang berbasis ekspor, lebih 

membutuhkan trust sebagai penggerak pembelajaran eksploratif. Hal 

ini disebabkan karena IKM membutuhkan pengetahuan baru  untuk 

mengimbangi pasar yang bergerak sangat cepat. Di sisi lain, 

pembelajaran eksploratif, meningkatkan kemampuan individu untuk 

mendapatkan pengetahuan baru yang belum pernah mereka dapatkan 

sebelumnya. Maka penelitian ini mengambil hipotesis sebagai berikut : 

Berdasarkan pada research gap di atas maka diajukan hipotesis 

yang ke empat sebagai berikut: 

 H4: Semakin tinggi trust semakin berhasil pemberdayaan 

pembelajaran eksploratif dalam perusahaan. 

 

Trust dan Transfer Pengetahuan 

Politis (2003) meyakini bahwa keberadaan trust dibutuhkan 

oleh perusahaan, ketika perusahaan melakukan transfer pengetahuan. 

Hal ini disebabkan karena trust, menyediakan iklim yang kondusif bagi 

para individu di dalam perusahaan untuk belajar terbuka 

menginformasikan pengetahuan, yang mereka butuhkan dalam 
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pengambilan keputusan. Ketika trust antar anggota  perusahaan dapat 

dibangun, maka perusahaan akan mampu mentransfer pengetahuan 

yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka. Hal ini dapat 

dipahami karena pengetahuan bukan sekedar apa yang terdapat pada 

buku, namun lebih dari itu pengetahuan yang berharga adalah 

pengetahuan yang ada di kepala dan pikiran manusia, yang hanya 

dapat dipelajari melalui berbagi pengalaman, diskusi, observasi ataupun 

bekerja langsung. Oleh sebab itu ketika trust tidak hadir, akan terdapat 

perasaan yang tidak aman bagi pemilik pengetahuan, untuk melakukan 

transfer pengetahuan yang dimilikinya kepada orang lain. Terdapat 

ketakutan pengetahuan yang dimilikinya, akan dipergunakan oleh 

pihak yang tidak bertanggung jawab untuk merugikan diri mereka. 

Keberhasilan transfer pengetahuan dalam perusahaan bagi 

Levin dan Cross (2004), merupakan keberhasilan perusahaan untuk 

menciptakan keunggulan bersaing mereka. Keunggulan bersaing 

inilah, yang membuat perusahaan memiliki kinerja lebih baik 

dibanding pesaingnya. Permasalahannya bagi perusahaan adalah kapan 

transfer pengetahuan akan berhasil dilakukan? Keberhasilan transfer 

pengetahuan ini akan dapat dicapai perusahaan, ketika perusahaan 

mampu membangun trust antar anggota perusahaan, akan kebaikan 

hati dan kompetensi yang mereka miliki. Ketika seseorang 

membutuhkan pengetahuan dari orang lain, maka dia menjadi rentan 

dan berharap akan kebaikan hati dan kompetensi pemilik 

pengetahuan. Benevolence trust (trust berdasar kebaikan hati) dapat 

membangun rasa nyaman bagi pencari pengetahuan untuk memenuhi 

kebutuhan pengetahuannya, bahkan setelah kebutuhan pengeta-

huannya terpenuhi, pencari pengetahuan masih menggunakan sumber 

pengetahuan tersebut. Sedangkan trust terhadap kompetensi sumber 

pengetahuan, membuat pencari pengetahuan bersedia untuk merubah 

pola pikir, kemauan untuk mendengarkan dan melakukan tindakan 

berdasarkan pada pengetahuan yang diperolehnya. 

Dhanaraj dkk (2004), menyatakan bahwa trust tidak dapat 

dipungkiri memfasilitasi transfer pengetahuan. Trust mampu 

menciptakan rasa aman akan eksploitasi pengetahuan, ketika transfer 
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pengetahuan dilakukan oleh sumber pengetahuan ke pencari 

pengetahuan. Rasa aman inilah yang membuat keberhasilan transfer 

pengetahuan, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa trust memfasilitasi 

keberhasilan transfer pengetahuan. 

Seperti halnya para peneliti sebelumnya, Bakker dkk (2006) 

sependapat bahwa ketika trust tumbuh, orang cenderung menyediakan 

pengetahuan berharga yang mereka miliki untuk ditransfer ke orang 

lain yang membutuhkan. Demikian sebaliknya ketika trust tumbuh, 

orang cenderung mau mendengarkan dan mau menyerap pengetahuan 

yang ditransfer oleh orang lain. Tanpa trust pengetahuan tidak dapat 

diproduksi, karena tidak adanya rasa aman dari eksploitasi 

pengetahuan. Sebagai bagian dari produksi pengetahuan, transfer 

pengetahuan yang dapat dilakukan melalui diskusi dan bekerjasama 

memecahkan masalah, mendefinisikan masalah bersama, diskusi solusi, 

dan berbagi pengetahuan untuk memecahkan masalah, tidak akan 

berhasil dilakukan jika individu-individu yang terlibat di dalamnya 

tidak saling mempercayai satu sama lain.  

Hal yang sering disisakan menjadi pertanyaan terkait dengan 

hubungan trust dengan transfer pengetahuan adalah, bagaimana kalau 

pengetahuan yang akan ditransfer tersebut sangat tacit. Chowdhury 

(2007) menyatakan bahwa transfer pengetahuan tacit akan berhasil 

dilakukan jika terdapat kepercayaan para pencari pengetahuan akan 

kebaikan hati sumber pengetahuan. Hal ini disebabkan, karena cara 

efektif mentransfer pengetahuan tacit adalah melalui berbagi 

pengalaman, dimana para individu terlibat dan terikat secara emosional 

untuk membagi dan memahami keutuhan konteks pengetahuan. Oleh 

sebab itu ketika kebaikan hati sumber pengetahuan atau pencari 

pengetahuan tidak dapat dipercaya, maka pengetahuan tacit tidak akan 

berhasil ditransfer. Selain kepercayaan terhadap kebaikan hati, juga 

harus ada kepercayaan terhadap kompetensi sumber pengetahuan. 

Kompetensi sumber pengetahuan bagi para pencari pengetahuan 

merupakan tolok ukur kepakaran sumber pengetahuan. Pengetahuan 
tacit, yang hanya dapat dipercaya, apabila ditransfer oleh orang yang 

telah berpengalaman dan ahli dibidang pengetahuan tersebut. Dengan 
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demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan tacit akan berhasil 

ditransfer oleh  perusahaan apabila terdapat kepercayaan atas kebaikan 

hati dan kompetensi antar anggota perusahaan tersebut. 

Terlepas jenis pengetahuan yang ditransfer, Rhodes dkk (2008) 

dan Zhang dkk (2010) menyatakan bahwa trust tetap memiliki peran 

yang penting dalam keberhasilan transfer pengetahuan. Hal ini 

disebabkan karena trust mampu menumbuhkan rasa atau keinginan 

untuk membalas kebaikan orang lain, atau rasa timbal balik. Jika orang 

lain berbuat kebaikan, maka sudah selayaknya kebaikan tersebut 

dibalas dengan cara yang sama atau bahkan lebih baik. Tumbuhnya 

rasa timbal balik ini membuat orang yang memiliki pengetahuan yang 

berharga yang tidak dapat diperoleh dari buku, bersedia melakukan 

tranfer pengetahuan yang dimilikinya, dengan harapan penerima 

pengetahuan akan berbuat serupa ketika mereka membutuhkan 

pengetahuan yang dimiliki oleh si penerima pengetahuan.  

Berbeda dengan Rhodes dkk (2008) dan Zhang dkk (2010), Mu 

dkk (2008), Lufio dkk (2009), serta Järvenpää dan Immonen (2009) 

menyatakan bahwa peran trust terhadap keberhasilan transfer 

pengetahuan, lebih disebabkan karena proses transfer pengetahuan 

tersebut yang sebagian besar dilakukan melalui diskusi. Lebih jauh Mu 

dkk, menambahkan di dalam proses diskusi harus terdapat keterbukaan 

karena terjadi interaksi antar individu yang saling membutuhkan 

pengetahuan, dimana masing – masing individu berharap tidak ada 

eksploitasi pengetahuan satu sama lain. Semakin besar kepercayaan 

terpenuhinya harapan mereka, semakin intens diskusi ini dilakukan 

sampai pada tahapan dimana mereka merasa, bahwa tidak ada 

keuntungan bagi mereka untuk merahasiakan pengetahuan yang 

dimilikinya. Hal ini disebabkan karena merahasiakan pengetahuan 

identik dengan melakukan pengkhianatan bagi individu lain.   

Berdasarkan research gap di atas maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

H5:  Semakin tinggi trust semakin berhasil pemberdayaan 

transfer pengetahuan dalam perusahaan. 
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Daya Inovasi dan Kinerja Produk 

Verhees dan Muelenberg (2004) mendefinisikan daya inovasi 

sebagai keinginan perusahaan untuk mempelajari dan mengadopsi 

inovasi. Lebih jauh Verhees dan Muelendberg, menambahkan bahwa 

daya inovasi merupakan aset penting bagi perusahaan kecil, yang dapat 

menghantarkan perusahaan tersebut untuk memenangkan persaingan, 

melalui  produk yang mereka hasilkan. Perusahaan kecil yang memiliki 

daya inovasi tinggi, cenderung mengambil risiko dalam menghasilkan 

produk baru dibanding perusahaan lain. Mereka seringkali mengambil 

langkah berani dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi, 

meskipun data yang mereka miliki sangat minim. Oleh sebab itu 

seringkali perusahaan kecil, yang memiliki daya inovasi tinggi lebih 

mampu menghasilkan produk dengan kinerja yang lebih tinggi 

dibanding pesaing, karena mereka berani tampil beda untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

Daya inovasi yang paling efektif di dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan adalah daya inovasi produk, meskipun tidak dapat 

dipungkiri bahwa perusahaan yang memiliki daya inovasi tinggi akan 

lebih mampu menghasilkan produk yang berkinerja tinggi. (Tien dan 

Lie, 2007), Daya inovasi produk memampukan perusahaan untuk 

mencapai keunggulan produk, yang dipersepsikan oleh konsumen 

sebagai produk yang memiliki kualitas, manfaat dan fungsi superior. 

Hal ini disebabkan, perusahaan dengan daya inovasi produk 

menganggap ketidakpastian dan kompleksitas sebagai tantangan untuk 

mengekslorasi peluang pasar. Akibatnya mereka lebih memiliki 

kemandirian, sikap proaktif dan berani mengambil risiko ketika 

peluang pasar menjadi taruhannya, dibanding perusahaan lain dengan 

daya inovasi produk yang rendah. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa perusahaan dengan daya inovasi produk tinggi, lebih mampu 

menguasai pasar, dibanding dengan perusahaan dengan daya inovasi 

produk yang rendah.  

Berbeda dengan Tien dan Lie (2007), Luk dkk (2008) 

menyatakan bahwa bukan daya inovasi produk saja yang berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, melainkan juga 
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daya inovasi proses. Daya inovasi produk dan proses sangat diperlukan 

oleh perusahaan namun dalam konteks pasar yang berbeda. Pada pasar 

dimana peran pemerintah tidak terlalu besar, maka daya inovasi 

produk sangat berperan terhadap peningkatan kinerja produk 

perusahaan. Hal ini dikarenakan, persaingan tidak lagi pada basis biaya 

melainkan pada kemampuan perusahaan, untuk menghasilkan produk 

yang inovatif dan berbeda dengan pesaing. Sedangkan pada pasar 

dimana dominasi pemerintah tinggi, daya inovasi proses sangat 

berperan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Berdasarkan pada 

alasan, tingkat persaingan berbasis biaya, oleh sebab itu efisiensi dan 

pengurangan biaya produksi menjadi tolok ukur kinerja perusahaan. 

Bagi Panayades dan Lun (2009) daya inovasi, merupakan kunci 

yang sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam menghadapi 

lingkungan yang tidak pasti. Daya inovasi akan mendorong perusahaan 

untuk berperilaku proaktif dalam mengeksplorasi  kekuatan-kekuatan, 

yang mungkin mereka miliki dibanding mengeksploitasi kekuatan-

kekuatan yang telah ada pada mereka. Oleh sebab itu dapat dikatakan 

bahwa daya inovasi, merupakan penggerak efektifivatas keseluruhan 

rantai nilai perusahaan dalam menghasilkan produk yang lebih baik 

kinerjanya. Selain itu daya inovasi juga membuka pola berpikir 

perusahaan, untuk menerima semua ide yang mendorong efisiensi 

administrasi dan adopsi proses teknologi baru yang akan memperbaiki 

kinerja perusahaan.   

Kemampuan perusahaan untuk terus hidup dan mencapai 

keberhasilan sangat tergantung pada kinerja perusahaan untuk 

menghasilkan produk baru yang disukai dan dibutuhkan oleh 

konsumennya. Kemampuan ini dapat dilihat dari perilaku perusahaan 

dalam mempelajari dan menerima sesuatu yang baru, yang sering 

disebut sebagai daya inovasi (Man, 2010). Menurut Man perusahaan 

yang memiliki daya inovasi akan mampu :  

1) menghasilkan produk yang lebih baik kinerjanya dan estetikanya,  

2) menerapkan peralatan, proses dan teknik produksi yang baru. 

3) memperpendek waktu produksi. 
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4) memperbaiki desain proses produksi dan produk. 

5) memperbaiki bahan baku yang dipergunakan.  

Terdapat satu kesamaan dari hasil penelitian para peneliti di 

atas yang dijadikan landasan hipotesis ini, yaitu agenda penelitian 

mendatang mereka yang menyarankan untuk menggunakan kinerja 

produk non keuangan karena ; kinerja produk merupakan hasil nyata 

dari inovasi (Verhees dan Muelendberg, 2004), kinerja produk 

merupakan ukuran yang paling sesuai untuk hasil inovasi IKM mebel 

berbasis ekspor (Gima dan Murray, 2007), kinerja produk merupakan 

ukuran riil dari aktivitas inovasi (Greve, 2007), kinerja produk 

merupakan ukuran riil keunggulan bersaing (Tien dan Lie, 2007), 

kinerja produk merupakan ukuran kinerja hasil akhir perusahaan 

(Panayades dan Lun, 2009), kinerja produk merupakan ukuran riil 

kinerja perusahaan (Man, 2010). 

Berdasarkan pada research gap di atas maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

H6:  Semakin berhasil pemberdayaan daya inovasi, semakin 

tinggi kinerja produk perusahaan. 

 

Pembelajaran Eksploratif dan Kinerja Produk 

Menurut Greve (2007) ketidakpastian yang dihadapi 

perusahaan saat ini berkaitan dengan bagaimana mengembangkan 

produk baru yang inovatif dan bagaimana memasarkan produk tersebut 

sehingga laku dijual. Tidak mudah bagi perusahaan untuk mengubah 

ketidakpastian ini menjadi kepastian, kecuali perusahaan mampu 

menghasilkan produk baru yang lebih unggul dibanding pesaing dan 

dipersepsikan superior oleh konsumen. Kemampuan perusahaan ini 

ditentukan oleh mampu tidaknya perusahaan untuk menjadikan 

pembelajaran eksploratif sebagai bagian dari budaya kerja mereka. 

Dalam agenda penelitian mendatangnya, Greve menyatakan, pada saat 

perusahaan ingin mengetahui keberhasilan mereka dalam melakukan 

aktivitas inovasi, maka pembelajaran eksploratif adalah jawabannya. 
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Keberhasilan perusahaan memberdayakan pembelajaran eksploratif 

merupakan tolok ukur keberhasilan aktivitas inovasi di perusahaan. 

Keberhasilan ini seharusnya ditandai dengan meningkatnya kinerja 

produk, yang merupakan kinerja hasil pembelajaran eksploratif 

dilakukan, bukan kinerja keuangan. 

Pembelajaran eksploratif meningkatkan kinerja perusahaan 

karena, pembelajaran eksploratif mampu meningkatkan kemampuan 

individu anggota perusahaan untuk menambahkan pengetahuan baru 

ke dalam cadangan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya 

(Gima dan Murray, 2007). Lebih jauh, dalam agenda penelitian 

mendatangnya, Gima dan Murray menambahkan, pembelajaran 

eksploratif akan membawa perusahaan ke arah paradigma baru tentang 

desain, fitur dan benefit produk. Paradigma baru ini diyakini akan 

membuat produk tampil beda, dimana produk mampu menawarkan 

sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing dan dinilai superior oleh 

konsumen. Hal ini disebabkan karena pembelajaran eksploratif 

merupakan upaya pencarian informasi teknologi dan pasar yang baru 

bagi perusahaan. Pencarian informasi ini tidak memiliki batasan yang 

tegas dan tidak dapat didefinisikan dengan jelas, akibatnya perusahaan 

dibawa ke ranah heterogenitas dan pengetahuan di atas apa yang telah 

dipahami oleh perusahaan selama ini. Meskipun demikian 

pembelajaran eksploratif meningkatkan keragaman dasar pengetahuan 

dan menyediakan pijakan untuk eksperimen, sehingga perusahaan 

mampu menghasilkan produk yang benar-benar baru, dan lebih baik 

dibanding sebelumnya.      

Bagi Hernaus dkk (2010) proses pembelajaran meliputi tiga 

tahap yaitu:  perolehan informasi, intepretasi informasi, dan perubahan 

perilaku serta perubahan kognitif. Perusahaan yang membangun 

budaya pembelajaran akan lebih berhasil di banding perusahaan lain, 

dalam menciptakan, memperoleh dan mentransfer pengetahuan, dan 

juga memodifikasi perilaku untuk merefleksikan pengetahuan yang 

mereka miliki. Lebih jauh Hernaus menyatakan, bahwa pembelajaran 

yang mengeksplorasi pengetahuan yang benar-benar baru dan tidak 

berada dalam buku, akan mengarahkan perusahaan pada pencapaian 
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kinerja yang lebih baik. Pembelajaran eksploratif merubah bagaimana 

perusahaan berperilaku dan memandang lingkungan yang mereka 

hadapi, yang diharapkan memiliki dampak positif terhadap 

peningkatan kinerja perusahaan. Hal penting yang digarisbawahi oleh 

Hernaus dkk, dalam agenda penelitian mendatang mereka adalah, 

pembelajaran eksploratif merupakan aspek fundamental keunggulan 

bersaing perusahaan, karena berpengaruh terhadap peningkatan 

kinerja produk. Peran pembelajaran eksploratif terhadap kinerja 

produk dapat dijelaskan sebagai proses perusahaan dalam menyediakan 

pijakan yang kuat bagi peningkatan kinerja produk melalui 

peningkatan kemampuan semua anggota perusahaan untuk memahami, 

mengantisipasi dan mengelola perubahan pasar dengan lebih baik. 

Mendukung pendapat para peneliti terdahulu Martinkenaite 

(2011), menyatakan bahwa pembelajaran merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memahami dan mengasimilasikan pengetahuan baru 

yang tersedia di lingkungan eksternalnya, serta mengaplikasikan 

pengetahuan tersebut untuk tujuan komersial. Pengetahuan baru 

tersebut meliputi pengetahuan teknologi, pemasaran, produk, teknik, 

dan proses produksi. Lebih jauh Martinkenaite menyatakan bahwa 

kemampuan pembelajaran dapat diukur dari keluasan, kedalaman dan 

kecepatan belajar perusahaan terhadap pengetahuan baru yang ingin 

dimilikinya. Semakin tinggi kemampuan pembelajaran yang dimiliki 

oleh perusahaan, semakin tinggi kesempatan yang dimiliki oleh 

perusahaan untuk meningkatkan kemampulabaan dan peningkatan 

penjualannya. Pada agenda penelitian mendatangnya, Martinkenaite, 

menyatakan, fokus perusahaan untuk mengembangkan pembelajaran 

ekploratif, yang mampu meningkatkan kinerja produk sangatlah 

penting. Hal ini disebabkan, pembelajaran eksploratif merupakan 

kemampuan perusahaan untuk mengubah pengetahuan baru, yang 

terdapat di lingkungan eksternal menjadi pengetahuan komersial yang 

dimiliki oleh perusahaan.  

 Berdasarkan pada research gap di atas maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut: 
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H7:  Semakin berhasil pemberdayaan pembelajaran eksploratif 

semakin tinggi kinerja produk perusahaan. 

 

Transfer Pengetahuan dan Kinerja Produk 

Yli-Renko dkk (2001), menyatakan bahwa perusahaan 

menciptakan inovasi melalui kombinasi dan komunikasi pengetahuan.  

Kombinasi pengetahuan seringkali menjadi kata kunci keberhasilan 

inovasi perusahaan. Oleh sebab itu menciptakan kombinasi 

pengetahuan yang benar-benar baru bagi perusahaan dan pasar 

merupakan tugas penting bagi perusahaan. Kombinasi pengetahuan ini 

dapat diciptakan melalui asosiasi pengetahuan yang telah dimiliki oleh 

perusahaan, dimana asosiasi pengetahuan merupakan hasil dari 

efektivitas komunikasi yang dilakukan antar bagian di dalam 

perusahaan, yang merupakan inti dari kegiatan transfer pengetahuan. 

Lebih jauh Yli – Renko menambahkan bahwa transfer pengetahuan 

meningkatkan kinerja perusahaan melalui: 

1) pengembangan hubungan pengetahuan khusus yang tersedia di 

perusahaan, lebih luas dan lebih dalam, dimana pengembangan ini 

mampu meningkatkan kesempatan bagi perusahaan untuk 

menciptakan kombinasi pengetahuan yang kreatif. 

2) peningkatan kecepatan pengembangan produk melalui penurunan 

siklus pengembangan produk. 

3) peningkatan kemauan perusahaan untuk mengembangkan produk 

yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. 

Lebih jauh Yli – Renko, dalam agenda penelitian 

mendatangnya, menyatakan pada perusahaan kecil menengah, 

keberhasilan transfer pengetahuan akan memberikan sumbangan yang 

besar terhadap keunggulan bersaing perusahaan melalui 

pengembangan produk baru yang merupakan aktivitas inovasi 

perusahaan. Hal ini disebabkan karena pengembangan  produk baru 

membutuhkan integrasi dan kombinasi input pengetahuan khusus 
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yang diperoleh dari berbagai area teknologi, dan juga input 

pengetahuan yang relevan seperti pasar, pesaing dsb. Oleh sebab itu, 

keberhasilan transfer pengetahuan yang dilakukan oleh perusahaan, 

sudah selayaknya, apabila diukur dengan adanya peningkatan kinerja 

produk.  

Menurut Dhanaraj dkk (2004), transfer pengetahuan 

tergantung pada tingkat kemampuan penyerapan dan kompleksitas 

dari pengetahuan itu sendiri. Kompleksitas pengetahuan dapat dilihat 

dari jenis pengetahuan yang akan ditransfer. Terdapat dua jenis 

pengetahuan yang dapat ditransfer yaitu pengetahuan eksplisit dan 

tacit. Pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang kompleks 

karena tidak ada di buku, tidak ada standarisasi, dan hanya bisa 

diperoleh melalui pengalaman langsung, atau belajar langsung dari 

sumber pengetahuan tacit. Dibanding pengetahuan eksplilsit, 

pengetahuan tacit merupakan pengetahuan yang terintegrasi, sulit 

untuk dikomunikasikan, dan lebih membutuhkan pemahaman. 

Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, keberhasilan transfer 

pengetahuan baik eksplisit maupun tacit membawa perusahaan pada 

peningkatan kinerja. Satu hal penting yang digarisbawahi Dhanaraj 

dkk, dalam agenda penelitian mendatangnya, adalah keberhasilan 

transfer pengetahuan lebih tepat apabila diukur dari adanya 

peningkatan kinerja produk perusahaan. Hal ini dikarenakan, transfer 

pengetahuan dapat mengarahkan perusahaan pada efisiensi dan 

kemampuan menghasilkan produk dengan lebih baik.   

Menurut Rhodes dkk (2008), tumbuhnya nilai perusahaan 

diturunkan dari pengetahuan yang ditransfer. Keberhasilan transfer 

pengetahuan dapat diukur dari indikator-indikator sebagai berikut : 

1) Inovasi (produk baru, perbaikan teknologi, peningkatan hak paten, 

perbaikan sumberdaya manusia, dan sebagainya). 

2) Proses (sistem baru, penurunan siklus pengembangan produk, 

rekayasa proses, dan sebagainya). 

3) Kepuasan konsumen (peningkatan jumlah konsumen, peningkatan 

pembelian ulang, penurunan keluhan konsumen, dan sebagainya). 
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4) Keuangan (peningkatan laba, penurunan biaya, peningkatan 

penjualan, dan sebagainya). 

Pada agenda penelitian mendatangnya, Martinkenaite (2011), 

menyatakan transfer pengetahuan memiliki peran yang sangat penting 

di dalam peningkatan kinerja produk. Hal ini dikarenakan, 

keberhasilan transfer pengetahuan yang ditandai dari perolehan 

pengetahuan yang langka, tidak dapat diimitasi dan memiliki nilai 

komersial yang tinggi, merupakan dasar dari pengembangan keunikan 

produk yang tidak mudah ditiru oleh pesaing. Dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan perusahaan dalam transfer pengetahuan, akan 

meningkatkan kemampuan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, 

menciptakan benteng perlindungan dari serangan pesaing di satu sisi, 

dan meningkatkan keunggulan bersaing di sisi lain.  

Berdasarkan pada research gap di atas maka hipotesis yang 

diajukan adalah sebagai berikut : 

H8:  Semakin berhasil pemberdayaan transfer pengetahuan 

semakin tinggi kinerja produk perusahaan. 

 

Pemetaan Hasil Penelitian Utama Terdahulu 

Tabel 2.1 

Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu  

Peneliti Masalah Hasil Temuan Kekuatan/Kelemahan  

Tsai dan 
Ghoshal 
(1998) 

Bagaimana  
trust 
dibangun oleh 
perusahaan 
untuk 
menggerakka
n budaya 
inovasi 
mereka? 

Modal sosial 
struktural dan kognitif 
secara terpisah 
memiliki peran positif 
dan signifikan dalam 
pembangunan trust, 
dimana modal sosial 
struktural tidak 
memiliki pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap modal sosial 
kognitif. 

Kekuatan:  penelitian ini 
memberikan dukungan 
yang kuat pada 
pembangunan trust 
sebagai penggerak 
budaya inovasi 
perusahaan.  

Kelemahan: dalam 
penelitian ini ukuran 
modal sosial struktural 
kurang konkrit.  
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Peneliti Masalah Hasil Temuan Kekuatan/Kelemahan  

Liao dan 
Welsch 
(2004) 

Bagaimana 
trust 
dibangun 
pada 
perusahaan 
berbasis 
teknologi dan 
non 
teknologi? 

Trust memiliki nilai 
lebih tinggi pada 
perusahaan berbasis 
teknologi. 
 
Trust dibangun oleh 
modal sosial 
struktural dan modal 
sosial kognitif, 
dimana pengaruh 
modal sosial 
struktural lebih tinggi 
dibanding modal 
sosial kognitif dalam 
pembangunan trust. 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana trust 
dibangun dan 
diberdayakan oleh 
perusahaan berbasis 
teknologi dan non 
teknologi. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini menggunakan 
berbagi cerita, dan nilai, 
bukan solidaritas untuk 
membangun trust. 
Sehingga pembangunan 
trust kurang efektif. 

 

Utami 
dkk 
(2009) 

Bagaimana 
trust 

dibangun 
pada IKM 
mebel 
ekspor? 

Modal sosial 
struktural memiliki 
pengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
pembanguna trust.  
 
Berbagi visi dan 
cerita tidak memiliki 
pengaruh terhadap 
pembangunan trust.  
 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menunjukkan 
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.  
 
Kelemahan: penelitian 
ini menggunakan 
berbagi visi dan cerita 
yang tidak mampu 
dijadikan dasar sebagai 
pembangunan trust. 
  

Striukova 
dan 
Rayna 
(2008) 

Bagaimana 
trust 

dibangun 
pada 
perusahaan 
virtual? 

Modal sosial 
struktural, dan kognitif 
berpengaruh positif 
terhadap trust.  

 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana trust 
dibangun. 
 
Kelemahan: modal 
sosial struktural belum 
mampu menjelaskan 
secara konkrit 
pembangun trust, 
karena hubungan yang 
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Peneliti Masalah Hasil Temuan Kekuatan/Kelemahan  

dibangun bersifat maya. 
 

Levin 
dan 
Cross 
(2004). 

Bagaimana 
trust mampu 
menggerak-
kan transfer 
pengeta-
huan? 

Benevolence trust 

memiliki pengaruh 
positif dan signifikan  
terhadap transfer 
pengetahuan eksplisit 
dan tacit. 

 

 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana trust mampu 
meningkatan transfer 
pengetahuan baik 
eksplisit dan tacit 
 
Kelemahan: penelitian 
ini tidak mampu 
menggambarkan secara 
utuh aktivitas inovasi 
yang digerakkan oleh 
trust. 

 

Chowdhu
ry (2007) 

Bagaimana 
trust 
menggerak-
kan transfer 
pengeta-
huan? 

Competence trust 
memiliki pengaruh 
lebih besar terhadap 
transfer pengetahuan 
tacit dibandingkan 
dengan benevolence 
trust.   

Kekuatan: penelitian ini 
dapat menjelaskan 
dengan baik pengaruh 
competence dan 
benevolence trust 
terhadap transfer 
pengetahuan tacit.  

  
Kelemahan: penelitian 
ini mengukur pengaruh 
trust yang dibangun oleh 

dua individu anggota tim 
terhadap transfer 
pengetahuan, 
 

Dhanaraj 
dkk 
(2004). 

Bagaimana 
trust 
menggerakka
n transfer 
pengetahuan 
dan 
berdampak 
pada kinerja  
perusahaan? 

Trust memiliki 
pengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
pada transfer 
pengetahuan tacit 
namun tidak 
signifikan terhadap 
transfer pengetahuan 
eksplisit,  

Transfer 
pengetahuan eksplisit 
memiliki pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kinerja 
perusahaan, namun 
pengetahuan tacit 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana trust mampu 
menggerakkan transfer 
pengetahuan yang 
berdampak pada kinerja 
perusahaan.  
 
Kelemahan dalam 
penelitian ini terletak 
pada 
kekurangmampuannya 
menjelaskan bagaimana 
pengaruh transfer 
pengetahuan tacit 
terhadap peningkatan 
kinerja perusahaan.  



PENDEKATAN ALTERNATIF PENINGKATAN KINERJA PRODUK 
Studi pada IKM Mebel Ekspor Jepara 

100 

Peneliti Masalah Hasil Temuan Kekuatan/Kelemahan  

tidak berpengaruh 
positif dan signifikan.  
 

 
 

Rhodes 
dkk 
(2008) 

Bagaimana 
trust mampu 
menggerakka
n transfer 
pengetahuan 
yang 
berdampak 
pada kinerja 
perusahaan? 

Trust memiliki 
pengaruh signifikan 
terhadap transfer 
pengetahuan 

 Transfer 
pengetahuan memiliki 
pengaruh signifikan 
terhadap kinerja 
perusahaan. 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
pengaruh trust terhadap 
transfer pengetahuan, 
yang berdampak pada 
kinerja perusahaan. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini  menggunakan 
ukuran kinerja yang 
belum dapat 
menjelaskan kinerja 
keberhasilan transfer 
pengetahuan sebagai 
aktivitas inovasi. 
 

Yli-
Renko, 
dkk 
(2001). 

Bagaimana 
transfer 
pengetahuan 
meningkatkan 
kinerja 
perusahaan? 

Transfer 
pengetahuaan pada 
perusahaan yang 
berbasis teknologi 
memiliki pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kinerja 
perusahaan.  

 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
dampak transfer 
pengetahuan yang 
terkait dengan 
konsumen terhadap 
kinerja perusahaan.  
 
Kelemahan: penelitian 
ini menggunakan ukuran 
kinerja yang belum 
dapat menjelaskan 
kinerja keberhasilan 
transfer pengetahuan 
sebagai aktivitas 
inovasi. 
 

Lufio dkk 
(2009). 

Bagaimana 
transfer 
pengetahuan 
meningkatkan 
kinerja 
perusahaan? 

Transfer 
pengetahuan tacit 
memiliki pengaruh 
lebih besar dibanding 
transfer pengetahuan 
eksplisit terhadap 
kinerja perusahaan. 
 
 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana tranfer 
pengetahuan 
berpengaruh terhadap 
kebaruan produk. 
 
Kelemahan: kinerja yang 
digunakan masih 
bersifat keuangan 
sehingga tidak dapat 
menjelaskan kebaruan 
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Peneliti Masalah Hasil Temuan Kekuatan/Kelemahan  

produk dengan baik. 
struktural. 
 
 
 
 

Järvenpä
ä dan 
Immonen 
(2009) 

Bagaimana 
trust 
menggerak-
kan transfer 
pengeta- 
huan? 

Trust memiliki 

pengaruh yang 
signifikan terhadap 
transfer pengetahuan 
tentang teknologi. 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana trust 
mempengaruhi transfer 
pengetahuan teknologi. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini tidak memisahkan 
antara pengetahuan 
eksplisit dan tacit, pada 
pengetahuan teknologi 
yang ditransfer.  
 

Bakker 
dkk 
(2006). 

Bagaimana 
trust 
berpengaruh 
terhadap 
transfer 
pengetahuan 
pada 
pengembang
an produk 
baru? 

Trust tidak memiliki 
pengaruh positif 
terhadap transfer 
pengetahuan dalam 
pengembangan 
produk baru.  

 

Kelemahan dalam 
penelitian ini terkait 
dengan 
ketidakmampuan trust 

menjelaskan bagaimana 
anggota perusahaan 
melakukan transfer 
pengetahuan.  

 
 
 

Mu dkk 
(2008). 

Bagaimana 
trust 
menggerak-
kan transfer 
pengetahuan 
dan 
pembelajaran 
yang 
berdampak 
terhadap 
kinerja 
perusahaan? 

Trust berpengaruh 
secara positif dan 
signifikan terhadap  
transfer pengetahuan 
dan pembelajaran.  

 
Trust mampu 
membuat 
pengetahuan 
dibagikan secara 
efisien, dimana 
semakin tinggi trust 
semakin efisien aliran 
ilmu pengetahuan.  
 
  

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana  
trust mendorong transfer 
pengetahuan dan 
mekanisme belajar 
perusahaan yang 
berdampak pada kinerja 
perusahaan.  
 
Kelemahan: penelitian 
ini adalah  
menggunakan kinerja 
keuangan bukan kinerja 
produk yang merupakan 
kinerja riil dari transfer 
pengetahuan dan 
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Peneliti Masalah Hasil Temuan Kekuatan/Kelemahan  

pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
  

Politis 
(2003. 

Bagaimana 
trust 
berpengaruh 
terhadap 
transfer 
pengetahuan 
dan 
pembelajaran 
sebagai 
aktivitas 
inovasi 
perusahaan? 

Benevolence trust 
memiliki pengaruh 
yang signifikan 
terhadap transfer 
pengetahuan dan 
pembelajaran.  

 

 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana  
benevolence trust 
memfasilitasi terjadinya 
pembelajaran dan 
transfer pengetahuan. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini tidak menggunakan 
trust pimpinan terhadap 

karyawan untuk 
menggerakkan transfer 
pengetahuan dan 
pembelajaran.  
 

Greve 
(2007) 

Bagaimana 
pembelajaran 
meningkatkan 
inovasi 
perusahaan. 

Pembelajaran 
memiliki pengaruh 
yang positif terhadap 
peningkatan  inovasi 
perusahaan. 

 

Kelemahan: penelitian 
ini tidak menggunakan 
pembelajaran eksploratif 
sebagai aktivitas riil 
inovasi, dan kinerja 
produk sebagai kinerja 
riil aktivitas inovasi. 
 

Gima 
dan 
Murray 
(2007). 

Bagaimana 
trust mampu 
menggerak-
kan 
pembelajaran 
yang 
berdampak 
pada kinerja 
produk?  

Trust menggerakkan 
pembelajaran  yang 
berpengaruh 
terhadap peningkatan 
kinerja produk.  

 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana 
pembelajaran 
mendorong perusahaan 
ke arah perbaikan 
dramatis kinerja 
produknya. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini tidak fokus pada 
pembelajaran eksploratif 
sebagai inti aktivitas 
inovasi, dan 
menggunakan dimensi 
keuangan untuk kinerja 
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Peneliti Masalah Hasil Temuan Kekuatan/Kelemahan  

produknya.  
 

Martinke
naite 
(2011) 

Bagaimana 
transfer 
pengetahuan 
dan 
pembelajaran 
berpengaruh 
terhadap 
peningkatan 
kinerja 
perusahaan? 

Transfer 
pengetahuan dan 
pembelajaran 
memiliki pengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap kinerja 
perusahaan. 
   
 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana transfer  
pengetahuan dan 
pembelajaran 
berpengaruh terhadap 
kinerja perusahaan. 
 
Kelemahaan: penelitian 
ini adalah tidak 
membedakan antara 
transfer pengetahuan 
eksplisit dan tacit, dan 

memakai ukuran kinerja 
keuangan yang tidak 
menggambarkan kinerja 
aktivitas inovasi secara 
riil. 
 

Hernaus 
dkk 
(2010), 

Bagaimana 
pembelajaran 
berpengaruh 
pada 
peningkatan 
kinerja 
perusahaan? 

Pembelajaran 
berpengaruh positif 
terhadap kinerja 
perusahaan.  

 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan  
bagaimana perusahaan 
yang mengembangkan 
proses pembelajaran 
secara kontinyu dapat 
meningkatkan kinerja 
mereka. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini menggunakan kinerja 
keuangan sehingga 
hasil dari proses 
pembelajaran tidak 
dapat dijelaskan dengan 
baik. 
 

Poumara
s dan 
Lazakido
u (2008). 

Bagaimana 
trust 
menggerakka
n daya 
inovasi? 

Trust memiliki 

pengaruh yang positif 
dan signifikan 
terhadap daya 
inovasi. 

 

 

 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana trust menjadi 
lem pengikat yang 
menggerakkan daya 
inovasi. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini menggunakan obyek 
penelitian tim virtual, 
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Peneliti Masalah Hasil Temuan Kekuatan/Kelemahan  

sehingga dampak trust 
terhadap daya inovasi 
tidak dapat menjelaskan 
secara konkrit hubungan 
antara trust dengan 
daya inovasi. 
 

Ellonen 
dkk 
(2008) 

Bagaimana 
trust 
mempengaru
hi daya 
inovasi 
perusahaan? 

Trust berpengaruh 
secara signifikan 
terhadap daya inovasi 
perusahaan yang 
terdiri dari daya 
inovasi produk, 
perilaku, stratejik dan 
proses.   

 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana  
Trust berperan terhadap 

daya inovasi ketika 
hirarki perusahaan tidak 
berjalan dengan baik. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini belum mengkaji 
integrity trust untuk 
menjelaskan peran trust 

terhadap daya inovasi 
lebih detail. 
 

Golipour 
dkk 
(2010) 

Bagaimana 
trust berperan 
terhadap 
pemberdayaa
n daya 
inovasi? 

Trust pimpinan 

perusahaan terhadap 
karyawannya memiliki 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pemberdayaan daya 
inovasi perusahaan.  
 
 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana trust 
pimpinan perusahaan 
terhadap karyawannya 
meningkatkan daya 
inovasi secara efektif. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini tidak membedakan 
antara  
competence, 
benevolence dan 
integrity trust, dalam 
mengukur dampak trust 
terhadap daya inovasi. 
 

Panayad
es dan 
Lun 
(2009) 

Bagaimana 
trust 
berpengaruh 
terhadap 
daya inovasi 
yang 
berdampak 
pada 
peningkatan 

Trust berpengaruh 
positif terhadap daya 
inovasi perusahaan, 
yang berdampak 
pada peningkatan 
kinerja rantai nilai 
perusahaan.  

 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana trust 
menggerakkan daya 
inovasi yang berdampak 
pada kinerja 
perusahaan. 
 
Kelemahan: penelitian 
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kinerja rantai 
nilai 
perusahaan? 

ini menggunakan kinerja 
keuangan untuk 
mengukur rantai nilai 
perusahaan, bukan 
kinerja produk yang 
mengukur kinerja hasil 
akhir dari daya inovasi. 
 

Luk dkk 
(2008) 

Bagaimana 
daya inovasi 
berpengaruh 
terhadap 
kinerja bisnis 
perusahaan? 

Daya inovasi memiliki 
dampak positif 
terhadap kinerja 
bisnis 

 

 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana daya inovasi 
mempengaruhi kinerja 
bisnis yang diukur 
dengan keuangan. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini masih menggunakan 
tolok ukur keuangan, 
yang tidak 
menggambarkan 
dengan baik kinerja 
yang dihasilkan dari 
pemberdayaan daya 
inovasi.  
 

Man 
(2010) 

Bagaimana 
pengaruh 
daya inovasi 
terhadap 
kinerja 
perusahaan 
yang berbasis 
teknologi? 

Daya inovasi muncul 
dalam siklus produksi 
perusahaan ketika 
menghasilkan produk 
baru.  

Daya inovasi tidak 
berdampak positif 
terhadap kinerja 
perusahaan yang 
berbasis teknologi 

Kekuatan penelitian ini 
adalah kemampuannya 
untuk menjelaskan 
bagaimana daya inovasi 
berdampak pada siklus 
produksi, biaya 
produksi, desain produk 
dll. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini menggunakan ukuran 
kinerja keuangan, 
akibatnya daya inovasi 
tidak memiliki dampak 
positif terhadap kinerja 
perusahaan.  
 

Verhees 
dan 
Muelend
berg 
(2004) 

Bagaimana 
daya inovasi 
berpengaruh 
terhadap 
kinerja 
perusahaan? 

Daya inovasi memiliki 
pengaruh positif 
terhadap kinerja 
perusahaan.  

Bagi industri kecil 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana 
pemberdayaan daya 
inovasi dapat 
meningkatkan kinerja 
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keberadaan daya 
inovasi ini sangat 
dibutuhkan dalam 
meningkatkan kinerja 
perusahaan.  

perusahaan. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini menggunakan kinerja 
keuangan, sehingga 
dampak riil daya inovasi 
tidak mudah untuk 
diukur. 
 

Tien dan 
Lie 
(2007). 

Bagaimana 
daya inovasi 
produk 
berdampak 
pada 
peningkatan 
keunggulan 
produk? 

Daya inovasi produk 
akan mampu 
mengarahkan 
perusahaan pada 
keunggulan produk. 
 
 

Kekuatan: penelitian ini 
mampu menjelaskan 
bagaimana daya inovasi 
produk dapat 
mengarahkan 
perusahaan untuk 
meningkatkan 
keunggulan produk 
mereka. 
 
Kelemahan: penelitian 
ini menggunakan ukuran 
kinerja produk baru, 
yang belum mengarah 
pada  
keunggulan produk 
dibanding pesaing dan 
kesesuaian produk 
dengan kebutuhan 
konsumen. 
 

 

Model Konseptual 

Berdasarkan pada hipotesis-hipotesis yang diajukan di atas yang 

terkait dengan hubungan kausal antara trust yang dibangun melalui 

modal sosial struktural dan solidaritas, dengan daya dan aktivitas 

inovasi (pembelajaran eksplorasi dan transfer pengetahuan), yang 

berdampak pada peningkatan kinerja produk, penelitian ini 

mengembangkan suatu model konseptual yang dapat dilihat pada 

gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.1 
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