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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Inovasi telah menjadi elemen penting dalam keberhasilan masyarakat. 

Menurut Universitas Cornell, INSEAD (Institut Europeen d'Administration des 

Affaires), dan World Intellectual Property Organization (WIPO) (2019), tercatat 

bahwa pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan. Pertumbuhan 

produktivitas berada pada rekor terendah. Perang dagang sedang terjadi dan 

menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Di tengah perspektif yang suram, inovasi 

telah menjadikan dunia usaha lebih optimis. Terlepas dari ketidakpastian ekonomi, 

pengeluaran untuk melakukan inovasi telah tumbuh dan meningkat.  

Berdasarkan data World Bank (2019), nilai pengeluaran research and 

development (R&D) per Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih jauh 

dibawah rata-rata pengeluaran R&D per PDB dunia. Rata-rata pengeluaran R&D 

per PDB dunia mencapai 2,22 persen pada tahun 2019. Sementara itu, nilai 

pengeluaran R&D per PDB Indonesia pada tahun 2018 hanya 0,27 persen. Nilai 

ini meningkat dari 0,24 persen pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan 

peningkatan peringkat indeks inovasi global Indonesia. Berdasarkan indeks 

inovasi global yang dirilis WIPO ini, Indonesia menempati urutan ke-85 dari 129 

negara pada tahun 2018 dan 2019. Peringkat indeks inovasi ini naik 2 tingkat 

dibanding tahun 2017 yang berada di posisi ke-87.  

Berdasarkan publikasi Statistik Karakteristik Usaha Tahun 2019, 

usaha/perusahaan yang mengembangkan inovasi hanya 11,65 persen dari total 
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8300 target sampel Survei Statistik Karakteristik Usaha di Indonesia. Sementara 

usaha/perusahaan yang memperkenalkan inovasi adalah 21,78 persen. Sebaliknya, 

usaha/perusahaan yang menghentikan inovasi adalah 3,13 persen. Sisanya adalah 

usaha/perusahaan yang tidak berinovasi, yaitu sebesar 63,44 persen (BPS, 2019b). 

Gambar 1.1 dibawah ini menyajikan data persentase usaha/ perusahaan yang aktif 

berinovasi berdasarkan klasifikasi persentase pengeluaran inovasinya. 

Sumber:  Badan Pusat Statistik (2019) 

 

Gambar 1.1 Persentase Jumlah Usaha yang Aktif Berinovasi Berdasarkan 

Persentase Pengeluaran Inovasi terhadap Total Pengeluaran Usaha  

di Indonesia, 2019 

 

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa pada usaha-usaha yang 

aktif berinovasi, usaha yang memiliki persentase pengeluaran inovasi antara 10 

persen s.d. kurang dari 25 persen adalah sebesar 40,30 persen. Persentase usaha 

pada kelompok ini merupakan yang terbesar dari seluruh usaha yang aktif 

berinovasi. Kelompok pengeluaran inovasi yang terbanyak kedua adalah yang 

kurang dari 5 persen yaitu sebesar 28,87 persen usaha. Usaha yang pengeluaran 

inovasinya lebih besar dari 25 persen memiliki persentase terkecil, yaitu sebesar 
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15,13 persen dari total usaha yang aktif berinovasi. Dapat disimpulkan bahwa, 

dari 11,65 persen usaha yang berinovasi, hanya sedikit usaha yang pengeluaran 

inovasinya diatas 25 persen. Mayoritas usaha di Indonesia tidak berinovasi untuk 

meningkatkan kinerja bisnis. Padahal dijabarkan  bahwa manfaat utama yang 

dirasakan unit usaha yang melakukan inovasi adalah peningkatan pendapatan 

usaha. Selain itu, manfaat lain yang dirasakan dari adanya inovasi adalah dapat 

menghemat biaya serta keunggulan kompetitif lainnya (BPS, 2019b). 

Perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia 

seharusnya memandang pentingnya inovasi di era globalisasi saat ini. Semua 

aspek seperti pemasaran, perangkat lunak, pelatihan tenaga kerja, R&D, 

permesinan, desain, dan manajemen semakin membutuhkan inovasi. Selain itu, 

perdagangan internasional dan rantai perdagangan global didominasi oleh 

pengembangan standar internasional. Saat ini, inovasi telah menjadi keharusan 

dalam pencapaian kemajuan ekonomi (Universitas Cornell, INSEAD, dan WIPO, 

2015). Inovasi dianggap sebagai faktor puncak kesuksesan pada ketatnya 

persaingan ekonomi global. Perspektif inovasi menggambarkan kesempatan masa 

depan yang jelas (Rajapathirana dan Hui, 2018). 

Dunia usaha saat ini semakin berat menghadapi tantangan karena 

konsumen lebih selektif terhadap produk yang lebih berkualitas, harga murah, 

serta peka terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman. Pada banyak 

perusahaan, kondisi sosial dan kemajuan teknologi informasi akan meningkatkan 

jumlah pesaing-pesaing baru dari luar negeri. Pesaing-pesaing baru ini cenderung 

lebih produktif karena sumber daya manusianya memiliki wawasan, pendidikan, 
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keahlian teknik, serta akses teknologi informasi yang lebih mutakhir. Inovasi 

merupakan sumber kesuksesan dan ketahanan perusahaan yang paling mendasar 

dan utama, pada lingkungan usaha yang kompetitif, kompleks, dan berteknologi 

tinggi (Abbing, 2010). 

 

 

Sumber:  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  

Kementerian Hukum dan HAM (2019) 

 

Gambar 1.2 Jumlah Paten Terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2017-2019 

 

Merujuk pada data Kementerian Hukum dan HAM (2019) sesuai Gambar 

1.2 di atas, permohonan paten dalam negeri di Indonesia pada tahun 2019 

berjumlah 2.081 paten dan 639 paten sederhana. Pada tahun yang sama, 

permohonan paten dari luar negeri (Patent Cooperation Treaty/PCT yang 

terdaftar pada WIPO) yang didaftarkan di Indonesia jumlahnya 8.149 paten. 

Kesenjangan data jumlah pendaftaran paten dari dalam negeri dan luar negeri ini 

menunjukkan jumlah inovasi produk dalam negeri masih jauh di bawah jumlah 
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inovasi dari luar negeri. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa pasar 

domestik Indonesia saat ini  masih dikuasai asing.  

Strategi inovasi telah menjadi faktor penting dalam industri terutama 

untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Dengan 

demikian, proses inovasi bertujuan untuk mengurangi pengeluaran biaya dan 

meningkatkan produktivitas perusahaan. Inovasi pada proses produksi juga 

membantu meningkatkan mutu dan nilai produk tersebut sehingga kinerja 

perusahaan menjadi lebih optimal (Tidd, dkk, 2005). Banyaknya keunggulan dari 

penerapan inovasi menyebabkan berbagai pihak melakukan studi mengenai 

inovasi, baik itu tingkat akademisi, lembaga non profit, perusahaan, hingga tigkat 

pemerintahan/ negara. 

Banyak negara Eropa melakukan survei tentang inovasi karena urgensi 

penelitian tentang inovasi bisnis. Urgensi ini menangkap indikator output dari 

inovasi selain paten, seperti pengenalan produk baru, persentase penjualan yang 

timbul dari produk baru, proses dan perubahan organisasi, persentase penjualan 

produk baru yang digunakan dalam industri, dan distribusi produk. Dari hasil 

survei-survei tentang inovasi ini, banyak peneliti dari berbagai negara yang 

melakukan penelitian terkait inovasi, faktor yang mempengaruhinya, maupun 

perannya dalam perekenomian (Kleinknecht, dkk, 2002).  

Penelitan terkait inovasi yang ada di Indonesia umumnya membahas 

tentang dampak inovasi terhadap kinerja bisnis. Beberapa penelitian yang 

terdahulu membahas tentang inovasi pada usaha menengah kecil sektor 

manufaktur (Soleh, 2008),  pada usaha kecil menengah industri pakaian 
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(Supranoto, 2009), pada usaha kecil menengah industri ukiran kayu (Asashi dan 

Sukaatmadja, 2017), dan pada industri batik (Sulistiyani dan Azizah, 2017). 

Mayoritas penelitian tentang inovasi di Indonesia memiliki cakupan usaha mikro 

kecil menengah, baik itu satu sektor, subsektor atau dengan cakupan yang lebih 

kecil lagi. Selain itu, penelitian yang telah ada umumnya membahas inovasi di 

tingkat daerah, bukan secara nasional.  Oleh karena itu, penelitian ini berusaha 

menganalisis inovasi UMB di Indonesia secara keseluruhan sektor ekonomi. 

Penelitian ini mencoba menggali potensi inovasi yang ada di Indonesia. 

Saat ini, belum ditemukan adanya penelitian di Indonesia yang menelaah 

perbandingan determinan inovasi di Indonesia berdasarkan klasifikasi lapangan 

usaha (sektor ekonomi). Terlebih lagi jika studi tersebut berfokus pada usaha 

berskala menengah dan besar. Oleh karena itu, penelitian ini akan berusaha 

mengkaji topik tersebut. 

Berdasarkan ketersediaan data, penelitian ini akan  menganalisis tentang 

pengaruh penelitian dan pengembangan (R&D), pelatihan tenaga kerja, internet, 

hak atas kekayaan intelektual, kemitraan, persiapan pengembangan usaha, serta 

skala usaha terhadap inovasi perusahaan/usaha menengah besar di Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan mampu menelaah determinan inovasi dari setiap sektor 

ekonomi agar usaha menengah besar mampu menghadapi persaingan yang ketat 

dalam  perekonomian global. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pengaruh 

tipe-tipe inovasi terhadap prospek usaha. 
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1.2  Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh penelitian dan pengembangan (R&D), pelatihan tenaga 

kerja, internet, hak atas kekayaan intelektual, kemitraan, persiapan pengembangan 

usaha, serta skala usaha terhadap inovasi usaha menengah besar di Indonesia?  

2. Bagaimana pengaruh variabel inovasi proses, inovasi produk, inovasi 

pemasaran, dan inovasi manajerial/organisasional terhadap prospek usaha 

menengah besar sektor-sektor utama   di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh penelitian dan pengembangan (R&D), pelatihan 

tenaga kerja, internet, hak atas kekayaan intelektual, kemitraan, persiapan 

pengembangan usaha, serta skala usaha terhadap inovasi usaha menengah besar di 

Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel inovasi proses, inovasi produk, inovasi 

pemasaran, dan inovasi manajerial/organisasional terhadap prospek usaha 

menengah besar sektor-sektor utama   di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana pembelajaran untuk 

mengaplikasikan ilmu ekonomi yang sudah dipelajari yang dikaitkan dengan 
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pekerjaan penulis sebagai seorang statistika di bagian Seksi Statistik Distribusi 

kantor Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun Seksi Statistik Distribusi BPS belum 

lama ini menjadi koordinator kegiatan Sensus Ekonomi 2016-Lanjutan Pendataan 

Usaha Menengah Besar (UMB) dan Usaha Menengah Kecil (UMK) pada tahun 

2017. Menggunakan mikrodata yang dirilis Direktorat  Diseminasi Statistik, 

penulis bermaksud menganalisis data usaha menengah besar hasil dari sensus 

tersebut. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi 

positif dalam bidang pekerjaan penulis maupun di kampus tempat penulis 

menimba ilmu. 

2. Bagi pemangku kebijakan (stakeholder), khususnya Kementerian Ekonomi, 

Kementerian Perdagangan, BUMN, Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian 

Hukum dan HAM, dan institusi terkait lainnya, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dalam mengevaluasi dan mengambil 

kebijakan-kebijakan yang dirasa perlu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi. 

3. Bagi pelaku usaha, diharapkan penelitian ini dapat menjadi kajian ekonomi 

yang bermanfaat guna meningkatkan performa bisnis yang ditekuni. 

4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

1.5  Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengangkat tema 

determinan inovasi pada sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Objek penelitian ini 

adalah usaha menengah besar hasil dari Sensus Ekonomi 2016-Lanjutan 
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Pendataan Usaha Menengah Besar (UMB) dan Usaha Menengah Kecil (UMK) 

yang dilaksanakan pada tahun 2017. Data usaha menengah besar yang digunakan 

dalam penelitian ini diklaim merupakan data populasi perusahaan/usaha 

menengah besar yang ada di Indonesia, namun tidak termasuk sektor pertanian, 

jasa pemerintahan, dan jasa rumah tangga. 

1.6  Sistematika Tesis 

Pembahasan dalam proposal tesis ini akan dibagi menjadi tiga bab, yaitu : 

Bab I, Pendahuluan. Menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup 

masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, serta sistematika tesis. 

Bab II, Tinjauan Pustaka. Menguraikan tentang landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka konseptual, dan pengembangan hipotesis dan model analisis. 

Membahas mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang 

meliputi teori tentang inovasi, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi, serta 

hasil penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.  

Bab III, Metode Penelitian. Menerangkan mengenai jenis penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, objek penelitian, dan 

teknik analisis data.  

Bab IV,  Hasil dan Pembahasan.  Menjabarkan gambaran umum mengenai 

karakteristik objek penelitian berdasarkan variabel-variabel penelitian, analisis 

model penelitian serta kaitannya dengan hipotesis penelitian. 

Bab V, Penutup. Merangkum simpulan hasil penelitian, implikasi penelitian, 

keterbatasan, serta saran untuk penelitian selanjutnya. 
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