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Pengajar

Dosen :
• SUGIARTO
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Prosentase Penilaian

� UTS 20 %
� UAS 20 %
� Tugas Business Plan 15 %

Business Fair 30 %
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� Business Fair 30 %
� Kehadiran 15 %



Silabus
• Pendahuluan : Kenapa perlu berwirausaha, Peranan 

bisnis dalam masyarakat
• Perilaku kewirausahaan
• Inovasi + Kreatifitas
• Peluang usaha baru
• Strategi bersaing
• Pemasaran
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• Pemasaran
• Keuangan
• SDM + Orgnisasi
• Teknik + Operasi
• Badan hukum
• Etika bisnis
• Kebiasaan manusia efektif
• Perencanaan bisnis



Textbook
• Budi Praptono, Tunggul, “Diktat 

Inovasi & Kewirausahaan”, STT 
Telkom

• Covey Stephen R.J, “The Seven Habit 
of Highly Effective People”, A. 
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of Highly Effective People”, A. 
Feresisde  Book Simon & Schuster

• Semua materi yang mendukung 
inovasi & kewirausahaan



Kontrak Kuliah

• Terlambat 15 menit dari Dosen masuk 
maka Dosen berhak melarang ikut 
perkuliahan

• Dosen berhak mengeluarkan mahasiswa 
yang membuat keributan dikelas
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yang membuat keributan dikelas
• Segala bentuk kecurangan tidak ditolerir
• Mengerjakan UTS, tugas, business fair 

dan UAS dengan baik maka dijamin 
LULUS



Inovasi & 
Kewirausahaan 

Pendahuluan
Kenapa perlu berwirausaha? 
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Kenapa perlu berwirausaha? 
Peranan bisnis dalam masyarakat



WIRAUSAHA ? 
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Pandangan Umum Orang 
Indonesia : perintis dan pemilik 

usaha



Menurut Kamus Bahasa 
Indonesia
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Indonesia
Orang yang pandai atau berbakat mengenai 

produk baru, menentukan cara produksi baru, 
menyusun operasi pengadaan produk baru, 
memasarkannya, seta mengatur permodalan 

operasinya



KEWIRAUSAHAAN

• ENTREPRENEUR = WIRAUSAHA
• Kenapa seseorang berwirausaha :

- Penghasilan dari tempat kerja tidak 
mencukupi 
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mencukupi 
- Lapangan pekerjaan terbatas
- Merupakan pilihan/keputusan/cita-
cita/keinginan yang kuat
- Dimulai dengan penyaluran hobi



Alasan menjadi Wirausaha

• Ingin lebih kaya secara materi “tetapi 
harus dikembangkan untuk ibadah”

• Ingin lebih bebas
• Ingin mewujudkan impiannya
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• Ingin mewujudkan impiannya
• Kepepet



Kenapa Perlu Kewirausahaan ?

• Masih terlalu sedikit yang terjun di bidang 
usaha (Mc. Clealend: idealnya 2% dari 
jumlah penduduk, Indonesia masih kurang 
dari 400.000)

• Lingkungan, khususnya budaya kurang 
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• Lingkungan, khususnya budaya kurang 
mendukung

• Masih sangat sedikit alumni PT. Yang 
tertarik di bidang usaha



5 Ciri seorang Wirausaha

• Berani mengambil resiko
• Menyukai tantangan
• Punya daya tahan yang tinggi
• Punya visi jauh ke depan
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• Punya visi jauh ke depan
• Selalu berusaha memberi yang terbaik



Kewirausahaan Perlu Diajarkan
di PT. “Termasuk STTTelkom”
• Apresiasi terhadap pemahaman dan 

peminatan profesi wirausaha sangat 
minim
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• Untuk mencetak pengusaha yang punya 
idealisme dan keahlian yang tinggi; yang 
pada akhirnya akan mencetak lapangan 
kerja 



Prospek Untuk Jadi Pengusaha ?

• Mc Clealend : negara akan berkembang 
kalau sekitar 2% Penduduknya adalah jadi 
pengusaha; sehingga Indonesia perlu, 
kurang lebih 4 jt-an (sekarang baru sekitar 
400 rb-an)
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400 rb-an)
• Kenapa memperebutkan, yang sedikit 

peluangnya atau pesaingnya banyak? 
(DPR, Pegawai Negeri, Pejabat 
Pemerintah, dll)



Kewirausahaan
• Pada Tahun 70-an istilah “Wiraswasta” sangat populer di 

Indonesia

• Wiraswasta ?  : 
– “wira”, “swa” dan  “sta”

• Wira = berani
• Swa = sendiri
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• Swa = sendiri
• Sta  = berdiri

– “wira” dan  “swasta”
• Wira = berani
• swasta=non-pemerintah

Wiraswasta berarti orang yang memiliki sifat-sifat keberanian, keutamaan, 
keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan 

sendiri



Kewirausahaan

• Dalam teori ekonomi modern pengusaha dibagi 
menjadi 2:wiraswasta dan wirausaha

• Wirausaha, asal kata : 
– “wira” dan  “usaha”

• Wira = berani
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• Wira = berani
• Usaha=kegiatan

• Wirausaha adalah pelaku utama dalam 
pembangunan ekonomi dengan fungsinya 
sebagai pelaku inovasi atau pencipta kreasi-
kreasi baru



Entrepreneurship -Intrapreneurship

• Entrepreneurship=kewirausahaan adalah proses 
penciptaan nilai lewat pengakuan terhadap peluang  
bisnis, manajemen pengambilan risiko yang sesuai 
dengan peluang yang ada, dan lewat ketrampilan 
komunikasi dan manajemen untuk memobilisasi 
manusia, keuangan, dan sumberdaya yang diperlukan 
untuk membawa sebuah proyek sampai berhasil. (peter 
kilby, Entrepreneurship and Economic Development, NY, 
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kilby, Entrepreneurship and Economic Development, NY, 
1971)

• Entrepreneur=wirausaha=pelaku

• Intrapreneurship adalah membangun dan 
mempertahankan jiwa kewirausahaan dalam diri 
karyawan pada suatu perusahaan



Yang diberikan oleh wirausaha

• Produk baru atau jasa baru
• Lapangan kerja baru
• Lingkungan kerja yang kreatif
• Metoda baru untuk melakukan kegiatan 
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• Metoda baru untuk melakukan kegiatan 
bisnis

• Bentuk baru penciptaan bisnis



Tujuan Pokok Kewirausahaan

• Membengun karakter, jiwa, semangat dan nilai-nilai 
kewirausahaan (entrepreneurship) untuk 
menciptakan atau membuat sesorang yang ingin 
bergerak dalam bidang bisnis, sebagai wirausaha 
(entrepreneur).
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“the siprit of entrepreneurship” bukan semangat untuk 
cepat kaya, namun harus didasari semangat untuk 
menghasilkan kontribusi yang memberikan solusi 

bagi masyarakat
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Indonesia ?

• Jumlah Penduduk > 200jt (5 besar dunia)
• Luas wilayah & Kekayaan Alam (10 besar 

dunia)
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Seharusnya ?
Indonesia minimal 10 besar dunia (ekonomi, 

teknoogi, olah raga, seni dan sastra)



Potret Singkat Kemiskinan di 
Indonesia
• Sebelum masa krisis tahun 1997, menjadi salah satu model dimana 

pertumbuhan yang cukup tinggi rata-rata 7% per tahun.
• Berdasarkan data Bappenas, dalam kurun waktu 1976-1996 jumlah 

penduduk miskin di negeri ini mengalami penurunan yang berarti. 
• Jika pada tahun 1976 jumlah penduduk miskin mencapai 54,2 juta jiwa atau 

sekitar 40% dari total penduduk, maka pada tahun 1981 jumlah penduduk 
miskin telah dapat diturunkan menjadi 40,6 juta jiwa atau hampir 27% dari 
total penduduk. Angka ini terus menurun, sehingga pada tahun 1990 jumlah 
penduduk miskin telah kembali menurun menjadi sekitar 27 juta jiwa atau 
15% dari total penduduk. Dan pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin 
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15% dari total penduduk. Dan pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin 
turun menjadi 22,5 juta jiwa atau sedikit di atas 11%. 

• Di penghujung tahun 1997, kita mengalami krisis yang sungguh parah yang 
mengakibatkan jumlah penduduk miskin membengkak kembali, sehingga 
pada tahun 1998 menjadi hampir 50 juta jiwa atau 24% dari jumlah 
penduduk.



Kenyataan : 10 besar dunia ?!

• Ekonomi : AS, Swedia, Jepang, Jerman 
(barat), Inggris, Eropa barat, Cina, 
beberapa negara Eropa, Arab, dll

• Teknologi : AS, Jepang, Inggris, Jerbar, 
Rusia, Perancis, Italia, Cina, Korea 
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Rusia, Perancis, Italia, Cina, Korea 
Selatan, Yahudi, dll



Sejarah kewirausahaan
• Periode Awal

– Terdapat wirausahawan pasif (sebagai pemilik modal) dan 
wirausahawan aktif (sebagai pedagang)

• Periode Pertengahan
– Wirausahawan adl seorang aktor dan manajer projek industri 

(seperti arsitek, kontraktor)
• Abad ke 17

– Wirausahawan = pengambil resiko “membeli pada harga tertentu 
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– Wirausahawan = pengambil resiko “membeli pada harga tertentu 
dan menjual pada harga tidak tentu, oleh karena itu mereka 
menghadapi resiko”

• Abad 18
– Ada capital users *entrepreneur* dan capital venture

• Abad 19 dan 20
– Wirausaha adalah inovator



Inovasi 
INOVATION
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INOVATION



Asal Kata Inovasi/Innovation
� Inovasi atau innovation berasal dari kata 

to innovate yang mempunyai arti 
membuat perubahan atau 
memperkenalkan sesuatu yang baru.

� Kata INOVATION memiliki akar kata :
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In + nov + a[te] + tion
[in]troduction atau pengenalan dari suatu
[Nov]elty atau keaslian, kepada masyarakat 

dengan mengaktifkan atau activa[-ate] 
sebuah process[-tion]



Definisi Inovasi (1)
� Knut Holt : proses yang mencakup 

penggunaan pengetahuan dan informasi yang 
relevan untuk menciptakan dan 
memperkenalkan sesuatu (produk, proses 
dan jasa) yang baru dan berguna.

� Drukcker : suatu alat untuk memanfaatkan 
perubahan sebagai peluang bagi bisnis yang 
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perubahan sebagai peluang bagi bisnis yang 
berbeda atau jasa yang berbeda.

� Regis Cabral (1998, 2003): elemen baru yang 
diperkenalkan dalam jaringan yang dapat 
mengubah, meskipun hanya sesaat, baik 
harganya, pelakunya, elemen-nya atau 
simpul dalam jaringan 



Definisi Inovasi (2)
� Kenichi Ohmae : Penyelesaian kreaktif untuk 

menggerakan “bottleneck”, sebuah 
kekurangan menjadi perbaikan terus-
menerus.

� George Freedman : inovasi sebagai proses 
implementasi ide-ide baru, dengan mengubah 
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implementasi ide-ide baru, dengan mengubah 
konsep kreatif menjadi kenyataan

� Joseph Schumpeter : Mengenalkan barang 
baru dimana para pelanggan belum 
mengenalnya atau kualitas baru dari sebuah 
barang



Definisi Inovasi (3)
�

Inovasi adalah 
Suatu kebaruan yang 
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Suatu kebaruan yang 
di-Realisasikan atau 
di-Implementasikan



5 Tipe Inovasi
� Inovasi produk; yang melibatkan pengenalan barang baru, 

pelayanan baru yang secara substansial meningkat. Melibatkan 
peningkatan karakteristik fungsi juga, kemampuan teknisi, mudah 
menggunakannya. Contohnya: telepon genggam, komputer, 
kendaraan bermotor, dsb; 

� Inovasi proses; melibatkan implementasi peningkatan kualitas 
produk yang baru atau pengiriman barangnya; 

� Inovasi pemasaran; mengembangkan metoda mencari pangsa 
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� Inovasi pemasaran; mengembangkan metoda mencari pangsa 
pasar baru dengan meningkatkan kualitas desain, pengemasan, 
promosi; 

� Inovasi organisasi; kreasi organisasi baru, praktek bisnis, cara 
menjalankan organisasi atau perilaku berorganisasi; 

� Inovasi model bisnis; mengubah cara berbisnis berdasarkan 
nilai yang dianut. 



Discovery, Invention dan Inovasi
� Discovery : penemuan sesuatu yang 

sebenarnya sesuatu itu telah ada 
sebelumnya, tetapi belum diketahui. 

� Contoh: perubahan pandangan dari geosentrisme 
menjjadi heliosentrisme dalam astronomi

� Invention : penemuan yang benar-benar baru 
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� Invention : penemuan yang benar-benar baru 
sebagai hasil kegiatan manusia.

� Contoh : penemuan Thomas Alva Edison (1847-
1931), yaitu penemuan perekam suara elektronik, 
penyempurnaan mesin telegram yang secara 
otomatis mencetak huruf mesin, mesin piringan 
hitam, dan pengembangan bola lampu pijar.

� Dalam inovasi tercakup discovery dan invensi



Dalam buku “The Medici Effect,” Frans Johansson menceritakan kisah tentang Eric 
Bonabeau. Alkisah, pada awal 1990an, Eric, seorang insinyur di France Telecom
bertemu dengan seorang ahli ekologi Guy Theraulaz di sebuah seminar. Guy 
bercerita, antara lain, bagaimana semut menemukan makanan. Semut, ternyata 
mampu menemukan jalur tercepat untuk mencapai sumber makanan. Bagaimana 
makhluk yang tidak memiliki intelegensia tersebut mampu melakukannya? Ternyata, 
awalnya pasukan semut akan disebar secara acak dan masing-masing semut akan 
mengeluarkan bau tubuh yang bisa dilacak oleh temannya. Jalur semut yang 
menemukan makanan tercepat akan memiliki bau yang lebih keras dibanding jalur 
lainnya karena jarak yang ditempuh lebih dekat. Bau yang lebih keras tersebut akan 
menarik perhatian semut-semut lainnya. Dengan semakin banyaknya semut-semut 
yang melewati jalur tersebut, bau yang tersebar di jalur tersebut semakin kuat. 
Demikianlah cara semut menemukan makanan dengan jalur terpendek.
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yang melewati jalur tersebut, bau yang tersebar di jalur tersebut semakin kuat. 
Demikianlah cara semut menemukan makanan dengan jalur terpendek.
Cerita tersebut langsung menginspirasi Eric. Dia melihat adanya hubungan antara 
cerita tentang semut tersebut dengan persoalan yang dihadapi industrinya, 
telekomunikasi. Teknik yang dipakai semut tersebut seharusnya bisa diaplikasikan 
untuk routing data telekomunikasi.
Karena perusahaannya tidak tertarik dengan ide Eric, akhirnya dia memutuskan 
untuk mengundurkan diri dan bergabung dengan Santa Fe Institute, yang 
merupakan tempat berkumpulnya para ahli yang ingin berkolaborasi dengan ahli dari 
bidang-bidang lain. Singkat cerita, dengan bantuan dari ahli-ahli bidang lain, Eric 
akhirnya berhasil mendirikan disiplin ilmu baru yang dinamakan swarm intelligence
yang merupakan bidang yang saat ini diminati oleh para ahli biologi dan komputer. 
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Inovasi dan Kreativitas (1) 
� Kreativitas adalah proses untuk menghasilkan 

asosiasi baru antara dua atau lebih konsep yang 
berbeda untuk melahirkan konsep baru yang belum 
ada sebelumnya.

� Untuk menghasilkan ide kreatif, pemakaian teknik-teknik 
seperti brainstorming mampu membantu menghasilkan 
puluhan ide dalam waktu relatif singkat.

� Inovasi tidak harus dilahirkan dari ide-ide kreatif, ide-

35

� Inovasi tidak harus dilahirkan dari ide-ide kreatif, ide-
ide kreatif sendiri juga belum tentu merupakan 
inovasi bila tidak bisa direalisasikan. 

� Untuk setiap hak paten yang menjadi produk, terdapat 
ratusan lainnya yang tersimpan rapat dalam bentuk dokumen

� untuk mewujudkan sebuah ide, mungkin dibutuhkan waktu 
bertahun-tahun. Proses inovasi harus melewati berbagai 
tantangan berat.



Inovasi dan Kreativitas  (2) 
� Proses untuk menghasilkan inovasi lebih sulit 

dan lebih panjang dibanding kreativitas.
� Kreativitas berfokus pada proses, sementara 

inovasi berfokus pada hasil. 
� Walau kadang keduanya bertautan, ada 

kalanya keduanya bisa berdiri sendiri. 
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kalanya keduanya bisa berdiri sendiri. 
� Inovasi membutuhkan lebih dari cara berpikir 

kreatif. Sering cara berpikir analitik dan 
sistemik juga dibutuhkan. Dengan kata lain, 
untuk menciptakan inovasi yang berhasil, 
yang dibutuhkan adalah cara berpikir 
holistik. 



Sekali Lagi Tentang Inovasi
� Inovasi BUKAN hanya ide baru, Penemuan 

baru, Hak Paten dll
� Inovasi adalah sesuatu (ide/penemuan/hak 

paten dll) yang diREALISASIKAN
� Inovasi dibutuhkan dalam segala bidang 
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kehidupan, termasuk bidang non-komersil. 

Indikator utama entrepreneur 
adalah adanya Inovasi.



Klasifikasi Inovasi
� Drucker : berdasarkan obyeknya

� Inovasi Teknologi (benda)
� Inovasi Sosial (bukan benda : kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dll)

� Bezt : berdasarkan derajat kebebasannya
� Radikal : perubahan yang mendasar (fenomena baru); ditemukannya 

teknologi digital, sehingga memungkinkan adanya bisnis multimedia
� Sistem : berhubungan dengan pembuatan fungsi (kegunaan) baru dengan 

merakit bagian-bagian dalam cara-cara baru. Contoh : Teknologi digital 
dikembangkan multimedia, fotografi, dll. Inovasi radikal seringkali menjadi 
kunci dari inovasi sistem.

� Inkremantal : melanjutkan pengembangan secara teknik dan aplikasi dari 
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� Inkremantal : melanjutkan pengembangan secara teknik dan aplikasi dari 
inovasi radikal dan sistem; yang kemampuannya ditingkatkan

� Thomas Robertson
� Inovasi Kontinu : kelompok produk baru yang membutuhkan tingkat belajar 

yang rendah dan paling sedikit perubahan pola konsumsinya, seperti mobil 
dengan model baru

� Inovasi Kontinu dinamis : kelompok produk baru yang membutuhkan tingkat 
belajar medium dan menimbulkan beberapa perubahan tingkat 
konsumsinya, seperti arloji digital, yang membutuhkan cara yang berbeda 
waktu membacanya

� Inovasi tidak kontinu : kelompok produk baru yang membutuhkan tingkat 
belajar tinggi untuk membentuk pola komsumsi yang baru, produk yang 
dihasilkan belum pernah ada sebelumnya, seperti DVD, Video Phone, dll.



Klasifikasi Inovasi Yang Sering 
Dipakai

� Product innovation versus process 
innovation

� Radical innovation versus 
incremental innovation
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incremental innovation
� Disruptive innovation versus 

sustaining innovation



Product innovation versus 
process innovation
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Product Innovation versus Process 
Innovation

� Inovasi produk adalah inovasi terhadap keluaran dari 
sebuah organisasi dalam bentuk produk yang bisa dilihat 
atau layanan yang bisa dinikmati. Sebagai contoh adalah 
obat-obatan baru, iPod, teknologi 3G, atau sekedar Post-It 
Notes. 

� Inovasi proses adalah inovasi yang dilakukan terhadap 
proses yang menghasilkan keluaran organisasi, misalnya 
inovasi terhadap supply chain perusahaan. 
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proses yang menghasilkan keluaran organisasi, misalnya 
inovasi terhadap supply chain perusahaan. 

� Banyak yang menganggap inovasi produk lebih penting 
dibanding inovasi proses, namun banyak inovasi proses 
yang berhasil meningkatkan daya saing sebuah 
perusahaan 

� Inovasi proses juga lebih sulit ditiru karena tidak kelihatan 
dari luar. Inovasi produk dan proses kadang terjadi 
bersamaan seperti pada kasus FedEx yang 
memperkenalkan produk dan proses baru dalam 
pengiriman dokumen.



Wal-Mart
� kita tidak membicarakan tentang kekhasan produk 

yang dijual di ribuan supermarketnya. Kita akan lebih 
banyak berdiskusi tentang proses cross-docking di 
gudang-gudang Wal-Mart, di mana kiriman dari 
supplier langsung dipilah-pilah di atas conveyor belt
canggih yang bisa membaca bar codes di kotak-kotak 
karton, dan mengirimkan kotak-kotak tersebut 
langsung ke truk-truk yang sudah menunggu di sisi 
lain untuk dikirim segera ke supermarket. Gudang 
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langsung ke truk-truk yang sudah menunggu di sisi 
lain untuk dikirim segera ke supermarket. Gudang 
hanya tempat transit sementara, dan bukan tempat 
penginapan. Kita juga mungkin akan membicarakan 
tentang bagaimana Wal-Mart memanfaatkan TI untuk 
berkomunikasi dengan para suppliernya secara real 
time, sehingga suppliernya bisa mengetahui tingkat 
inventori barang mereka di seluruh supermarket Wal-
Mart dan memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk 
mengirim barang yang tepat pada waktu yang tepat. 



Dell
� Perusahaan komputer ini hanya menyimpan 

stok minim dan mengandalkan sistem 
informasi supply chain yang canggih untuk 
mengkoordinasikan kegiatan perakitan 
dengan para subkontraktor dan pengiriman 
komponen dari para suppliernya. Fleksibilitas 
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komponen dari para suppliernya. Fleksibilitas 
semacam ini membuat Dell mampu 
mengungguli banyak raksasa pembuat 
komputer lainnya, mulai dari IBM, Compaq 
(sekarang bergabung dengan HP), Gateway, 
dan HP.



Zara
� Perusahaan fashion dari Spanyol tidak seperti 

perusahaan fashion lainnya yang beramai-ramai 
mengalihkan proses produksi ke negara-negara 
berkembang, Zara justru melakukan produksi 
langsung di Spanyol. Untuk mengimbangi biaya 
produksi yang lebih tinggi tersebut, Zara membangun 
sistem yang mampu merancang, memproduksi, dan 
mendistribusikan model-model baju baru dalam 
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mendistribusikan model-model baju baru dalam 
hitungan hari. Sistem informasi Zara memungkinkan 
pabrikan ini mengalokasikan model-model baju yang 
ada sesuai tingkat permintaan lokal. Zara juga tidak 
pernah memberi discount untuk baju-baju lama 
sehingga pembelinya tidak merasa perlu untuk 
menunggu musim discount.



Benetton
• Baju-baju Benetton hampir semuanya 

diproduksi dalam warna putih. Barulah ketika 
informasi tentang selera pasar yang lebih 
akurat diketahui, baju-baju putih tersebut 
diwarnai. Strategi yang disebut postponement 
ini adalah salah satu alat bersaing Benetton 
yang sulit untuk ditiru dengan baik.
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yang sulit untuk ditiru dengan baik.
• Kemudian ada sebuah perusahaan semen di 

Qatar, Cement International, yang 
membangun pabrik semennya di atas kapal 
laut. Kapal tersebut akan menjelajah 
pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia yang 
saat itu membutuhkan produknya.



� produk-produk yang dijual perusahaan di 
atas adalah produk-produk yang juga bisa 
dihasilkan perusahaan lain, bahkan mungkin 
dengan kualitas yang lebih baik. Mereka 
bukanlah inovator produk seperti Apple, 
Google, Sony, Intel, atau 3M. Kebanyakan 
dari mereka malah adalah para peniru dan 
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dari mereka malah adalah para peniru dan 
muncul belakangan.

� Dibanding inovator produk yang memilih 
strategi bersaing melalui produk baru dengan 
harga yang lebih tinggi, para inovator proses 
lebih mencari cara-cara untuk memproduksi 
barang dengan biaya yang lebih rendah atau 
meningkatkan fleksibilitas mereka.



Radical innovation versus 
incremental innovation
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Radical innovation versus 
incremental innovation

Banyak definisi yang telah diberikan untuk kedua istilah tersebut, 
namun pada umumnya penggolongan keduanya ditentukan oleh 
derajat kebaruan (newness) dan keberbedaan (differentness) dari 
inovasi tersebut. Sebuah inovasi bisa saja baru pada sebuah daerah, 
tetapi sudah dianggap biasa di daerah atau negara lain. Sebuah 
produk juga bisa berbeda sedikit saja dengan produk yang ada 
sekarang atau berbeda sama sekali. Kedua hal inilah yang 
menentukan apakah sebuah inovasi dianggap radikal atau inkremental. 
Semakin baru dan semakin berbeda sebuah inovasi, semakin tinggi 
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Semakin baru dan semakin berbeda sebuah inovasi, semakin tinggi 
derajat keradikalannya. Namun perlu diingat juga derajat keradikalan 
sebuah inovasi sering bersifat relatif. Sebagai contoh: inovasi kamera 
digital merupakan incremental innovation buat Sony yang sudah 
bergelut lama di bidang video dan digital; tetapi cukup radikal buat 
Kodak yang kompetensi sebelumnya ada di bidang fotografi berbasis 
kimiawi. Kedua istilah di atas juga sering tumpang tindih dengan istilah 
inovasi diskontiniu (yang sering bersifat radikal) dan inovasi kontiniu 
(yang sering bersifat inkremental). Pembagian inovasi yang bersifat 
kontiniu dan diskontiniu sangat penting dalam teori Crossing the 
Chasm



Kurva adopsi teknologi baru
• Technology Adoption Life Cycle 

(TALC) adalah sebuah kurva 
berbentuk lonceng yang 
menggambarkan pola dan proses 
adopsi sebuah inovasi teknologi 
baru, terutama inovasi yang 
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baru, terutama inovasi yang 
termasuk discontinuous 
innovations. 

• Kurva ini diperkenalkan pertama 
kali oleh Everett Rogers dalam 
bukunya Diffusion of Innovations.



� Inovasi yang diskontiniu adalah inovasi teknologi 
yang berbeda jauh dengan teknologi yang ada 
sebelumnya. Ambil saja komputer PC sebagai 
contoh. Ketika pertama kali diperkenalkan, PC 
merupakan discontinuous innovation karena berbeda 
dengan sistem komputasi sebelumnya (mainframe
atau minicomputer). PC membutuhkan sistem yang 
sama sekali baru, mulai dari komponen-komponen 
perangkat keras, software, dan saluran distribusi 
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sama sekali baru, mulai dari komponen-komponen 
perangkat keras, software, dan saluran distribusi 
penjualan yang dibutuhkan. Para pemakai PC juga 
harus mempelajari ketrampilan dan kebiasaan baru. 
Namun setelah PC dikenal luas, inovasi-inovasi yang 
memperbaharui kinerja dan kemampuan PC 
berikutnya sudah termasuk continuous innovations
karena inovasi-inovasi tersebut tidak membutuhkan 
pergantian sistem atau kebiasaan konsumen yang 
drastis.



Distribusi kelompok pelanggan
� Innovators (2.5%). 

� Mereka tidak perduli apakah inovasi ini akan berumur panjang. Kepuasan 
diperoleh melalui kepemilikan terhadap teknologi terbaru.

� Early adopters (13.5%). 
� bukanlah penikmat teknologi. Namun mereka bersedia mencoba di tahap-

tahap awal karena bisa melihat potensi yang ditawarkan inovasi baru 
tersebut dalam menyelesaikan masalah mereka.

� Early majority (34%)
� kelompok yang mampu melihat manfaat teknologi baru tersebut tetapi 

memilih menunggu terlebih dahulu sampai teknologi tersebut stabil dan 
terbukti bukan merupakan tren sesaat.

51

terbukti bukan merupakan tren sesaat.
� Late majority (34%)

� baru bersedia membeli setelah melihat banyaknya orang-orang lain yang 
memakai produk tersebut. Mereka adalah para orang-orang yang tidak 
berani mengambil resiko. Kecuali teknologi tersebut sudah menjadi standar 
dan dipakai secara meluas, mereka tidak akan mengadopsinya.

� Laggards (16%)
� kadang-kadang walau dipecut dengan cambuk juga tidak bersedia 

mengadopsi produk baru tersebut. 



� Barulah pada tahun 1991, Geoffrey A. Moore mencoba 
memperbaharui teori tersebut melalui karya terkenalnya 
Crossing the Chasm. Menurut Moore, kurva tersebut tidaklah 
berbentuk lonceng yang mulus. Tidak semua inovasi bisa melaju 
tanpa masalah dari satu tahap ke tahap berikutnya. Terdapat 
sekat pemisah antara masing-masing kelompok konsumen yang 
berpotensi menggagalkan transisi inovasi ke tahap-tahap 
berikutnya. Dengan kata lain, ada jurang antara innovators dan 
early adopters, antara early adopters dan early majority, antara 
early majority dan late majority, dan antara late majority dan 
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early majority dan late majority, dan antara late majority dan 
laggards. Jurang-jurang tersebut menggambarkan adanya 
hambatan sebuah inovasi baru berpindah dari satu kelompok ke 
kelompok berikutnya. Tetapi dari semua jurang yang ada, jurang 
yang paling lebar dan paling penting untuk diperhatikan adalah 
jurang antara early adopters dan early majority. Inilah jurang 
yang disebut the chasm itu terletak.



� Kenapa jurang tersebut paling penting? Logika yang diberikan 
Moore sederhana saja. Karena jurang tersebutlah yang 
memisahkan antara adopsi inovasi kelompok yang disebutnya 
sebagai visionaries (innovators dan early adopters) dengan 
kelompok sisanya yang disebut pragmatists. Sekali sebuah 
inovasi berhasil melewati jurang tersebut, produk tersebut akan 
diterima segmen mainstream. Kegagalan melewati jurang, 
sebaliknya, berarti perusahaan yang memperkenalkan inovasi 
tersebut sulit mendapatkan pengembalian atas investasinya. 
Pencapaian skala ekonomis yang membutuhkan volume 
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Pencapaian skala ekonomis yang membutuhkan volume 
produksi besar juga tidak mungkin dicapai. PDA keluaran Apple, 
Newton, adalah contoh klasik produk yang gagal melompati 
jurang tersebut. Saat ini, mobil listrik dan electronic books bisa-
bisa jatuh ke perangkap yang sama bila tidak berhati-hati. Linux, 
kelihatannya, telah berhasil melompat dan sekarang mulai 
masih ke segmen early majority.



• Pertanyaan paling penting tentu saja: Kenapa sulit melewati jurang 
tersebut? Apa saja penyebabnya? Jawabannya, karena jurang tersebut 
memisahkan dua jenis konsumen yang memiliki pola pikir yang 
sungguh berbeda. Karena itu, untuk mencapai kedua jenis konsumen 
yang berbeda tersebut dibutuhkan dua jenis strategi dan taktik yang 
berbeda sama sekali. Strategi atau taktik yang berhasil merangkul 
innovators dan early adopters bukan saja tidak membantu ketika 
hendak merayu para early majority; tetapi malah mencelakakan. 
Tegasnya, perusahaan yang gagal meloncati jurang tersebut umumnya 
gagal karena tidak bersedia mengganti pendekatan mereka. Masalah 
utama bukan terletak pada produknya, tetapi pada pendekatan strategi 
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utama bukan terletak pada produknya, tetapi pada pendekatan strategi 
yang salah.

• Di tahap-tahap awal, fokus utama organisasi adalah bereksperimen dan 
mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan. Perencanaan strategis 
yang terlalu detail tidak cocok dilakukan pada tahap ini karena 
perusahaan belum memiliki semua informasi yang dibutuhkan. 
Sementara ketika inovasi tersebut sudah meloncati chasm, pola pikir 
eksplorasi sudah harus berganti menjadi eksploitasi. Perencanaan 
strategis yang detail justru berguna pada tahap ini untuk meningkatkan 
efisiensi dalam semua proses bisnis untuk menggapai laba secara 
cepat.



Disruptive innovation versus 
sustaining innovation
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Disruptive innovation versus 
sustaining innovation

� Sebuah inovasi dianggap sebagai sustaining innovation
bila secara arsitektur tidak berbeda jauh dengan produk 
sebelumnya. Perubahan mungkin hanya terjadi pada 
beberapa komponen dalam arsitektur tersebut. 

� Sementara inovasi yang dianggap sebagai disruptive
memiliki arsitektur sistem yang berbeda jauh dari 
sebelumnya, walau komponen yang dipakai (mungkin) 
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sebelumnya, walau komponen yang dipakai (mungkin) 
tidak berbeda jauh. Selain itu, disruptive innovation juga 
harus memenuhi persyaratan lain, yaitu kinerjanya sering 
lebih rendah dari kinerja produk yang memakai arsitektur 
lama pada waktu pertama kali diperkenalkan. Namun 
seiring dengan waktu, kinerja disruptive innovation akan 
meningkat lebih pesat sehingga akhirnya berhasil menyalib 
(atau setidaknya mendekati) kinerja arsitektur rivalnya. 
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Hal Lain Yang Terkait dengan 
Inovasi

� Tingkat inovasi : pioner/adaptif/initiatif
� Cara inovasi :
� Memenej inovasi
� Prinsip-prinsip inovasi
� Pantangan inovasi:
� Syarat inovasi
� Sumber peluang inovasi
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� Sumber peluang inovasi
� Tujuan Inovasi

Untuk Meringkas yang terkait dengan inovasi 
saya ringkas dalam :

Hal-Hal Penting Tentang Inovasi


