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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis start-up di Indonesia mengalami peningkatan yang 

pesat. Start-up bisnis adalah sebuah perusahaan yang belum lama didirikan, yang 

sebagian besar merupakan perusahaan baru didirikan dan masih dalam masa 

pengembangan dan penelitian untuk mencari target pasar yang tepat (Aria,2015). 

Start-up lokal yang ada di Indonesia diantaranya ada Go-jek, Uber, Grab dan lain-

lain. Hal ini disebabkan banyaknya pengguna internet di Indonesia yang 

mengalami peningkatan. Dalam artikel di website resmi APJII (2013), Suryamin, 

Kepala BPS, menyatakan bahwa selama ini sektor teknologi informasi dan 

komunikasi telah mendorong produktivitas sektor bisnis lain dan memberikan 

nilai tambah. 

 
Gambar 1.1 Pola Penggunaan internet di Indonesia 

Sumber: http//www.apjii.or.id 

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa pola pengguna internet di indonesia 

banyak untuk mengirim dan menerima email, kemudian untuk mencari informasi 

berita dan yang ketiga adalah untuk mencari informasi barang dan jasa. Dari hasil 
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tertinggi diatas tidak heran apabila bisnis-bisnis start-up mampu berkembang, 

dikarenakan kemudahan akses yang diberikan untuk pengguna maupun 

konsumennya. Dari akses yang mudah membuat pertumbuhan perekonomian di 

Indonesia meningkat drastis dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi 

terbaik no 17 di dunia. Pertumbuhan perkenomian tersebut tidak terlepas dari 

peran UMKM yang mampu menompang ekspor dan import.  Tahun 2013 UMKM 

menyumbang hampir 57% dari GDP indonesia yang mencapai 9000-an triliun 

rupiah. Menurut Meliala (2014) faktor teknis yang menghambat UMKM adalah : 

a. Peralatan yang sederhana , dimana sebagian besar proses produksinya 

masih menggunakan peralatan yang sederhana dan bersifat manual.  

b. Pemborosan yang terjadi dalam proses produksi.  

c. Kualitas dan motivasi pekerja dan minim, dimana sering kali pekerja 

bekerja sambil bercerita dengan pekerja lain sehingga tidak fokus dan 

sering terlambat dalam bekerja.  

d. Modal yang minim, yang menyebabkan UMKM sulit untuk 

berkembang. 

e. Belum adanya standarisasi yang menjamin kualitas UMKM tersebut, 

sehingga kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat.  

 Permasalahan di atas menjadikan UMKM sulit untuk berkembang. Beberapa 

faktor penghambat tersebut membuat beberapa bisnis start-up sulit untuk 

mencapai keunggulan bersaing antar sesama UMKM. 

Menciptakan UMKM dan bisnis start-up yang dapat diterima masyarakat  

dibutuhkan kreativitas dari pelaku usaha. Menurut Zuliarni (2014) kreativitas 
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adalah punya rasa ingin tahu yang dimanfaatkan semaksimal mungkin, mau 

bekerja keras, berani, kemampuan intelektual dimanfaatkan semaksimal mungkin, 

mandiri, dinamis, penuh inovasi/ gagasan dan daya cipta, bersedia menerima 

informasi, menghubungkan ide dan pengalaman yang diperoleh dari berbagai 

sumber yang berbeda, cenderung menampilkan berbagai alternatif terhadap 

subyek tertentu. Dengan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa diperlukan 

kreativitas dalam setiap usaha yang kita lakukan. Dengan adanya kreativitas 

menurut Hardvard’s dalam Suryana (2013) mampu menciptakan gagasan dan 

menemukan cara baru dalam melihat permasalahan dan peluang yang ada. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kreativitas kita mampu menciptakan 

barang-barang dan jasa yang baru dan semakin memudahkan konsumen. Produk 

kreatif yang sering kita jumpai misalnya adalah pemanfaatan botol bekas manjadi 

kotak pensil, atau menjadi hiasan lampu. Pemanfaatan produk bekas tersebut 

menjadikan nilai jual dari produk bekas tersebut meningkat dan mampu diterima 

oleh konsumen.  

Barang dan jasa yang di munculkan dari pemikiran kreativitas belum tentu 

mampu diterima oleh konsumen, karena itu diperlukan inovasi-inovasi dari 

produsen. Menurut Hardvard’s dalam Suryana (2013) inovasi adalah kemampuan 

mengaplikasikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan dan peluang yang ada 

untuk lebih memakmurkan kehidupan masyarakat. Menurut Widjajanti, dkk 

(2015) Inovasi adalah cara untuk terus membangun dan mengembangkan 

organisasi yang dapat dicapai melalui introduksi teknologi baru, aplikasi baru 

dalam bentuk produk dan pelayanan, pengembangan pasar baru, dan 
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memperkenalkan bentuk baru organisasi. Hal itu dibutuhkan karena dengan 

menggunakan inovasi tersebut kita mampu melayani konsumen dengan lebih baik. 

Kreativitas dan inovasi merupakan satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan jika 

suatu perusahaan ingin berkembang. Menurut Suyasa (2013), kreativitas dan 

inovasi memiliki kesamaan dalam hal, 

a. Sifat output yang dihasilkan  

Output dari kreatifitas ataupun inovasi selalu berkaitan dengan sesuatu 

yang baru. Contoh:  

- Kreativitas : seseorang mampu menggunakan botol bekas untuk 

memisahkan putih telur dengan kuning telur dengan mudah. 

- Inovasi : Botol bekas untuk memisahkan kuning telur tersebut jika di 

jual ke konsumen, maka tidak akan diterima oleh masyarakat. 

Produsen mengembangkan agar bisa diterima oleh konsumen.  

b. Proses yang terjadi 

Kreativitas dan inovasi berkaitan dengan dihasilkannya suatu pendekatan 

/metode/kemasan/produk baru. Yang dimaksud dimana kreativitas dan 

inovasi dari yang tidak ada menjadi ada, atau dari kondisi sebelumnya 

menjadi kondisi terkini. 

c. Pihak yang melakukannya (pelaku) 

Pelaku dari kegiatan kreatif dan inovasi, dapat bersifat individual dan 

dapat pula bersifat kelompok. 

Ketiga persamaan tersebut terdapat satu perbedaan antara kreativitas dan 

inovasi, yaitu inovasi adalah tindakan lanjutan dari sebuah kreatifitas. Jadi, ketika 
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kreativitas dan inovasi digabungkan akan mampu menghasilkan produk yang 

memiliki keunggulan bersaing. 

Tujuan dari kreativitas dan inovasi adalah untuk meningkatkan daya saing 

produk yang dihasilkan. Ritonga (2015) menyebutkan daya saing merupakan 

salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan 

yang lebih baik oleh suatu Negara dalam peningkatan pendapatan dan 

pertumbuhan ekonomi. Barang dan jasa dapat diterima oleh konsumen jika 

memiliki daya saing di banding dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

pesaing. Peningkatan daya saing di dukung oleh keunggulan bersaing. Menurut 

Tampi (2015) ada tiga strategi yang dapat dilakukan perusahaan untuk 

memperoleh keunggulan bersaing yaitu keunggulan biaya, keunggulan 

diferensiasi dan keunggulan fokus. Keunggulan bersaing adalah jantung kinerja 

perusahaan dalam pasar bersaing.  

Gambar 1.2 merupakan paradigma kreativitas, inovasi, dan keunggulan 

bersaing (Dismawan, 2013), dimana pada jurnal ini menyebutkan bahwa 

kreativitas dan inovasi sangat mempengaruhi secara signifikan untuk mencapai 

keunggulan bersaing. 

  
Gambar 1.2 Paradigma kreativitas, inovasi, dan keunggulan bersaing  

Sumber : Dismawan (2013) 
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Gambar 1.2 menjelaskan bahwa kreativitas mampu langsung mempengaruhi 

keunggulan bersaing dengan jalan memunculkan tingkat keaslian suatu produk 

kemudian adanya tingkat transformasi sehingga memunculkan kelayakan produk. 

Selain itu, kreativitas juga akan berpengaruh terhadap inovasi produk yang 

kemudian akan mempengaruhi keunggulan bersaing.  

Tabel 1.1 Pra- Survei (42 responden) 

No Keterangan Ya Tidak Persentase 

1. Apakah kreativitas diperlukan dalam 

menjalankan projek bisnis yang 

dijalankan? 

X  100% 

2. Apakah inovasi diperlukan dalam 

menjalankan projek bisnis yang 

dijalankan? 

X  100% 

3. Apakah bisnis anda sudah mencapai 
keunggulan bersaing ? 

X X Ya=66,7% 
Tidak=33,3% 

Sumber: Data Diolah, 2016 

 Peneliti telah melakukan pra-survei kepada mahasiswa Universitas Ciputra 

untuk mengetahui persepsi terhadap kreativitas, inovasi, dan keunggulan bersaing 

pada projek bisnis yang dijalankan. Hasil pra-survei mahasiswa Universitas 

Ciputra mengatakan bahwa kreativitas dan inovasi sangat penting untuk bisnis 

yang dijalankan. Dan hasil selanjutnya dari pra-survei sebesar 66,7% mahasiswa 

Universitas Ciputra mengatakan bahwa projek bisnis yang dijalankan merasa 

sudah mencapai keunggulan bersaing. Di sisi lain, peneliti menanyakan 

pertanyaan singkat terhadap dosen pembimbing mengenai kreativitas, inovasi 

produk, dan keunggulan bersaing pada projek bisnis mahasiswa Universitas 

Ciputra bahwa hanya beberapa projek bisnis di integrated real business practice 

yang telah mencapai keunggulan bersaing. 

 Berdasarkan latar belakang dan permasalahan kreativitas dan inovasi 

diperlukan untuk memunculkan produk baru yang akhirnya akan meningkatkan 
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keunggulan bersaing suatu produk. Namun, hingga kini riset mengenai bagaimana 

kreativitas dan inovasi suatu produk mampu meningkatkan keunggulan bersaing 

dikalangan pelajar masih sangat minim ditemui, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KREATIVITAS DAN 

INOVASI TERHADAP KEUNGGULAN BERSAING PROJEK BISNIS 

MAHASISWA UNIVERSITAS CIPUTRA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

   Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apakah inovasi berpengaruh secara signifikan terhadap keunggulan bersaing 

para projek bisnis mahasiswa Universitas Ciputra ?  

2. Apakah Kreatifitas berpengaruh secara signifikan terhadap keunggulan 

bersaing para projek bisnis mahasiswa mahasiswa Universitas Ciputra ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.  Menguji apakah kreativitas berpengaruh secara signifikan terhadap keunggulan 

bersaing para projek bisnis mahasiswa Universitas Ciputra 

2.  Menguji apakah inovasi berpengaruh secara signifikan terhadap keunggulan 

bersaing para projek bisnis mahasiswa Universitas Ciputra  

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak seperti berikut :  

1. Manfaat Praktis  
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   Penelitian ini berguna bagi projek mahasiswa Universitas Ciputra dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan inovasi dalam pengembangan 

produk atau jasa yang dijual, serta sebagai acuan keilmuan entrepreneurship 

terkait kreativitas dan inovasi produk terhadap keunggulan bersaing projek bisnis 

mahasiswa universitas ciputra. 

2. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini berguna sebagai bahan acuan untuk penelitian kewirausahaan 

khususnya mengenai kreativitas dan inovasi produk terhadap keunggulan 

bersaing. Sebagai referensi untuk kepentingan karya ilmiah maupun penelitian 

selanjutnya.  

1.5 Batasan Penelitian 

 Penelitian ini sebatas meneliti mengenai kreativitas dan inovasi produk pada 

keunggulan bersaing projek bisnis mahasiswa Universitas Ciputra. Peneliti 

melakukan penelitian terhadap mahasiswa Ciputra yang sedang mengambil mata 

kuliah integrated real business practice angkatan 2013. 

 


