
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi persaingan ekonomi pada saat ini sangatlah ketat dan kompleks. 

Perusahaan dituntutuntuk selalu mengerti apa yang terjadi di pasar dan apa yang 

menjadi keinginan konsumen. Perubahan-perubahan harus terus diakukan untuk 

bersaing dengan pihak pesaing. Perubahan terkait dengan bagaimana perusahaan 

berinovasi untuk menjawab apa yang menjadi keinginan konsumen, persaingan 

dengan pihak pesaing dan apa yang terjadi di pasar.  

 Menurut Schiling (2005) inovasi merupakan faktor yang paling penting dalam 

industri baik kecil, menengah, maupun sedang. Deden et al. (2012) menyatakan 

inovasi yang tinggi baik itu inovasi proses maupun inovasi produk akan 

meningkatkan kemampuan perusahaan menciptakan produk yang berkualitas. 

Kualitas produk yang tinggi akan meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan 

yang pada akhirnya berdampak pada kinerja dalam perusahaan. Inovasi dipandang 

sebagai kreasi dan implementasi ‘kombinasi baru’. Istilah dari kombinasi baru ini 

dapat merujuk pada produk, jasa, proses kerja, pasar, kebijakan dan sistem baru. Oleh 

karenanya sebagian besar definisi dari inovasi meliputi pengembangan dan 

implementasi sesuatu ide yang baru.Istilah ‘baru’ bukan berarti original tetapi lebih 

menjuru kepada newness (kebaruan). Nelly et al. (2001) berpendapat, bahwa inovasi 

produk adalah satu pengembangan dan pengenalan produk baru atau dikembangkan 

yang berhasil di pemasaran. Inovasi produk dapat berupa perubahan desain, 

komponen dan arsitektur produk. (Drucker  1995, dalam Berthonet al., 1999) 

menyatakan bahwa inovasi produk merupakan satu hal yang potensial untuk 



menciptakan pemikiran dan imajinasi orang yang pada akhirnya menciptakan 

pelanggan. 

Menurut Schilling (2005) inovasi digolongkan ke dalam 2 jenis berbeda, yaitu 

inovasi radikal dan inovasi incremental.Jenis inovasi yang berbeda memerlukan 

pengetahuan dan keterampilan yang berbeda pula dan mempunyai dampak berbeda 

pada hubungan antar pelanggan dan kompetitor perusahaan.Inovasi radikal adalah 

suatu inovasi yang sangat berbeda dan baru sebagai solusi utama dalam sebuah 

industri. Pada sisi lain, incremental inovasi adalah proses penyesiuaian dan 

mengimplimentasikan perbaikan yang berskala kecil. 

Persaingan industri fesyen sangatlah terpengaruh dengan adanya inovasi, 

persaingan yang cukup ketat dalam industri tersebut membuat para pengusaha tersus 

membuat terobosan-terobosan inovasi baru untuk memenuhi permintaan pasar. Hal 

ini lah yang juga terjadi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang bergerak 

pada bidang fashion alas kaki (sepatu), pada industri sepatu perputaran inovasi 

sangatlah cepat sehingga para pengusaha harus terus berputar otak untuk menemukan 

inovasi-inovasi terbaru dari produk mereka, untuk melakukan inovasi ada berbagai 

macam cara bentuk, yang secara umum dikelompokan menjadi 4 tipe yaitu : 

Inventation, dengan menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa produk maupun jasa, 

Extension, dengan mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada, 

Duplication, dengan cara membuat duplikat disertai tambahan usha kreatif untuk bisa 

menyaingi pesaing yang ditiru, Synthesis, dengan cara menggabungkan bermacam-

macam gagasan yang sudah ada menjadi sesuatu formulasi baru. 

Penentuan inovasi yang tepat dapat mendorong UMKM yang bergerak pada 

industri sepatu untuk meraih keunggulan dalam persaingan bisnis. Inovasi juga akan 

mempengaruhi penentuan strategi pemasaran sebuah UMKM sepatu sehingga produk 



perusahaan sepatu akan lebih baik dari segi desain, kualitas, kuantitas dan nama merk  

yang akan membawa UMKM sepatu untuk meningkatkan kinerja persaingan.  

Pengembangan sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan 

ekonomi. Sektor industri dipecah ke dalam besar, medium, rumah dan skala kecil 

industri. Menurut BPS, suatu industri besar adalah suatu industri yang melakukan 

proses produksi dan mempekerjakan sedikitnya 100 para pekerja, industri skala 

menengah adalah suatu industri yang melakukan proses produksi yang 

mempekerjakan 20 sampai 99 para pekerja, industri skala kecil adalah suatu industri 

yang melakukan proses produksi yang mempekerjakan 5 sampai 19 pekerja, industri 

rumah tangga adalah suatu suatu industri yang melakukan proses produksi yang 

mempekerjakan kurang dari 5 pekerja.  

Berdasarkan data dari dinas koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah 

jumlah UMKM di Sidoarjo berjumlah 171. 264 dimana 9,008 adalah industri 

pengolahan dimana didalamnya terdapat industri sepatu.Dengan banyaknya jumlah 

UMKM tersebut membuktikan ketatnya persaingan bisnis di Sidoarjo. Berdasarkan 

beberapa pengamatan, banyak UMKM yang tidak dapat melanjutkan usahanya 

dikarenakan kalah dalam persaingan produk di pasar. Untuk mencapai keberhasilan 

bisnis dapat dipengaruhi faktor kewirausahaan. Implikasi faktor kewirausahaan pada 

pemilik UMKM harus memiliki jiwa kretifitas dan inovatif, berpikir jauh kedepan, 

senantiasa mengikuti perkembangan, terbuka terhadap konsep dan ide bearu. 

Dengan semakin banyaknya jumlah UMKM di Sidoarjo maka semakin ketat pula 

persaingan bisnis di daerah tersebut. Sehingga para pemilik UMKM harus terus 

berpikir untuk mengembangkan inovasi produk yang telah ada. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan tiga UMKM sepatu yang telah melakukan inovasi produk pada 

perusahaan mereka, ke tiga perusahaan tersebut adalah Mitra Jaya Collection, Brenda 



Lucia dan Flux Footwear. Hasil dari penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

bagaimana proses munculnya inovasi produk yang terjadi pada UMKM sepatu di 

Tanggulangin Sidoarjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : Bagaimana proses inovasi produk pada UMKM sepatu di Tanggulangin 

Sidoarjo ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai 

pada penelitian adalah : Untuk mengetahui proses inovasi produk pada UMKM sepatu 

di Tanggulangin Sidoarjo 

 

 

1.4 Manfaat penelitian  

1.4.1 Manfaat teoritis 

Penelitan ini menjadi masukan untuk UMKM dalam menentukan dan 

mengembangkan proses inovasi produk yang tepat guna menghadapi persaingan 

pasar. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

strategi bisnis suatu perusahaan. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti yang berkaitan 

dengan strategi bisnis serta mempraktekan ilmu yang didapatkan selama 

perkuliahan dengan realita yang ada di dunia bisnis. 



3. Bagi UMKM, diharapkan dapat menjadi masukan dalam menjalankan strategi 

perusahaan degnan lebih baik guna menghadapi persaingan. 

	  


