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Inovasi merupakan suatu kegiatan implementasi sebuah produk baru yang lebih 
baik (baik barang maupun jasa), atau proses, metode pemasaran baru, metode 
pengorganisasian baru dalam bisnis, organisasi tempat kerja, atau relasi eksternal. 
Aktivitas inovasi meliputi segala kegiatan yang bersifat ilmiah, teknologi, organisasi, 
keuangan, serta langkah komersial yang bertujuan pada implementasi inovasi. Dalam 
rangka mengembangkan indikator iptek Indonesia, pada tahun 2014 PAPPIPTEK 
LIPI telah melakukan survei inovasi di sektor bisnis. Sektor bisnis meliputi sektor 
pertambangan dan penggalian, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor industri 
pengolahan/manufaktur, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel 
dan restoran, sektor konstruksi, serta sektor keuangan dan jasa perusahaan.

Dalam tulisan ini kami berupaya menyajikan data mengenai kegiatan dan jenis 
inovasi yang meliputi: (1) inovasi produk mencakup barang dan jasa yang berhasil 
dipasarkan, bersifat baru, atau secara signifikan memiliki karakteristik yang lebih 
baik; (2) inovasi proses mencakup pembaruan dalam proses pemasokan barang 
dan jasa, penyimpanan barang, proses produksi dan distribusi; (3) inovasi organisasi 
mencakup penggunaan metode organisasi dan prosedur baru di dalam praktik 
bisnis, pengorganisasian pekerjaan, dan hubungan eksternal perusahaan; (4) inovasi 
pemasaran berupa penggunaan metode pemasaran baru yang mencakup perubahan 
yang signifikan pada kemasan, penempatan produk, promosi dan penentuan harga. 
Berkenaan dengan kegiatan inovasi, tulisan ini menguraikan mengenai gambaran 
umum inovasi di sektor bisnis, aktivitas dan pengeluaran inovasi, pengaruh sumber 
informasi, kerjasama, serta perbandingan capaian inovasi di Indonesia dengan 
beberapa negara.

Survei inovasi sektor bisnis ini dilakukan di dua belas propinsi terpilih dengan 
responden perusahaan yang termasuk dalam tujuh kategori sektor bisnis tersebut 
di atas. Survei ini masih memiliki keterbatasan terutama pada kerangka sampling. 
Oleh karena itu  kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk 
perbaikan pelaksanaan survei di masa mendatang.

Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
membantu dalam pelaksanaan survei ini, memberikan masukan, data dan informasi. 
Teima kasih.

Jakarta,    2015
Kepala Pusat Penelitian Perkembangan Iptek 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dr. Ir. Trina Fizzanty, M.Si
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RINGKASAN 
Indonesia sebagai negara berkembang diyakini memiliki aktivitas ekonomi yang 
cukup tinggi. Hal ini terbukti dari perekonomian nasional yang memiliki angka 
pertumbuhan sebesar 6% di tahun 2013, yang merupakan pertumbuhan terbesar 
setelah China. Salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi adalah 
sektor bisnis. Kontribusi sektor bisnis terhadap total pertumbuhan ekonomi 
terutama berasal dari sektor perdagangan, hotel dan restoran (9,2% tahun 2013), 
kemudian menyusul dengan industri manufaktur, transportasi dan komunikasi.  

Beberapa fakta mengenai daya saing Indonesia terlihat dalam data dan informasi 
melalui perbandingan internasional. International Institute for Management 
Development (IMD) menyatakan world competitiveness rangking Indonesia pada 
tahun 2015 mengalami penurunan dari peringkat 37 di tahun 2014 menjadi peringkat 
42 di tahun 2015. Berbeda dengan World Economic Forum , yang memperlihatkan 
posisi Indonesia terhadap dunia dalam indeks daya saing global (Global 
Competitiveness Index – GCI), posisi Indonesia di tahun 2014/2015 berada pada 
peringkat 34, naik sebanyak empat peringkat dari  tahun 2013/2014 yang berada 
pada peringkat 38. Indeks daya saing global memiliki beberapa pilar salah satunya  
adalah pilar innovation and sophistication  yang mengalami peningkatan dari 
peringkat 33 pada tahun 2013/2014 menjadi peringkat 30 pada tahun 2014/2015. 

Disamping beberapa hal di atas, gambaran nyata tentang kegiatan inovasi terlihat 
pada survei yang dilakukan oleh PAPPIPTEK-LIPI pada tahun 2009 dan 2011. Survei 
tersebut menghasilkan peta inovasi mulai dari kegiatan/aktivitas yang dilakukan, 
cara memperkenalkan produk inovasi, sampai pada kendala dan dampak inovasi 
selama periode 2005-2010. Survei yang dilakukan pada tahun 2009 dan 2011 
tersebut hanya mencakup sektor industri manufaktur. Aktivitas inovasi di sektor 
bisnis lain seperti pertambangan, jasa, perdagangan, transportasi dan sektor 
lainnya belum terlihat di dalam survei yang dilakukan sebelumnya.  Oleh karena itu 
pada tahun 2014, PAPPIPTEK LIPI melakukan survei inovasi dengan mencakup tujuh 
sektor bisnis.  Ketujuh sektor bisnis tersebut berdasarkan International Standard 
Industrial Classification Rev 3 dan 3.1 yaitu ISIC 10-67 dan 71-74. Ketujuh sektor 
bisnis yang terdapat dalam survei inovasi sektor bisnis adalah sebagai berikut: (i) 
ISIC 10-14 (Pertambangan dan Penggalian), (ii) ISlC 15-37 (lndustri Pengolahan), 
(iii) lSlC 40-43 (Listrik, Gas, dan Air), (iv) ISlC 45 (Konstruksi), (v) ISlC 50-55 
(Perdagangan, Hotel dan Restoran), (vi) lSlC 60-54 (Pengangkutan dan Komunikasi), 
(vi) lSlC 65-67 dan 71-74 (Keuangan dan Jasa Perusahaan). Sedangkan yang 
tidak termasuk dalam sektor bisnis adalah: lSIC 01-05 (Pertanian, peternakan, 
kehutanan dan perikanan), lSlC 70 (Real estate), dan lSlC 75-99 (Jasa-jasa).



BAB I PENDAHULUAN

Buku ini memberikan deskripsi mengenai hasil survei inovasi yang dilakukan PAPPIPTEK 
pada tahun 2014. Survei ini menggambarkan data dari tahun 2011 hingga 2013 dengan 
menampilkan karakteristik inovasi dengan jenis inovasi produk, proses, organisasi dan 
pemasaran. Inovasi di sektor bisnis menjaring seluruh aktivitas bisnis diantaranya: 
sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan/manufaktur, sektor 
listrik, gas dan air, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 
pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan dan jasa perusahaan.

Survei ini menggunakan data SIUP dari Kementerian Perdagangan Indonesia sebagai 
populasi perusahaan. Sebanyak 370.100 perusahaan yang tercatat dalam data 
SIUP Kemendag. Pemilihan sampling menggunakan rumus Slovin dengan menjaring 
perusahaan berdasarkan pulau, propinsi, dan sektor bisnis. Hasilnya adalah 1500 
perusahaan merupakan sampel pada survei ini dengan tingkat kesalahan sampling 
(sampling error) sebesar 3%. Pemilihan responden survei bisnis dilakukan dengan 
metode Cluster Random Sampling dengan kriteria sebagai berikut:

1.  Cluster merupakan propinsi
2. Cluster dipilih mewakili Pulau Besar di lndonesia, yaitu: Sumatera, Jawa, Bali-Nusa 
Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua-Maluku dengan asumsi adanya perbedaan 
aktivitas bisnis antar pulau;
3. Dari data jumlah perusahaan, propinsi yang dipilih adalah propinsi dengan jumlah 
perusahaan terbanyak dengan jumlah perusahaan pada propinsi terpilih lebih dari 
50% dari total perusahaan di pulau yang bersangkutan.
4. Melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai kegiatan inovasi yang 
dilakukan sektor bisnis sebanyak 1500 perusahaan, dengan sampel yang representatif.

Survei inovasi sektor bisnis 2014 diperoleh 1500 kuesioner dan 927 kuesioner dianggap 
valid. Dari 927 kuesioner sebanyak 832 perusahaan menyatakan melakukan kegiatan 
inovasi.

Lingkup informasi yang disampaikan dalam buku ini meliputi: data umum responden, 
karakteristik inovasi di perusahaan inovatif, kegiatan inovasi berdasarkan jenis inovasi 
(inovasi produk, inovasi proses, inovasi pemasaran, dan inovasi organisasi), litbang 
dalam inovasi, sumber informasi dan kerjasama, serta perbandingan internasional. 
Keterbatasan dan kelemahan survei ini terletak pada sampling frame sehingga 
data dan informasi dalam buku ini masih perlu telaah lebih mendalam untuk dapat 
merepresentasikan gambaran secara nasional.
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DEFINISI INOVASI

Scientific and Technological Activities (STA)

Can be defined as all systematic activities 
which are closely concerned with: generation, 
advancement, dissemination, and application 
of scientific and technical knowledge 

Innovation Activities

All steps which actually, or are intended to, 
lead to the implementation of innovations. 
Some innovation activities are themselves 
innovative, others are not novel activities 
but are necessary for the implementation of 
innovations. 

Innovation is implementation of:

New or significantly improved product (good 
or service); or
New or significantly improved process; or
New marketing method; or 
New organisational method in business 
practices, workplace organisation or external 
relation.

Research and Development

creative work undertaken on 
a systematic basis in order to 
increase the stock of knowledge, 
including knowledge of man, 
culture and society, and the use of 
this stock of knowledge to devise 
new applications.

Definisi kegiatan iptek, inovasi, dan litbang menurut Unesco Institute for 
Statistics  (UIS)

Frascati Manual

R&D and innovation as key 
elements in the knowledge-
based economy. Reliable and 
comparable statistics and 
indicators to monitor this area 
are  crucial importance

2



SEKTOR BISNIS INDONESIA

Perdagangan Hotel dan 
Restoran

Sektor ini meliputi 
perdagangan (pedagang 
besar dan pedagang eceran), 
hotel, dan restoran.

Listrik, Gas, dan Air Bersih

Sektor ini mencakup kegiatan 
ekonomi/lapangan usaha 
pengadaan tenaga listrik, 
gas alam, uap panas, air 
panas dan sejenisnya melalui 
jaringan, saluran atau pipa 
infrastruktur permanen. Sektor 
ini juga mencakup kegiatan 
pengumpulan, pengolahan 
dan pendistribusian air untuk 
kebutuhan rumah tangga dan 
industri.  Pengumpulan air 
berasal dari berbagai sumber, 
seperti halnya pendistribusian 
melalui berbagai saluran pipa, 
tercakup di sini.

Konstruksi

Kegiatan konstruksi umum 
berupa konstruksi bangunan 
tempat tinggal, bangunan 
kantor, pertokoan, dan 
bangunan lainnya. Sedangkan 
konstruksi bangunan sipil 
seperti jalan kendaraan 
bermotor, jalan raya, 
jembatan, terowongan, rel 
kereta api, lapangan udara, 
pelabuhan dan bangunan air 
lainnya, sistem irigasi, sistem 
limbah, fasilitas industri,    
jaringan pipa dan jaringan 
listrik, fasilistas olahraga, dan 
lain-lain. 

Pertambangan dan      
Penggalian

Sektor ini mencakup 
kegiatan ekonomi/ 
lapangan usaha 
pengambilan mineral 
dalam bentuk alami. 
Sektor ini juga mencakup 
pengambilan mineral 
dari tambang dan galian, 
juga pengerukan tanah 
endapan, penghancuran 
batu dan  pengambilan 
garam. Sebagian besar 
hasil pertambangan dan 
penggalian mineral ini 
digunakan pada bidang 
konstruksi (pasir, batu, 
dll), industri bahan galian 
(tanah liat, gips, dll), industri 

Pengangkutan dan 
Komunikasi

Pengangkutan meliputi 
angkutan darat, angkutan 
air,  dan angkutan udara. 
Komunikasi meliputi 
penyiaran radio dan televisi,  
telekomunikasi dengan kabel, 
telekomunikasi tanpa kabel, 
telekomunikasi satelit, dan 
telekomunikasi lainnya.

Keuangan dan Jasa      Peru-
sahaan

Keuangan termasuk asuransi, 
reasuransi dan kegiatan dana 
pensiun dan jasa penunjang 
keuangan.

Industri Pengolahan

Sektor ini meliputi kegiatan ekonomi/ lapangan usaha di bidang perubahan secara kimia atau 
fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan 
berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian 
seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaruan atau 
rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.
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Survei dilakukan di dua belas propinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera 
Utara,  Sumatera Selatan,  DKI Jakarta, Jawa Timur,  Jawa Tengah, Bali, Kalimantan 
Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua. 

Kuesioner yang diterima kemudian dilakukan proses  validasi dan verifikasi. Hasil dari 
proses tersebut diperoleh data  kuesioner valid sejumlah 62% dari total kuesioner yang 
diterima.

UKURAN SAMPEL
TIAP SEKTOR

Survei inovasi sektor bisnis ini meliputi sektor 
pertambangan dan penggalian ; sektor industri 
pengolahan / manufaktur ; sektor listrik, gas, dan 
air ; sektor konstruksi ; sektor perdagangan, hotel, 
dan restoran ; sektor pengangkutan dan komunikasi 
; sektor keuangan dan jasa perusahaan. Sampel 
sektor bisnis diambil dari beberapa propinsi.
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NAD    Nangroe Aceh Darussalam
(1) 7,7% (2) 15,4% (3) 10,3% (4) 20,5% 
(5) 23,1% (6) 10,3% (7) 12,8%

SUMUT   Sumatera Utara
(1) 11,8% (2) 11,8% (3) 5,9% (4) 2,9% 
(5)  32,4% (6) 20,6% (7) 14,7%

SUMSEL  Sumatera Selatan 
(1) 3,6% (2) 14,3% (3) 7,1% (4) 14,3% 
(5) 28,6% (6) 10,7% (7) 21,4%                        

DKI         Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
(1) 6,4% (2) 6,4% (3) 1,7% (4) 5,2%
(5) 60,1% (6) 8,1% (7) 12,1%

JATENG       Jawa Tengah
(1) 1,1% (2) 7,0% (3) 3,7% (4) 7,5%
(5) 64,2% (6) 4,3% (7) 12,3%

JATIM          Jawa Timur
(1) 1,7% (2) 4,2% (3) 1,3% (4) 1,7%
(5) 76,1% (6) 6,3% (7) 8,8%

SEBARAN RESPONDEN

(1) Pertambangan dan penggalian                 (2) Industri pengolahan/manufaktur
(5) Perdagangan, hotel dan restoran              (6) Pengangkutan dan komunikasi

BAB II PROFIL RESPONDEN
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dalam survei inovasi 2014.



BALI       Bali
(1) 4,5% (2) 9,1% (3) 9,1% (4) 9,1% 
(5) 40,9% (6) 11,4% (7) 15,9%

KALBAR     Kalimantan Barat
(1) 6,9% (2) 17,2% (3) 6,9% (4) 6,9%
(5) 41,4% (6) 10,3% (7) 10,3%

KALTIM      Kalimantan Timur
(1) 16,7% (2) 11,1% (3) 5,6% (4) 9,3% 
(5) 38,9% (6) 11,1% (7) 7,4%

SULSEL        Sulawesi Selatan
(1) 12,5% (2) 12,5% (3) 10,0% (4) 15,0%
(5) 25,0% (6)12,5% (7) 12,5%

SULTENG     Sulawesi Tengah
(1) 11,8% (2) 14,7% (3) 11,8% (4) 14,7%
(5) 20,6% (6) 14,7% (7) 11,8%

PAPUA         Papua
(1) 11,1% (2) 18,5% (3) 14,8% (4) 14,8% 
(5) 18,5% (6) 11,1% (7) 11,1%

(3) Listrik, gas dan air                                (4) Konstruksi   
(7) Keuangan dan jasa perusahaan
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Responden yang terbanyak jumlahnya ada pada sektor  perdagangan, hotel dan 
restoran. Grafik berikut menunjukkan distribusi responden berdasarkan sektor.  

DISTRIBUSI RESPONDEN
BERDASARKAN SEKTOR

12%
Keuangan dan jasa perusahaan 

8%
Pengangkutan dan komunikasi

55%
Keuangan dan jasa perusahaan 

7%
Perdagangan, hotel, dan restoran 

5%
Konstruksi

8%
Industri pengolahan manufaktur

5%
Pertambangan dan penggalian
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STATUS KEPEMILIKAN MODAL
Status kepemilikan perusahaan dikelompokkan dalam tiga bentuk, yaitu PMDN 
(penanaman modal dalam negeri), PMA (penanaman modal asing) dan gabungan 
antara keduanya, disebut sebagai joint venture. Pada hasil survei dari responden 
diperoleh komposisi PMDN, PMA dan Joint Venture seperti pada grafik di bawah ini. 

Status operasional dibedakan dalam dua 
kelompok yaitu perusahaan induk dan   
perusahaan cabang. Dari hasil survei     terdapat 
perusahaan induk sebanyak antara 58,8%  
(terendah, di propinsi Sulawesi Tengah) hingga 
88,2% (tertinggi, di propinsi Sumatera Utara).

3%
PMA
Penanaman Modal 
Asing
kegiatan usaha 
yang dilakukan oleh 
penanam modal 
yang berasal dari luar 
negeri.

5%
JOINT 
VENTURE
kegiatan usaha yang 
dilakukan oleh penanam 
modal secara bekerja 
sama antara penanam 
modal dari dalam dan 
luar negeri

92%
PMDN
Penanaman Modal 
Dalam Negeri
kegiatan usaha yang 
dilakukan oleh penanam 
modal yang berasal dari 
dalam negeri

8
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PENJUALAN

AKTIVITAS PEMASARAN

Rata-rata nilai penjualan perusahaan dalam tiga tahun terakhir (2009-2011)

Dibawah Rp 1M

Rp 1M - Rp 200M

Rp 200M - Rp 500M

Diatas Rp 500M

9



SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI
Sebagian dari perusahaan responden telah memanfaatkan sistem teknologi informasi 
dalam proses bisnisnya.  Pada kuesioner diberikan beberapa pilihan sistem teknologi 
informasi yaitu EDI, ERP, SCM, CRM, SNS, dan e-commerce.

ERP Enterprise Resource Planning

EDI Electronic Data Interchange

SCM Supply Chain Management

e-commerce
Electronic Commerce

CRM Customer Relationship Management

Lainnya

7 %
17 %

9 %22 %

15 %

7 %

menggunakan sistem
teknologi informasi

tidak menggunakan
sistem teknologi
informasi

%52 %448 %
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KARAKTERISTIK INOVASI

BAB III  KARAKTERISTIK PERUSAHAAN INOVATIF

INOVATIF (90%)
Inovatif:

Dalam survei ini 
perusahaan inovatif 
adalah perusahaan 
yang menghasilkan 

inovasi (produk, 
proses, organisasi 

maupun pemasaran)

Non INOVATIF (10%)
Perusahaan yang 

tidak menghasilkan 
inovasi 

Definisi Inovasi, Oslo Manual
The implementation of:
New or significantly improved product 
(good or service); or new or significantly 
improved process; or new marketing 
method; or  New organisational method.

Bab ini menjelaskan karakteristik perusahaan yang melakukan kegiatan inovasi, baik 
inovasi produk, proses organisasi, dan pemasaran.
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Inovasi di sektor bisnis dapat dilihat dari aktivitas bisnis perusahaan. Dalam survei ini 
terdapat tujuh aktivitas bisnis. Grafik dibawah ini memperlihatkan proporsi perusahaan 
yang menghasilkan inovasi berdasarkan ketujuh sektor tersebut.

BAB III  KARAKTERISTIK PERUSAHAAN INOVATIF

SEKTOR BISNIS

0%  10%  20%  30%  40% 

Inovatif

Tidak Inovatif
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STATUS KEPEMILIKAN MODAL

STATUS OPERASIONAL

78% perusahaan inovatif yang berstatus modal dalam negeri (PMDN) merupakan 
perusahaan dengan usia kurang dari 20 tahun. Perusahaan inovatif yang dominan 
merupakan perusahaan induk sebagian besar berasal dari sektor perdagangan, hotel 
dan restoran.
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NILAI PENJUALAN

60% perusahaan inovatif yang memiliki rata-rata penjualan di atas Rp 500 Miliar adalah 
perusahaan yang menghasilkan inovasi produk.
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AKTIVITAS PEMASARAN

DALAM NEGERI

96%

LUAR NEGERI

4%

50% 21% 42% 41% 4% 9% 4% 29%

Tidak Ekspor Ekspor
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TENAGA KERJA

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
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JENIS INOVASI

Hasil survei memperlihatkan bahwa dari sejumlah perusahaan yang inovatif, jenis inovasi 
yang paling banyak dihasilkan adalah inovasi pemasaran, sebanyak 715 perusahaan 
melakukan inovasi pemasaran.

PRODUK
Produk baru bagi 
p erusahaan, 
namun tidak harus 
bersifat baru di 
sektor atau pasar 
perusahaan

PROSES
Bertujuan untuk 
menurunkan biaya 
produksi dan 
meningkatkan 
kualitas produk 

ORGANISASI

Bertujuan untuk 
mengurangi biaya 
administrasi/biaya 
transaksi, meningkatkan 
produktivitas tenaga 
kerja, memudahkan 
akses terhadap 
external knowlede, 
atau mengurangi biaya 
pendistribusian.

PEMASARAN

Bertujuan untuk 
memahami 
kebutuhan 
pelanggan, 
membuka 
pasar baru atau 
memperbarui 
posisi produk di 
pasar (product 
positioning).

Rp

55,5%
INOVASI 
PRODUK

Definisi:

Barang/jasa yang 
BARU atau secara 
signifikan LEBIH 
BAIK di pasar.

58,9%
INOVASI 

ORGANISASI

Definisi:

Penerapan 
metode organisasi 

baru dalam 
praktek bisnis, 

pengorganisasian 
pekerjaan, dan 

hubungan 
eksternal 

perusahaan.

42.1%
INOVASI 
PROSES

Definisi:

Penggunaan 
teknologi baru 
atau teknologi 
yang secara 

signifikan lebih 
baik, untuk proses 

produksi atau 
proses pemasokan 
barang atau jasa.

85,9%
INOVASI 

PEMASARAN

Definisi:

Penerapan 
pemasaran baru 
yang melibatkan 

perubahan 
signifikan dalam 
desain produk 

tanpa mengubah 
fungsi, kemasan, 
penataan produk, 
promosi  produk, 
penentuan harga. 

BAB IV  KEGIATAN INOVASI SEKTOR BISNIS
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INOVASI PER SEKTOR

30%

67%

58% 59%

52%

66% 66%

50%

69%

53%

41%
37% 35%

46%

54%

93%

75%

64%

91% 90%
87%

74%

53%

81%

71%

50%

66%

74%

Inovasi Produk Inovasi Proses Inovasi Pemasaran Inovasi Organisasi
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INOVASI PRODUK

 
1. Barang yang baru atau secara 
signifikan lebih baik

2. Jasa yang baru atau secara 
signifikan yang lebih baik

1 tahun

Kurang dari 1 tahun

Di atas 1 tahun

80%

14%

6% Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan 
produk inovasi

69,26%
Barang Baru

58,87%
Jasa Baru
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INOVASI PROSES

57,43%
70

Metode Produksi Metode Pengadaan Metode Pendukung 
Produksi

70% 66,57%

01

02

03

Metode pengadaan 
logistik, pengiriman 
atau distribusi yang 
baru sama sekali 
atau yang secara 
signifikan lebih baik.

Kegiatan pendukung 
proses produksi yang 
baru sama sekali 
atau yang secara 
signifikan lebih baik 
yang bertujuan 
untuk mendukung 
peningkatan efisiensi 
produksi. Metode Produksi 

atau pabrikasi yang 
baru sama sekali 
atau yang secara 
signifikan lebih baik.
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PELAKU INOVASI
Pelaku inovasi produk atau proses dapat merupakan perusahaan sendiri, perusahaan 
bekerjasama dengan pihak lain, atau perusahaan dapat melibatkan pihak lain untuk 
melakukan kegiatan inovasi produk atau proses.  Perusahaan yang melakukan inovasi 
produk sebagian besar hanya melibatkan perusahaan sendiri, hanya sebagian kecil 
inovasi produk yang dihasilkan dari bekerja sama dengan pihak lain.

PELAKU INOVASI PROSES

Perusahaan Sendiri Perusahaan Bekerjasama 
dengan Pihak Lain

Perusahaan Lain

Sebagian besar perusahaan menggunakan sumber daya sendiri dalam melakukan 
inovasi proses, sangat sedikit yang menghasilkan inovasi proses dari kegiatan bekerja 
sama dengan pihak lain.

Perusahaan Sendiri Perusahaan Bekerjasama 
dengan Pihak Lain

Perusahaan Lain
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INOVASI ORGANISASI
Inovasi organisasi meliputi metode bisnis, metode pengorganisasian pekerjaan, dan 
metode hubungan dengan pihak luar.  Dari seluruh perusahaan inovatif diperoleh 
bahwa 58,9% melakukan inovasi organisasi dengan jumlah yang hampir sama antara 
tiga metode inovasi organisasi.

01

02

03

Metode Pengorganisasian 
Pekerjaan 
Metode baru pengorganisasian 
pekerjaan untuk mendistribusikan 
tanggung jawab dan alur 
pembuatan keputusan.  (contoh: 
sistem yang mengintegrasikan 
antar unit yang berbeda, 
kerjasama tim, desentralisasi/ 
sentralisasi pekerjaan)

Metode Bisnis
Penerapan metode bisnis baru untuk 
prosedur dan pengaturan organisasi.
(contoh: sistem supply chain 
management  (SCM), sistem pendidikan 
dan pelatihan karyawan, efisiensi lini 
produksi, quality management system)

Metode Hubungan 
dengan Pihak Luar

Metode baru untuk mengatur 
hubungan dengan pihak luar, 
baik dengan perusahaan lain 
maupun dengan institusi 
masyarakat lainnya.
(contoh: sistem outsourcing, 
subkontrak, sistem kerjasama  
tim, desentralisasi/sentralisasi 
pekerjaan)

Metode Bisnis

Metode 
Pengorganisasian 
Pekerjaan

Metode Hubungan 
dengan Pihak Luar

73,27%

73,88%

64,49%
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INOVASI PEMASARAN
Inovasi pemasaran meliputi desain, promosi, penempatan, dan penentuan harga.  
Dari seluruh responden diperoleh bahwa 85,94% melakukan inovasi pemasaran, yang 
terbanyak dilakukan adalah dalam bentuk strategi segmen pasar yaitu 68,25%.

04

0201

03

Desain Penentuan 
Harga

Promosi Penempatan

Desain Produk
Memperkenalkan perubahan 
yang signifikan terhadap desain 
produk (barang/jasa)

Desain Kemasan
Memperkenalkan perubahan 
yang signifikan terhadap 
kemasan barang

Strategi Segmen Pasar
Menerapkan strategi pemasaran yang baru yang selama ini belum 
pernah dilakukan untuk membidik kelompok pelanggan baru atau 
segmen pasar baru

Teknik Promosi Baru
Menggunakan media atau teknik baru yang selama ini belum pernah 
dilakukan untuk mempromosikan produk seperti: konsep iklan baru, 
brand image baru, atau teknik promosi baru yang dikhususkan untuk 
pelanggan perorangan/kelompok tertentu

Teknik Promosi Baru
Menggunakan metode 
penentuan harga baru yang 
selama ini belum pernah 
dilakukan untuk memasarkan 
produk (barang/jasa). Misal: 
diskon, pengumpulan poin, 
keanggotaan (membership)

Jalur Penjualan Baru
Menggunakan jalur 
penjualan baru yang 
selama ini belum pernah 
dilakukan, seperti: 
penjualan langsung, 
penjualan online/melalui 
internet, atau menjual 
lisensi produk

Penempatan Produk
Memperkenalkan 
konsep baru untuk 
menempatkan produk 
dalam penjualan yang 
selama ini belum pernah 
dilakukan, seperti: 
showroom, website, 
outlet
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PELAKU INOVASI ORGANISASI
Selain inovasi organisasi, inovasi pemasaran juga dapat dilakukan perusahaan dalam 
meningkatkan pendapatan perusahaan.  Dalam menginisiasi inovasi organisasi maupun 
pemasaran, perusahaan dapat melakukannya sendiri maupun dengan bantuan pihak 
lain.

Sebanyak 431 perusahaan inovatif melakukan kegiatan inovasi organisasi dan 661 
perusahaan inovatif hanya melakukan kegiatan inovasi pemasaran sendiri.

PELAKU INOVASI PEMASARAN

Perusahaan 
bersama dengan 
perusahaan induk 
atau perusahaan 

dalam grup

Perusahaan sendiri Perusahaan / 
lembaga lain

Perusahaan 
bersama dengan 
perusahaan induk 
atau perusahaan 

dalam grup

Perusahaan sendiri Perusahaan / 
lembaga lain
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10,94%29,33%

Intramural Ekstramural

AKTIVITAS LITBANG

BAB V  LITBANG DALAM INOVASI

32,33%

melakukan kegiatan 
penelitian dan 
pengembangan

Perusahaan Inovatif

Dana penelitian dan 
pengembangan dari 
perusahaan sendiri

Dana penelitian dan 
pengembangan dari 
pihak lain 

25



BELANJA LITBANG

Grafik berikut menunjukan rata-rata pengeluaran per tahun perusahaan selama 
tahun 2011-2013 untuk melakukan kegiatan litbang, intramural dan ekstramural, 
dengan memperhatikan sekala penjualan per tahun.

Dibawah Rp 150 Juta

Diatas 150 Juta

Dibawah Rp 1 M

Rp 1 M - 200 M

Rp 200 M - 500 M

Diatas Rp 500 M

84%

16%

81%

19%
Belanja Intramural

Belanja Ekstramural

2%

9%

1%
4%

36% 41%

2% 5%

0%

9%

3%

7%

22%
46%

5% 8%

Rata-rata pengeluaran per tahun

Skala penjualan
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KEGIATAN INOVASI

BAB VI  AKTIVITAS INOVASI

TRAINING 
DAN AKUISISI

PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN

PENGENALAN PRODUK 
HASIL INOVASI PADA 
PASAR

SESUDAH 
PENGENALAN/
PENJUALAN HASIL 
INOVASI PADA PASAR

SESUDAH PENGENALAN/
PENJUALAN HASIL INOVASI 
PADA PASAR

TRAINING DAN 
AKUISISI PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN

PENGENALAN PRODUK 
HASIL INOVASI PADA 
PASAR

* Akuisisi mesin dan perlengkapan
* Akuisisi computer hardware
* Akuisisi computer software
* Training (ditujukan untuk mengembangkan 
produk atau proses baru atau yang secara signifikan 

* Kegiatan penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan oleh perusahaan sendiri (Intramural) 
* Kegiatan penelitian dan pengembangan yang 
bekerjasama dengan pihak lain (Ekstramural)

* Riset Pasar
* Melakukan Promosi/Launching Produk
* Perencanaan Pasar
* Profitability Analysis
* Uji Penerimaan Konsumen terhadap Produk
* Studi kelayakan produk

* Riset Pasar
* Melakukan Promosi/Launching Produk
* Perencanaan Pasar
* Profitability Analysis
* Uji Penerimaan Konsumen terhadap Produk
* Studi kelayakan produk
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AKTIVITAS INOVASI

training akuisisi 

pengenalan produk hasil inovasi

sesudah pengenalan hasil inovasi 

57%

52%

51%

Training

Akuisisi Mesin

Akuisisi Hardware

Akuisisi Software

Akuisisi Pengetahuan

Perencanaan Pasar

Launching
Uji Penerimaan Konsumen
Analisa Profit
Riset Pasar

Uji Kelayakan Produk

Promosi Lanjutan
Umpan Balik
Pendistribusian

After Sales

Pemasaran Internasional
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PENGELUARAN INOVASI

Perusahaan yang melakukan kegiatan inovasi mengalokasikan biaya tertentu. Pada 
survei ini biaya kegiatan inovasi dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu di bawah 
Rp. 50 juta,  Rp. 50 juta - Rp. 100 juta, Rp. 100 juta -  Rp. 250 juta, dan di atas Rp. 250 
juta.  Pada gambar di bawah ditunjukkan pengeluaran kegiatan perusahaan sektor 
bisnis untuk masing-masing sektor.

Di sektor pertambangan 
dan Penggalian, 40% 
perusahaan mengeluarkan 
biaya di atas Rp. 250 juta.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Keuangan dan Jasa Perusahaan

Pengangkutan dan Komunikasi

Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Konstruksi

Listrik, Gas, Air

Industri Pengolahan / Manufaktur

Pertambangan dan Penggalian

Dibawah Rp 50 juta

Rp. 50 juta - Rp. 100 juta

Rp. 100 juta - Rp. 250 juta

Diatas Rp. 250 juta
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SUMBER INFORMASI

BAB VII  SUMBER INFORMASI DAN KERJASAMA

Pengaruh sumber-sumber pengetahuan/informasi atau kerjasama dengan pihak 
lain terhadap kegiatan inovasi di perusahaan.

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Staf litbang

Staf pemasaran
Staf produksi

Manajemen

Litbang lain

Pemasok

Pelanggan

Pesaing

Konsultan

Laboratorium
Perguruan TinggiPoliteknik

Litbang pemerintah

Litbang nirlaba

Konferen si

Jurnal

Investor

Asosiasi

Internet

Pengusaha
Lainnya

SUMBER INTERNAL SUMBER DARI PASAR

SUMBER INSTITUSIONAL SUMBER LAINYA

* Staf  dari unit Penelitian dan 
Pengembangan
* Staf dari unit Pemasaran dan 
Penjualan
* Staf  dari unit Produksi

* Pemasok peralatan, bahan baku, 
komponen atau perangkat lunak
* Pelanggan
* Pesaing atau perusahaan lain yang 
sejenis
* Konsultan
* Laboratorium komersial atau 
lembaga litbang swasta

* Perguruan tinggi/institusi 
pendidikan tinggi yang lain
* Politeknik
* Lembaga litbang  pemerintah
* Lembaga litbang nirlaba

* Konferensi atau pameran dagang
* Jurnal ilmiah dan publikasi teknis/ 
perdagangan
* Investor (bank, perusahaan modal 
ventura dll.)
* Asosiasi industri
* Internet
*Pengusaha yang berpengalaman
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KERJASAMA
Perusahaan inovatif bekerja sama dengan perusahaan/institusi lain dalam 
melakukan kegiatan inovasi

ASEAN
8,9%

NEGARA LAIN

8,9%

98,6%
INDONESIA

MITRA KERJA 
PERUSAHAAN INOVATIF

Bekerjasama Tidak 
Bekerjasama

17% 83%
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MITRA KERJASAMA
Mitra Kerjasama di Perusahaan Inovatif

Lainnya 1%

Asosiasi Industri 1%

> ASEAN

Perusahaan lain dalam satu induk perusahaan 4%

Pemasok peralatan, bahan baku ,komponen atau perangkat lunak 1%

Pesaing atau perusahaan lain yang sejenis 1%

Konsultan 1%

Laboratorium komersial atau perusahaan R&D 1%

Lainnya 10%

Asosiasi Industri 19%

> Dalam Negeri

Perusahaan lain dalam satu induk perusahaan 47%

Pemasok peralatan, bahan baku ,komponen atau perangkat lunak 67%

Pesaing atau perusahaan lain yang sejenis 34%

Konsultan 28%

Laboratorium komersial atau perusahaan R&D 6%

Perguruan tinggi /institusi pendidikan tinggi yang lain 16%

Lembaga litbang pemerintah 8%

Lembaga litbang nirlaba 1%

Lainnya 1%

Asosiasi Industri 1%

> Negara Lain

Perusahaan lain dalam satu induk perusahaan 3%

Pemasok peralatan, bahan baku ,komponen atau perangkat lunak 4%

Pesaing atau perusahaan lain yang sejenis 1%

Konsultan 2%
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PERINGKAT DAYA SAING IMD

BAB VIII PERBANDINGAN INTERNASIONAL

International Institute for Management Development (IMD) setiap tahunnya 
mengeluarkan publikasi yang berjudul World Competitiveness Yearbook. 
Publikasi ini melaporkan peringkat daya saing dari banyak negara di dunia.
  

IMD adalah institusi nonprofit yang berlokasi
di Swiss. Penelitian tentang peringkat daya saing
telah dilakukan IMD sejak tahun 1989.

Indonesia selama empat tahun      
terakhir (2012-2015) mengalami 
perubahan peringkat yang fluktulatif, 
berturut-turut peringkat 42 (2012), 39 
(2013), 37 (2014), dan 42 (2014).
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Gambar di atas menunjukan pergerakan pilar-pilar Indonesia yang 
diperhitungkan  oleh IMD, diantaranya Infrastructure, Economic Performance, 
Goverment Efficiency, dan Business Efficiency

- Pada tahun 2015, lima 
negara    dengan peringkat daya 
saing         tertinggi, berturut turut, 
adalah Amerika Serikat, Hongkong,         
Singapura, Swiss, dan Kanada

- Selama lima tahun terakhir (2011-
2015), Amerika Serikat memiliki    
peringkat daya saing terbaik selama 
tiga tahun di tahun 2013,2014, 
dan 2015. Sedangkan Hongkong        
memiliki peringkat terbaik di tahun 
2012 dan 2011

- Secara urutan peringkat daya 
saing, Indonesia masih jauh dibawah 
Singapura, Malaysia, dan Thailand

- Negara yang memiliki peringkat 
yang  bersaing dengan Indonesia 
selama empat tahun terakhir 
adalah Spanyol, Italia, Meksiko, 
Turki,  Filipina, Latvia, India, Russia,   
Romania, Hungaria, Slovenia, Yunani, 
Colombia, Amerika Selatan,  Peru, 
Bulgaria, Brazil, Mongoloa, Kroasia, 
Argentina, Ukraina, dan Venezuela

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2011 2012 2013 2014 2015

Overall

Economic Performance

Infrastructure

PERINGKAT DAYA SAING IMD
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WEF adalah institusi nonprofit yang berlokasi
di Swis. Pada tahun 2013-2014 terdapat 148 negara 
dalam 

- Walaupun jumlah negara dalam 
perhitungan WEF bertambah, namun 
Indonesia menglami peningkatan Gobal 
Competitiveness index yang signifikan 
dari tahun ke tahun

- Begitu pula pilar innovation and 
sophistication naik dari peringkat 22 ke 
30 dalam setahun terakhir

34/144  38/148

50/144
56/142

- Menurut WEF Global 
Competitiveness  Report    
2014-2015, negara-negara 
asia mengalami kemajuan 
yang kontras dari tahun-
tahun sebelumnya, termasuk 
diantaranya negara-negara 
asia tenggara. Lima besar 
ekonomi asia tenggara 
(ASEAN-5) mengalami 
pergeseran yang positif, 
diantaranya Malaysia 4 
(empat) peringkat, Thailand 6 
(enam) peringkat, Indonesia 
4 (empat) peringkat, Filipina 
7 (tujuh) peringkat, dan 
Vietnam sebanyak 2 (dua) 
peringkat. Sejak tahun 2009 
lima negara tersebut memiliki 
kenaikan di hampir seluruh 
seluruh pilar-pilarnya.

PERINGKAT DAYA SAING WEF
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Dari tiga pilar peringkat daya saing, yaitu Basic Requirements, Effiency 
Enchancer, dan Innovation and Sophistication selama dua periode (2013/2014-
2014/2015), Indonesia mengalami kenaikan dalam pilar Efficiency Enchancer 
dan Innovation and Sophistication. Sedangkan pilar Basic Requirements 
mengalami penurunan.

Menurut WEF Global Competitiveness  Report 2014-2015,  meningkatnya 
peringkat Indonesia, dibawah pemerintahan baru yang belum stabil, 
merupakan suatu hal yang mengesankan. Meningkatnya 18 indikator dari 
22 indikator yang diperhitungkan di  dalam pilar-pilar, secara tidak langsung 
berpotensi memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia.

Ranking

Global Competitiveness index

Subindex A :  Basic Requirements

Subindex B : Efficiency enhancers

Subindex C : Innovation and sophistica-

2013/2014 2014/2015

38

45

52

33

34

46

46

30

PERINGKAT DAYA SAING WEF
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Berdasarkan peringkat dari WEF, maupun IMD, terdapat tiga negara yang memiliki 
pola peringkat yang serupa dengan Indonesia, yaitu Brazil, India, dan Filipina.

Gambar di atas menjelaskan peta dari Indonesia serta Brazil, India, dan Filipina 
berdasarkan 11 (sebelas) pilar yang digunakan oleh WEF sebagai dasar perhitungan.

Salah satu pilar, yaitu inovasi, Indonesia memiliki peringkat terbaik diantara negara-
negara lainya, yaitu peringkat ke 31. Berturut-turut setelah Indonesia adalah India 
(49), Filipina (52), dan Brazil (62).

0
20
40
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140
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environment
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training
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7th pillar: Labor market
e ciency

8th pillar: Financial market
development

9th pillar: Technological
readiness

10th pillar: Market size

11th pillar: Business
sophis ca on

12th pillar: Innova on

Indonesia
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BAB IX KESIMPULAN

Sektor bisnis Indonesia yang tercakup pada survei ini meliputi tujuh sektor 
yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor 
konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan dan jasa 
perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor listrik, gas dan 
air. Dari dua belas propinsi terpilih yang merupakan propinsi yang memiliki jumlah 
perusahaan terbanyak , diperoleh sebaran sampel didominasi perusahaan pada 
sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 60%. Kemudian hasil survei 
diperoleh 62% dari sampel yang merupakan kuesioner valid dari responden.

Gambaran umum responden menunjukkan bahwa 55% perusahaan berasal 
dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Status kepemilikan modal hampir 
seluruhnya merupakan perusahaan PMDN. Status operasional perusahaan 
sebanyak 78% merupakan perusahaan induk. Sebanyak 49% responden adalah 
perusahaan yang memiliki penjualan kurang dari 1 milyar rupiah. Perusahaan 
masih mengandalkan pasar domestik, baru sekitar 4% yang melakukan ekspor. 
Sebagian responden sudah menggunakan sistem teknologi informasi dalam 
proses bisnisnya. Sebanyak 90% perusahaan merupakan perusahaan inovatif.

Perusahaan inovatif memiliki karakteristik yang sama dengan keseluruhan 
responden untuk status kepemilikan modal, status operasional, nilai penjualan, 
dan pasar penjualan. Inovasi yang banyak dilakukan adalah inovasi pemasaran. 
Perbandingan inovasi pada perusahaan inovatif yaitu 55,5% melakukan inovasi 
produk, 42,1% melakukan inovasi proses, 58,9% melakukan inovasi organisasi, 
dan 85,9% melakukan inovasi pemasaran. Rata-rata waktu yang diperlukan 
untuk melakukan inovasi selama kurang dari satu tahun. Pada umumnya inovasi 
dilakukan oleh perusahaan sendiri.  Sebanyak 32,22% perusahaan inovastif 
melakukan kegiatan litbang, baik secara intramural maupun ekstramural. Rata-
rata pengeluaran perusahaan pertahun untuk melakukan litbang masih rendah, 
yaitu dibawah 150 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran inovasi per tahun pada 
53,8% perusahaan masih di bawah 50 juta rupiah. Untuk melakukan inovasi, 
perusahaan memperoleh sumber informasi terutama dari pelanggan. Masih 
sedikit perusahaan yang memperoleh informasi dari lembaga litbang, baik 
pemerintah maupun nirlaba, serta perguruan tinggi dan politeknik. Perusahaan 
inovatif juga baru sedikit yang bekerja sama dalam melakukan inovasi, dengan 
lebih banyak mitra kerjasama dari dalam negeri.
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Perbandingan internasional daya saing negara dapat dilihat dari World 
Competitiveness Yearbook yang dikeluarkan oleh International Institute for 
Management Development (IMD). Pada tahun 2014, Indonesia berada pada 
peringkat 37, lebih baik dari Brazil dan India yang masing-masing berada pada 
peringkat 44 dan 54. Namun masih jauh tertinggal dari Singapura yang berada 
pada peringkat 3. Namun pada tahun 2015 Indonesia mengalami penurunan 
menjadi peringkat 42. Perbandingan internasional juga dapat dilihat dari Global 
Competitiveness Index (GCI) yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF). 
Menurut WEF pada Global Competitiveness  Report 2014-2015, negara-negara 
asia tenggara, yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Vietnam, mengalami 
pergeseran positif. GCI pada tahun 2013/2014, Indonesia berada pada peringkat 
38, dan pada tahun 2014/2015 berada pada peringkat 34. Salah satu pilar dari 
GCI yaitu Innovation and Sophistication yang menunjukkan daya saing inovasi, 
Indonesia mencapai peringkat 31 , lebih baik dari India (49), Filipina (52) dan Brazil 
(62).

Dalam upaya meningkatkan inovasi di sektor bisnis, perlu penguatan perusahaan 
yang melakukan litbang dan inovasi serta motivasi bagi perusahaan yang belum 
inovatif melalui regulasi dan insentif yang efektif dengan mempertimbangkan 
karakteristik perusahaan. Jejaring antara perusahaan sektor bisnis, lembaga 
litbang, dan perguruan tinggi juga perlu ditingkatkan untuk menjadi mitra kerjasama,  
mendorong inovasi, dan alih teknologi.
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