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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era perdagangan bebas dan globalisasi saat ini, persaingan bisnis 

menjadi semakin ketat. Persaingan dalam dunia bisnis selamanya akan tetap 

ada dan tidak dapat dihindari. Dengan adanya persaingan bisnis, maka 

perusahaan dihadapkan pada berbagai ancaman baik ancaman yang dari luar 

maupun dari dalam. Oleh sebab itu perusahaan harus mempersiapkan diri 

untuk menghadapi persaingan yaitu dengan menentukan strategi dan disini 

perusahaan dapat menjadikan inovasi sebagai strategi bersaingnya.  

Inovasi berperan penting dalam menghadapi persaingan sebab tanpa 

adanya inovasi kelangsungan hidup perusahaan akan terancam. Untuk 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan, maka inovasi harus dilakukan 

secara terus-menerus dengan menciptakan produk baru yang sesuai keinginan 

konsumen. Droge dan Vickery (1994) dalam Dewi (2006) mengungkapkan 

bahwa perusahaan yang mampu mendesain produk sesuai dengan keinginan 

konsumen akan bertahan di tengah persaingan karena produknya diminati 

oleh konsumen. Selain itu perusahaan juga harus mengerti perilaku konsumen 

dimana konsumen tidak selamanya mengkonsumsi produk yang sama, tetapi 

konsumen akan selalu mencari produk baru yang dapat memuaskan 

kebutuhan mereka (Hadiyati, 2011).  
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Larsen, P and Lewis, A (2007) dalam Hadiyati (2011) menyatakan 

bahwa kemampuan dalam berinovasi merupakan salah satu katakter yang 

sangat penting dari wirausahawan. Bagi wirausahawan inovasi adalah sesuatu 

yang harus dilakukan, walaupun produknya sama namun tetap ada bagian 

yang berbeda. Kunci sukses seorang wirausahawan untuk bertahan di tengah 

persaingan bisnis adalah dengan menciptakan ide-ide inovasi yang cemerlang, 

dimana ide yang diciptakan tidak terpikirkan oleh orang lain (Fahmi, 

2013:83). Drucker (2008:12) dalam Suriatna, dkk (2013) mengatakan bahwa 

dengan inovasi, wirausahawan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi 

ada. 

Dalam mencari ide inovasi, seseorang menggunakan segenap 

kemampuan berpikirnya, melakukan perhitungan dengan cermat, 

mendengarkan pendapat orang lain, serta menggali potensi dari inovasi yang 

diciptakannya untuk memenuhi harapan, nilai, dan kebutuhan (Machfoedz, 

2015:10).  

Hills (2008) dalam Hadiyati (2011) mendefinisikan inovasi sebagai 

ide, praktek atau obyek yang dianggap baru oleh seorang individu. Selain 

dianggap sebagai sesuatu yang baru, menurut Zimmerer (2008:57) inovasi 

merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap suatu 

masalah dan peluang untuk meningkatkan atau untuk memperkaya kehidupan 

orang.  

Berkaitan dengan pendapat Zimmerer tersebut, peneliti ingin 

menggunakan inovasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada 
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khususnya masalah yang ada dihadapi oleh para ibu yang bepergian bersama 

bayinya. Dimana ibu-ibu mengalami kesulitan dalam membawa alas bayi, 

sebab alas bayi umumnya lebar dan tebal sehingga sulit untuk dimasukkan ke 

dalam tas bayi. Membawa alas bayi menjadi sangat penting bila menjumpai 

nursery room ataun ruang khusus untuk menggantikan popok bayi yang tidak 

dilengkapi dengan baby tafel yakni meja khusus yang atasnya terdapat alas 

waterproof untuk meletakkan bayi. 

Oleh sebab itu solusi yang tepat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan 

tersebut adalah dengan melakukan inovasi pada produk perlengkapan bayi. 

Dimana produk perlengkapan bayi yang paling tepat untuk dijadikan objek 

inovasi adalah tas bayi. Alasan dipilihnya tas bayi sebagai objek inovasi 

karena tas bayi pasti selalu dibawa oleh ibu-ibu saat bepergian bersama 

bayinya karena tas bayi digunakan untuk membawa perlengkapan bayi seperti 

baju ganti, peralatan makan bayi, perlengkapan mandi, selimut, dan lain-lain.  

Berdasarkan pada hasil observasi di lapangan :  
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Tabel 1.1. Hasil Observasi Produk Tas Bayi di Semarang 

No.  Toko Perlengkapan 

Bayi 

Gambar  Keterangan 

1. Mothercare 

di Paragon Mall 

 

15 Oktober 2016 

 - Merek tas : Lassig. 

- Harga tas Rp 849.000.   

- Berbahan Polyester. 

- Mempunyai kelebihan yakni 

dapat dikaitkan pada stroller. 

- Model tas : tote bag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Merek tas : Okiedog. 

- Harga tas Rp 699.000.   

- Berbahan Polyester. 

- Mempunyai kelebihan yakni 

terdapat alas popok bayi 

waterproof dengan ukuran 

30cm x 60cm. 

- Model : selempang. 
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2. Nagatomi 

di jalan Pandanaran  

 

15 Oktober 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Merek tas : Okiedog. 

- Harga tas Rp 789.000.   

- Berbahan Polyester. 

- Mempunyai kelebihan yakni 

terdapat tempat termos yang 

dilapisi alumunium foil.  

- Model: tote bag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Merek tas : Babymoov. 

- Harga tas Rp 520.000.   

- Berbahan katun. 

- Mempunyai kelebihan yakni 

terdapat alas popok bayi 

waterproof dengan ukuran 

30cm x 60cm. 

- Model tas: tote bag. 

 

3. Sejati Baby Shop 

di seberang pasar 

Johar 

 

15 Oktober 2016 

 

 

 

 

 

 

 

- Merek tas : Baby Scots. 

- Harga tas Rp 200.000. 

- Berbahan katun. 

- Mempunyai kelebihan yakni 

terdapat bagian yang dilapisi 

alumunium foil untuk menjaga 

makanan bayi supaya tetap 

hangat. 

- Model : selempang. 
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4. BonbonBaby 

di Sompok 

 

16 Oktober 2016 

 - Merek tas Clasebo. 

- Harga tas Rp 245.000. 

- Berbahan katun. 

- Mempunyai kelebihan yakni  

- ruang tas yang cukup besar 

dan terdapat kantung di kanan 

kiri tas. 

- Model : travel bag. 

 

5. Famili Baby Shop 

di Kampungkali 

16 Oktober 2016 

 

 

 

 

 

 

 

- Merek tas Dialogue. 

- Harga tas Rp 200.000. 

- Berbahan katun. 

- Mempunyai kelebihan yakni 

ruang tas yang cukup besar, 

terdapat kantung di kanan, kiri 

tas, serta kantung di depan tas.  

- Model : travel bag. 

Sumber : Data Primer (2016) 

Berdasarkan pada hasil observasi di internet : 

Tabel 1.2. Hasil Observasi Produk Tas Bayi di Internet 

No. Gambar Sumber Keterangan 

1.  

 

 

 

 

 

https://indonesian.alibab

a.com. Dinduh pada 

tanggal 16 Oktober 

2016. 

- Tas bayi ini memiliki 

kelebihan yaitu dapat 

digunakan untuk tempat 

duduk bayi dan ukuran 

dari tas ini 33x27x8 cm. 

- Tas bayi ini dijual di 

China dengan harga US 

$35.07. 

- Mode tas selempang. 
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https://indonesian.alibab

a.com. Dinduh pada 

tanggal 16 Oktober 

2016. 

- Tas bayi ini berbahan 

polyester dan memiliki 

kelebihan yaitu dapat 

diubah menjadi ranjang 

tidur bayi. 

- Untuk ukuran tasnya 

40x40x13cm dan untuk 

ukuran ranjang tidur 

bayinya 40x80cm. 

- Tas bayi ini dijual di 

China dengan harga US 

$38.86. 

- Model tas selepang. 

3.  https://www.instagram.c

om/babyistana/. 

Diunduh pada tanggal 

16 Oktober 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

- Tas bayi ini berbahan 

katun dan memiliki 

kelebihan yakni terdapat 

bottle container dibagian 

samping tas yang 

berfungsi untuk 

melindungi botol susu 

dari benturan serta 

menjaga suhu botol agar 

tetap hangat. 

- Tas bayi ini dijual dengan 

harga Rp 280.000 

- Model tas selempang. 

4.  https://www.instagram.c

om/for.babykids/.  

Diunduh pada tanggal 

16 Oktober 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tas bayi ini berbahan 

polyester dan memiliki 

alas popok bayi 

waterproof dengan 

ukuran 30cm x 55 cm. 

- Tas bayi ini dijual dengan 

harga Rp 220.000 

- Model tas selempang 

Sumber : Data Sekunder (2016) 
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Berdasarkan hasil observasi yang diperoleh di lapangan dan di internet 

tersebut ditemukan tas bayi yang terdapat alas waterproof untuk alas bayi 

seperti gambar berikut: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Tas bayi yang terdapat alas waterproof untuk alas bayi  

Produk tas bayi tersebut memiliki kelebihan yakni: terdapat alas popok yang 

mudah dilipat dan dimasukkan ke dalam  tas. Disamping itu, produk tas bayi 

yang ada alasnya tersebut juga memiliki kekurangan antara lain: alas mudah 

tertinggal, cukup memakan tempat ketika alas disimpan di tas. 

Oleh sebab itu, gagasan dalam penelitian ini adalah menciptakan tas 

bayi serbaguna. Tas bayi serbaguna disini adalah tas bayi yang terdapat alas 

waterproof menyatu dibagian tas, dan diharapkan dengan adanya produk 
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inovasi tersebut dapat menjawab kesulitan yang dihadapi oleh ibu-ibu yang 

bepergian bersama dengan bayinya.   

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini berjudul :  

“INOVASI PRODUK TAS BAYI SERBAGUNA”              

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan akan merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana proses inovasi produk tas bayi serbaguna ?” 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang akan diuraikan : 

“Mengetahui proses inovasi produk tas bayi serbaguna.” 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang akan diuraikan : 

1. Bagi calon wirausahawan : 

Sebagai bahan pertimbangan dan bantuan pedoman terkait 

proses inovasi pada produk baru, sehingga dapat bermanfaat bagi 

wirausahawan atau calon wirausahawan. 

2. Bagi akademisi 

Dapat digunakan sebagai informasi dan sumber bacaan studi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis terutama Manajemen. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

BAB 1   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujusan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pembahasan mengenai konsep teoritis yang akan dipergunakan 

sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ada. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi obyek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data, 

metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum responden, serta hasil analisis data. 

BAB V   : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


