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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Kewirausahaan 

 

          Menurut Hardvard’s Theodore Levitt dalam Suryana (2014:43), 

kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru, atau berpikir 

sesuatu yang lama dengan cara yang baru. Thomas W. Zimmerer dalam Suryana 

(2014:11) berpendapat bahawa kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan 

inovasi untuk memecahkan masalah, serta upaya dalam memanfaatkan peluang 

yang ada. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreativitas, inovasi dan 

keberanian dalam mengambil resiko yang dilakukan, bekerja keras untuk 

membentuk dan memelihara sebuah usaha baru. Menurut Drucker dalam Suryana 

(2014:15) inti dari kewirausahaan itu sendiri adalah kemampuan dalam 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, melalui pemikiran kreatif dan 

tindakan inovatif demi terciptanya sebuah peluang. 

Kewirausahaan adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda untuk 

menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan usaha, diikuti penggunaan 

uang, fisik, risiko, dan kemudian menghasilkan balas jasa berupa uang serta 

kepuasan dan kebebasa pribadi. Hal tersebut dikemukakan oleh Robert Hisrich 

dalam Suryana (2014:5)  

 

2.2 Pengertian Inovasi 

Menurut Luecke (2003:2), inovasi merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan/gagasan 

ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, 

atau jasa.  

Inovasi menurut Zimmerer dalam Suryana (2014:11),  diartikan sebagai 

kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan dan 
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peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan (innovation is the 

ability to apply creativity solutions to those problems and opportunities to 

enhance or to enrich peoples live).  

Hardvard’s Theodore Levitt dalam Suryana (2014:43) mengemukakan 

definisi dari inovasi adalah kemampuan mengaplikasikan solusi yang kreatif 

terhadap permasalahan dan peluang yang ada untuk lebih memakmurkan 

kehidupan masyarakat. Jadi inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru. 

2.3 Jenis-jenis Inovasi 

    Menurut Luecke (2003) dalam buku Harvard Business School, terdapat 

beberapa jenis-jenis inovasi : 

 

2.3.1 Incremental innovation  

      Inovasi yang bertahap adalah inovasi yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengembagan baik dari bentuk terdahulu atau teknologi terdahulunya 

ke arah yang lebih baik (contoh : Prosesor komputer, dimulai dari Pentium I, II, 

III, IV, Dual Core, Core). Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

incremental innovation: 

1. Menghindari sindrom “more bells and whistles”. Yang dimaksud adalah 

menghindari mengeluarkan inovasi sekaligus, karena dalam incremental 

innovation harus mengeluarkan inovasi secara bertahap agar produk tidak 

langsung mati karena tidak dapat berinovasi lagi. 

2. Jangan taruh seluruh konsep inovasi di incremental innovation. 

 

2.3.2 Radical innovation  

       Inovasi yang bersifat radikal adalah inovasi yang sifatnya benar-benar 

baru bagi dunia, baik dalam teknologi yang sudah ada maupun dari cara yang 

sudah ada sebelumnya. 



 
  

11 
 
 
 

(contoh : Perusahaan Alibaba menggunakan robot dalm jumlah besar, sehingga 

hal ini dapat menghemat biaya tenaga kerja sebanyak 70%) 

Spesifikasi Radical innovation : 

1. Seperangkat fitur kinerja yang benar-benar baru 

2. Perbaikan dalam fitur kinerja sebesar lima atau tiga kali lebih besar.           

3. Pengurangan 30 persen atau lebih besar dalam biaya. 

 

2.4      Proses Inovasi 

Dalam melakukan sebuah inovasi ada beberapa tahapan proses  yang perlu 

dilakukan. Menurut Luecke (2003) ada lima proses inovasi, yaitu Ideas 

Generation, Opportunity Recognition, Development, Commercialization, dan 

Ideas Evaluation.  Berikut pembahasan dari tiap prosesnya : 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. 1 Proses Inovasi 

 

2.4.1 Idea Generation  

    Tahap ini merupakan tahap awal di dalam proses inovasi, yaitu 

terciptanya ide-ide akan sebuah hal baru. Ide-ide dapat diperoleh melalui : 

1. Pengetahuan baru  

Sebagian besar, namun tidak semuanya, inovasi radikal adalah produk dengan 

pengetahuan baru. Misalnya komputer, adalah pengetahuan baru di bidangnya 

Development Ideas 

Generation 

Opportunity 

Recognition 

Commerciali

zation 

Idea 

Evalution 
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dengan persamaan matematika, simbol logis, konsep programming dari berbagai 

jenis teknis lainnya.  

2. Mengetuk ide dari pelanggan  

Konsumen adalah sumber dari ide inovatif, jika pekerja atau karyawan 

marketing, dan pekerja R&D mendengarkan pada apa yang mereka katakan dan 

sebagainya. Konsumen juga dapat menjadi sumber ide terbaik untuk 

mengidentifikasi masalah yang tidak terselesaikan. 

3. Belajar dari pengguna utama  

Pengguna utama adalah sumber ide inovatif lain yang sangat berharga. 

Pengguna utama dapat berupa perusahaan dan individu, konsumen, maupun 

bukan konsumen, yang membutuhkan produk dan mengikuti trend pasar. Mereka 

mungkin merupakan orang yang paling ahli dalam mencari metode lebih baik 

untuk memproduksi suatu barang atau produk. 

4. Desain empatik 

Salah satu masalah yang dihadapi dalam proses inovasi adalah menentukan 

kebutuhan pasar atau target pasar yang tidak selalu mengenali atau menekan 

kebutuhan mereka di masa mendatang. Untuk melakukan inovasi lebih lanjut, 

perusahaan harus dapat mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan msalah 

yang belum konsumen kenali. 

Desain yang empatik adalah teknik menggeneralisasikan ide dimana 

innovator mengobservasi bagaimana orang menggunakan produk yang ada saat 

ini dan lingkungan mereka. Desain yang empatik meliputi lima tahap : 

a. Observasi 

     Perusahaan akan mengamati orang-orang yang menggunakan produk 

mereka dirumah atau di tempat kerja. 

b. Mengumpulkan data 

     Pengamat harus mengumpulkan data tentang apa yang dilakukan orang, 

mengapa mereka melakukan, dan masalah apa yang mereka hadapi. Karena data 
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biasanya berupa data visual, menggunakan foto, video, dan gambar untuk 

menangkap data. 

c. Refleksi dan analisis 

     Di tahap ini, pengamat kembali dari lapangan dan membagikan 

pengalaman mereka kepada para kolega. Refleksi dan analisis dapat menyebabkan 

orang kembali lagi ke lapangan untuk pengamatan lebih lanjut. 

d. Brainstorm 

      Tahap ini digunakan untuk mengubah observasi ke dalam representasi 

grafis dari solusi yang memungkinkan. 

e.    Mengembangkan solusi prototype 

      Prototype mengklarifikasi konsep baru, memperbolehkan yang lain 

berinteraksi dengan mereka, dan dapat digunakan untuk menstimulasi reaksi dari 

pelanggan potensial. 

 

5. Penemuan pabrik 

Ide inovatif juga dapat diperoleh dari hasil R&D di dalam perusahaan sendiri 

pada jangka waktu tertentu. 

 

6. Inovasi pasar terbuka 

Adanya perdagangan terbuka melalui perizinan, usaha patungan, dan aliansi 

strategis, dapat memberian kesempatan bagi pihak lain untuk berinovasi sehingga 

diperoleh ide inovatif baru. 

 

2.4.2  Opportunity Recognition  

   Melihat peluang yang ada. Harus mulai menginkubasi ide (dikondisikan, 

disiapkan) supaya lebih mudah dalam nantinya proses penyeleksian. Pertanyaan 

yang berkaitan dengan proses penyeleksian ide : 

a. Apakah ide sesuai ? 

b.  Apakah perusahaan memiliki teknikal know-how untuk membuat ide 

berfungsi ? 
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c.  Apakah ide dapat merepresentasikan nilai sebagai pelanggan? 

d. Apakah kira-kira ide sesuai dengan strategi perusahaan atau tidak? 

e. Apakah ide memiliki nilai dari perspektif biaya? 

 

2.4.3  Idea Evaluation  

    Dilakukan evaluasi ide-ide yang telah terpilih untuk menentukan ide 

mana yang layak dijadikan sebagai ide tunggal yang akan dijadikan sebagai 

produk akhir inovasi yang dapat dikomersialisasikan. 

 

2.4.4  Development  

     Proses pengembangan produk dari ide tungggal inovasi untuk 

dikembangkan menjadi produk inovasi akhir yang siap dipasarkan. (berawal dari 

pengembangan desain awal secara fisik, desain proses, membuat prototype, tes 

produk, menganalisis reaksi pasar, melakukan re-desain. 

 

2.4.5 Commercialization  

     Merupakan tahap terakhir pada proses inovasi, dimana produk yang 

telah dikembangkan oleh perusahaan dengan baik kemudian dilakukan proses 

komersialisasi atau penjualan ke pasar.  

 

2.6 Kerangka Pikir 

        Dalam penelitian ini akan membahas proses inovasi mie organik dari segi 

variannya. Dari proses inovasi ini akan melibatkan proses inovasi yang terdiri dari 

tahapan Ideas Generation, Opportunity Recognition, Ideas Evaluation, 

Development, Commercialization. 
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Setelah melalui proses tersebut maka akan didapatkan hasil dari inovasi tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Pikir 

 

2.7 Definisi Operasional 

        Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Inovasi mie organik menurut variannya adalah upaya untuk menambah 

variasi mie organik yang belum ada di pasaran. 

b. Proses inovasi adalah tahapan yang harus dilakukan pada saat pencarian 

inovasi ini. Proses inovasi ini meliputi tahapan :  

2.7.1  Ideas Generation 

          Idea generation ini dilakukan  dan berusaha melihat kesempatan yang 

ada untuk menghasilkan ide-ide. Untuk mendapatkan jawaban atas pencarian ide 

tersebut, maka peneliti akan melakukan kuesioner kepada responden sebagai 

berikut : 

a.  Menurut anda apakah inovasi mie organik perlu dilakukan ? 

b. Apakah menurut anda varian mie organik saat ini masih sedikit jumlahnya? 

c. Apabila dilakukan inovasi mie organik dari segi variannya anda akan tetarik 

untuk membeli ? 

d. Jika dilakukan inovasi mie organik berdasarkan variannya, bahan campuran 

apa yang anda ingin kan ? 

Inovasi Mie Organik kedai 

Love Mie dari variannya 

Tahap proses inovasi : 

1. Ideas Generation ( pencarian ide inovasi) 

2. Opportunity Recognition (Identifikasi peluang) 

3. Ideas Evaluation ( Evaluasi ide inovasi) 

4. Development (Pengembangan produk) 

5. Commercialization  

Produk Inovasi 
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2.7.2 Oppportunity Recognition 

     Opportunity recognition pada penelitian ini adalah adanya peluang 

untuk menghasilkan inovasi varian mie organik.  Maka ide yang telah diperoleh 

akan dipertimbangkan dengan peluang yang ada. Untuk memastikan hal tersebut, 

maka akan dilakukan penyebaran kuesioner kepada responden dengan pertanyaan 

sebagai berikut : 

a. Jika inovasi jenis mie organik dilakukan, menurut anda masyarakat akan lebih 

tertarik pada bahan campuran yang mana? 

b. Menurut anda kemasan dari inovasi mie organik seperti apa yang memudahkan 

anda ketika mengonsumsinya ? 

c. Mengapa anda memilih kemasan tersebut ? 

 

2.7.3 Ide evaluation  

            Pada tahap ini dilakukan evaluasi atau seleksi terhadap ide-ide inovasi 

varian mie organik yang dikaitkan dengan peluang untuk menghasilkan suatu ide 

yang tepat. 

Adapun syarat ide lolos adalah sebagai berikut : 

a. Mendapat respon terbaik dari responden 

b. Selaras dengan kapabilitas dalam pembuatan inovasi varian mie organic yang 

mendapat respon positif terbaik. 

c. Produk inovasi varian mie organik tersebut belum ada di pasaran. 

Untuk memastikan hal tersebut, maka dilakukan pembagian kuesioner kepada 

responden dengan pertanyaan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan dua sampel variasi jenis mie organik yang ada, varian mana yang 

anda suka ? 

b. Berdasarkan dari dua kemasan yang ada, menurut anda kemasan mana yang 

paling mudah bagi masyarakat ? 
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2.7.4 Development  

         Tahap ini yaitu dengan dilakukan proses pengembangan ide inovasi 

varian mie organik yang lolos seleksi hingga menjadi produk hasil inovasi. 

Caranya yaitu setelah didapat suatu ide inovasi varian mie organik, diciptakan 

design awal secara fisik – design proses – membuat prototype – tes produk – uji 

reaksi pasar – redesign. Untuk mendapatkan respon pasar atas produk inovasi 

tersebut, maka dilakukan kembali pembagian kuesioner dengan pertanyaan 

sebagai berikut : 

a. Menurut anda cita rasa dari inovasi mie organik tersebut sudah sesuai dengan 

cita rasa masyarakat Indonesia? 

b.  Apakah menurut anda produk inovasi mie organik ini rasanya enak? 

c. Apakah inovasi mie organik tersebut sesuai dengan apa yang anda bayangkan? 

d. Apakah anda menyukai produk inovasi mie organik ini? 

e. Apakah kemasan dan isi dari produk ini sudah sesuai dengan harapan anda, 

dan menurut anda cocok untuk dipasarkan? 

 

2.7.5 Commercialization 

Tahap ini adalah tahap untuk memasarkan produk inovasi varian mie 

organik ke pasaran. Hal ini digunakan untuk memasarkan produk inovasi, agar 

nantinya dapat diterima dan dikenal baik oleh konsumen. Peneliti akan 

memberikan perencanaan pemasaran untuk Kedai Love Mie Semarang dengan 

memberikan pertanyaan sebagai berikut : 

a. Menurut anda media apa yang memungkinkan anda untuk mengetahui 

keberadaan produk Love Mie Semarang? 

b. Apakah menurut anda Go-food merupakan media yang tepat sebagai salah 

satu sarana penjualan produk Love Mie Semarang? 

c. Apakah menurut anda mengikuti bazar makanan akan lebih menunjang produk 

Love Mie Semarang lebih dikenal masyarakat? 

 

 


