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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar belakang  

Persaingan yang semakin pesat saat ini menjadikan setiap usaha harus 

memiliki keunggulan setiap produk dari produk usaha lain. Perusahaan harus 

handal dalam perkembangan dan pengelolaan produk baru. Upaya yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk memajukan usaha dan bisnisnya adalah dengan cara 

inovasi. Dengan memiliki inovasi, sebuah perusahaan akan lebih dipilih 

konsumen daripada pesaing lain. 

Inovasi bukan sekadar berkutat dalam penciptaan produk yang baru dan 

lebih baik, tetapi juga pengembangan system yang lebih baik dan konsep bisnis 

yang baru (Philip Kotler,2009). Kesuksesan perusahaan dapat dilihat dari  cara 

berinovasi dan mengembangkan produk agar dapat diterima oleh konsumen. 

Misalnya, menciptakan ide bagi peluang usaha baru yang tidak pernah ada 

sebelumnya, menemukan ide agar konsumen nantinya tertarik. 

Menurut Schumpeter (The Theory of Economic Development , 1911) 

untuk memperkenalkan inovasi tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

• Mengenalkan metoda produksi baru yang dibutuhkan, ditemukan 

melalui serangkaian uji coba ilmiah; 

• Membuka pasar baru, dimana perusahaan sejenis tidak memasukinya, 

baik pasar tersebut ada atau belum ada ketika perusahaan memasukinya; 
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• Menguasai sumber bahan baku baru untuk industri barang; 

• Menjalankan organisasi baru, seperti menciptakan monopoli, atau 

membuka monopoli perusahaan lain. 

Keterkaitan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan 

menciptakan hal baru yang sebelumnya belum pernah ada oleh pesaing. Proses 

produksi perusahaan lainnya belum memiliki keistimewaan yang menonjol dalam 

menjual produknya. Mendukung daya saing perusahaan, karena perusahaan dapat 

membuatnya menghasilkan sesuatu yang beda dan dibutuhkan oleh pasar. 

Inovasi juga perlu dilakukan oleh perusahaan album agar dapat bersaing yaitu 

dengan melakukan perubahan pada desain cover, mengingat bahwa desain-desain 

cover yang ada saat ini menurut peneliti masih terbatas yang pada umumnya 

warna-warna polos maupun bergambar bunga dan sejenisnya. Variasi yang 

terbatas ini juga sampai saat ini juga yang diproduksi oleh perusahaan album 

CAHAYA ABADI. 

 Maka terkait dengan inovasi cover album yang akan dibuat adalah variasi 

cover album dengan desain produk agar memiliki nilai jual tersendiri di 

masyarakat. Inovasi cover album dalam hal ini berbahan dasar kain batik dan 

jeans yang mengikuti trend pasar dan juga melestarikan kebudayaan Indonesia 

yang memiliki batik sebagai identitas diri kebudayaan Bangsa Indonesia. Bahan 

baku dasar dalam proses produksi adalah kain batik dan kain jeans. 

 Produk yang akan dibuat ini sebagai suatu bentuk ide baru karena 

sebelumnya bentuk dari cover album foto yang dimasyarakat hanya memiliki 

desain yang monoton. Bahan dasar yang ada pada album foto yang sudah ada 
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adalah dari kertas dan print out dari gambar yang dihasilkan. Target pasar yang 

dituju dalam album foto berbahan kain batik dan jeans ini adalah remaja sampai 

orang tua. Karena kain jeans dan terutama batik ini adalah kain yang menjadi 

dominan oleh masyarakat dimasa sekarang.   

 Sebelum melakukan inovasi dimulailah tahap penyeleksian bahan baku 

seperti kain, harga bahan baku sampai produk jadi, pangsa pasar yang dituju 

apakah dapat menerima dengan baik atau tidak, serta keawetan produk untuk 

jangka waktu lama. 

 Produk yang dibuat ini melakukan perubahan bentuk dari bahan kertas 

menjadi bahan kain dengan mengikuti trend yang ada saaat ini. Inovasi yang 

dibuat ini agar lebih memperkenalkan berbagai macam kain batik yang dihasilkan 

dari Indonesia. Selain itu kain jeans yang lebih identik untuk pakaian saja 

sekarang juga dapat dijadikan sebagai hiasan yang dapat menghasilkan keindahan 

desain barang. 

 Maka penelitian ini akan menganalisis proses inovasi desain cover 

berbahan dasar kain jeans dan batik pada perusahaan ”CAHAYA ABADI”. 

Perusahaan album ini berlokasi di  JL. Batan Miroto III/384, Semarang dengan 

jumlah karyawan 12 orang. Perusahaan ini memproduksi album foto serta 

percetakan. Perusahaan ini didirikan oleh Andre Mertaguna pada Agustus 1995. 

 Maka berdasarkan pada uraian tersebut penelitian ini berjudul : Proses 

inovasi pada perusahaan album ” CAHAYA ABADI”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimanakah proses inovasi desain cover 

berbahan dasar kain batik dan jeans?” 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui proses inovasi desain 

cover berbahan dasar kain batik dan jeans yang dilakukan oleh perusahaan album 

CAHAYA ABADI. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi pihak perusahaan : 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam 

proses inovasi di kalangan pesaing agar semakin inovatif dalam 

pegembangkan perusahaan. 

b. Bagi kalangan akademis 

Sebagai ilmu pengetahuan dan bahan refresi bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 


	pengesahan.pdf
	skripsi.pdf

	logo: 


