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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Inovasi dalam dunia bisnis era sekarang sangat dibutuhkan.Keinovasian 

menurut Zimmerer dalam Suryana (2001:5) berarti kemampuan untuk 

menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan 

peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup.Dari definisi 

tersebut, maka inovasi merupakan hal penting dalam dunia bisnis yang selalu 

menghadapi tantangan dan peluang. Dalam inovasi tantangan dan peluang 

akan menjadi dasar inovasi. 

Untuk melakukan inovasi sangat dibutuhkan kreativitas.Kreativitas 

menurut Zimmerer dalam Suryana (2001:5) merupakan kemampuan untuk 

mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam 

memecahkan persoalan dan menghadapi peluang. Kreativitas dalam inovasi 

memang sangat dibutuhkan karena tanpa adanya kreativitas yang tinggi, maka 

sesuatu yang dihasilkan menjadi kurang  /tidak inovatif.  

Salah satu hasil proses pemikiran kreatif adalah bingkai foto. Bingkai foto 

yang dimaksud adalah sebuah benda untuk menempatkan atau menempel foto 

agar foto bisa berdiri di atas bidang datar atau ditempel pada tembok.Bingkai 

foto awal mulanya tercipta dari pemikiran untuk memudahkan seseorang 

untuk memajang gambar atau foto.Pemikiran kreatif tersebut menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia hingga sekarang. 
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Seiring dengan kemajuan dunia foto digital, maka kebutuhan akan bingkai 

foto relatifakan meningkat. Kemajuan dunia foto digital ditandai dengan 

mudahnya seseorang untuk mendapatkan gambar berupa foto dan 

mencetaknya.Dunia foto digital semakin maju pesat ketika muncul kamera 

digital dan handphone berkamera.Melaui kamera digital dan handphone 

berkamera semakin mempermudah seseorang untuk mendapatkan gambar dan 

mencetaknya.Gambar yang dicetak biasanya dipajang menggunakan bingkai 

foto. 

Dari pengamatan terhadap bingkai foto melalui internet, dapat 

dikategorikan ada 3 jenis bingkai foto yang ada di pasaran yaitu : 

1. Bingkai foto yang harus dipesan sesuai ukuran/keinginan 

2. Bingkai foto yang sudah siap pakai 

 

 

Gambar 1.1 
Bingkai Foto yang Non Digital yang Dipesan/Siap Pakai  

(Sumber:www.shirotsuya.multiply.com) 
 

3. Bingkai foto digital 

 

 

 

 
Gambar 1.2 Bingkai Foto Digital (Sumber :www.otakku.com) 
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Jika dilihat dari bahan, maka ada beberapa bahan yang digunakan, 

diantarannya gips,akrilik, plastik, logam, dan kayu.Sedangkan bingkai foto 

digital terbuat dari bahan-bahan plastik yang didukung bahan-bahan 

elektrik. 

Bingkai foto digital merupakan salah satu bentuk inovasi. Bingkai 

foto digital sangat memudahkan seseorang untuk memajang foto dalam 

bentuk file yang belum tercetak. Hal tersebut merupakan keunggulan dari 

bingkai foto digital.Akan tetapi, bingkai foto digital harganya jauh lebih 

mahal daripada bingkai foto non digital.Hal tersebut menjadi peluang bagi 

bingkai foto nondigital untuk tetap digunakan masyarakat. 

Seiring dengan beredar bingkai foto digital, maka perlu adanya inovasi 

terhadap bingkai foto non digital.Bingkai foto non digital mempunyai 

keunggulan dalam hal harga.Harga bingkai foto non digital jauh lebih 

murah dibandingkan bingkai foto digital.Akan tetapi, jika dilihat dari 

bentuknya, bingkai foto non digital masih perlu inovasi yang lebih baik 

agar bisa bersaing dengan bingkai foto digital. 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka akan dilakukan 

inovasi terhadap bingkai foto non digital. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

  Dari latar belakang masalah yang ada, maka masalah yang ada 

adalah : Bagaimana inovasi bingkai foto non digital? 
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1.3.Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi yang bisa 

dilakukan terhadap bingkai foto non digital. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada : 

1. Calon Produsen atau Produsen  Bingkai Foto  Non Digital 

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan terhadap 

desain bingkai foto non digital yang akan diproduksi. 

2. Pembaca 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi dalam penelitian 

atau kajian inovasi. 

3. Peneliti 

Penelitian ini berguna sebagai syarat kelulusan bagi peneliti. Sedangkan 

bagi peneliti lain diharapkan bisa dijadikan tambahan referensi penelitian 

yang terkait inovasi. 
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