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Abstrak 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menggali, dan mengungkapkan data dan 

informasi yang berhubungan dengan pengembangan Inovasi Produk dan Kreativitas, dalam 

membentuk Diferensiasi Produk melalui pengungkapan pengaruh dari masing-masing 

variabel. Sampel yang diteliti sebanyak 200 pelanggan di Godean Desa Sidomoyo, 

DI.Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan bersifat descriptif  dan verifikatif,  

bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang Inovasi Produk, Kreativitas 

dan Diferensiasi Produk, sedangkan pendekatan pemodelan dalam tehnik solusi yang akan 

digunakan  sebagai alat ananlisis yaitu metode Structural Equation Model (SEM) 

Hasil penelitian terungkap bahwa Inovasi Produk dan Kreativitas memiliki pengaruh kuat 

mengakibatkan perajin tas rajutan kesulitan dalam mengembangkan desain – desain yang 

unik, tematik, mengikuti tren mode yang terus menerus berkembang. Lemahnya Diferensiasi 

Produk dalam menyajikan Inovasi Produk melalui Kreativitas belum sepenuhnya 

diberdayakan dengan sempurna mengingat proses produksi yang dihasilkan sebagian 

merupakan perpaduan antara keterampilan masyarakatnya dalam merajut benang menjadi 

sebuah tas dan penguasaan teknologi tinggi sebagai alat bantu pelaksanaan produksi. 

Akibatnya keunikan yang dimiliki DOWA belum terlihat nyata perbedaannya dibandingkan 

dengan tas rajutan yang dihasilkan oleh merek GENDIS 

Kata kunci: Kerajinan tangan, Inovasi Produk, Kreativitas, Diferensiasi Produk,  

 

I. LATAR BELAKANG  

Terinspirasi oleh perkembangan mode 

dunia yang bergerak cepat dan dinamis, 

memberikan identitas dan kekuatan, unsur 

modern hadir dalam desain yang praktis 

dan memberikan kesan mewah. Meski 

tidak perlu mengacu pada perkembangan 

tren mode dunia, Indonesia begitu kaya 

akan kreativitas, menginspirasi 

masyarakatnya untuk menciptakan 

kerajinan tangan yang dituangkan dalam 

bentuk yang berbeda, tetapi dapat 

memberikan daya jual tinggi. Melalui 

diferensiasi produk yang unik 

menghadirkan desain rajutan yang 

dikombinasikan dengan lembaran kulit, 

melahirkan sebuah karya Tas Rajutan yang 

mendulang kesuksesan.  

Dengan menggunakan tehnik yang khas, 

benang merupakan fungsi utama, dapat 

dikombinasikan dengan lembaran kulit, 

disisipkan hanya pada area tertentu, 

membentuk desain atau bentuk yang telah 

dirancang sebelumnya. Dalam 

perkembangan seni tradisional yang unik 

dan memiliki kekhasan, bangsa Indonesia 



mengembangkan budaya sesuai dengan 

alam dan lingkungan sekitarnya. 

Sementara keindahan Tas Rajutan yang 

dipadupadankan dengan busana sebagai 

pelengkap, menuangkan cerita yang 

berbeda, menambah panjang cerita tentang 

Indonesia yang terkenal kaya akan 

kreativitas masyarakatnya.  

Kekhawatiran untuk meluncurkan tas 

dengan tehnik rajutan tradisional, 

terpatahkan oleh sambutan pasar yang 

demikian antusias untuk memilikinya, baik 

pasar domestik demikian pula pasar luar 

negeri. Beberapa negara mulai melirik 

bisnis ini, Jepang, Amerika, dan negara – 

negara Eropa merupakan langganan tetap, 

begitu pula negara – negara ASEAN 

lainnya yang antusias sebagai pengekpor 

terbesar tas rajutan ini. Hubungan 

kerelasian sangat menunjang dalam 

memperluas pasar luar negeri, walaupun 

dengan menggunakan merek buyer tetapi 

hal ini sangat membantu terutama dalam 

pelaksanaan pemasaran.  

Cita rasa pilihan warna seperti terakota, 

merah marun, dan hijau emerald 

bertabrakan dengan warna oranye yang 

menyolok, berpadu dengan warna netral 

membuat penampilan desain Tas Rajutan 

ini lebih menekankan pada trend warna 

masa kini. Desain Lugano, Toronto, 

Credence, Ascent, merupakan desain 

yang menggali potensi nama dari luar 

Indonesia, dikarenakan buyer yang 

bersangkutan berasal dari berbagai negara. 

Sedangkan desain Ambar, Ayu, Agis, 

Anggri, merupakan desain dengan 

kekhasan nama Indonesia sebagai acuan 

dari Tas Rajutan ini tanpa 

mengkombinasikan benang sebagai bahan 

baku utama dengan lembar kulit sebagai 

pelengkap penampilan.  

           Meski Kreativitas tentang Tas 

Rajutan bukan hal yang baru untuk 

dikenal, tetapi menuangkan citra bagi 

Indonesia menjadi sebuah karya yang 

mendulang kesuksesan demikian luas. Hal 

ini disebabkan masyarakat Indonesia tidak 

kehabisan akal untuk menyalurkan daya 

Kreativitas dalam membuat Diferensiasi 

Produk dengan segala keunikannya. 

Penemuan yang baru dari sebuah karya 

tidak membuat masyarakatnya terlena 

dalam sebuah kesuksesan, melainkan 

bagaimana Tas Rajutan ini dapat dijadikan 

trend cetter dunia yang mendatangkan 

keuntungan dari buyer mancanegara 

sebagai pasar yang membanggakan selain 

dari pasar domestik yang tetap menjadi 

acuan usaha.  

Masyarakat Jogyakarta memiliki 

pemikiran yang tradisional dengan 

mempelajari ekonomi kerakyatan, pada 

umumnya perajin lebih banyak 

memberdayakan tenaga kerja lokal. 

Inovasi Produk dikembangkan dengan 

menciptakan desain rajutan lebih modern 

untuk dapat bersaing di pasar, menjadi 

sangat penting. Diwujudkan dalam 

interaksi kekayaan Indonesia dengan latar 

belakang budaya, disesuaikan dengan 

kedinamisan pasar yang menjadi tujuan 

rata – rata perajin, melalui usaha rumahan 

dalam skala Usaha Kecil 

Menengah/UMKM 

UMKM memiliki peran penting 

dalam meningkatkan perekonomian daerah 

dengan cara mendorong kegiatan investasi, 

pemberdayaan tenaga kerja, pengentasan 

kemiskinan, meningkatkan usaha daerah 

dilihat dari kontribusi dalam 

menumbuhkan daerahnya. Gerak sektor 

UMKM sangat penting dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi 



kerakyatan, fleksibel dan mudah 

beradaptasi dengan arus permintaan pasar, 

menciptakan lapangan pekerjaan lebih 

cepat, mengantisipasi tingkat urbanisasi 

dan gelombang TKW yang marak akhir – 

akhir ini serta teridentifikasi kontribusi 

dalam ekspor dan perdagangan.  

Sebagian masyarakat Yogyakarta 

mulai mencari ide/gagasan untuk 

mengembangkan warisan budaya melalui 

Kreativitas di sektor usaha industri kreatif 

dengan memberdayakan kemampuan 

masyarakatnnya. Terciptalah sebuah Tas 

Rajutan yang modern, kombinasi antara 

benang rajut dengan lembaran kulit, 

memiliki style disesuaikan dengan warna 

benang yang beraneka ragam. Pasar 

menyambutnya dengan antusias, 

pelanggannya berasal dari kalangan yang 

memiliki kepekaan dalam bidang fashion, 

begitu pula perajin Tas Rajutan mulai 

mengembangkan sayap usahanya yaitu 

ekspor ke berbagai negara. Walaupun 

untuk meraih pelanggan di negara tujuan 

memiliki kendala yang demikian sulit, hal 

ini berbenturan dengan perbedaan 

karakteristik budaya negara tujuan. 

Akibatnya Kreativitas mengalami 

kesulitan untuk dikembangkan turutama 

dalam menciptakan pola/gambar yang 

berbeda, untuk dapat bersaing di pasar. 

Inovasi Produk menjadi sangat penting dan 

dibutuhkan, mengalami kesulitan 

menyesuaikan dengan perkembangan 

selera pasar yang terus menerus 

mengalami perubahan. Begitu pula 

Diferensiasi Produk yang seharusnya 

diwujudkan melalui keunikan produk 

sebagai pembeda dan dapat berinteraksi 

antara kekayaan Indonesia dengan latar 

belakang budaya belum sepenuhnya dapat 

menyesuaikan dengan kedinamisan pasar 

yang menjadi tujuan hampir semua perajin 

Tas Rajutan. 

Kesulitan untuk memperoleh 

permodalan dari Perbankan menjadi 

kendala utama   pengembangan potensi 

daerah yang akan membantu sejumlah 

usaha agar memiliki daya saing tinggi. 

Kenyataannya di lapangan perajin belum 

mampu merealisasikan program kemitraan 

dengan perbankan terutama perajin Tas 

Rajutan. Faktor lainnya yang turut memicu 

kurang berkembangnya industri rumahan 

yaitu semakin menguatnya Tas Rajutan 

yang dihasilkan oleh India, Thailand, 

Vietnam yang memiliki kesamaan turut 

meramaikan arena persaingan. Begitu pula 

sikap pesaing lainnya seperti GENDIS 

yang turut masuk dalam arena persaingan 

dengan desain dan style yang hampir sama 

dengan harga yang relatif terjangkau. 

Idealnya Diferensiasi Produk yang 

memiliki keunikan dapat memberikan nilai 

benefit tinggi bagi kepuasan pelanggan 

yang menjadi tujuan pokok perajin Tas 

Rajutan melalui Kreativitas. Kenyataannya 

rendahnya Diferensiasi Produk disinyalir 

oleh lemahnya Inovasi Produk yang 

kurang dikembangkan secara maksimal, 

terlihat dari terbatasnya output dari produk 

yang dihasilkan. Hal ini berimbas terhadap 

kontribusi laba yang diharapkan dari 

produk/lini tertentu. Tujuan utama setiap 

perusahaan lebih ditekankan pada sasaran 

volume atau pertumbuhan pasar, dengan 

memahami besarnya profitabilitas yang 

dikorbankan untuk pasar tertentu, (Fandy 

T., Gregorius Ch., Daddy A., 2008). 

Kajian Ilmiah ini dilakukan untuk 

menelaah pengaruh dari berbagai strategi 

dalam program pemasaran terhadap 

kontribusi laba yang dapat diharapkan dari 

produk/lini tertentu. Berdasarkan 



identifikasi masalah cakupan variabel 

penelitian ini dibatasi ke dalam 3 variabel 

yang diteliti yaitu Inovasi Produk (X1), 

Kreativitas (X2) dan Diferensiasi Produk 

(Y). Berdasarkan permasalahan tersebut di 

atas dapat dirumuskan masalah yang akan 

dikaji sebagai berikut 

Bagaimana pengaruh Inovasi 

Produk dan Kreativitas terhadap 

Diferensiasi Produk Tas Rajutan 

DOWA Yogyakarta baik secara parsial 

maupun simultan 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Inovasi Produk 

Perkembangan pelanggan yang dinamis, 

menginginkan sesuatu yang baru, tetap 

mengedepankan kepuasan yang terhampar 

mengikuti trend mode dunia. Dengan 

menyesuaikan perubahan ini inovasi 

diperlukan hampir pada semua dunia 

usaha, untuk dapat memenuhi perubahan 

permintaan yang ditempatkan pada skala 

prioritas utama perusahaan. Kotler & 

Keller (2012), berpendapat bahwa Inovasi 

dapat terus berkembang apabila dilakukan 

perubahan secara terus menerus, hadir 

dalam ritme kehidupan modern, dan 

mutakhir. Seiring perubahan zaman dan 

selera pasar yang terus berkembang, 

pelanggan lebih peka dalam menentukan 

produk apa yang sekiranya dapat 

memberikan kepuasan baginya. 

           Inovasi melalui ilmu pengetahuan 

mengalami evolusi yang tiada henti dilihat 

dari berbagai pelengkap produksi yang 

semakin berkembang akhir – akhir ini, 

memacu perusahaan dapat menghasilkan 

produk yang bisa memuaskan 

pelanggannya. Bahan baku, mesin- mesin, 

SDM, merupakan rangkaian alat yang bisa 

dijadikan tolok ukur dalam menghasilkan 

produk yang bisa dijadikan unggulan 

perusahaan. Walaupun perusahaan harus 

melengkapinya dengan pelatihan dan 

pendidikan yang dapat melancarkan 

usahanya secara berkesinambungan 

Sesuai dengan peran dari perusahaan yang 

menghendaki perubahan di segala bidang, 

maka dimensi dari inovasi dapat 

dikemukakan Kotler & Keller (2012): 1) 

Main power menyeimbangkan antara 

kemampuan seseorang dengan kebutuhan 

perusahaan, 2) Materials, penyesuaian 

bahan baku dan bahan penunjang lainnya 

dalam pelaksanaan produksi, 3) Mechine 

dibutuhkan untuk membantu kelancaran 

proses produksi, 

           Inovasi Produk untuk Tas Rajutan 

DOWA, SDM yang diberdayakan 

disesuaikan dengan keahlian, 

berpengalaman dan teruji keterampilannya, 

dikembangkan kemampuannya melalui 

pelatihan yang intensif. Hal ini dilakukan 

perajin Tas Rajutan untuk menciptakan 

selain desain yang unik juga warna yang 

ditampilkan lebih bervariasi. Bahan baku 

yaitu pewarnaan kimia seringkali 

diidentikkan dengan warna – warna 

menyolok yang sedang digandrungi 

pencinta mode. Selain itu bahan penunjang 

lainnya diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan rajutan untuk merancang desain 

motif yang akan diproduksi, sesuai dengan 

apa yang sudah direncanakan.  

           Kombinasi dengan desain yang 

lebih wearable, sesuai dengan selera 

kalangan muda, karena merekalah yang 

nantinya akan mewarisi dan meneruskan 

usaha pendahulunya. walaupun untuk itu 

dibutuhkan keuletan dan kesabaran 

menghadapi tantangan yang berat 



menghadang di depannya. Untuk 

memudahkan proses produksi dibutuhkan 

alat batu/mesin untuk memperlancar 

berjalannya proses produksi berkaitan 

dengan adanya bahan – bahan tertentu 

yang menggunakan perangkat berat. 

2.2     Kreativitas 

Ide kreatif memang merupakan napas 

industri fashion di manapun, tak terkecuali 

di Indonesia, menciptakan gaya unik dan 

menarik adalah tantangan bagi setiap 

orang yang mencintai dunia seni, di situlah 

Kreativitas menarik menjadi kata kunci 

bagi sebagian besar pencetus gagasan 

tentang mode. Mode menjadi ranah yang 

menjelma sebagai surga kebebasan 

berimajinasi, berkreasi, dan bergaya. Hal 

itulah yang turut diujarkan perancang 

ternama dunia, Coco Chanel, “ Fashion is 

not something that exists in dresses only. 

Fashion is in the sky, in the street, fashion 

has to do with ideas, the way we live, what 

is happening”.Meredith et al. (2000) 

berpendapat bahwa Kreativitas 

memerlukan keseriusan untuk memulai 

sesuatu yang baru, melibatkan risiko 

sukses dan kegagalan 

Wanita tidak lepas dari segala macam 

aksesoris tubuh untuk mempercantik dan 

meningkatkan rasa percaya diri, berusaha 

melengkapinya dengan segala pernak 

pernik yang menempel dalam dirinya. 

Padupadan aksesoris yang sesuai dengan 

busana sehari – hari maupun pesta, sangat 

mempengaruhi penampilannya. 

Menciptakan sebuah aksesoris dalam 

desain yang detail akan menghasilkan 

aneka Tas Rajutan yang memukau, 

ditawarkan dengan berbagai bentuk 

menarik. Penggunaan aneka warna kulit 

menjadi kekuatan untuk meleburkan dalam 

bentuk style yang istimewa. Kreasi lokal 

yang mengkolaborasikan trend terkini 

dengan sentuhan tradisi budaya Tanah Air 

akan menghasilkan karya yang amat 

menarik. Kekuatan inilah yang menjadi 

ciri khas kreasi pencetus ide dari The 

FaithDOWA, untuk melakukan 

pengembangan kombinasi bahan baku 

yang berasal dari benang dan lembaran 

kulit. 

Pelatihan yang intensif dapat memperbaiki 

keahlian dan pengetahuan yang tidak 

terbatas yang selalu berubah dan dapat 

diperoleh melalui dimensi kreativitas, 

Longenecker, Moore, Petty (2000): 1) 

Science, diselaraskan dengan ilmu 

pengetahuan tentang bagaimana caranya 

mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

cepat berubah, 2) Technology, berkaitan 

kecanggihan iptek yang terus menerus 

dikermbangkan dan diberdayakan, 3) 

Service,dilengkapi pelayanan pelanggan 

yaitu perhatian extra untuk memberikan 

kepuasan bagi pelanggannya. 

          Kreativitas untuk Tas Rajutan The 

Faith DOWA yaitu menciptakan desain 

lebih bervariasi yang ditunjang 

pengetahuan yaitu kemampuan 

keterampilan otodidak yang dikembangkan 

menjadi sebuah karya yang memiliki nilai 

jual tinggi. Perusahaan menyesuaikan 

desainnya   sesuai usia dan karakter 

penggunanya, tidak hanya untuk golongan 

tertentu saja yang sifatnya formal. Kini sudah 

banyak desain tas rajutan yang lebih casual, 

cocok dikenakan oleh remaja puteri yang dapat 

digunakan ke acara santai atau  jalan – jalan ke 

Mall, atau sekedar berkumpul dengan keluarga 

besar. Berkaitan kecanggihan iptek melalui 

teknologi yang diberdayakan, tercipta 

desain yang bisa memberikan lapangan 

kerja bagi karyawan di daerah sekitarnya 

untuk memudahkan bagi pengrajin dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Perusahaan 



memberikan pelayanan yaitu pengiriman 

produk dalam jumlah tertentu tanpa 

meminta tambahan biaya. 

2.2   Diferensiasi Produk 

Dinamika lingkungan bisnis berdampak 

pada perubahan selera dan preferensi 

pelanggan. Perubahan ini pada gilirannya 

menuntut Kreativitas perusahaan yang 

ditunjang dengan perkembangan teknologi 

yang semakin maju di segala bidang. 

Dengan menggunakan rencana formal, 

memaksa perusahaan untuk mempertajam 

kebijakan dan tujuan yang mengarah 

kepada perubahan skala usaha yang lebih 

baik. Secara konseptual Craven 

(2006,110) mengungkapkan definisi 

Diferesiasi Produk, ketika suatu produk 

ditawarkan kepada konsumen dianggap 

memiliki perbedaan dengan pesaingnya 

baik secara fisik maupun non fisik 

termasuk harga.  

Dess & Lumpkin (2003: 162-163) 

mengungkapkan tentang dimensi 

Diferensiasi Produk dapat dibedakan 

dalam bentuk:  1) Prestige, apabila 

dikaitkan Tas Rajutan dengan keunikan 

menjadi hal penting, di mana output dapat 

dijadikan trend cetter terutama bagi 

kelangan tertentu yang menyukai mode, 2) 

Technology, sebagai pelengkap proses 

produksi, mesin pemotongan lembaran 

kulit memudahkan penyesuaian dengan 

desain/bentuk yang dikehendaki, 3) 

Innovation pengganti/pengembangan dari 

benang rajut yang dikombinasikan dengan 

kulit, 4) Feature penampilan logo DOWA, 

pernak pernik yang melengkapi produk 

tersebut, pewarnaan benang dan lembaran 

kulit, 5) Service, keikut sertaan dalam 

menentukan desain, misalnya pesanan 

desain/bentuk yang mengikuti trend masa 

kini dan kebutuhan tertentu, 6) 

Agent/dealler, tempat yang mudah 

dijangkau, misalnya gerai-gerai eksklusif 

seperti di Hotel – hotel yang bergengsi.  

 

III. METODOLOGI PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Metode SEM (Structural 

Equation Modeling), merupakan alat untuk 

mengukur konstruksi secara tidak 

langsung melalui indikator – indikator 

serta menganalisis variabel indikator, 

variabel laten, dan kekeliruan 

pengukurannya. Karakteristik yang diuji 

didalam penelitian ini adalah Kreativitas 

yang di duga berpengaruh secara 

signifikan terhadap Diferensiasi Produk. 

Kajian ilmiah ini melakukan survei kepada 

pelanggan Tas Rajutan merek DOWA di 

Godean, Desa Sidomoyo, DI. Yogyakarta)  

 

3.1     Objek Penelitian 

Tujuan objek penelitian adalah untuk 

mengklarifikasi tentang Inovas Produk dan 

Kreativitas yang berpengaruh terhadap 

Diferensiasi Produk, jumlah sampel yang 

telah memenuhi kriteria yaitu 200 sampel. 

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini 

bersifat deskriptif, untuk memperoleh 

gambaran atau deskripsi tentang Inovasi 

Produk, Kreativitas dan Diferensiasi 

Produk, Zinkmund, (2000). Sedangkan 

penelitian verifikatif adalah untuk 

mengetahui hubungan antar variabel 

melalui suatu pengujian hipotesis 

berdasarkan data di lapangan Nana 

Sujana (2004: 10). Untuk memperoleh 

data dan informasi dalam penelitian ini 

dilakukan pengungkapan sejumlah 

variabel pelengkap dengan konsep, 

dimensi, indikator, ukuran dan skalanya 



3.2   Alat yang digunakan  

Ukuran sampel untuk model persamaan 

structural (SEM) sesuai dengan pendapat 

Jöreskog dan Sörbom (1988: 32) 

menyatakan bahwa hubungan antara 

banyaknya variabel dan ukuran sampel 

minimal dalam model persamaan 

structural. Dalam penelitian ini terdapat 18 

parameter terdiri dari Inovasi Produk 6, 

Kreativitas 6, Diferensiasi Produk 6, 

menggunakan bobot angka mulai dari 

terkecil 1 sampai angka terbesar 5.  Untuk 

kelengkapan penelitian dibutuhkan 

informasi akurat dari perajin rajutan tas 

berdasarkan dimensi dari masing – masing 

variabel. 

 

IV. PEMBAHASAN   

4.1  Profil Responden  

200 responden pelanggan Tas Rajutan 

yang datang ke gerai DOWA hampir 100% 

dikuasai oleh perempuan Usia antara 45 

sampai 55 tahun sebesar 73%, sedangkan 

usia 30 sampai 40 tahun sebesar 27%, 

100% rata – rata menikah. Tingkat 

pendidikan 79% mulai SMA, sedangkan 

21% berijazah Sarjana, 85% sedang 

rekreasi, sedangkan 15% penduduk 

sekitarnya. Pendapatan 5 juta ke atas 78% 

sisanya 22% memiliki pendapatan di 

bawah 4 juta 

4.2      Hasil Pembahasan 

4.2.1   Uji Instrumen Penelitian 

 

           Uji instrumen penelitian  dilakukan 

untuk menguji apakah instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini memenuhi 

persyaratan sebagai alat ukur yang baik. 

Untuk melihat valid tidaknya alat ukur 

digunakan pendekatan melalui nilai 

korelasi skor butir pertanyaan dengan skor 

totalnya.  

Tabel 1 merupakan hasil 

perhitungan validitas instrumen penelitian 

dengan jumlah item kuesioner 18 butir 

yang terdiri atas 6 item instrumen Inovasi 

Produk, 6 item instrumen Kreativitas dan 6 

item instrumen Diferensiasi Produk.  

Indeks validitas setiap item kuesioner 

memenuhi persyaratan validitas karena 

koefisien korelasinya > 0.30. Hasil 

perhitungan dengan menggunakan korelasi 

Pearson (r) diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel1 

HasilUjiValiditasKuesioner 

No Item 
Indeks Validitas 

( r ) 
r kritis Keterangan 

Reliabilitas 

1 0,632 0,300 Valid 0,880 

2 0,665 0,300 Valid  

3 0,669 0,300 Valid  

4 0,740 0,300 Valid  

5 0,652 0,300 Valid  

6 0,772 0,300 Valid  

7 0,567 0,300 Valid 0,772 



8 0,536 0,300 Valid  

9 0,447 0,300 Valid  

10 0,434 0,300 Valid  

11 0,527 0,300 Valid  

12 0,595 0,300 Valid  

13 0,694 0,300 Valid 0,837 

14 0,562 0,300 Valid  

15 0,648 0,300 Valid  

16 0,520 0,300 Valid  

17 0,571 0,300 Valid  

18 0,679 0,300 Valid  

Sumber: Data diolahdarihasilpenelitian 

 

Ujireliabilitasdilakukanuntukmeng

etahuiapakahalatukur yang 

telahdirancangdalambentukkuesionerdapat

diandalkan.Suatualatukurdapatdiandalkanji

kaalatukurtersebutdigunakanberulangkalip

adasubjek yang memi-

likikarakteristiksamaakanmemberikanhasil 

yang relatifsama (tidakberbedajauh). Dari 

hasiluji yang 

dilakukandapatdinilaikoefisienreliabilitas 

alat ukur diperoleh sebesar 0,880 untuk 

instrumen variabel Inovasi Produk, 

koefisienreliabilitas untuk instrumen 

variabel Kreativitas sebesar 0,772 dan 

koefisienreliabilitas untuk Diferensiasi 

Produk sebesar 0,837. Maka disimpulkan 

pernyataaninstrumen penelitian untuk 

masing-masing variabel InovasiProduk, 

KreativitasdanDiferensiasi 

Produkdinyatakanreliabel dimana 

koefisienreliabilitasnyalebihdari 

0.70.Sehingga dapat disimpulkan seluruh 

instrumen pengukuran setiap variabel 

dalam penelitian ini dapat dikatakan 

reliabel.  

 

 

4.2.2HasilPengaruh Inovasi Produk dan 

Kreativitas terhadap Diferensiasi 

produk 

Hasil model SEM ditunjukkan dalam 

model pengukuran dan model struktur.  

Hasil Model Pengukuran Variabel 

Inovasi Produk ( 1 ), Kreativitas ( 2 ) 

dan Diferensiasi produk( ) 

Model pengukuran menjelaskan 

proporsi variance variabel manifes 

(indikator) yang dapat dijelaskan dalam 

variabel laten. Hasil pengujian untuk 

masing-masing indikator variabel laten 

dapat dilihat pada Tabel 2  sebagai berikut: 

 

Tabel 2 

 Ringkasan Hasil Komputasi Statistik Model Pengukuran  



Indikator 
Loding 

Faktor 
Nilai t 

Error 

Variance 

 

X1 X11 0,795 11,080 0,368 CR = 0,851   

VE = 0,660  X1 X12 0,822 11,628 0,324 

X1 X13 0,813 11,449 0,339 

X2 X21 0,761 10,428 0,420 CR = 0,840  

VE = 0,640 X2 X22 0,808 11,345 0,347 

X2 X23 0,822 11,637 0,324 

Y Y1 0,829 - 0,312 CR = 0,833  

VE = 0,463 Y Y2 0,555 6,954 0,692 

Y Y3 0,734 9,850 0,461 

Y Y4 0,519 6,439 0,731 

Y Y5 0,574 7,245 0,670 

Y Y6 0,803 11,112 0,355 

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian 

Terlihat masing masing indikator 

dalam variabel latennya memiliki loding 

faktor lebih dari 0,5. Ini menunjukkan 

bahwa masing masing indikator sudah 

dapat dijelaskan dengan baik dalam 

masing masing variabel laten karena 

proporsi variance variabel manifes 

(indikator) yang dapat dijelaskan dalam 

variabel laten sduah lebih dari 50%.  Nilai 

construct reliability  menunjukkan apakah 

sekumpulan variabel manifes tersebut 

memiliki derajat kesesuaian yang tinggi 

dalam membentuk variabel laten.   

Construct Reliability dari 3 

indikator laten variabel Inovasi Produk ( 1

) sebesar 0,851 lebih besar dari yang 

direkomendasikan sebesar 0,7. Artinya 

laten variabel Inovasi Produk memiliki 

keandalan yang baik dan konsisten. Nilai 

variance extracted sebesar 0,660 memiliki 

makna bahwa 66,0% informasi yang 

terkandung pada ketiga variabel manifes 

dapat terwakili dalam variabel laten 

Inovasi Produk. Nilai uji t menunjukkan 

bahwa ketiga variabel manifes/indikator 

signifikan dalam membentuk laten Inovasi 

Produk (nilai t > 1,96).  

Construct Reliability dari 3 

indikator laten variabel Kreativitas( 2 ) 

sebesar 0,840 lebih besar dari yang 

direkomendasikan sebesar 0,7. Artinya 

laten variabel Kreativitas tinggimemiliki 

keandalan yang baik dan konsisten. Nilai 

variance extracted sebesar 0,640 memiliki 

makna bahwa 64,0% informasi yang 

terkandung pada keempat variabel manifes 

dapat terwakili dalam variabel laten 

Kreativitas. Nilai t menunjukkan bahwa 

keempat variabel manifes/indikator 



signifikan dalam membentuk laten 

Kreativitas(nilai t > 1,96).  

Construct Reliability dari 6 

indikator laten variabel Diferensiasi 

Produk ( ) sebesar 0,833 lebih besar dari 

yang direkomendasikan sebesar 0,7. 

Artinya laten variabel Diferensiasi Produk 

memiliki keandalan yang baik dan 

konsisten. Nilai variance extracted sebesar 

0,463 memiliki makna bahwa 46,3% 

informasi yang terkandung pada keempat 

variabel manifes dapat terwakili dalam 

variabel laten Diferensiasi Produk. Nilai t 

menunjukkan bahwa keempat variabel 

manifes/indikator signifikan dalam 

membentuk laten Diferensiasi Produk(
2
) 

(nilai t > 1,96).  

4.2.3    Hasil Estimasi Model Struktural 

Padapenelitianini Inovasi 

Produkdan Kreativitasdihipotesiskan 

memiliki pengaruh terhadap Diferensiasi 

Produk. Untuk membuktikan hipotesis 

tersebut, dilakukan pengujian berdasarkan 

data hasil survei yang telah dikumpulkan 

peneliti di lapangan.Dari hasilpengolahan 

data menggunakan software LISREL 

diperolehmodel strukturalsbb : 

 

 

Gambar 1.Hasil Pengujian Struktural 

Equation Model (SEM) 

 

4.2.4   Hasil Uji Model Struktural 

(Goodness-of-fit) 

Hasil ketepatan model yang 

diperoleh (pengujian model secara 

simultan atau keseluruhan) ditunjukkan 

oleh ukuran kesesuaian model (Goodness 

of fit measures) yang dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel3 

Hasil Pengujian Kelayakan Model StrukturalAntarVariabelLaten(Goodness-of-

fit Indices) 

Goodness of 

Fit Indeks 
Nilai Cut-off HasilKomputasi 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

Chi-Square Diharapkanlebihkecil 

Dapat diterima Chi-

Square< 2 df 

67,62 

(df = 51) 

Fit (Baik) 

Probalibilitas 

(signifikansi) 

> 0,05 0,05949 Fit (Baik) 

RMSEA < 0,05 0,047 Fit (Baik) 

GFI 0,90 < GFI < 1 0,930 Fit (Baik) 

NFI 0,90 < NFI < 1 0,969 Fit (Baik) 

Sumber: Lampiran 



 

Uji terhadap model menunjukkan 

bahwa model ini sesuai dengan data atau 

fit terhadap data yang digunakan dalam 

penelitian ini sehingga model yang 

diperoleh dapat digunakan untuk 

menjelaskan hubungan antar model yang 

diteliti. Hasil perhitungan kriteria 

Goodness-of-fit Indices untuk model 

diperoleh nilai χ
2
 sebesar 67,62 dengan p-

value = 0,05949. Hasil yang diperoleh 

menunjukan bahwa berdasarkan kriteria 

Chi-Square, model yang diperoleh 

memenuhi kriteria ideal dimana 

diharapkan nilai χ
2
 kecil (tidak signifikan) 

dengan p-value> 0.05.  

Nilai ukuran kecocoka model lainnya juga 

menunjukkan bahwa model yang diteliti fit 

dimana nilai RMSEA  0,05, Normed Fit 

Index (NFI) dan Goodness of Fit Index 

(GFI) model yang diperoleh lebih dari 0,9.  

4.2.5    Pengujian Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis penelitian 

dilakukan berdasarkan nilai t hubungan 

kausalitas dari hasil pengolahan SEM 

sebagaimana pada tabel 4 

Tabel4 

Hasil UjiSignifikansi 

Variabel KoefisienPengaruh 
t-

hitung 

t-

kritis 
Kesimpulan 

InovasiProdukDiferensiasi 

produk 

0,390 3,621 1,96 Terdapatpengaruh 

yang signifikan 

Kreativitas Diferensiasi 

produk 

0,602 5,030 1,96 Terdapatpengaruh 

yang signifikan 

Sumber: data diolah kembali 

4.2.5.1 Hasil Pengaruh Inovasi Produk 

terhadap Diferensiasi produk 

Koefisien jalur dari variabel 

Inovasi Produk terhadap Diferensiasi 

Produk diperoleh sebesar 0,390. Nilai 

koefisien jalur yang bertanda positif 

menunjukkan bahwa Inovasi Produk yang 

tinggi akan membuat Diferensiasi Produk 

semakin tinggi. Hipotesis 1 

dalampenelitianiniadalahInovasiProdukber

pengaruhpositifterhadapDiferensiasi 

Produk.Nilai t-hitung koefisien jalur variabel 

Inovasi Produk terhadap Diferensiasi 

Produk diperoleh sebesar 

3,621sepertiterlihatpadaTabel 4. Nilait-

hitung lebih besar dari t-kritis1.96 

sehinggadapatdisimpulkanbahwahipotesis 

1 padapenelitianinidapatditerima. Aritunya 

InovasiProdukberpengaruhpositifterhadap

Diferensiasi Produk. Diperoleh pengaruh 

langsung Inovasi Produk terhadap 

Diferensiasi Produk sebesar 15,2% dan 

pengaruh tidak langsung Inovasi Produk 

terhadap Diferensiasi Produk karena hanya 

hubungan dengan Kreativitas  diperolehs 

sebesar 16,1%. Secara keseluruhan 

besarnya pengaruh Inovasi Produk 

terhadap Diferensiasi Produk adalah 

31,3%.  

 

4.2.5.2 Hasil Pengaruh Kreativitas 

terhadap Diferensiasi produk 

Koefisien jalur dari variabel 

Kreativitas terhadap Diferensiasi Produk 

sebesar 0,602. Nilai koefisien jalur yang 

bertanda positif menunjukkan bahwa 

Kreativitas yang tinggi akan membuat 

Diferensiasi Produk semakin tinggi. 



Hipotesis 1 

dalampenelitianiniadalahKreativitasberpeng

aruhpositifterhadapDiferensiasi 

Produk.Nilai t-hitung koefisien jalur variabel 

Kreativitas terhadap Diferensiasi 

Produkdiperoleh sebesar 

5,030sepertiterlihatpadaTabel 4. Nilait-hitung 

lebih besar dari t-kritis1.96 

sehinggadapatdisimpulkanbahwahipotesis 

2padapenelitianinidapatditerima.Aritunya 

KreativitasberpengaruhpositifterhadapDifer

ensiasi Produk.Diperoleh pengaruh 

langsung Kreativitasterhadap Diferensiasi 

Produksebesar 31,3% dan pengaruh tidak 

langsung kreativitas tinggi terhadap 

Diferensiasi Produkkarena adanya 

hubungan dengan Inovasi Produkdiperoleh 

sebesar 16,1%. Secara keseluruhan 

bresarnya pengaruh Kreativitasterhadap 

Diferensiasi Produk adalah 47,4%.  

 

V.KESIMPULAN 

5.1  Kesimpulan  

Inovasi Produk tidak selalu memberikan 

inspirasi bagi generasi muda untuk tetap 

berkreasi, tetapi hanya sebatas motif yang 

lebih dulu ada, sedangkan selera pasar 

mengalami perkembangan demikian pesat 

mengingat trend mode yang cepat berubah. 

Sulitnya memperoleh bahan baku utama 

yaitu benang yang dibutuhkan, 

sehinggaberpengaruh kurang memuaskan. 

Selain daripada itu juga karakteristik 

budaya pelanggan yang berasal dari negara 

yang dituju terkadang menyulitkan bagi 

perajin untuk menstandarisasinya 

sehubungan dengan keinginan yang 

berbeda. Selain itu kurang memberikan 

ruang untuk mengadakan pelatihan dan 

pendidikan bagaimana mengembangkan 

cara merajut yang cepat, dan terampil 

menciptakan gaya rajutan buatan India, 

Thailand, Vietnam. 

          Kendala lainnya adalah bantuan dari 

Perbankan yang diharapkan dapat 

meningkatkan permodalannya 

kenyataannya kurang memberikan respon 

positif terhadap perkembangan UMKM. 

Akibatnya perajin Tas Rajutan mengalami 

kesulitan untuk memperluas jaringan 

usahanya, sehingga jumlah Tas Rajutan 

DOWA yang dihasilkan terbatas, sehingga 

perkembangiannya menjadi lambat. Hal ini 

membuka peluang bagi GENDIS sebagai 

satu – satunya pesaing yang mampu 

memberikan harga yang terjangkau dengan 

kualitas produk tidak jauh berbeda, 

jariangan pemasaran dalam negeri yang 

cukup luas. Lambat laun akan mengancam 

eksistensi perusahaan untuk tetap 

mempertahankan usahanya. 

           Lemahnya Diferensiasi 

Produkdisebabkan oleh generasi muda 

kurang tertarik menekuni pekerjaan 

merajut yang dianggap menggunakan cara 

– cara tradisional mengakibatkan rasa 

jenuh dan membosankan. Akibatnya minat 

untuk mempertahankan budaya tradisional 

melalui kerajinan tangan Tas Rajutan 

DOWA semakin berkurang sehingga 

profitabilitas dan kepuasan pelanggan 

dianggap kurang maksimal 

 

5.2     Saran  

InovasiProdukmenjadiperhatiankhususteru

tamadalammenciptakansesuatu yang 

berbeda,memodifikasidiperlukan untuk 

penyesuaian dengan 

desaindarinegaratujuansepertihalnyanegara 

Italia menggunakanmerekLugano, 

Toronto, Credence, 

Ascent.Kreativitasharus 

menghasilkansebuahkarya yang berharga, 

dengan penangananstrategi yang 

berfokuspadapelanggansasaranmelaluipen



yempurnaanpenampilan, inovatif, 

menciptakan ide lebihvariatif, modern 

dankekinian.Untukmemfasilititasipenyedia

analatteknologi, harus ada 

campurtangandiharapkan ada fihak 

lainuntukmemberikanpendidikandanpelati

hanbagigenerasimuda yang 

inginmengetahuilebihbanyaktentangwarisa

nbudayatradisionaldarihulukehilir.  

            Diferensiasi Produk melaluiInovasi 

Produk dan Kreativitas, peningkatan 

pelatihan merajut diperlukan untuk 

meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan mengantisipasi 

pelestariansenibudaya yang hampir 

punah.Kemampuan SDM/pengrajin dalam 

mengkombinasikan benang, lembaran 

kulit, harus terus ditingkatkan untuk 

menghasilkan desain berbeda yang 

memiliki keunikan. Dengan demikian 

pelanggan akan menghargai Tas Rajutan 

DOWA sebagai warisan budaya 

Yogyakarta, sehingga profitabilitas 

perusahaan dan kepuasan pelanggan 

diharapkan bisa meningkat. 

Pengembangan pemasaran Nasional 

ditingkatkan agar tidak tergerus oleh 

keberadaan Tas Rajutan merek GENDIS 

yang lebih gencar menguasai pasar 

Nasional dari pada berambisi mengejar 

pasar global. 
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