
1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Inovasi teknologi memiliki peranan penting dalam dimensi ekonomi suatu 
negara. Di negara-negara maju telah terbukti inovasi memberikan peran kunci 
sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Global Innovation 
Index (average) 2013 yang diterbitkan oleh Cornell University, World Intellectual 
Property Organization (WIPO) dan INSEAD, mempublikasikan negara-negara 
yang telah mampu meningkatkan pendapatan negaranya dari sumber inovasi yang 
diimplementasikan dalam dunia usaha, yaitu ranking 1 – 10 adalah Swiss, Swedia, 
Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Finlandia, Hongkong (China), Singapura, 
Denmark, dan Irlandia. Indonesia dalam publikasi ini menduduki peringkat 85 
dunia, dan peringkat 13 di tingkat negara-negara Asia. 

Penciptaan inovasi tak lepas dari peran lembaga penelitian dalam 
menghasilkan teknologi (invensi), yang kemudian dapat dikembangkan menjadi 
sesuatu yang memiliki nilai manfaat ekonomi lebih (inovasi). Pada posisi ini 
lembaga penilitian dan pengembangan (litbang) memiliki posisi yang sangat 
penting. Pabeta (1999) mengungkapkan bahwa di era globalisasi ini, perhatian 
yang lebih besar bahkan kebijakan yang strategis, seharusnya diarahkan pada 
peran lembaga litbang. Lebih lanjut disampaikan, bahwa hakekatnya litbang 
adalah untuk membantu pemecahan masalah ekonomi, sosial dan teknologi yang 
berorientasi pada kebutuhan masyarakat, seperti yang secara nyata dihasilkan oleh 
lembaga litbang di negara industri maju.  

Silviera (1985) menyampaikan bahwa pentingnya hasil litbang (iptek) dan 
penerapannya dalam meningkatkan sektor ekonomi, sosial dan teknologi terlihat 
pada negara maju di dunia, dengan memberikan kedudukan yang strategis bagi 
lembaga litbang. 

Indonesia memiliki 18 lembaga litbang nasional di bawah kementrian. 
Lembaga litbang tersebut, memiliki fungsi untuk melakukan penelitian dan 
pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing masing 
kementeriannya. Litbang Pertanian adalah salah satu institusi di bawah 
Kementerian Pertanian, yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan 
pertanian nasional. Dalam buku statistik Badan Litbang Pertanian tahun 2012, 
dicantumkan informasi dengan adanya inovasi teknologi yang terbarukan, 
penciptaan varietas unggul baru dan produk lainnya di bidang pertanian, yang 
mempunyai kontribusi penting untuk pembangunan nasional secara holistik. Serta 
memberikan dukungan sistem usaha pertanian yang efisien, dengan 
memanfaatkan sumberdaya pertanian secara optimal, guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. 

Dalam upaya adopsi inovasi kepada dunia usaha, teknologi yang telah 
dihasilkan perlu dilakukan perlindungan hak kekayayaan intelektual (HKI). 
Invensi yang telah mendapatkan sertifikat, sebagai jaminan bahwa varietas dan 
teknologi yang telah dihasilkan telah siap untuk diadopsi oleh dunia usaha, 
melalui proses alih teknologi. Pada Tabel 1 disajikan data perkembangan HKI  
Badan Litbang Pertanian. 
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Tabel 1 Teknologi yang telah mendapatkan sertifikat HKI 

Tahun 
Sertifikat 

Paten Cipta Merek PVT Var Jumlah 

< 2006 9 2 3 0 0 14 

2006 0 7 0 0 11 18 

2007 7 0 0 1 18 26 

2008 5 0 0 2 57 64 

2009 2 1 0 2 100 105 

2010 5 9 8 0 80 102 

2011 6 1 2 0 86 95 

2012 10 4 3 3 0 20 

2013 5 5 0 9 39 56 

Jml 49 29 16 17 391 502 

 
Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia, nomor 20 tahun 

2005 tentang alih teknologi kekayaan intelektual, serta hasil penelitian dan 
pengembangan oleh perguruan tinggi, dan lembaga penelitian dan pengembangan, 
bahwa pengertian alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan 
dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, 
baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri, maupun yang berasal dari luar 
negeri ke dalam negeri, atau sebaliknya. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan 
tersebut, dapat dikatakan sebagai upaya pengimplemetasikan hasi-hasil penelitian 
yang dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha. Waluyo (2006) mengungkapkan, 
bahwa ada kesangsian dari pengalaman dunia usaha, atas hasil dan kualitas 
penelitian, karena tidak dilengkapi dokumen sejarah yang lengkap atas hasil 
penelitian tersebut. Dokumen yang dimaksud mulai dari fase riset dasar sampai 
fase terakhir yaitu perencanaan bisnis. Dokumen tersebut akan memudahkan 
proses implementasi hasil penelitian dalam dunia industri. 

Badan Litbang Pertanian, telah melaksanakan kerjasama alih teknologi 
terhadap inovasi yang telah dihasilkan. Keberhasilan kerjasama ini adalah inovasi 
dapat dikembangkan dan mampu memenuhi kebutuhan pasar, dan pada akhirnya 
akan menghasilkan insentif berupa royalti, yang dapat dimanfaatkan sesuai 
dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tabel 2 berikut menampilkan capaian 
jumlah lisensi Litbang Pertanian dari tahun 2007 sampai dengan 2013. 

 
Tabel 2 Perkembangan lisensi Badan Litbang Pertanian 

Tahun Jumlah 
2007 8 
2008 3 
2009 5 
2010 10 
2011 18 
2012 34 
2013 6 

TOTAL 84 



3 
 

Perasaan puas atau tidak puas pada diri konsumen, terhadap jasa yang telah 
dibeli akan memengaruhi konsumen pada keputusan pembelian selanjutnya. 
Tindakan konsumen dalam membeli kembali suatu produk atau jasa tertentu, bila 
pada dirinya muncul rasa puas terhadap produk atau jasa yang telah dibeli 
tersebut. Sebaliknya konsumen tidak akan mengulangi pembelian, jika merasa 
tidak puas terhadap produk atau jasa yang telah dibeli. Dalam proses alih 
teknologi, lisensor yang merasa puas dengan inovasi yang telah dilisensi akan 
melakukan lisensi terhadap inovasi lain. Jumlah lisensi per Lisensor dapat dilihat 
dalam Tabel 3. 

 
Tabel 3 Jumlah lisensi per Lisensor 

Jumlah Lisensi per Lisensor Jumlah Lisensor Jumlah Lisensi 
1 25 25 
2 6 12 
3 5 15 
4 3 12 
6 1 6 
9 1 9 

TOTAL 41 79 
 

Proses kegiatan komersialisasi yang dilaksanakan Badan Litbang Pertanian, 
dimulai dengan perlindungan HKI terhadap inovasi yang akan dialih 
teknologikan. Inovasi tersebut selanjutnya akan dipasarkan melalui beberapa 
kegaiatan promosi, diantaranya round table agroinovasi, pencetakan kumpulan 
hasi inovasi Litbang Pertanian, web site (e-comerce), dan pameran.  

Inovasi yang disikapi dunia usaha, akan dialih teknologikan melalui 
kesepakatan kerjasama baik dalam bentuk paten, maupun rahasia dagang. Proses 
alih teknologi merupakan hasil kesepakatan antara dua pihak, yakni Badan 
Litbang Pertanian yang diwakili oleh unit pelaksana teknis sebagai pemilik 
invensi, serta Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian sebagai mediator 
pelaksanaan kegiatan alih teknologi, dan Mitra Kerjasama sebagai lisensor yang 
memanfaatkan inovasi Badan Litbang Pertanian. Setelah proses inilah, teknologi 
siap dikembangkan oleh mitra kerjasama. Selanjutnya Badan Litbang Pertanian 
akan melaksanakan kegiatan verifikasi, sebagai bentuk monitoring dan evaluasi 
kegiatan alih teknologi. 

Penyebarluasan informasi inovasi yang telah dihasilkan oleh Litbang 
Pertanian, dilakukan dengan berbagai kegiatan promosi. Diharapkan dengan 
kegiatan promosi ini, akan semakin banyak teknologi yang dapat diadopsi 
(lisensi) oleh dunia usaha. Round Table Agroinovasi (RTA) adalah salah satu 
kegiatan promosi, yang dilakukan oleh Litbang Pertanian melalui Balai PATP 
sejak tahun 2011. Konsep dari kegiatan RTA ini adalah dengan pemaparan 
beberapa teknologi dalam satu kluster, langsung dihadapan dunia usaha oleh 
peneliti penghasil teknologi. Selanjutnya dilakukan diskusi secara intensif dengan 
dunia usaha yang bersikap terhadap salah satu teknologi yang dipromosikan. RTA 
yang telah dilaksanakan oleh Badan Litbang Pertanian, dan teknologi yang 
dipromosikan disajikan dalam Tabel 4. 
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Tabel 4 Daftar Inovasi yang dipromosikan melalui round table agroinovasi 
2011 Nama Invensi 

RTM 1 Cabai besar tanjung 2, Cabai keriting lembang 1, Cabai keriting 
branang, Cabai keriting gantari, Pepaya Carmina, Pepaya Carmida, 
Pepaya Solinda, Dendrobium Phalaeonopsis, Anyelir Gladiol 

RTM 2 Kit ELISA Aflatoksin, FELISA, Vaksin IBR, Ayam Kampung Unggul, 
Itik Master, Domba Komposit  Sumatera 

RTM 3 Varietas Unggul Kapas Kanesia 10 dan 13 
RTM 4 Jagung Hibrida QPM, Ubi jalar kaya beta karotin, 5 galur harapan padi 

hibrida, Jagung sosoh pratanak, Kulit buah manggis instan, Stick Test 
RTM 5 Jamu ternak, Ashitaba plus, Bioport, Ferlawit, Biotris, Kenaf QR14, 

Pupuk urea berlapis arang aktif 
RTM 6 Cabe tahan hujan, Buncis tegak, Bawang merah, Mentimun, Pepaya, 

Melon, Semangka hibrida, Anggrek Vanda, Dendrodium, Krisan 
2012 Nama Invensi 

RTM 1 Kentang varietas tenggo, Padi hibrida varietas, Jeruk soe seedless 
RTM 2 Biosure, Latricid, Metabron, Organeem, Biolec, Trichocompost 
RTM 3 Bungkil inti sawit, Probiotik, Stik test kit dan starter kering 
RTM 4 Jeruk keprok varietas Batu 55, Kentang : GM05, GM08, Ping06, 

Andina, Kastanum, Vernei, Tenggo, Cabai Merah : Ciko, Bawang 
Merah : Pikatan, Trisula, Pancasona, Mentes, Jamur Tiram : Emas, 
Ratu, Zafira 

RTM 5 Anggrek Phalaenopsis varietas rahayuni, sri mulyani, sri rahayu, puspa 
tiara kencana,MF003, MF001,MF002,ST005 ;Dendrobium, Lily 
varietas: reniti, liana, arum sari, liani, delini, renito, renata, renita. 
Bio PF, Biorama, Gliocompost 

RTM 6 Minuman kulit buah manggis, Sop Sayur Instan 
RTM 7 Alsin Penanam dan Pemanen Kentang 
RTM 8 Pepaya 

Insektisida Nabati Repel 1, Fungisida Gliostar, Formula M-RIF 
2013 Nama Invensi 

RTA 1 Kacang Tanah Varietas Takar 1 dan 2, Jagung Bima Putih 1 dan 2, 
Biopestisida Trichol-8 dan VirGra 

RTA 2 Benih Wijen Winas 1 & 2, Pupuk Agrimeth, Snack Bar (Ubi Jalar), 
Kopi Luwak Artifisial 

RTA 3 Pupuk NPK slow release, Pupuk Organik Granul, Pupuk Silika 
RTA 4 Kelapa Genjah Kuning, Kelapa Genjah Cokelat, Kelapa Genjah Hijau, 

Teh Celup Gambir, Es Krim VCO, Minuman Isotonik Air Kelapa 
RTA 5 Itik Pedaging (Itik PMp), Formulasi Suplemen Probiotik untuk ternak 

dan ikan, Formulasi Nematofagus pada ternak ruminansia Alat 
Pembuat Bolus yang dapat dibongkar pasang, Jamu Ternak Fermentasi 
Peningkat Imunitas dan Koksi untuk Unggas 

RTA 6 Padi Hibrida Hipa 9, Sorghum Numbu, Sorghum Kawali, Ubi jalar 
ungu Beta 1 dan 2, Es krim ubi jalar 

RTA 7 Bubuk Kulit Buah Manggis (KBM), Kopi Luwak Artifisial, Sup 
Instan, Tempe Koro Pedang, Stick Test Kit, Teknologi Kemasan 
Ramah Lingkungan (Biofoam), Formula Lilin untuk Mempertahankan 
Kesegaran Buah-buahan 

RTA 8 Kentang Varietas Amabile, Kentang Varietas Medians, Cabai Merah 
Varietas Ciko, Bunga Krisan Varietas Yulimar, Bunga Krisan Varietas 
Marimar 
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Invensi tanaman pangan merupakan salah satu bidang penelitian yang 
dilaksanakan oleh Litbang Pertanian. Ragam tanaman pangan yang menjadi obyek 
penelitian Litbang Pertanian adalah tanaman padi, tanaman jagung dan serealia, 
tanaman umbi-umbian dan tanaman kacang-kacangan. Litbang Pertanian telah 
memperoleh sertifikat varietas tanaman berjumlah 146 sertifikat, diantaranya 
adalah untuk tanaman pangan. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi 
tanaman pangan tersebut telah layak dikembangan oleh dunia industri. namun 
pada kenyataannya, inovasi yang telah diadopsi oleh dunia usaha masih sangat 
rendah,  yaitu hanya 19 inovasi yang telah diadopsi oleh dunia usaha. 

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Balai PATP), adalah salah satu 
unit kerja di bawah Badan Litbang Pertanian yang mempunyai tupoksi 
menyebarluaskan inovasi Litbang Pertanian kepada dunia usaha, melalui kegiatan 
komersialisasi. Konsep komersialisasi yang dilaksanakan adalah Business to 
Business, di mana proses komersialisasi terjadi antara Badan Litbang Pertanian, 
dengan mitra kerjasama (lisensor) yang merupakan badan usaha atau instansi 
pemerintah, yang mempunyai kemampuan keuangan, teknologi, dan sumberdaya 
manusia untuk mengembangkan teknologi yang akan dikembangkan. Tabel 5 
menampilkan data pelaksanaan kegiatan RTM dan invensi yang telah berhasil 
diadopsi oleh dunia usaha. 

 
Tabel 5 Invensi yang berhasil diadopsi oleh dunia usaha 

RTM 2011 Jumlah Invensi Invensi Teradopsi (Lisnsi) 
RTM 1 11 0
RTM 2 6  1. Ayam Kampung Unggul  
RTM 3 2 0 
RTM 4 6 1. Jagung Hibrida QPM 
RTM 5 7 1. Biotris dan  

2. Pupuk urea berlapis arang aktif 
RTM 6 10 1. Buncis Tegak 

RTA 2012 Jumlah Invensi Invensi Teradopsi (Lisnsi) 
RTM 1 3 0 
RTM 2 6 0
RTM 3 3 0 
RTM 4 21 0 
RTM 5 6 1. Gliocompost 
RTM 6 2 0 
RTM 7 2 0 
RTM 8 4 0 
RTA 2013 Jumlah Invensi Invensi Teradopsi (Lisnsi) 
RTA 1 3 0 
RTA 2 4 0 
RTA 3 3 0 
RTA 4 6 0 
RTA 5 5 0 
RTA 6 5 0 
RTA 7 8 0 
RTA 8 5 0 

 
Serangkaian kegiatan komersialisasi merupakan bentuk komunikasi antara 

pemilik invensi (produsen) dengan pengguna (konsumen). Maka untuk menjalin 
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komunikasi, antara lembaga penelitian yang telah menghasilkan teknologi unggul 
dengan dunia usaha yang akan mengembangkan teknologi tersebut, dilakukan 
berbagai bentuk promosi.  

Kegiatan komersialisasi yang dilaksanakan salah satunya adalah RTA. 
Kegiatan RTA dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam menderaskan jumlah 
inovasi yang dapat dikembangkan oleh dunia usaha. Penyelenggaraan promosi 
melalui RTA diharapkan dapat menarik kepesikapan dari dunia usaha, untuk 
melakukan adopsi inovasi Litbang Pertanian. Tabel 5 menggambarkan, bahwa 
kegiatan promosi yang telah dilaksanakan belum mampu mendongkrak 
peningkatan jumlah lisensi yang diadopsi oleh dunia usaha. Penyerapan yang 
rendah oleh dunia usaha, selayaknya menjadi evaluasi bagi kegiatan 
komersialisasi yang telah dilaksanakan. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan fakta, dan memperhatikan komponen-komponen yang 
memengaruhi niat perilaku dunia usaha, dalam melakukan adopsi inovasi (sikap 
terhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dirasakan), maka 
dirasakan perlu untuk dilakukan suatu penelitian guna mengetahui besarnya 
pengaruh dari masing-masing komponen tersebut, terhadap niat perilaku dunia 
usaha dalam mengadopsi inovasi. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini 
adalah : 
1. Faktor-faktor apa yang memengaruhi tingkat adopsi inovasi oleh dunia usaha? 
2. Seberapa besar pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan 

kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat dunia usaha dalam mengadopsi 
inovasi? 

3. Strategi promosi apa yang dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan 
jumlah adopsi inovasi oleh dunia usaha? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penelitian ini 
bertujuan untuk : 
1. Menganalisis persepsi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi tingkat 

adopsi inovasi oleh dunia usaha. 
2. Mengukur pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, dan kontrol 

perilaku yang dirasakan terhadap niat dunia usaha dalam mengadopsi inovasi. 
3. Merumuskan alternatif strategi dalam mempromosikan inovasi kepada dunia 

usaha. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 
1. Sebagai informasi dan masukan bagi lembaga litbang, mengenai perilaku 

dunia usaha dalam mengadopsi inovasi. Selanjutnya dapat melakukan startegi 
pemasaran yang efektif untuk meningkatkan jumlah adopsi inovasi bagi 
lembaga litbang. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana pengembangan wawasan untuk 
mengukur sikap konsumen dalam mengadopsi suatu teknologi. 




