
 

1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Menurut Zheng (2006), saat ini, kompetisi internasional semakin 

meningkat, sehingga kapabilitas inovasi nasional dari suatu negara menjadi kunci 

kompetisi inti dan kunci kapabilitas pembangunan berkelanjutan. Peningkatan 

kemampuan inovasi nasional dan pengembangan sistem inovasi nasional 

mendapatkan fokus dan perhatian dunia. Sistem Inovasi Nasional mengacu 

kepada jaringan inovasi dalam suatu negara yang berinteraksi antara lembaga, 

yang terdiri dari organisasi ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

meningkatkan inovasi.  

Informasi dan pengetahuan menyebar dengan sangat cepat, berbagi 

informasi dan interaksi pengetahuan memegang peranan penting. Hubungan antar 

negara semakin erat, kecenderungan integrasi ekonomi dunia dan regional 

semakin meningkat. Pada situasi seperti ini sistem inovasi nasional yang tertutup 

tidak mampu untuk mengatasi kebutuhan pembangunan ekonomi modern dan 

pembangunan sosial. Negara harus secara aktif berpartisipasi dalam rantai inovasi 

global, meningkatkan kerjasama pembangunan dalam kerangka jaringan inovasi 

global. Dengan demikian, sistem inovasi nasional yang terbuka telah menjadi 

sangat penting menjadi bagian dari strategi peningkatan kapabilitas inovasi 

nasional.  

Perkembangan ekonomi global pada abad ke-21, telah semakin tergantung 

kepada produksi, difusi dan diseminasi pengetahuan, sehingga inovasi berbasis 

pengetahuan dan informasi telah menjadi sarana penting untuk mempertahankan 

keunggulan kompetitif (Malerba 2005). Freeman (1995), mengajukan konsep 

sistem inovasi nasional, dimana hubungan interaktif yang kompleks antara unsur-

unsur individual dari sistem inovasi pengetahuan. Teori mengenai sistem inovasi 

nasional selanjutnya dikembangkan secara luas dan menjadi alat konseptual dan 

metode untuk menganalisis kapabilitas inovasi nasional, menetapkan kebijakan 

inovasi, mengembangkan lingkungan inovasi serta penilaian kinerja inovasi. 

Kapabilitas inovasi memegang peranan penting dan sangat menentukan 

siapa yang dapat berkembang secara cepat dalam era globalisasi. Bagi perusahaan, 

inovasi mempunyai kekuatan untuk membangun keuntungan daya saing dalam 

kaitannya dengan globalisasi. Bagi suatu negara, kapabilitas inovasi adalah 

sumber kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi (Belitz et al. 2008).  

Kapabilitas inovasi nasional dapat secara luas didefinisikan sebagai 

kemampuan potensial suatu negara untuk mempertahankan kegiatan inovasi 

melalui pelaksanaan sistem inovasi nasional. Kriteria yang diterapkan untuk 

mengukur kemampuan inovasi nasional bervariasi sesuai dengan kondisi nasional 

masing-masing tingkatan analisa. Para pakar berkeyakinan bahwa kapabilitas 

inovasi nasional dapat diukur melalui berbagai aspek seperti sumber daya 

manusia, penciptaan pengetahuan, penyebaran pengetahuan & aplikasi serta 

pembiayaan yang inovatif  (Commission of the European Communities 2003). 

Sistem inovasi nasional  mencakup enam sub-sistem, yaitu ilmu pengetahuan dan 

kebijakan teknologi, strategi inovasi, layanan dukungan teknis manusia, layanan 
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dukungan teknis, mobilisasi sumber daya keuangan dan kerja sama internasional 

(Kayal 2008). 

Watanabe et al. (2010) mengusulkan ide menggabungkan sudut pandang 

sistem dengan berbagai mekanisme dan mengelompokkan proses inovasi ke 

dalam 3 sub sistem yaitu input sumberdaya inovasi, proses produksi inovasi, dan 

output pasar inovasi. 

Dalam Global Competitiveness Report (GCR) (2017-2018) yang 

dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF), tingkat daya saing nasional 

diukur berdasarkan 3 Sub Indeks yaitu Persyaratan dasar, Peningkatan Efisiensi, 

dan faktor Inovasi dan Kemajuan. Ketiga Sub Indeks tersebut meliputi 12 pilar 

yaitu: (1) institusi; (2) infrastruktur; (3) Lingkungan makroekonomi; (4) 

Kesehatan dan pendidikan dasar; (5) Pendidikan tinggi dan pelatihan; (6) Efisiensi 

pasar barang; (7) Efisiensi pasar tenaga kerja; (8) Pengembangan pasar keuangan; 

(9) Kesiapan teknologi; (10) Ukuran pasar; (11) Kemajuan bisnis; dan (12) 

Inovasi.   

Tahapan pembangunan daya saing nasional menurut GCR dibagi dalam 3 

tahap yaitu: (1) factor driven, dimana perusahaan-perusahaan dalam suatu negara 

berkompetisi berdasarkan harga dasar dan menjual produk pokok atau komoditas; 

(2) efficiency driven, perusahaan-perusahaan harus mulai mengembangkan proses 

produksi yang lebih efisien dan meningkatkan kualitas produk; (3) innovation 

driven, perusahaan-perusahaan harus berkompetisi dengan memproduksi barang 

baru dan berbeda menggunakan proses produksi yang canggih.   

 

Tabel 1 Posisi daya saing Indonesia menurut GCR 

Nama Pilar 
Tahun (Ranking) 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 

Indek Daya Saing Global  

(Ranking/Jumlah Negara) 
38/148 34/144 37/140 41/138 38/137 

Sub Indeks Persyaratan Dasar      

1. Institusi 67 53 55 56 47 

2. Insfrastruktur 61 56 62 60 52 

3. Lingkungan Makroekonomi 26 34 33 30 26 

4. Kesehatan dan Pendidikan Dasar 72 74 80     100 94 

Sub Indeks Peningkatan Efisiensi      

5. Pendidikan Tinggi dan Pelatihan 64 61 65 63 64 

6. Efisiensi Pasar Barang 50 48 55 58 43 

7. Efisiensi Pasar Tenaga Kerja 103 110 115 108 96 

8. Pengembangan Pasar Keuangan 60 42 49 42 37 

9. Kesiapan Teknologi 75 77 85 91 80 

10. Ukuran Pasar 15 15 10 10 9 

Sub Indeks Faktor Inovasi dan  

Kemajuan 

11. Kecanggilan Bisnis 37 34 36 39 32 

12. Inovasi 33 31 30 31 31 

  Sumber : GCR (2013-14 s/d 2017-18) 
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Pada tahun 2017-18, tingkat daya saing Indonesia naik dibandingkan tahun 

2016-17, yaitu dari 41 menjadi ranking 38. Posisi Indonesia belum menunjukkan 

kenaikan jika dibandingkan dengan ranking pada tahun 2013-14. Dengan posisi 

ini Indonesia berada pada tahapan Efficiency Driven dan akan menuju tahap 

Innovation Driven. Oleh karena itu, tantangan Indonesia ke depan adalah 

bagaimana kita menghadapi tahapan Innovation Driven dan kenaikan ranking 

daya saing Indonesia melalui peningkatan kapabilitas inovasi nasional. Data 

selengkapnya mengenai posisi daya saing Indonesia dalam lima tahun terakhir 

dapat dilihat pada Tabel 1 dan tahapan daya saing Indonesia pada Tabel 2.  

 

Tabel 2 Tahapan daya saing setiap negara 

Stage 1:  

Factor Driven 

(5 dari 35 negara) 

Stage 2:  

Efficiency Driven 

(5 dari 31 negara) 

Stage 3:  

Innovation Driven 

(5 dari 38 negara) 

Bangladesh Albania Australia 

Burkina Faso Armenia Austria 

Burundi Bulgaria Belgium 

Cambodia Indonesia Canada 

India Romania Finland 
Sumber : GCR (2017-2018) 

 

Khusus pada pilar ke 12 yaitu pilar Inovasi terdapat 7 (tujuh) variabel yang 

digunakan sebagai ukuran, yaitu: (1) Kapabilitas inovasi; (2) Kualitas Lembaga 

Penelitian Ilmiah; (3) Belanja research and development (R&D) Perusahaan; (4) 

Kolaborasi R&D Perguruan Tinggi-Industri; (5) Pengadaan Pemerintah Produk 

teknologi Tinggi; (6) Ketersediaan Ilmuwan dan Insinyur; dan (7) Paten Patent 

Cooperation Treaty (PCT) aplikasi/juta populasi. Pada tahun 2017-18, ranking 

pilar Inovasi Indonesia menempati urutan ke 31 dari 151 negara, tidak ada 

kenaikan dibanding tahun 2016-17. Secara rinci data lima tahun terakhir dapat 

dilihat pada Tabel 3. Tiga variabel ranking terendah yang merupakan penyebab 

tingkat inovasi masih perlu ditingkatkan adalah: paten PCT aplikasi/juta populasi, 

kualitas lembaga penelitian ilmiah, dan ketersediaan ilmuwan dan insinyur.  

 

Tabel 3 Ranking dan variabel pilar inovasi 

 Tahun (Ranking) 

Variabel Pilar Inovasi 2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

Pilar Inovasi (Posisi/Jumlah Negara) 33/148 31/144 30/140 31/138 31/138 

1. Kapabilitas Inovasi 24 22 30 32 31 

2. Kualitas Lembaga Penelitian Ilmiah 46 41 41 41 40 

3. Belanja R&D Perusahaan 23 24 24 26 29 

4. Kolaborasi R&D Perguruan Tinggi - 

Industri 
30 30 30 28 30 

5. Pengadaan Pemerintah Produk 

Teknologi Tinggi 
25 13 13 12 12 

6. Ketersediaan Ilmuwan dan Insinyur 40 31 34 38 35 
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 Tahun (Ranking) 

Variabel Pilar Inovasi 2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

2016-

17 

2017-

18 

7. Paten PCT, aplikasi / juta populasi 103 106 102 99 97 
     Sumber : GCR (2013-14 s/d 2017-18) 

 

Selanjutnya, dalam Global Innovation Index (GII) yang dikeluarkan oleh 

Institut European d’Administration des Affaires (INSEAD) terdapat 7 variabel 

yang digunakan sebagai ukuran indeks inovasi yang terbagi ke dalam 2 kelompok 

yaitu input dan output. Pada kelompok input terdapat 5 variabel, yaitu: (1) 

Institusi; (2) Riset dan SDM; (3) Infrastruktur; (4) Pasar; dan (5) Bisnis. 

Sementara itu, pada kelompok output terdapat dua variabel yaitu: (1) pengetahuan 

dan teknologi; dan (2) kreativitas.  Urutan ranking Indonesia mengalami 

penurunan dari 83 pada tahun 2013 menjadi ranking 87 pada tahun 2015, seperti 

tampak pada Tabel 4. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia untuk 

meningkatkan kapabilitas inovasinya. 

Terkait dengan kapabilitas inovasi nasional, sudah banyak penelitian 

terdahulu yang dilakukan. Secara garis besar penelitian terdahulu dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar yaitu: (a) penelitian yang menganalisa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas inovasi nasional; (b) penelitian yang 

menganalisa kapabilitas inovasi nasional sebagai integrasi dari kapabilitas inovasi 

regional; dan (c) penelitian penyusunan struktur model kapabilitas inovasi dengan 

melihat faktor input, proses dan output. 

 

Tabel 4 Urutan indeks inovasi Indonesia menurut GII 

Variabel Indeks Inovasi 
Tahun (Ranking) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Ranking Indeks Inovasi  

(Posisi/Jumlah Negara) 
85/142 87/143 97/141 88/128 

87/12

7 

1. Institusi 138 137 130 122 120 

2. Riset dan sumber daya manusia 

(SDM) 
99 92 

87 90 92 

3. Infrastruktur 82 83 85 80 81 

4. Pasar 99 88 86 62 64 

5. Bisnis 132 129 124 106 96 

6. Pengetahuan dan Teknologi 93 93 100 71 70 

7. Kreativitas 43 43 78 85 77 

  Sumber : GII 2012-2017 

 

Terkait dengan analisa faktor yang mempengaruhi kapabilitas inovasi 

nasional, Natario et al. (2011), melakukan penelitian dengan mengevaluasi faktor-

faktor yang mempengaruhi kapabilitas inovasi nasional, termasuk analisa 

kemampuan inovasi usaha kecil menengah (UKM) dengan menggunakan metode 

analisa klaster. Dari hasil evaluasi ini diperoleh gambaran bahwa institusional 

yang efisien, dimensi budaya nasional, training infratruktur, dan sumber daya 

keuangan, interaksi sistem dan kewirausahaan, masing-masing berpengaruh 

positif kepada kapabilitas inovasi. Penelitian yang dilakukan Natario ini 
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menyajikan beberapa keterbatasan pemahaman mekanisme mikro, yang membuat 

inovasi, sehingga perlu dilakukan analisis yang lebih rinci dari efektivitas 

beberapa strategi inovasi nasional. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan 

memperbesar jumlah sampel dan mempertimbangkan negara-negara lain, seperti 

Amerika Serikat dan Jepang, mengingat sejarah mereka mengenai kapabilitas 

inovasi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memasukkan 

variabel tingkat mikro, untuk mengukur nyata daya ungkit dari perusahaan di 

negara-negara dengan kapabilitas inovasi lebih kuat. 

Sementara itu, Chen et al. (2011), meneliti  bagaimana lingkungan inovasi, 

khususnya sistem inovasi nasional mempengaruhi indeks efisiensi R&D yang 

beroriensi output dengan menggunakan metodologi teknik linear programming 

untuk mengakses efisiensi decision making unit (DMU). Hasil yang diperoleh 

adalah: (a) hampir semua negara mempunyai kesamaan efisiensi R&D dalam hal 

paten dan royalti dan fee lisensi (RLF); (b) negara transisi seperti Argentina, 

Romania dan Rusia mempunyai efisiensi lebih besar dalam publikasi jurnal 

daripada penerapan paten dan linsensi teknologi; dan (c) interaksi antara R&D 

swasta dan R&D perguruan tinggi mempunyai relevansi positif terhadap indeks 

efisiensi R&D. 

Sun (2009) menganalisa pengaruh budaya nasional pada kapabilitas 

inovasi nasional dengan metodologi benchmarking dari indeks budaya inovasi. 

Hasil yang diperoleh adalah variabel budaya inovasi yang meliputi sifat individu, 

jarak tenaga, dan menghindar ketidakyakinan mempunyai hubungan dengan 

kapabilitas inovasi nasional. Demikian pula yang studi yang dilakukan oleh Wong 

et al.  (2008) terkait pengaruh budaya terhadap kapabilitas inovasi. Dalam kajian 

dilakukan review literature dan diskusi tentang hubungan budaya nasional dengan 

inovasi berdasarkan tiga perspektif yaitu divergen, konvergen, dan krosvergen. 

Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dari penelitian terdahulu 

mengenai budaya, serta budaya dan inovasi.  Hasil temuannya adalah produk 

krosvergen (budaya Amerika China) mempunyai potensi inovasi yang lebih tinggi 

daripada interaksi antara budaya China. Pada umumnya budaya Barat cenderung 

lebih inovatif daripada budaya Asia. 

Hubungan antara transfer dan difusi teknologi (perdagangan internasional, 

Foreign Direct Investment (FDI), lembaga R&D dengan  kapabilitas inovasi 

nasional diuji oleh Chang dan Cui (2013). Hasil yang diperoleh dari penelitian 

tersebut adalah bahwa ada hubungan jangka panjang antara transfer dan difusi 

teknologi transnasional dengan kapabilitas inovasi nasional. Selain itu, ada 

hubungan sebab akibat antara transfer dan difusi teknologi transnasional dengan 

kapabilitas inovasi nasional. 

Stern, dkk.  (2000) melakukan analisa terhadap faktor penentu 

produktivitas R&D pada level nasional, khususnya menguji hubungan antara 

paten internasional di USA dan variabel-variabel yang terkait dengan kerangka 

kapabilitas inovasi nasional. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data dari 17 

negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

periode tahun 1973-1996. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa 

produktivitas paten internasional dicirikan oleh faktor-faktor pembiayaan R&D, 

tenaga kerja R&D, kebijakan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) dan 

keterbukaan perdagangan internasional, serta penelitian oleh perguruan tinggi 

yang dibiayai oleh swasta. 
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Sementara itu, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa dinamika 

sistem  inovasi nasional digerakkan oleh koevolusi dari tiga variabel inovasi 

kapabilitas (input inovasi, output keilmuan, dan output teknologi), dan tiga faktor 

kapabilitas absorpsi (infrastruktur, perdagangan internasional, dan SDM). 

Penelitian ini dilakukan dengan analisa empirik melalui penerapan sekelompok 

indikator untuk mengukur kapabilitas inovasi nasional pada 89 negara selama 

periode 1980-2007 (Castellacci dan Natera 2013). 

Integrasi kapabilitas inovasi daerah dapat dijadikan untuk mengukur 

kapabilitas inovasi nasional. Oleh karena itu, Qing-dong dan Jing (2010) telah 

menganalisa kapabilitas inovasi nasional melalui perhitungan integrasi kapabilitas 

inovasi masing-masing daerah di negara Tiongkok. Metodologi yang digunakan 

adalah analisa komponen principal (PCA) di 15 provinsi. Hasil penelitiannya 

dapat menghitung secara total kapabilitas inovasi daerah. Selain itu dapat 

menentukan sejumlah daerah yang mempunyai kapabilitas inovasi terbaik, 

misalnya terdapat 5 (lima) daerah terbaik dalam hal komponen pengembangan 

inovasi yaitu Beijing, Shanghai, Tianjin, Zhejiang, Jiangsu. Selain itu, dapat pula 

dilihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara di bagian tengah dan bagian barat 

di wilayah timur China pada tahun 2008. 

Kelompok terakhir adalah penelitian tentang struktur model kapabilitas 

inovasi nasional. Penelitian ini dilakukan oleh Chang dan Liu (2012) dan Kutlaca 

(2008). Penulis pertama melakukan analisa bahwa kapabilitas inovasi nasional 

meliputi 4 dimensi yaitu sumber inovasi, permintaan inovasi, difusi inovasi, dan 

output inovasi. Penulis menggunakan analisa empirik dari data sekunder World 

Development Indicator (WDI), GDF, IMD, WEF, World Intellectual Property 

Organization (WIPO), United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) periode tahun 1991-2010 pada 46 negara. Hasilnya 

diperoleh bahwa: (a) terdapat relevansi yang nyata antara sumber inovasi (rasio 

R&D dari publik dan swasta thd GDP), permintaan inovasi (rasio kredit bank 

terhadap GDP) dengan inovasi output (paten dan jurnal); dan (b) tidak terdapat 

hubungan nyata antara inovasi difusi dengan inovasi output.  Penelitian yang 

dilakukan oleh Chang dan Liu (2012) memiliki keterbatasan yaitu bahwa hasil 

penelitian yang dilakukan kemungkinan dapat berbeda tergantung kepada waktu  

dan lingkungan. Mereka menyarankan penelitian lanjutan untuk mengumpulkan 

analisa data melalui metodologi penelitian yang lebih lama. Selain itu, difusi 

inovasi tidak mempengaruhi secara langsung kepada output inovasi. Popularitas 

dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya indikator untuk 

mengukur difusi inovasi, tetapi absorpsi dan transformasi pengetahuan merupakan 

indikator penting pada difusi inovasi.  

Sementara itu, Kutlaca (2008), menyusun model kapabilitas inovasi 

nasional  negara Serbia dengan mempertimbangkan data statistik nasional dan 

metodologi pengukuran yang digunakan oleh OECD. Konsep kapabilitas inovasi 

nasional dari OECD terdiri dari 4 dimensi yaitu penyediaan R&D, absorpsi, 

difusi, dan permintaan. Demikian pula, model yang sudah cukup komprehensif 

telah dikembangkan oleh Chang dan Liu (2012), dimana kapabilitas inovasi 

nasional meliputi 4 dimensi yaitu sumber inovasi, permintaan inovasi, difusi 

inovasi, dan output inovasi.  

Selanjutnya Manzini  (2012), menyatakan bahwa sistem inovasi nasional 

terdiri dari jaringan interaksi kebijakan, lembaga dan organisasi yang berfungsi 
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secara holistik tergantung pada kualitas kerja sama antara pelaku inovasi. Sinergi 

dari pelaku inovasi yang saling berinteraksi mendatangkan pembelajaran 

teknologi, dimana pembelajaran teknologi adalah peningkatan kapabilitas sistem 

inovasi nasional untuk berinovasi. Demikian pula, seperti diuraikan dalam 

Innovation Union Scoringboard (2014) yang membedakan 3 tipe indikator utama 

yaitu enabler, kegiatan perusahaan dan output. Kemudian dibagi kedalam 8 

dimensi inovasi dan 25 indikator. Salah satu indikatornya adalah kolaborasi 

UKM, dan publikasi bersama antara swasta dengan publik. Sementara itu, dimensi 

sistem inovasi nasional yang dikembangkan oleh Australian Innovation Scorecard 

terdiri dari penciptaan pengetahuan, sumber daya manusia, keuangan, difusi 

pengetahuan, kerjasama perguruan tinggi dan industri, serta ouput pasar.  

  

 

Kebaharuan 

Ringkasan gap penelitian terdahulu terkait dengan dimensi dan variabel 

dalam model kapabilitas inovasi nasional dapat dilihat pada Tabel 5. Penelitian 

terdahulu masih bersifat parsial yaitu lebih banyak menganalisa hubungan antar 

dimensi atau variabel kapabilitas inovasi. Hanya penelitian yang dilakukan oleh 

Chang dan Liu (2012) yang telah menggabungkan 4 dimensi untuk dianalisa. 

Namun demikian, masih terdapat dimensi yang sangat penting yang belum 

diintegrasikan dalam penelitian tersebut, yaitu Dimensi Jaringan. Pentingnya 

Dimensi Jaringan dalam model yang terintegrasi, adalah karena dalam jaringan 

akan terjadi interaksi antar stakeholder inovasi. Intensitas interaksi antar 

stakeholder inovasi dalam sistem inovasi nasional akan meningkatkan kapabilitas 

inovasi nasional.   

Menurut OECD (2005), kinerja inovasi dari suatu negara sangat 

tergantung kepada seberapa besar para aktor saling berhubungan sebagai suatu 

elemen sistem kolektif dari penciptaan pengetahuan. Dengan demikian, 

kebaharuan penelitian dalam penelitian ini adalah penggabungan Dimensi 

Jaringan ke dalam Model Peningkatan Kapabilitas Inovasi Nasional seperti dapat 

dilihat pada Tabel 6.  

Interaksi antar stakeholder dalam Model Peningkatan Kapabilitas Inovasi 

Nasional sangat dinamis dan kompleks. Dengan demikian, penggunaan 

metodologi Sistem dinamik dalam penelitian ini sangat tepat dan juga menambah 

kebaharuan dalam penelitian ini.   

Sementara itu, menurut Global Economic Forum (2017), Indonesia saat ini 

berada pada tahap kedua yaitu efficiency driven, dan akan menuju pada tahap 

ketiga yaitu  innovation driven (Tabel 1) bersamaan dengan upaya peningkatan 

ranking daya saing.  Oleh karena itu, kunci kesuksesan nasional tergantung 

kepada variabel kemajuan bisnis dan kapabilitas inovasi. Dengan demikian, 

Indonesia perlu mempunyai model peningkatan kapabilitas inovasi nasional yang 

menyeluruh dan tepat untuk menjadi acuan menentukan kebijakan dan instrumen 

kebijakan dalam peningkatan kapabilitas inovasi nasional. Model ini sangat 

berguna juga bagi para Pengambil Kebijakan dalam rangka meningkatkan daya 

saing bangsa Indonesia.  
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Perumusan Masalah 

Dalam menyusun Model Peningkatan Kapabilitas Inovasi Nasional,  

dibutuhkan suatu model yang dapat merepresentasikan peningkatan kapabilitas 

inovasi nasional. Dengan demikian, teknik pemodelan dan simulasi yang sesuai 

untuk merepresentasikan peningkatan kapabilitas inovasi nasional adalah 

pemodelan dengan sistem dinamik. 

 

Tabel 5 Gap penelitian antara penelitian dengan penelitian terdahulu 

Penulis 

Dimensi Kapabilitas Inovasi Nasional 

Input Inovasi 
Permintaan 

Inovasi 

Jaringan 

Inovasi 

Difusi 

Inovasi 
Output Inovasi 

Natario, dkk 

(2011) 

Infrastruktur, 

budaya, SDM, 

keuangan, 

efisiensi 

kelembagaan 

 Kolaborasi 

antar 

perusahaan) 

 Kewirausahaan 

Chen, dkk.  

(2011)  

Lingkungan 

inovasi 
   

Indeks efisiensi 

R&D 

Sun,  (2009)  

   

      Budaya 

Inovasi 

   Kapabilitas 

inovasi 

Turen, U., 

dkk (2013) 

Human 

Development 

Level 

FDI   Output 

keilmuan dan 

output kreatif 

Wong, dkk., 

(2008)  

      Budaya 

inovasi  

   Kapabilitas 

inovasi 

Chang dan 

Cui (2013)  

   Transfer 

teknologi  

   Difusi 

teknologi  

Paten 

Stern, dkk 

(2000)  

Pembiayaan, 

SDM, 

Perlindungan 

Hak Kekayaan 

Intelektual 

(HKI)  

Keterbukaan 

perdagangan 

      Paten  

Chen, dkk 

(2011)  

Lingkungan 

inovasi 

         Indeks efisiensi 

R&D 

Stern, dkk  

(2000)  

Pembiayaan, 

SDM, 

Perlindungan 

HKI  

Keterbukaan 

perdagangan  

      Paten  

Chang,  dan 

Liu, (2012) 

Dana R&D, 

Investasi 

Usaha, Dana 

Pendidikan, 

SDM terdidik 

Dana kredit, 

pasar modal, 

perdagangan 

luar negeri 

FDI, populasi, 

pertumbukan 

Gross 

Domestik 

Product 

(GDP) 

 Pengguna 

personal 

komputer dan 

pengguna 

internet 

Paten, jurnal 
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Penulis 

Dimensi Kapabilitas Inovasi Nasional 

Input Inovasi 
Permintaan 

Inovasi 

Jaringan 

Inovasi 

Difusi 

Inovasi 
Output Inovasi 

Kutlaca 

(2008) 

Kapabilitas 

absorpsi, 

kapabilitas 

R&D 

Inovasi dan 

permintaan 

untuk R&D 

 Difusi  

 

 

Tabel 6 Kebaharuan penelitian 

Dimensi Inovasi  

(Chang dan Liu 2012) 

Dimensi Inovasi Kapabilitas 

Inovasi Nasional   

Sumber Inovasi Sumber Inovasi 

Permintaan Inovasi  

 Jaringan Inovasi 

Difusi Inovasi  

Output Inovasi Output Inovasi 

 

Berkaitan dengan hal ini, rumusan masalah detailnya adalah :  

1. Bagaimana model peningkatan kapabilitas inovasi nasional yang tepat yang 

mengintegrasikan dimensi sumber inovasi, jaringan inovasi dan output 

inovasi?  

2. Bagaimana peningkatan kapabilitas inovasi nasional, jika terjadi perubahan 

pada variabel input?  

3. Bagaimana implikasi kebijakan peningkatan kapabilitas inovasi nasional. 

 

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tujuan spesifik : 

1. Menghasilkan suatu model simulasi peningkatan kapabilitas inovasi nasional 

dengan menggunakan model sistem dinamik. 

2. Menyusun skenario simulasi peningkatan kapabilitas inovasi nasional. 

3. Menyusun implikasi kebijakan peningkatan kapabilitas inovasi nasional. 

 

 

 

  




