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DefinisiDefinisi--definisidefinisiDefinisiDefinisi definisidefinisi
Difusi adalah proses inovasi yang Difusi adalah proses inovasi yang p y gp y g
dikomunikasikan melalui salurandikomunikasikan melalui saluran--saluran tertentu saluran tertentu 
kepada anggota sistem sosialkepada anggota sistem sosial
Komunikasi adalah sebuah proses dimana peserta Komunikasi adalah sebuah proses dimana peserta 
menciptakan dan berbagi informasi satu sama menciptakan dan berbagi informasi satu sama 
lain untuk mencapai pemahaman bersamalain untuk mencapai pemahaman bersamalain untuk mencapai pemahaman bersamalain untuk mencapai pemahaman bersama
Inovasi merupakan sebuah  ide, praktek, atau Inovasi merupakan sebuah  ide, praktek, atau 
obyek yang dipahami sebagai sesuatu yang baru obyek yang dipahami sebagai sesuatu yang baru 
oleh masingoleh masing--masing individu atau unit pengguna masing individu atau unit pengguna 
lainnya lainnya 



Elemen Difusi InovasiElemen Difusi InovasiElemen Difusi InovasiElemen Difusi Inovasi

InovasiInovasiInovasiInovasi
Komunikasi melalui saluranKomunikasi melalui saluranKomunikasi melalui saluran Komunikasi melalui saluran 
tertentutertentu
Kelebihan WaktuKelebihan Waktu

i i ii i iDi antara anggota sistem sosialDi antara anggota sistem sosial



Inovasi, Informasi & Inovasi, Informasi & 
Ketidakpastian TeknologiKetidakpastian Teknologi

Teknologi dan Inovasi adalah sinonimTeknologi dan Inovasi adalah sinonimTeknologi dan Inovasi adalah sinonimTeknologi dan Inovasi adalah sinonim
Hampir seluruh ide baru yang dianalisis Hampir seluruh ide baru yang dianalisis 
adalah inovasi teknologiadalah inovasi teknologiadalah inovasi teknologiadalah inovasi teknologi
Teknologi adalah sebuah disain untuk Teknologi adalah sebuah disain untuk 
i d k i l ii d k i l itindakan instrumental yang mengurangi tindakan instrumental yang mengurangi 

ketidakpastian dalam hubungan sebabketidakpastian dalam hubungan sebab--
kib d l i h ilkib d l i h ilakibat dalam mencapai hasil yang akibat dalam mencapai hasil yang 

diinginkandiinginkan



Proses Keputusan InovasiProses Keputusan InovasiProses Keputusan InovasiProses Keputusan Inovasi

Pada prinsipnya merupakanPada prinsipnya merupakanPada prinsipnya merupakan Pada prinsipnya merupakan 
kegiatan pencarian dan kegiatan pencarian dan 
pemrosesan informasi dimana pemrosesan informasi dimana 
individu termotivasi untukindividu termotivasi untukindividu termotivasi untuk individu termotivasi untuk 
mengurangi ketidakpastian mengurangi ketidakpastian 
t t k t dt t k t dtentang keuntungan dan tentang keuntungan dan 
kekurangan inovasikekurangan inovasigg



Karakteristik InovasiKarakteristik InovasiKarakteristik InovasiKarakteristik Inovasi
Keuntungan relatif (dalam bidang ekonomi, Keuntungan relatif (dalam bidang ekonomi, g ( g ,g ( g ,
faktor prestise sosial, kenyamanan & kepuasanfaktor prestise sosial, kenyamanan & kepuasan
Ketahanan/Kekuatan (tingkat dimana inovasi Ketahanan/Kekuatan (tingkat dimana inovasi 
dipersepsikan sebagai sesuatu yang konsistendipersepsikan sebagai sesuatu yang konsistendipersepsikan sebagai sesuatu yang konsisten dipersepsikan sebagai sesuatu yang konsisten 
dengan nilai yang ada, pengalamandengan nilai yang ada, pengalaman--pengalaman pengalaman 
masa lalu, dan kebutuhan akan para pengguna masa lalu, dan kebutuhan akan para pengguna 
yang potensial)yang potensial)yang potensial)yang potensial)
Kompleksitas (tingkat dimana inovasi Kompleksitas (tingkat dimana inovasi 
dipersepsikan sebagai sesuatu  yang sulit untuk dipersepsikan sebagai sesuatu  yang sulit untuk 
dimengerti dan digunakan)dimengerti dan digunakan)
Daya uji coba (tingkat dimana inovasi dalam Daya uji coba (tingkat dimana inovasi dalam 
batasbatas--batas tertentu dapat diujicobakan)batas tertentu dapat diujicobakan)batasbatas batas tertentu dapat diujicobakan)batas tertentu dapat diujicobakan)
Observabilitas (tingkat dimana hasilObservabilitas (tingkat dimana hasil--hasil inovasi hasil inovasi 
dapat dilihat oleh pihak lain)dapat dilihat oleh pihak lain)



ReinvensiReinvensi
( )( )(Penemuan Kembali)(Penemuan Kembali)

Merupakan suatu tingkatanMerupakan suatu tingkatanMerupakan suatu tingkatan Merupakan suatu tingkatan 
dimana inovasi diubah ataudimana inovasi diubah ataudimana inovasi diubah atau dimana inovasi diubah atau 
dimodifikasi oleh pengguna dimodifikasi oleh pengguna 
dalam proses adopsi dan dalam proses adopsi dan 
implementasiimplementasiimplementasiimplementasi



HOMOMOPHILI, HETEROPHILI, HOMOMOPHILI, HETEROPHILI, 
SSDAN DIFUSIDAN DIFUSI

Homophili adalah tingkatan dimana duaHomophili adalah tingkatan dimana duaHomophili adalah tingkatan dimana dua Homophili adalah tingkatan dimana dua 
orang yang berinteraksi memiliki kesamaan orang yang berinteraksi memiliki kesamaan 
atribut, seperti kepercayaan, pendidikan, atribut, seperti kepercayaan, pendidikan, , p p y , p ,, p p y , p ,
status sosial, dan kegemaranstatus sosial, dan kegemaran
Komunikasi yang lebih efektif terjadi jika Komunikasi yang lebih efektif terjadi jika y g j jy g j j
dua orang merupakan homofilidua orang merupakan homofili
Heterophili, adalah tingkat dimana dua Heterophili, adalah tingkat dimana dua p gp g
orang yang berinteraksi memiliki atribut orang yang berinteraksi memiliki atribut 
berbedaberbeda



KEMAMPUAN BERINOVASI DAN KEMAMPUAN BERINOVASI DAN 
GO G O SGO G O SKATEGORI PENGADOPSIKATEGORI PENGADOPSI

Kemampuan berinovasi adalah tingkatanKemampuan berinovasi adalah tingkatanKemampuan berinovasi adalah tingkatan Kemampuan berinovasi adalah tingkatan 
dimana individu/unit pengguna mengadopsi ide dimana individu/unit pengguna mengadopsi ide 
baru lebih awal daripada anggota sistem lainnyabaru lebih awal daripada anggota sistem lainnya
Kategori pengadopsi merupakan klasifikasi Kategori pengadopsi merupakan klasifikasi 
anggota sistem sosial berdasarkan kemampuan anggota sistem sosial berdasarkan kemampuan 
berinovasiberinovasi

Lima Kategori Pengadopsi :Lima Kategori Pengadopsi :
1.1. InovatorInovator
2.2. Pengadopsi Pengadopsi 



TINGKATAN ADOPSITINGKATAN ADOPSITINGKATAN ADOPSITINGKATAN ADOPSI

Tingkatan adopsi adalah kecepatan anggotaTingkatan adopsi adalah kecepatan anggotaTingkatan adopsi adalah kecepatan anggota Tingkatan adopsi adalah kecepatan anggota 
sosial sistem dalam mengadopsi inovasisosial sistem dalam mengadopsi inovasi
Kebanyakan inovasi memiliki tingkatKebanyakan inovasi memiliki tingkatKebanyakan inovasi memiliki tingkat Kebanyakan inovasi memiliki tingkat 
adopsi berbentuk adopsi berbentuk ––”S””S”
Bi di k l h l kBi di k l h l kBiasanya diukur oleh lamanya waktu yang Biasanya diukur oleh lamanya waktu yang 
dibutuhkan oleh anggota sistem dalam dibutuhkan oleh anggota sistem dalam 

d i i id i i imengadopsi inovasimengadopsi inovasi



OPINION LEADER  & AGEN PERUBAHANOPINION LEADER  & AGEN PERUBAHAN
Kemampuan opinion leader adalah tingkat dimana seseorang dapat Kemampuan opinion leader adalah tingkat dimana seseorang dapat 
mempengaruhi sikap  dan perilaku secara informal dengan cara mempengaruhi sikap  dan perilaku secara informal dengan cara 
yang diinginkan Kemampuan ini merupakan tipe kepemimpinanyang diinginkan Kemampuan ini merupakan tipe kepemimpinanyang diinginkan. Kemampuan ini merupakan tipe kepemimpinan yang diinginkan. Kemampuan ini merupakan tipe kepemimpinan 
informalinformal
Diperoleh dan dipelihara oleh:Diperoleh dan dipelihara oleh:

1.1. Kompetensi teknik inidvidualKompetensi teknik inidvidual1.1. Kompetensi teknik inidvidualKompetensi teknik inidvidual
2.2. Aksesibilitas sosialAksesibilitas sosial
3.3. Keterangan norma sistemKeterangan norma sistem

Dibanding dengan pengikutnya pemimpin lebih sering munculDibanding dengan pengikutnya pemimpin lebih sering munculDibanding dengan pengikutnya, pemimpin lebih sering  muncul Dibanding dengan pengikutnya, pemimpin lebih sering  muncul 
dalam semua bentuk komunikasi eksternal, lebih modern, memiliki dalam semua bentuk komunikasi eksternal, lebih modern, memiliki 
status sosial yang lebih dan lebih inovatifstatus sosial yang lebih dan lebih inovatif
Agen perubahan adalah individu yang mempengaruhi keputusan Agen perubahan adalah individu yang mempengaruhi keputusan 
inovasi pihak lain dengan arah sebagaimana yang diinginkan oleh inovasi pihak lain dengan arah sebagaimana yang diinginkan oleh 
agen perubahanagen perubahan



JENIS & AKIBAT2 KEPUTUSAN INOVASIJENIS & AKIBAT2 KEPUTUSAN INOVASI

JenisJenis--jenis Keputusan Inovasi:jenis Keputusan Inovasi:
11 Keputusan inovasi kolektifKeputusan inovasi kolektif1.1. Keputusan inovasi kolektifKeputusan inovasi kolektif
2.2. Keputusan inovasi otoritatifKeputusan inovasi otoritatif
3.3. Keputusan inovasi kontingensiKeputusan inovasi kontingensi3.3. Keputusan inovasi kontingensiKeputusan inovasi kontingensi
4.4. Keputusan Inovasi PilihanKeputusan Inovasi Pilihan

AkibatAkibat--akibat Inovasiakibat Inovasi
1.1. Diinginkan >< Tidak diinginkanDiinginkan >< Tidak diinginkan
2.2. Langsung >< Tidak langsungLangsung >< Tidak langsungg g g gg g g g
3.3. Diantisipasi >< Tidak DiantisipasiDiantisipasi >< Tidak Diantisipasi



DIMENSI WAKTUDIMENSI WAKTUDIMENSI WAKTUDIMENSI WAKTU
Dalam proses keputusan inovasi, seseorang Dalam proses keputusan inovasi, seseorang p p , gp p , g
melalui pengetahuan awalnya tentang inovasi   melalui pengetahuan awalnya tentang inovasi   
dengan cara mengadopsinya atau menolaknyadengan cara mengadopsinya atau menolaknya
D d i i i l iD d i i i l iDaya adopsi inovasi seseorang atau orang lain Daya adopsi inovasi seseorang atau orang lain 
adalah kecepatan seseorang dalam mengadopsi adalah kecepatan seseorang dalam mengadopsi 
suatu inovasi dibandingkan dengan orang lainsuatu inovasi dibandingkan dengan orang lainsuatu inovasi dibandingkan dengan orang lainsuatu inovasi dibandingkan dengan orang lain
Tingkat adopsi inovasi dalam sebuah sistem, Tingkat adopsi inovasi dalam sebuah sistem, 
biasanya diukur dengan banyaknya anggota biasanya diukur dengan banyaknya anggota 
sistem yang mengadopsi inovasi dalam suatu sistem yang mengadopsi inovasi dalam suatu 
periode tertentuperiode tertentu



PROSES KEPUTUSAN INOVASIPROSES KEPUTUSAN INOVASIPROSES KEPUTUSAN INOVASIPROSES KEPUTUSAN INOVASI
Merupakan suatu proses dimana individu atau unit Merupakan suatu proses dimana individu atau unit p pp p
berubah  dari pengetahuan awalnya tentang inovasi   ke berubah  dari pengetahuan awalnya tentang inovasi   ke 
arah pembentukan sikap terhadap inovasi;  atau ke arah  arah pembentukan sikap terhadap inovasi;  atau ke arah  
pengambilan keputusan untuk mengadopsi atau menolak;  pengambilan keputusan untuk mengadopsi atau menolak;  p g p g p ;p g p g p ;
kearah implementasi ide baru ; dan  ke arah konfirmasi kearah implementasi ide baru ; dan  ke arah konfirmasi 
keputusan tersebut.keputusan tersebut.
PENGETAHUANPENGETAHUAN –– PERSUASIPERSUASI –– KEPUTUSANKEPUTUSAN ––PENGETAHUAN PENGETAHUAN PERSUASI PERSUASI KEPUTUSAN KEPUTUSAN 
IMPLEMENTASI IDE BARU IMPLEMENTASI IDE BARU –– KONFIRMASI KONFIRMASI 
KEPUTUSANKEPUTUSAN
Periode Keputusan Inovasi merupakan lamanya waktuPeriode Keputusan Inovasi merupakan lamanya waktuPeriode Keputusan Inovasi merupakan lamanya waktu Periode Keputusan Inovasi merupakan lamanya waktu 
yang dibutuhkan untuk melalui proses keputusan inovasi yang dibutuhkan untuk melalui proses keputusan inovasi 


