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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku berorientasi 

pada pemasaran kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran pada sentra keripik 

tempe sanan, daerah Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang. 

Penelitian ini adalah explanatory research, yaitu menjelaskan hubungan sebab 

akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis. Responden penelitian ini 

adalah sebanya 50 pelaku UMKM pengrajin keripik tempe di Sanan, Kota 

Malang. Penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang diukur 

dengan skala Linkert. Uji instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji 

validitas dan uji reliabilitas. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 

menggunakan t-test. Analisis data menggunakan Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku 

berorientasi pada pemasaran kewirausahaan memiliki pengaruh terhadap 

kinerja pemasaran. Inovasi, orientasi pasar, orientasi pelanggan, orientasi 

kewirausahaan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemasaran. Pengaruh 

terbesar ditunjukkan oleh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran. 

 

Kata Kunci : Inovasi, orientasi pasar, orientasi pelanggan, orientasi 

kewirausahaan, pemasaran kewirausahaan, kinerja pemasaran. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the effect of entrepreneural marketing oriented 

behavior on marketing performance in the sanan tempe chips center, Purwantoro, 

Blimbing District, Malang City. This research is an explanatory research, which 

explains the causal relationship between variables through hypothesis testing. 

Respondents of this study were 50 people of micro small and medium enterprises 

tempe chips in Sanan, Malang City. This research was determined by purposive 

sampling technique. The method of data collection in this study used a 

questionnaire as measured by the Linkert scale. Test instruments in this study using 

validity and reliability testing. Testing the hypothesis in this study is using the t-

test. Data analysis using Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The 

results showed that entrepreneural marketing oriented behavior had effect on 

marketing performance. Innovation, market orientation, customer orientation, 

entrepreneurial orientation have  effect on marketing performance. The biggest 

effect is indicated by market orientation towards marketing performance. 

 

Keywords: Innovation, market orientation, customer orientation, entrepreneurial 

orientation, entrepreneurial marketing, marketing performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa kajian telah banyak menjelaskan Usaha Mikro Kecil 

Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan kekuatan ekonomi suatu negara. Hal tersebut tidak bisa 

dipungkiri, semakin besar kontribusi UMKM terhadap perekonomian, 

semakin kuat pula ekonomi suatu negara. Potensi keunggulan ekonomi dan 

sosial dari UMKM ditandai dari kapasitas mereka dalam penciptaan 

lapangan tenaga kerja pada tingkat biaya modal yang rendah, perbaikan 

dalam forward dan backward linkage antara berbagai sektor, penciptaan 

kesempatan bagi pengembangan dan adaptasi teknologi yang tepat guna, 

sebagai pool of skill dan semu skill workers, mengisi market niche yang 

tidak efisien bagi perusahaan besar, dan sebagai pendukung perusahaan 

skala besar (Zulkieflimansyah & Banu, 2003). 

Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Peranan Usaha Mikro, Kecil, 

Menengah (UMKM) terhitung cukup besar perannya di bidang 

perekonomian Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 99 persen dan 

penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Deputi Bidang Ekonomi 

Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 

Iskandar Simongkir mengatakan, UMKM di Indonesia menyumbang angka 

PDB mencapai hingga 60,34 persen. Jumlah UMKM yang ada di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terdapat usaha kecil mencapai 93,4 persen, sedangkan usaha menengah 

mencapai 5,1 persen, dan usaha besar hanya satu persen saja. 

Tetapi, disamping keunggulan UMKM bagi negara yang telah 

dipaparkan, ada beberapa permasalahan yang banyak dihadapi oleh 

UMKM. Berdasarkan hasil riset Worldbank pada tahun 2012 (Liputan 6), 

ada empat permasalahan yang dimiliki oleh bisnis UMKM. Permasalahan 

pertama adalah tidak mempunyai akses pembiayaan, kedua tidak 

mempunyai akses dan peluang usaha, ketiga adalah kapasitas SDM yang 

terbatas dan kelembagaan UMKM, dan yang terakhir adalah regulasi dan 

birokrasi. 

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM harus dihadapi oleh 

pelaku usaha supaya bisnis yang dijalankan oleh para pelaku UMKM dapat 

bertahan dalam kompetisi yang semakin ketat di era modern ini. Dalam 

operasionalnya, UMKM pasti menjalankan aktivitas pemasaran. Didalam 

fungsi perusahaan pemasaran adalah satu fungsi yang terkait dengan fungsi 

lainnya, seperti: fungsi produksi, fungsi finansial, fungsi sumberdaya 

manusia, fungsi riset dan pengembangan, fungsi sistim informasi dan lain 

sebagainya. Kegiatan pemasaran memerlukan lingkup dan pembiayaan 

yang cukup besar dalam operasional perusahaan, terutama untuk kegiatan 

promosi dan penyiapan sumber daya manusia.  

Di provinsi Jawa Timur, khususnya di Kota Malang, potensi 

UMKM sangatlah besar. Di Kota Malang, terdapat banyak pelaku UMKM. 

Keberadaan industri ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang ada di Kota Malang. Melalui sektor industri yang memanfaatkan 

potensi wisatawan yang berkunjung ke area Malang dan sekitarnya, industri 

UMKM yang ada di Kota Malang menciptakan kesejahteraan serta lapangan 

pekerjaan dengan menghasilkan produk-produk khas Kota Malang. Industri 

kecil dan menengah memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5 sampai 19 

orang tenaga kerja. 

Tabel 1.1 

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Malang Atas 

Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) 

2011-2017 

Kategori Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 

A Pertanian, 

Kehutanan, dan 

Perikanan 

1,90 0,21 -0,94 1,86 2,23 0,08 -0,04 

B Pertambangan 

dan Penggalian 

-2,10 -2,68 -4,04 -1,87 -

3,58 

-5,58 -0,35 

C Industri 

Pengolahan 

2,69 2,78 1,93 2,81 2,51 1,95 3,67 

D Pengadaan 

Listrik dan Gas 

8,15 10,24 1,59 4,23 -

0,01 

4,73 3,84 

E Pengadaan Air, 

Pengelolaan 

Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 

5,18 4,63 8,24 3,09 3,71 4,92 7,02 

F Konstruksi 7,62 8,15 8,69 8,84 5,18 6,74 7,24 

G Perdagangan 

Besar dan 

Eceran, Reparasi 

Mobil dan 

Sepeda Motor 

7,51 7,60 7,09 5,48 6,56 6,31 5,60 

H Transportasi dan 

Pergudangan 

5,31 7,46 7,34 7,17 6,83 7,47 9,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Penyediaan 

Akomodasi dan 

Makan Minum 

7,50 9,27 8,01 10,46 8,12 7,89 8,34 

J Informasi dan 

Komunikasi 

8,48 10,33 11,96 8,14 8,14 9,09 8,02 

K Jasa Keuangan 

dan Asuransi 

7,82 9,33 12,72 6,72 7,13 7,89 2,77 

L Real Estate 7,63 7,80 7,45 7,25 7,25 7,41 4,01 

M, N Jasa Perusahaan 5,66 5,74 6,97 8,77 8,77 7,13 5,03 

O Administrasi 

Pemerintahan, 

Pertahanan dan 

Jaminan Sosial 

4,68 1,54 0,82 0,11 3,72 1,71 3,24 

P Jasa Pendidikan 7,62 7,20 8,76 8,31 8,31 7,92 7,50 

Q Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan 

Sosial 

13,87 10,62 9,18 9,07 9,95 8,27 7,57 

R, S, T, 

U 

Jasa Lainnya 4,03 3,07 3,93 4,55 3,88 4,37 4,28 

PRODUK DOMESTIK 

BRUTO 

6,04 6,26 6,20 5,80 5,61 5,61 5,69 

PRODUK DOMESTIK 

BRUTO TANPA MIGAS 

6,04 6,26 6,20 5,80 5,61 5,61 5,69 

Sumber : BPS Kota Malang 

* Angka Sementara 

** Angka Sangat Sementara 

 

Dilihat dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan 

produk domestik regional bruto Kota Malang atas dasar harga konstan pada 

kategori industri pengolahan meningkat setiap tahunnya. Tren yang 

cenderung positif ini menunjukkan bahwa UMKM memang sangat 

berpotensi untuk dikembangkan di Malang. 

Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Malang ingin meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi di Kota Malang dengan cara meningkatkan potensi 

industri kreatif yang sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan Kota 

Malang memiliki 14 sektor ekonomi kreatif yang seperti yang sudah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dipetakan oleh Pemerintah Kota Malang. Beberapa contoh industri rumah 

tangga di Kota Malang adalah; sentra industri keripik tempe Sanan (daerah 

kelurahan Purwantoro, Kceamatan Blimbing), kerajinan rotan (Daerah 

Klurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, dan sentra industri keramik 

Dinoyo (Daerah Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru). 

Daerah sentra industri keripik tempe Sanan yang berada di Daerah 

Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang merupakan 

salah satu industri rumah tangga yang sangat terkenal. Potensi industri 

keripik tempe Sanan ini sangat tinggi untuk penigkatan perekonomian suatu 

daerah atau negara sehingga perlu untuk menjadi fokusan. Keripik tempe 

yang dihasilkan oleh industri UMKM ini mempunyai citarasa yang sangat 

lezat. Potensi industri keripik tempe Sanan ini sangat baik, mengingat 

Malang adalah kota yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Tentunya 

para wisatawan tersebut ingin membawa oleh-oleh untuk kerabat mereka di 

kota asalnya masing-masing. Dan keripik tempe adalah salah satu buah 

tangan khas yang dimiliki oleh Malang. 

Keripik tempe Sanan merupakan oleh-oleh yang mempunyai nilai 

sejarah yang tinggi. Diperkirakan semenjak jaman Belanda, keripik tempe 

Sanan mulai diproduksi secara turun temurun hingga sekarang ini. Saat ini, 

keripik tempe sudah menyebar di berbagai daerah khususnya di Provinsi 

Jawa Timur. 

Saat ini, oleh-oleh di Kota Malang sangat beragam macamnya, 

mulai dari kue tradisional, keripik buah, sampai kue modern milik artis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ibukota. Di tengah persaingan yang sangat ketat ini, sentra industri keripik 

tempe Sanan harus bertahan ditengah-tengah pesaing yang semakin lihai 

dalam memanfaatkan teknologi informasi. Kebanyakan pelaku UMKM 

keripik tempe Sanan merupakan pengusaha tradisional. 

Karena keterbatasannya dalam menguasai ilmu pengertahuan dan 

teknologi informasi, pelaku UMKM keripik tempe Sanan harus memutar 

otak agar usahanya terus berjalan dan bertahan. Oleh karena itu, pelaku 

UMKM keripik tempe Sanan harus memperhatikan dan mengukur kegiatan 

pemasarannya supaya pelaku UMKM mengetahui bagaimana cara untuk 

bertahan ditengah persaingan bisnis oleh-oleh Kota Malang. 

Kegiatan pemasaran sangat penting untuk keberlangsungan 

perusahaan baik itu perusahaan kecil maupun besar. Sementara itu, bagi 

UMKM yang memiliki keterbatasan dalam hal permodalan, fungsi ini selalu 

menjadi kendala dan dilaksanakan apa adanya sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki oleh perusahaan kecil dan menengah pula. Apapun yang 

dihasilkan, pasti memerlukan kegiatan pemasaran, sehingga pemasaran 

tidak mengenal besar ataupun kecilnya perusahaan. 

Bagi UMKM, kegiatan pemasaran selalu dijalankan berdasarkan 

instink, pengalaman, dan hubungan yang pernah dibina. Hal hal tersebut 

bersifat alamiah tanpa adanya program yang tersusun dengan rapi 

sebagaimana yang dijalankan oleh perusahaan berskala besar. Ditambah 

lagi dengan semangat kemandirian, motivasi untuk maju dan berkembang 

maka tanpa disadari fungsi pemasaran pun sudah dijalankan oleh UMKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunci utama keberhasilan perusahaan baik berskala besar maupun 

berskala kecil dalam persaingan yang semakin ketat adalah kemampuannya 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Salah satu caranya adalah 

dengan melakukan inovasi. Organisasi akan menjadi lebih inovatif 

tergantung pada strategi, teknologi, manusia/budaya, struktural, manajerial 

dan lingkungan (Gana, dalam Zulkarnain, 2014). Meskipun perubahan 

lingkungan terjadi, penting bagi UMKM untuk bisa mengelola pengetahuan 

dengan baik, sehingga akan dapat menghasilkan inovasi yang tinggi dan 

diharapkan kinerja pemasarannya akan lebih baik dibandingkan dengan 

UMKM yang tidak memilikinya.  

Jika perusahaan UMKM ingin meningkatkan kinerja pemasarannya, 

maka perlu dilakukannya orientasi pemasaran kewirausahaan. Orientasi 

pemasaran kewirausahaan menurut Jones dan Rowley (2011) terdiri dari 

empat variabel penting, yaitu; inovasi, orientasi pelanggan, orientasi pasar, 

dan orientasi kewirausahaan. Keempatnya perlu diperhatikan jika 

perusahaan menginginkan kinerja pemasarannya meningkat yang akan 

mempengaruhi pendapatan UMKM tersebut. 

Kinerja pemasaran perlu diukur untuk mengetahui apakah 

perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik 

atau tidak. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui apakah kegiatan 

operasionalnya sudah efisien dan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja 

pemasaran yang telah dijalankan untuk memperbaiki hal-hal yang masih 

kurang efisien dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inovasi merupakan gabungan dari kreativitas yang akhirnya 

mengarah pada komersialisasi. Kreativitas dan inovasi seringkali digunakan 

bergantian, namun ada perbedaan mendasar, yaitu kreativitas adalah sebuah 

bagian yang penting dalam inovasi. Untuk mendapatkan suatu manfaat yang 

diharapkan oleh perusahaan, maka perusahaan perlu melakukan kreativitas 

dan inovasi. Perusahaan membutuhkan proses, prosedur, dan struktur yang 

memungkinkan pelaksanaan tepat waktu dan efektif dari proyek sehingga 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan benar-benar inovatif (Stamm 

dalam Rofiaty, 2012). 

Dengan demikian, inovasi didalam suatu perusahaan sangat perlu 

untuk dilakukan agar produk yang dihasilkan memiliki keunikan maupun 

keunggulan dibanding produk sejenis. Produk baru yang dibawa ke pasar 

akan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut pada era 

globalisasi seperti sekarang ini. Para pesaing yang memasuki dunia bisnis 

tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga berasal dari luar 

negeri. Hal ini menunjukkan semakin ketatnya persaingan dalam dunia 

bisnis baik skala kecil maupun skala besar. 

Persaingan yang semakin ketat membuat perusahaan perlu untuk 

meningkatkan inovasi produknya agar dapat bertahan dan unggul di pasar. 

Akan tetapi dapat dilihat kebanyakan industri yang ada di Indonesia masih 

berfokus kepada keuntungan jangka pendek saja sehingga dapat 

mengakibatkan industri maupun usaha tersebut dapat mengalami 

kebangkrutan, itu semua disebabkan oleh biaya yang mahal dan kurangnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pemahaman para pelaku usaha untuk memulai suatu proses pengembangan 

inovasi produk. 

Beberapa riset yang telah dilakukan oleh para ahli menemukan bahwa 

inovasi akan memiliki pengaruh terhadap kinerja pemasaran. Inovasi sendiri 

terbagi menjadi: inovasi produk, inovasi proses, inovasi manajerial dan 

inovasi teknikal. Hasil penelitian Suaedi (2003) dalam buku Rofiaty (2012) 

menghasilkan temuan bahwa inovasi organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja pemasaran organisasi. Selain penelitian Suaedi (2003), Masluhah 

(2012) juga telah meneliti pengaruh strategi inovasi terhadap kinerja 

UMKM, hasilnya adalah strategi inovasi dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan khususnya ketika menghadapi kondisi persaingan yang ketat 

dan juga terdapat adanya pengaruh positif diterapkannya strategi inovasi 

terhadap peningkatan kinerja UMKM. 

Selain inovasi, dimensi orientasi pemasaran kewirausahaan yang 

mempengaruhi kinerja pemasaran suatu perusahaan atau organisasi. 

Menurut Tjiptono (2008:85), orientasi pasar adalah ukuran perilaku dan 

kegiatan yang mencerminkan implementasi konsep pemasaran. Uncles 

(2000) mengemukakan orientasi pasar sebagai satu proses dan aktivitas 

yang berhubungan dengan penciptaan dan pemuasan pelanggan dengan cara 

terus memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penerapan 

orientasi pasar akan membawa pengaruh positif terhadap kinerja bagi 

perusahaan tersebut. Orientasi pasar sangat efektif untuk mendapatkan dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimulai dengan perencanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan koordinasi dengan semua bagian yang ada di dalam organisasi untuk 

memuaskan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, 

orientasi pasar harus menekankan analisis kebutuhan dan keinginan target 

pasar secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaingnya dalam 

usaha untuk mencapai keunggulan bersaing. 

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa orientasi 

pemasaran dapat meningkatkan kinerja pemasaran. Avlonitis dan Gounaris 

(1999) menemukan adanya pengaruh yang signifikan orientasi pemasaran 

terhadap kinerja pemasaran perusahaan. Schroder dan Mavondo (2000)  

juga mengemukakan bahwa orientasi pemasaran secara umum berpengaruh 

positif terhadap peningkatan kinerja pemasaran. Hal yang sama 

dikemukakan pula oleh Avlonitis, Gounaris, dan Papavasiliou (1999) 

menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara orientasi pemasaran 

dan kinerja pemasaran.  

Kinerja pemasaran juga erat kaitannya dengan orientasi pelanggan. 

Orientasi pelanggan sangat dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan 

kinerja pemasarannya, karena pelanggan adalah salah satu penentu 

kesuksesan produk tersebut. Pelanggan membeli produk yang mereka 

inginkan dan mereka butuhkan. Pelanggan dianggap sebagai individu yang 

keinginan dan kebutuhannya perlu untuk diperhatikan oleh perusahaan. Jika 

pelanggan puas dengan produk atau pelayanan yang dilakukan oleh 

perusahaan, maka kemungkinan besar pelanggan tersebut akan membeli 

ulang produk yang diproduksi oleh perusahaan. Untuk mengetahui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



keinginan dan kebutuhan pelanggan, perlu dilakukan riset untuk 

membuktikannya dan diperlukan sifat orientasi kewirausahaan yang tinggi 

untuk dapat mengimplementasikannya. 

Keberhasilan kinerja sangat tergantung pada pelanggan yang datang 

untuk pembelian ulang produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini 

dapat terjadi jika terdapat kepuasan pelanggan terhadap produk yang telah 

dibelinya (Assauri, 2013: 19-20). Saat ini sedang berkembang konsep 

tentang orientasi pelanggan. Dalam konsep tersebut didasarkan pada filosofi 

berorientasi pelanggan yang memfokuskan pada janji yang layak dan harus 

dapat dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian, pelanggan dianggap sebagai 

individual dan penentuannya secara pasti perdasarkan penelitian pasar atas 

target serta pelaksanaannya diarahkan berdasarkan tujuan dan sasaran 

perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmat (2007) mengemukakan 

bahwa orientasi pelanggan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap variabel kinerja bisnis, tetapi penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari (2012) mengemukakan bahwa orientasi pelanggan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pemasaran. 

Orientasi kewirausahaan adalah bagian dari perilaku pemasaran 

kewirausahaan. Pemasaran kewirausahaan berasal dari entrepreneural 

thinking (berpikir kewirausahaan). Pemikiran tentang kewirausahaan dan 

karakteristiknya ditentukan oleh domain pemasaran kewirausahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menurut Miller & Frissen (1983) dan Covin & Slevin (1994) pada 

Zulkarnaen (2012) , entrepreneur harus dipandang sebagai; innovate, 

calculated risk takers, proactive and opportunity oriented (Kirzner, 1973). 

Penelitian yang dilakukan oleh Musrifah dan Murwatiningsih (2017) 

menyatakan bahwa orientasi kewirausahaan mempengaruhi kinerja 

pemasaran secara positif dan signifikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Jalali, Jaafar dan Ramayah (2013) bahwa 

terdapat pengaruh positif antara orientasi kewirausahaan dan kinerja 

pemasaran. 

Jadi dapat disimpukan bahwa untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran keempat aspek tersebut yaitu; inovasi, orientasi pelanggan, 

orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan sangat penting untuk 

diimplementasikan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, 

pengimplementasian pemasaran kewirausahaan dan inovasi sangat perlu 

untuk dilakukan oleh para pelaku UMKM agar dapat mencapai kinerja 

pemasaran yang baik dan unggul dari para pesaing yang ada. Maka dalam 

penelitian ini, peneliti menetapkan judul “Pengaruh Perilaku Berorientasi 

pada Pemasaran Kewirausahaan terhadap Kinerja Pemasaran (Studi 

pada Sentra Keripik Tempe Sanan, Daerah Kelurahan Purwantoro, 

Kecamatan Blimbing, Kota Malang)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Orientasi pemasaran kewirausahaan yang baik dapat meningkatkan 

kinerja pemasaran UMKM. Dengan demikian, penulis mengemukakan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah inovasi mempengaruhi kinerja pemasaran sentra 

produksi keripik tempe daerah Sanan Kota Malang? 

2. Apakah orientasi pelanggan mempengaruhi kinerja pemasaran 

sentra produksi keripik tempe daerah Sanan Kota Malang? 

3. Apakah orientasi pasar mempengaruhi kinerja pemasaran 

sentra produksi keripik tempe daerah Sanan Kota Malang? 

4. Apakah orientasi kewirausahaan mempengaruhi kinerja 

pemasaran sentra produksi keripik tempe daerah Sanan Kota 

Malang? 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan, dapat 

disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis inovasi mempengaruhi kinerja pemasaran sentra 

produksi keripik tempe daerah Sanan Kota Malang. 

2. Menganalisis orientasi pelanggan mempengaruhi kinerja 

pemasaran sentra produksi keripik tempe daerah Sanan Kota 

Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Menganalisis orientasi pasar mempengaruhi kinerja 

pemasaran sentra produksi keripik tempe daerah Sanan Kota 

Malang. 

4. Menganalisis orientasi kewirausahaan mempengaruhi kinerja 

pemasaran sentra produksi keripik tempe daerah Sanan Kota 

Malang. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Bagi Akademik 

1. Memberikan kontribusi dalam pemahaman pengaruh pemasaran 

kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran UMKM. Diharapkan hasil 

penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa orientasi pemasaran 

kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran UMKM. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah 

pengetahuan dan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya, khususnya dalam bidang pemasaran kewirausahaan dan 

peningkatan kinerja pemasaran UMKM. 

1.4.2 Bagi perusahaan 

1. Memberikan masukan kepada pelaku UMKM dalam menyusun dan 

mengimplementasikan pemasaran kewirausahaan sesuai dengan 

sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pemasaran. 

2. Seorang pimpinan berdasarkan penelitian ini perlu memperhatikan dan 

melakukan inovasi, orientasi pelanggan, orientasi pasar, orientasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kewirausahaan sesuai dengan kebutuhan agar meningkatkan 

produktivitas kerja sehingga dapan meningkatkan kinerja pemasaran 

3. Untuk meningkatkan kinerja pemasaran perlu mengimplementasikan 

konsep pemasaran kewirausahaan dengan melakukan orientasi 

pemasaran kewirausahaan. 

1.4.3 Bagi peneliti 

1. Menambah pengetahuan tentang pengaruh orientasi pemasaran 

kewirausahaan yang diimplementasikan oleh pelaku industri keripik 

tempe Sanan Kota Malang. 

2. Untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan 

penelitian dan melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang 

telah diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

2.1.1 Pengertian UMKM 

UMKM adalah klasifikasi usaha yang diatur berdasarkan peredaran 

bruto/omzet per tahun dan kekayaan/aset yan dimiliki. Ketentuan mengenai 

klasifikasi omzet dan aset UMKM telah diatur melalui UU 20 Tahun 2008 

tentang UMKM. Menurut pasal 2 UU 20 tahun 2008 dijelaskan bahwa 

UMKM memiliki asas dalam pendirianya. Asas berdirinya UMKM adalah 

kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan 

kemajuan, , dan kesatuan ekonomi nasioal.  

Selain memiliki asas yang sudah termaktub di Undang-undang, tujuan 

berdirinya UMKM juga telah diatur pula pada undang-undang yang sama. 

Tujuan dari UMKM adalah menumbuhkan dan mengembangkan usahanya 

dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi 

ekonomi yang berkeadilan.  

Sesuai dengan definisi pada KBBI, asas merupakan dasar atau tumpuan 

untuk berpikir. Serta tujuan adalah arah atau hal yang harus dituju. Melihat 

dua definisi yang telah dipaparkan, sudah menjadi kewajiban bagi UMKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



untuk terus menerus menjaga asas UMKM serta meraih tujuan yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah melalui UU UMKM. 

Bank Indonesia pada rilisnya berjudul Profil Bisnis UMKM (2015) 

menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki 

peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki 

proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia 

atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah 

mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. 

Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala 

kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan 

besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada 

modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, 

ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara 

umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling 

berpotensi mengalami imbas krisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1 

Data UMKM tahun 2013 

 

Sumber : Sumber: Kemenkop UKM, 2018 

Sesuai UU 20 tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kelas, meliputi 

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menegah. Pemaparan usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut : 

a. Usaha Mikro bila memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling 

banyak Rp300.000.000,00;  

b. Usaha Kecil bila memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp500.000.000,00 atau memiliki hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah);  
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c. Usaha Menengah bila memiliki memiliki kekayaan bersih lebih 

dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

2.1.2 Sektor-sektor yang ada pada UMKM 

Jenis sektor-sektor yang ada pada UMKM menurut rilis Bank Indonesia 

yang berjudul Profil Bisnis UMKM (2015). Berikut adalah sektor yang ada 

pada UMKM berdasarkan rilis Bank Indonesia : 

1. Sektor Perdagangan 

Rangkaian aktivitas yang dilakukan hanya terdiri dari 

pembelian, penyimpanan, dan penjualan. Pelaku UMKM tidak 

melakukan proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. 

Sektor pedagangan dibagi menjadi perdagangan umum dan 

bisnis penyalur/distributor. 

2. Sektor Industri Pengolahan 

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang 

melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara 

mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang 

jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang 

lebih tinggi nilainya, dan sifatnya menjadi lebih dekat kepada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pemakai akhir, termasuk jasa industri dan pekerjaan perakitan 

(Bank Indonesia, 2015). 

3. Sektor Pertanian 

Secara rinci Bank Indonesia (2015) mengatakan bahwa 

pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, 

bahan baku industri, atau sumber energi serta untuk mengelola 

lingkungan hidupnya 

4. Sektor Perkebunan 

Menurut Bank Indonesia (2015) Perkebunan adalah segala 

kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah 

dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, 

mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman 

tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan 

bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. 

5. Sektor Peternakan 

Rasyaf (1994:200) mengatakan bahwa pengertian peternakan 

tidak terbatas pada pemeliharaaan hewan ternak saja, 

memelihara dan peternakan perbedaannya terletak pada tujuan 

yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan 

dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-

faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Sektor Perikanan 

Sesuai UU no. 31 tentang Perikanan (2014), “bisnis perikanan 

adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk 

menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, 

pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, 

mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan 

tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku 

usaha (komersial/bisnis).” 

7. Sektor Jasa 

Sektor jasa menjadi salah satu sektor UMKM yang bisa 

dikatakan bersahabat bagi para pemula atau pemuda. Disebut 

demikian karena pada sektor ini pelaku UMKM tidak dituntut 

untuk memiliki modal yang besar. Yang diperlukan pada sektor 

ini hanya keterampilan yang dibutuhkan oleh kosumen. Jadi 

pelaku UMKM tidak diharuskan untuk membeli peralatan yang 

mahal atau lokasi usaha yang strategis. 

2.1.3 UMKM di Kota Malang 

Perkembangan UMKM di Kota Malang diapresiasi luar biasa oleh 

Mantan Walikota Malang, Moch. Anton. Moch. Anton (2017) pada 

pembukaan acara Malang City Expo mengatakan bahwa pertumbuhan 

UMKM di Kota Malang berada di pada angka 5.61%, atau di tas rata-rata 

pertumbuhan UMKM di Jawa Timur yang berada pada angka 5.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.2 

Jumlah UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2017 (Juta Unit) 

 

Sumber: Dinkop UKM, 2018 

 

Selain pertumbuhan usaha UMKM, perkembangan database UMKM 

di Kota Malang juga terbilang sudah cukup baik. Publik dapat mengakses 

data untuk melihat jumlah usaha yang telah didata oleh Pemkot Malang 

melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. Untuk 

melihat data UMKM di Kota Malang, masyarakat dapat mengakses melalui 

website Pemkot Malang dengan alamat web 

http://pelakuekonomi.malangkota.go.id. 

Selain bantuan dari segi pendataan UMKM, Pemkot Malang melalui 

Dinas Koperasi dan UKM juga senantiasa memfasilitasi UMKM dalam 

rangka membantu pegembangan usahanya. Anggraeni, Harjanto, dan Hayat 
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http://pelakuekonomi.malangkota.go.id/


(n.d.) menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang turut 

memfasilitasi pengembangan UMKM secara eksternal dengan memberikan 

bantuan, diantaranya dengan pemberian akses UMKM terhadap sumber-

sumber permodalan, pengadaan pembinaan dan pelatihan, peningkatan 

promosi produk, perluasan pemasaran produk, serta penyediaan sarana dan 

prasarana. 

2.2 Pemasaran Kewirausahaan 

2.2.1 Pengertian Pemasaran Kewirausahaan 

Dalam praktik pemasaran, disadari atau tidak sering terjadi perbedaan 

pemahaman antara pemasaran dan kewirausahaan. Didalam fungsi 

perusahaan pemasaran adalah satu fungsi yang terkait denbgan fungsi 

lainnya seperti; fungsi produksi, fungsi finansial, fungsi sumber daya 

manusia, fungsi riset dan pengembangan, fungsi sistim informasi dan 

sebagainya.  

Sebagai salah satu fungsi penting dalam perusahaan, fungsi pemasaran 

sering dikatakan sebagai fungsi sentral dan terkait erat hubungannya dengan 

fungsi lainnya. Bahkan ada anggapan bahwa pemasaran hanya dapat 

diimplementasikan pada perusahaan yang berskala besar, karena perusahaan 

besar mampu mengalokasikan sumber dananya untuk membiayai kegiatan 

pemasaran yang begitu besar dan luas sehingga aktivitas pemasaran 

terkesan mendominasi kegiatan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secara struktur fungsi, pemasaran mendapat tempat yang begitu 

penting di berbagai perusahaan, seperti posisi; Vice President Marketing, 

General Manager Marketing, Direktur Pemasaran yang selalu membawahi 

berbagai subfungsi lainnya dalam bidang ini. Sehingga kegiatan pemasaran 

memerlukan lingkup dan pembiayaan yang cukup besar dalam operasional 

perusahaan terutama untuk kegiatab promosi dan penyiapan SDM. Dengan 

demikian muncul pula anggapan bahwa kegiatan pemasaran merupakan 

aktivitas pemborosan yang ada dalam perusahaan. 

Sementara itu, bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

memiliki keterbatasan dalam hal permodalan, fungsi ini menjadi kendala 

dan dilaksanakan apa adanya sesuai dengan kemampuan perusahaan kecil 

dan menengah pula.apapun yang dihasilkan perlu kegiatan pemasaran 

sehingga kegiatan pemasaran tidak mengenal istilah besar ataupun kecil. 

Bagi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kegiatan 

pemasaran selalu dijalankan berdasarkan kondisi yang serba terbatas, 

namun pada praktiknya selalu dijalankan berdasarkan instink, pengalaman, 

dan hubungan yang pernah dibina. Hal seperti itu berjalan alamiah tanpa 

adanya program yang tersusun dengan rapi seperti yang dijalankan oleh 

perusahaan yang berskala besar. Ditambah lagi dengan semangat 

kemandirian, motivasi, untuk maju dan berkembang, maka tanpa disadari 

fungsi pemasaran pun sudah dijalankan oleh UMKM. 

Fungsi pemasaran begitu penting perannya bagi perusahaan skala kecil 

maupun skala besar sehingga dikotonomi yang menyatakan kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pemasaran hanya milik perusahaan besar adalah tidak benar. Apakah 

kegiatan pemasaran harus ditinggalkan perusahaan kecil, tentu tidak. 

Kelompok Fortune 500 tahun 1997, bahwa diantara 500 perusahaan tersebut 

mayoritas menempatkan strategi penjualan dan pemasaran sebagai 

competitive advantage terbesar mereka. Berdasarkan hasil-hasil penelitian 

yang dilakukan oleh para ahli, menempatkan kegiatan pemasaran pada 

ranking tertinggi dalam skor yang telah diperoleh. Artinya, memang harus 

diakui bahwa kegiatan pemasaran begitu besar perannya dalam posisi 

persaingan yang semakin ketat dalam kegiatan bisnis saat ini. 

Beberapa definisi tentang pemasaran kewirausahaan yang 

dikemukakan para ahli sebagai berikut : 

1. Stokes, 2000, the term entrepreneural marketinh has been used 

in various researches. It has been frequently associated with 

marketing activities, for example concerning the use of limited 

resourches for entrepreneural activities. Entrepreneural 

marketing is purposed an integrative construct for 

conceptualizing marketing is an era of change, complexity, 

chaos, contadiction, and diminishing resourches. It will 

manifest itself differently as companies age and grow. 

(Pemasaran Kewirausahaan telah digunakan di dalam berbagai 

riset. Pemasaran kewirausahaan selalu dihubungkan dengan 

aktivitas pemasaran, seperti bagaimana menggunakan sumber 

daya yang terbatas dalam kegiatan kewirausahaan. Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kewirausahaan ditujukan sebagai suatu pengembangan secara 

terintegrasi untuk konseptualisasi pemasaran dalam era 

perubahan, kompleks, ketidakpastian, kontradiktif, dan upaya 

mengurangi penggunaan sumber daya. Pemasaran 

kewirausahaan akan terlihat berbeda wujudnya sesuai usia dan 

perkembangan masing-masing perusahaan. 

2. Zahra and Garvis, 2000 mendefinisikan Entrepreneural 

Marketing captures the interface berteen entrepreneurship and 

marketing, and serves as an umberella for many of emergent 

perspective on marketing. It has eight underlying dimensions. 

Four of the dimensions are divided from the work on the 

entrepreneural orientation of the firm. Exploit smaller market 

niches. (Pemasaran Kewirausahaan memperlihatkan saling 

berpengaruhnya antara kewirausahaan dan pemasaran, dan 

berfungsi sebagai imbal untuk berbagai perspektif yang muncul 

didalam pemasaran. Pemasaran kewirausahaan mempunyai 

delapan dimesi yang mendasarinya. Empat dimensi diantaranya 

merupakan turunan dari kegiatan yang berorientasi 

kewirausahaan dari suatu perusahaan) 

3. Protano, Marco, 2005, Entrepreneural marketing about 

gathering the evidence that convinces individuals surrounding 

venture to act and react by exploiting breakthroughs and 

overcoming setbacks. (Pemasaran kewirausahaan adalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tentang mengumpulkan bukti yang dapat meyakinkan individu-

individu yang terkait dengan perusahaan untuk bertindak dan 

memberikan reaksi dengan melakukan terobosan dan mengatasi 

masalah-masalah)  

4. Morries, et.al., 2002, Entrepreneural Marketing is defined as: 

“the proactive identification and exploitation of opportunities 

for acquiring and retaining profitable customers trough 

innovative approaches to risk management, resources 

leveraging and value creation. (Pemasaran kewirausahaan 

adlah identifikasi proaktif dan pemanfaatan peluang-peluang 

untuk memperoleh dan mempertahankan konsumen yang 

menghasilkan keuntungan melalui pendekatan yang inovatif 

terhadap menajamen risiko, penggunaan sumber daya dan 

penciptaan nilai). 

Dari beberapa definisi dan pandangan para ahli diatas, Pemasaran 

Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai proses individu yang inovatif 

dan kreatif dengan memanfaatkan peluang untuk menciptakan nilai dan 

profit dengan mempertimbangkan resiko. Pemasaran kewirausahaan 

bertumpu pada inovasi dan kreativitas seseorang dalam menjalankan usaha 

sehingga seseorang yang menjalankan usaha selali dihadapkan pada 

persoalan kreativitas meniru usaha orang lain lebih mudah dan tidak ada 

salahnya, namum menciptakan sesuatu yang unik dan beda perlu bagi 

UMKM dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemahaman bahwa pemasaran kewirausahaan sudah semakin jelas, 

meskipun timbul perbedaaan pendapat bahwa kegiatan pemasaran dianggap 

pemborosan karena memakan sumber dana yang begitu besar, namun bagi 

UMKM hal itu tidaklah demikian karena lebih mengandalkan media 

komunikasi mouth to mouth, door to door, dikenal karena khas-annya 

termasuk penggunaan media promosi yang sangat sederhana, murah, dan 

terjangkau, seperti spandukm brosur, leaflet, packaging yang menarik, dll. 

2.2.2 Perilaku Pemasaran Kewirausahaan 

Hills and Hultman (2005) menyimpulkan beberapa studi empiris 

tentang perilaku pemasaran kewirausahaan dengan mengidentifikasi jumlah 

karakteristik dari perilaku sebagai berikut : 

1. Permasalahan melibatkan semua hierarki  dan area fungsional 

dari suatu perusahaan 

2. Keputusah-keputusan pemasaran berkaitan dengan tujuan-

tujuan individu dan kinerja jangka panjang 

3. Fleksibel, pendekatan berdasarkan preferensi pasar 

4. Reaksi yang cepat terhadap perubahan pada preferensi 

pelanggan 

5. Menciptakan relung pasar yang lebih kecil 

6. Pengetahuan tentang pelanggan berdasarkan interaksi yang 

terjadi di pasar 

7. Taktit pemasaran seringkali merupakan hubungan timbal balik 

dengan pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Perencanaan, atau jarang terjadi dalam waktu singkat, 

perubahan secara bertahap 

9. Visi dan strategi yang dipengaruhi oleh kesuksesan jangka 

pendek 

10. Pendiri dan pribadi lainnya sangat prnting bagi pemasaran 

11. Keputusan pemasaran berdasarkan kontak harian dan jaringan 

12. Riset pemasaran formal sangat jarang 

13. Terfokus kepada penciptaan dan eksploitasi pasar secara 

proaktif 

14. Fokus sepenuhnya pada pengenalan terhadap peluang-peluang 

15. Resiko yang telah diperhitungkan dalam bentuk usaha-usaha 

baru 

16. Pengembangan produk /usaha yang bersifat interaktif, bertahap, 

dan informal yang memerlukan sedikit analisa/riset 

17. Sebuah peran untuk keinginan yang kuat, antusiasme, dan 

komitmen 

18. Berjuang untuk menaklukkan pelanggan 

19. Penciptaan nilai melalui hungan dan aliansi 

20. Pemasaran berlandaskan reputasi individu, rasa percaya dan 

kredibilitas 

21. Inovasi didalam produk/jasa dan berbagai strategi 

22. Fokus yang lebih besar terhadap penjualan dan promosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.3 Orientasi Pemasaran Kewirausahaan 

2.2.3.1 Inovasi 

Inovasi memang selalu diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli. 

Menurut Suryani (2008:304), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya 

tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara 

ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang 

baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang  

dapat dirasakan sebagai suatu hal yang baru oleh masyarakat yang 

mengalami hal tersebut. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan 

konteks perilaku konsumen, inovasi sering dikaitkan dengan produk atau 

jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang 

benar-benar belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada 

hal yang tidak sama yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari 

produk sebelumnya yang pernah ditemui oleh konsumen di pasar. Kata 

inovasi juga dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan 

dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk 

keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau 

memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih 

berarti.  

Menurut Rosenfeld dalam Sutarno (2012:132), inovasi adalah 

transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan 

menggunakan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut Mitra pada buku 

tersebut dan pada halaman yang sama, bahwa inovasi adalah eksploitasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang berhasil dari suatu gagasan baru atau dengan kata lain merupakan 

mobilisasi pengetahuan, keterampilan teknologis dan pengalaman untuk 

menciptakan produk, proses dan jasa baru. Namun menurut Vontana 

(2009:20), inovasi merupakan kesuksesan ekonomi dan sosial berkat 

diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam 

mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar 

dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada 

konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan. 

Bentuk inovasi Griffin (2004:399-401) akan bisa menjelaskan bentuk 

inovasi yang mungkin terjadi pada pelaku UMKM meliputi: 

1. Inovasi Radikal : merupakan inovasi berupa produk, 

jasa, ataupun teknologi yang sepenuhnya menggantikan produk, jasa, 

ataupun teknologi yang ada dalam industri 

2. Inovasi bertahap : merupakan inovasi berupa produk, 

jasa, ataupun teknologi baru yang berupa modifikasi produk, jasa, ataupun 

teknologi 

3. Inovasi teknikal : perubahan dalam penampilan fisik 

atau kinerja dari suatu produk, jasa, ataupun teknologi atau proses fisik 

dimana suatu produk atau jasa dibuat 

4. Inovasi manajerial : perubahan dalam proses manajemen 

dimana produk, jasa, ataupun teknologi disusun, dibangun, dan diberikan 

kepada konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Inovasi produk : perubahan dalam karakteristik atau 

kinerja dari produk, jasa, ataupun teknologi yang ada atau penciptaan dari 

produk, jasa, ataupun teknologi yang sama sekali baru 

6. Inovasi proses  : perubahan dalam cara produk dan 

jasa dibuat, diciptakan, dan didistribusikan 

2.2.3.2 Orientasi Pelanggan 

Pada dasarnya, pelanggan adalah kunci dari keberhasilan suatu bisnis 

dan suatu perusahaan yang merupakan tumpuan dari kinerja hasil penjualan, 

tingkat keuntungan, dan pangsa pasar. Keberhasilan kinerja sangat 

tergantung pada pelanggan yang datang untuk pembelian ulang produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dapat terjadi jika terdapat kepuasan 

pelanggan terhadap produk yang telah dibelinya (Sofjan Assauri, 2013: 19-

20). 

Pada dasarnya, konsep pemasaran terus berkembang, terutama untuk 

konsep pemasaran stratejik yang bermula dari konsep pemasaran klasik 

dimana perusahaan hanya menekankan pada aksi untuk menangani 

keinginan dan minat pelanggan. Saat ini sedang berkembang konsep tentang 

orientasi pelanggan. Dalam konsep tersebut didasarkan pada filosofi 

berorientasi pelanggan yang memfokuskan pada janji yang layak dan harus 

dapat dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian, pelanggan dianggap sebagai 

individual dan penentuannya secara pasti perdasarkan penelitian pasar atas 

target serta pelaksanaannya diarahkan berdasarkan tujuan dan sasaran 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pelaksanaan dari orientasi pelanggan oleh suatu perusahaan harus 

dianalisis dengan ukuran-ukuran kategorinya yang sangat tergantung pada 

ketersediaan data. Ukuran yang dikembangkan antara lain; pengembangan 

pasar, pengembangan merek, analisis para pesaing, posisi atau kedudukan 

merek perusahaan dan merek pesaing, serta pengembangan penjualan. 

2.2.3.3 Orientasi Pasar 

Menurut Fandy Tjiptono (2008:85), orientasi pasar adalah ukuran 

perilaku dan kegiatan yang mencerminkan implementasi konsep pemasaran. 

Uncles mengemukakan orientasi pasar sebagai satu proses dan aktivitas 

yang berhubungan dengan penciptaan dan pemuasan pelanggan dengan cara 

terus memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penerapan 

orientasi pasar akan membawa pengaruh positif terhadap kinerja bagi 

perusahaan tersebut. Orientasi pasar sangat efektif untuk mendapatkan dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimulai dengan perencanaan 

dan koordinasi dengan semua bagian yang ada di dalam organisasi untuk 

memuaskan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, 

orientasi pasar harus menekankan analisis kebutuhan dan keinginan target 

pasar secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaingnya dalam 

usaha untuk mencapai keunggulan bersaing. 

Penekanan orientasi pasar terhadap daya saing berdasarkan pada 

pengidentifikasian kebutuhan pelanggan sehingga setiap perusahaan 

dituntut untuk dapat menjawab kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen 

baik itu melalui penciptaan produk yang baru atau pengembangan dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



produk yang telah ada. Supaya menciptakan superior value bagi 

konsumennya secara berkelanjutan dan dapat menjadi modal utama bagi 

perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan dalam pasar. 

2.2.3.4 Orientasi Kewirausahaan 

Perilaku pemasaran kewirausahaan bersal dari entrepreneural thinking 

(berpikir kewirausahaan). Pemikiran tentang kewirausahaan dan 

karakteristiknya ditentukan oleh domain pemasaran kewirausahaan. 

Menurut Miller & Frissen (1983) dan Covin & Slevin (1994), entrepreneur 

harus dipandang sebagai; innovate, calculated risk takers, proactive and 

opportunity oriented (Kirzner, 1973). 

Berpikir kewirausahaan terdiri dari empat aspek, yaitu : 

a) Proaktif 

Frank (1962), dikutip dari psikoterapis.com. proaktif sebagai 

perilaku paling utama dalam eksistensi hidup manusia, yaitu 

kemampuan individu untuk menemukan makna hidup dan 

berjuang untuk memenuhi makna hidupnya itu sebagai sebuah 

tanggungjawab pribadi. 

 Ciri-ciri individu proaktif. Covey meringkas defisini dan 

pengertian tentang sifat proaktif dari para ahli diatas dengan 

menjelaskan tentang ciri-ciri proaktif (1995). Ciri-ciri proaktif 

setidaknya ada 5 yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Bertanggung jawab 

b. Memfokuskan upaya mereka pada lingkaran pengarus 

(mencakup segala hal yang dapat dipengaruhi) mereka 

mengerjakan hal-hal yang terhadapnya mereka dapat 

berbuat sesuatu 

c. Berfokus kepada lingkaran pengaruh 

d. Berpusat pada prinsip kemudian menerjemahkan 

prinsip-prinsip itu kedalam seperangkat nilai yang 

dipilihnya dengan sadar 

e. Mengembangkan dan menggunakan kesadaran diri, hati 

nurani, imajinasi kreatif, kebebasan kehendak. 

b) Pengambilan resiko 

Pengambilan resiko mengarah pada perilaku yang menyatu dan 

dapat menghasilkan keputusan yang merugikan atau berbahaya, 

pada saat yang sama dapat menghasilkan kesempatan yang 

positif. 

c) Inovatif 

Inovasi adalah aplikasi untuk mendapatkan keunggulkan baru, 

kebutuhan yang belum teridentifikasi dalam pasar yang ada.  

d) Berorientasi peluang 

Banyak bisnis yang berkembang dan dikembangkan bertumpu 

pada peluang usaha akibat dari suatu kegiatan ekonomi yang 

muncul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Perilaku pemasaran kewirausahaan memiliki variabel-variabel 

diantaranya; Product (produk), Place (Tempat), Personalia (personalia), 

Promotion (promosi), Price (Harga), dan Pollitics (Politik). Variabel-

variable perilaku pemasaran kewirausahaan terus berkembang sesuai 

sejalan dengan dinamika ilmu manajemen pemasaran yang selalu berubah. 

2.3 Kinerja 

2.3.1 Pengertian Kinerja 

Perkembangan dan kemajuan suatu organisasi tidak dapat dipungkiri 

jika faktor kualitas manajemen kinerja memberi pengaruh sebagai driven 

force (kekuatan pendorong) yang mampu memberi percepatan kearah yang 

lebih baik. Kualitas kinerja yang baik tidak hanya diperoleh dengan cara 

yang mudah, namun harus dilakukan dengan kerja keras dan disiplin yang 

tinggi, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik 

organisasi tersebut bersifat profit oriented maupun non profit oriented yang 

dihasilkan selama suatu periode waktu. Secara lebih tegas Amstron dan 

Baron mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan 

memberikan kontribusi ekonomi (Amstron dan Baron, 1998:15).  

Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang 

dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. 

Chaizi Nasucha mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah 

sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi 

kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan 

usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi 

secara terus menerus mencapai kebutuhannya secara efektif. 

2.3.2 Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang dipakai untuk kegiatan yang hanya dapat 

ditetepkan secara lebih kualitatif atau dasar perilaku yang bisa diamati. 

Indikator kinerja juga menganjurkan sudut pandang prospektif atau 

harapan kedepan daripada retrospektif atau melihat ke belakang (Wibowo, 

2013). Gomes (2012) menututurkan ukuran-ukuran dari kinerja karyawan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Quantity of work : jumlah yang dikerjakan dalam suatu periode 

yang telah ditentukan 

2. Quality of work : kualitas kerja yang dicapai berdasarkan 

syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya 

3. Job knowledge : luasnya pengetahuan yang dimiliki 

mengenai pekerjaan dan keterampilan yang dikerjakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Creativeness : keaslian pemikiran-pemikiran yang 

dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang timbul 

5. Cooperation : kemauan untuk bekerjasama dengan orang 

lain atau sesama anggota organisasi 

6. Dependability : kesadaran untuk dapat dipercaya dalam hal 

kehadiran dan penyelesaian kerja 

7. Initiative   : semangat untuk melaksanakan tugas-tugas 

baru dan memperbesar tanggung jawabnya. 

8. Personal qualities : menyangkut kepribadian, 

kepemimpinan, keramahtamahan, dan integritas pribadi 

 Sedangkan Dharma (2012) mengemukakan hampir semua cara 

pengukuran kinerja mempertimbangkjan hal-hal sebagai berikut : 

1. Kuantitas : yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. 

Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari 

proses atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah 

keluaran yang dihasilkan 

2. Kualitas : yaitu mutu yang harus dihasilkan. Pengukuran 

kualitatif keluaran cerminan dari pengukuran tingkat kepuasan, 

yaitu seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan 

bentuk keluaran. 

3. Ketepatan waktu : yaitu sesuai atau tidaknya dengan waktu 

yang telah direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitatif yang 

menentukan ketepatan waktu dari penyelesaiaan suatu kegiatan. 

Jadi dapat disimpulakan bahwa kinerja merupakan hasil yang telah 

dicapai oleh seseorang berdasarkan standar atau kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya atau karena organisasi pada dasarnya dijalankan 

oleh manusia, maka kinerja yang sesungguhnya merupakan perilaku 

manusia dalam memainkan peran yang mereka lakukan di dalam suatu 

organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar 

membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan, sehingga indikator yang 

digunakan untuk mengukur pada variabel kinerja adalah kuantitas, kualitas, 

dan ketepatan waktu. 

2.3.3 Faktor-Faktor Kinerja 

Dalam pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari kinerja 

individu, oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu 

adalah (Mathis, 2011) : 

1. Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan tersebut yaitu 

bakat, minat, dan faktor kepribadian 

2. Tingkat usaha yang dicurahkan yaitu motivasi yang dimiliki, 

kerja, etika, rancangan kerja, dan tingkat kehadiran. 

Menurut Flippo dalam Hasibuan (2007), kinerja (prestasi kerja) yang 

baik meliputi : 

a. Kualitas kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Kuantitas kerja 

c. Ketangguhan 

Pendapat lain yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja antar lain dikemukakan (Armstrong dan Baron 

dalam Wibowo, 2013) yaitu sebagai berikut : 

1. Personal Factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, 

kompetensi yang dimiliki, motivasi dan komitmen individu. 

2. Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, 

bimbingan dan dukungan yang dilakukan oleh manajer dan team 

leader 

3. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang 

diberikan oleh teman kerja 

4. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan 

fasilitas yang diberikan oleh organisasi 

5. Contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginyha 

tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan 

eksternal 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan acuan pemberi informasi tambahan 

terkait dengan metode penelitian, hasil, dan pembahasan yang digunakan 

penulis sebagai dasar perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Ifa Masluhah (2012) 

mengindikasikan bahwa strategi inovasi dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan khususnya ketika menghadapi kondisi 

persaingan yang ketat. Mereka secara sadar ataupun tidak 

menerapkan strategi inovasi karena dorongan dari jenis produk 

yang mereka hasilkan, yaitu produk sandal yang dikenal selalu 

berganti model dan desain sesuai dengan trend pasar. 

Selanjutnya terdapat pengaruh positif diterapkannya strategi 

inovasi terhadap peningkatan kinerja yang diuji dengan 

Multiple Regession. Dalam menjalankan strategi inovasi 

sebagai respon strategik dalam menghadapi globalisasi 

dipengaruhi oleh inovasi proses, inovasi produk, dan inovasi 

organisasi. 

b. Penelitian yang dilakukan oleh Iin Mayasari, Anita Maharani, 

dan Iyus Wiadi mengemukakan bahwa pemasaran 

kewirausahaan dapat meningkatkan kinerja yang dilakukan oleh 

usaha tingkat kecil dan menengah. Semua responden 

mengungkapkan bahwa menjadi seorang pengusaha yang 

menerapkan pemasaran kewirausahaan memberikan dampak 

yang positif untuk kinerja secara objektif maupun subjektif. Hal 

dapat diketahui setelah melakukan penelitian melalui metode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wawancara dan data yang didapatkan diolah dengan cara 

coding. 

c. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Basuki Rachmat, SE., MM. 

Pada jurnal yang berjudul Orientasi Pelanggan, Orientasi Pasar 

Dan Inovasi Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Bisnis Hotel 

Berbintang Tiga Di Indonesia, menyatakan bahwa orientasi 

pelanggan mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap 

variabel kinerja bisnis, orientasi pasar mempunyai pengaruh 

tidak signifikan terhadap variabel kinerja bisnis, inovasi 

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap variabel 

kinerja bisnis. 

d. Penelitian yang dilakukan oleh Giska Ova Gradistya , Naili 

Farida pada jurnal yang berjudul Pengaruh Orientasi Pasar Dan 

Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemasaran Melalui 

Inovasi Sebagai Variabel Intervening (Studi pada UMKM Batik 

di Jawa Tengah), mengungkapkan bahwa Inovasi berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran, dan 

Terdapat pengaruh tidak langsung antara orientasi 

kewirausahaan dan kinerja pemasaran melalui inovasi. Inovasi 

berperan sebagai mediasi parsial. 

e. Penelitian yang dilakukan oleh Agesti Wulandari didalam 

skripsi yang berjudul Pengaruh Orientasi Pelanggan, Orientasi 

Pesaing dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja Pemasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan inovasi produk 

terhadap kinerja pemasaran. 

f. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Musrifah, dan 

Murwatiningsih pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh 

Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja 

Pemasaran Melalui Keunggulan Bersaing mengemukakan 

bahwa orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan 

mempengaruhi kinerja pemasaran secara positif dan signifikan. 

g. Penelitian yang dilakukan oleh Alireza Jalali, Mastura Jaafar, 

dan Thurasamy Ramayah pada tahun 2013 dalam jurnal yang 

berjudul Entrepreneurial orientation and performance: the 

interaction effect of customer capital, mengemukakan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara orientasi kewirausahaan dan 

kinerja pemasaran. 

h. Penelitian yang dilakukan oleh Avlonitis dan Gounaris (1999) 

pada jurnal yang berjudul Marketing orientation and company 

performance: a comparison study of industrial vs. consmer 

goods companies menemukan adanya pengaruh yang signifikan 

orientasi pemasaran terhadap kinerja pemasaran perusahaan. 

i. Berdasarkan paper yang ditulis oleh Avlonitis, Gounaris, dan 

Papavasiliou (1999) yang berjudul Marketing orientation and 

its determinants: an empirical analysis, European Journal of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marketing, mengemukakan adanya pengaruh yang signifikan 

antara orientasi pemasaran dan kinerja pemasaran 

j. Berdasarkan paper yang ditulis oleh Schroder, B. and F. 

Mavondo yang berjudul Marketing orientation, interfirm 

relationships and the resource-based theory of the firm: 

towards an integrative theory, mengemukakan bahwa orientasi 

pemasaran secara umum berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja pemasaran. 

Berikut tabel ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian yang akan diteliti: 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No. Judul Peneliti Variabel Alat 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Pengaruh 

Strategi 

Inovasi 

terhadap 

Kinerja 

UMKM 

Pengrajin 

Sandal (Studi 

kasus di Dsn. 

Ngujung 

Desa 

Toyomarto 

Kec. 

Singosari 

Kab. 

Malang) 

Ifa 

Masluh

ah 

Strategi, 

Inovasi, 

Kinerja 

Dengan 

mengguna

kan 

metode 

Regresi 

Linier 

1. Mengindikasika

n bahwa strategi 

inovasi dapat 

meningkatkan 

kinerja 

perusahaan 

khususnya 

ketika 

menghadapi 

kondisi 

persaingan yang 

ketat. 

2. Terdapat 

pengaruh positif 

diterapkannya 

strategi inovasi 

terhadap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



peningkatan 

kinerja 

3. Menunjukkan 

bahwa inovasi 

proses, inovasi 

produk, dan 

inovasi 

organisasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

2. Entrepreneuri

al Marketing 

For Small 

And Medium 

Entreprises 

Business 

An 

Exploratory 

Study on 

Entrepreneuri

al 

Performance 

Iin 

Mayasa

ri, 

Anita 

Mahara

ni, dan 

Iyus 

Wiadi 

Entreprene

ural 

Marketing, 

Performan

ce 

coding 1. Pemasaran 

kewirausahaan 

dapat 

meningkatkan 

kinerja yang 

dilakukan oleh 

usaha tingkat 

kecil dan 

menengah. 

3. Orientasi 

Pelanggan, 

Orientasi 

Pasar Dan 

Inovasi Serta 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Kinerja 

Bisnis Hotel 

Berbintang 

Tiga Di 

Indonesia 

Dr. 

Basuki 

Rachm

at, SE., 

MM. 

Orientasi 

Pelanggan, 

Orientasi 

Pasar, 

Inovasi, 

Kinerja 

Mengguna

kan Model 

Persamaan 

Struktural 

1. orientasi 

pelanggan 

mempunyai 

pengaruh tidak 

signifikan 

terhadap 

variabel kinerja 

bisnis, 

2. orientasi pasar 

mempunyai 

pengaruh tidak 

signifikan 

terhadap 

variabel kinerja 

bisnis, 

3. inovasi 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

positif terhadap 

variabel kinerja 

bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Pengaruh 

Orientasi 

Pasar Dan 

Orientasi 

Kewirausaha

an Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran 

Melalui 

Inovasi 

Sebagai 

Variabel 

Intervening 

(Studi pada 

UMKM 

Batik di Jawa 

Tengah) 

Giska 

Ova 

Gradist

ya , 

Naili 

Farida 

Orientasi 

Pasar, 

Orientasi 

Kewirausa

haan, 

Kinerja, 

Inovasi. 

SPSS 1. Orientasi pasar 

berpengaruh 

secara positif 

dan signifikan 

terhadap 

inovasi,  
2. Orientasi 

kewirausahaan 

berpengaruh 

secara positif 

dan signifikan 

terhadap 

inovasi,  

3. Inovasi 

berpengaruh 

secara positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

pemasaran, 
4. Terdapat 

pengaruh tidak 

langsung antara 

orientasi pasar 

dan kinerja 

pemasaran 

melalui inovasi. 

Inovasi 

berperan 

sebagai mediasi 

parsial. 
5. Terdapat 

pengaruh tidak 

langsung antara 

orientasi 

kewirausahaan 

dan kinerja 

pemasaran 

melalui inovasi. 

Inovasi 

berperan 

sebagai mediasi 

parsial. 

5. Pengaruh 

Orientasi 

Pelanggan, 

Agesti 

Wuland

ari 

Orientasi 

Pelanggan, 

Orientasi 

Dengan 

mengguna

kan 

1. terdapat 

pengaruh positif 

dan signifikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientasi 

Pesaing dan 

Inovasi 

Produk 

Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran 

Pesaing, 

Inovasi 

produk, 

Kinerja 

Pemasaran 

metode 

Regresi 

Linier 

antara orientasi 

pelanggan, 

orientasi 

pesaing dan 

inovasi produk 

terhadap kinerja 

pemasaran. 

6. Pengaruh 

Orientasi 

Pasar dan 

Orientasi 

Kewirausaha

an Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran 

Melalui 

Keunggulan 

Bersaing 

Musrifa

h, dan 

Murwat

iningsih 

Orientasi 

Pasar, 

Orientasi 

Kewirausa

haan, 

Kinerja 

Pemasaran

, 

Keunggula

n Bersaing 

Path 

Analysis 

1. orientasi 

kewirausahaan 

mempengaruhi 

kinerja 

pemasaran 

secara positif 

dan signifikan. 

2. Orientasi pasar 

berpengaruh 

positif tetapi 

tidak signifikan 

pada kinerja 

pemasaran 

3. Orientasi pasar 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan pada 

kinerja 

pemasaran 

melalui 

keunggulan 

bersaing 

4. Keunggulan 

bersaing 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan pada 

kinerja 

pemasaran 

5. Orientasi 

kewirausahaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan pada 

kinerja 

pemasaran 

melalui 

keunggulan 

bersaing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Entrepreneur

ial 

orientation 

and 

performance: 

the 

interaction 

effect of 

customer 

capital 

Alireza 

Jalali, 

Mastur

a 

Jaafar, 

dan 

Thurasa

my 

Ramay

ah 

Entrepren

eural 

orientatio

n and 

performan

ce 

Analysis 

Descriptiv

e 

1. terdapat 

pengaruh positif 

antara orientasi 

kewirausahaan 

dan kinerja 

pemasaran. 

8. Marketing 

orientation 

and its 

determinants

: an 

empirical 

analysis, 

European 

Journal of 

Marketing, 

Avlonit

is dan 

Gounar

is 

Marketing 

Orientatio

n 

Factor 

Analysis 

1. adanya 

pengaruh yang 

signifikan 

orientasi 

pemasaran 

terhadap kinerja 

pemasaran 

perusahaan 

9. What Does 

Marketing 

Orientation 

Mean In 

Practice? 

Some 

Empirical 

Evidence 

Avlonit

is, 

Gounar

is, dan 

Papava

siliou 

  1. adanya 

pengaruh yang 

signifikan antara 

orientasi 

pemasaran dan 

kinerja 

pemasaran 

10. Marketing 

orientation, 

interfirm 

relationships 

and the 

resource-

based theory 

of the firm: 

towards an 

integrative 

theory 

Schrod

er, B. 

and F. 

Mavon

do. 

  1. orientasi 

pemasaran 

secara umum 

berpengaruh 

positif terhadap 

peningkatan 

kinerja 

pemasaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Kerangka Pikir 

Menurut Sekaran (1992) seperti yang dikutip oleh Sugiyono (2013:60) 

mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini merupakan 

penelitian hubungan kausal (sebab akibat) untuk mencari pengaruh antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Inovasi (X1), 

Pelanggan (X2), Pasar (X3), Kewirausahaan (X4), variabel terikat adalah 

Kinerja UMKM (Y). Berdasarkan teori-teori yang sudah dijelaskan, maka 

kerangka pikir dapat dibuat seperti Gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentra Keripik Tempe Sanan 

Landasan Teori Penelitian Terdahulu 

Analisis 

Deskriptif 

Analisis Kuantitatif 

1. Pilot Study 
a. Uji Validitas 
b. Uji Reliabilitas 

2. Analisis regresi 
a. Persamaan regresi linear 

berganda 
b. Uji Asumsi Klasik 
c. F-Test 

d. R2 
e. T-Test 

Hasil Analisis 

Pemasaran 

Kewirausahaan 

Orientasi 

Kewirausahaan 

(X4) 

Orientasi 

Pasar (X3) 

Orientasi 

Pelanggan 

(X2) 

Inovasi (X1) 

Kinerja 

Pemasaran 

(Y) 

Sumber : Peneliti, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Kerangka Konseptual 

Secara struktur fungsi, pemasaran mendapat tempat yang begitu 

penting di berbagai perusahaan, seperti posisi; Vice President Marketing, 

General Manager Marketing, Direktur Pemasaran yang selalu membawahi 

berbagai subfungsi lainnya dalam bidang ini. Sehingga kegiatan pemasaran 

memerlukan lingkup dan pembiayaan yang cukup besar dalam operasional 

perusahaan terutama untuk kegiatab promosi dan penyiapan SDM. Dengan 

demikian muncul pula anggapan bahwa kegiatan pemasaran merupakan 

aktivitas pemborosan yang ada dalam perusahaan. 

Sementara itu, bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang 

memiliki keterbatasan dalam hal permodalan, fungsi ini menjadi kendala 

dan dilaksanakan apa adanya sesuai dengan kemampuan perusahaan kecil 

dan menengah pula.apapun yang dihasilkan perlu kegiatan pemasaran 

sehingga kegiatan pemasaran tidak mengenal istilah besar ataupun kecil. 

Bagi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kegiatan 

pemasaran selalu dijalankan berdasarkan kondisi yang serba terbatas, 

namun pada praktiknya selalu dijalankan berdasarkan instink, pengalaman, 

dan hubungan yang pernah dibina. Hal seperti itu berjalan alamiah tanpa 

adanya program yang tersusun dengan rapi seperti yang dijalankan oleh 

perusahaan yang berskala besar. Ditambah lagi dengan semangat 

kemandirian, motivasi, untuk maju dan berkembang, maka tanpa disadari 

fungsi pemasaran pun sudah dijalankan oleh UMKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemasaran Kewirausahaan telah digunakan di dalam berbagai riset. 

Pemasaran kewirausahaan selalu dihubungkan dengan aktivitas pemasaran, 

seperti bagaimana menggunakan sumber daya yang terbatas dalam kegiatan 

kewirausahaan. Pemasaran kewirausahaan ditujukan sebagai suatu 

pengembangan secara terintegrasi untuk konseptualisasi pemasaran dalam 

era perubahan, kompleks, ketidakpastian, kontradiktif, dan upaya 

mengurangi penggunaan sumber daya. Pemasaran kewirausahaan akan 

terlihat berbeda wujudnya sesuai usia dan perkembangan masing-masing 

perusahaan. 

Setiap perusahaan ataupun industri senantiasa selalu berusaha untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dari aktivitas-

aktivitas operasinya. Tujuan merupakan hasil akhir yang dikejar perusahaan 

melalui keberadaan dan operasinya, misalnya: kesinambungan, keuntungan, 

eksistensi, kepuasan, dan pembinaan karyawan, mutu produk atau 

pelayanan bagi konsumen, pertanggungjawaban sosial, kepemimpinan 

pasar, dan lain lain. Konsep kinerja perusahaan berdasarkan pada pendapat 

bahwa perusahaan merupakan sekumpulan aset produktif, yang meliputi 

sumber daya manusia, sumber daya fisik dan monal untuk mencapai tujuan 

bersama. Kinerja usaha selain sebagai cerminan keberhasilan atau 

kegagalan dari suatu perusahaan, juga dapat menggambarkan hasil yang 

dicapai perusahaan dari serangkaian pelaksanaan fungsi kerja atau aktivitas 

dalam periode tertentu (Wheelen dan Hunger, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, penelitian ini 

memberntuk kerangka konseptual yang didasarkan pada tiga empiris. 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : peneliti, 2019 

2.7 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013:64) “Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Dikatakan 

bahwa jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, karena 

jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori-teori yang relevan, belum 

Pemasaran 

Kewirausahaan 

Orientasi 

Kewirausahaa

n (X4) 

Orientasi 

Pasar (X3) 

Orientasi 

Pelanggan 

(X2) 

Inovasi (X1) 

Kinerja 

Pemasaran 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. 

1. Inovasi (X1) Berpengaruh terhadap Kinerja (Y) 

Ho : Inovasi (X1) tidak berpengaruh terhadap Kinerja (Y) 

H1 : Inovasi (X1) berpengaruh terhadap Kinerja (Y) 

2. Orientasi Pelanggan (X2) Berpengaruh terhadap Kinerja (Y) 

Ho : Orientasi Pelanggan (X2) tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja (Y) 

H2 : Orientasi Pelanggan (X2) berpengaruh terhadap Kinerja 

(Y) 

3. Orientasi Pasar (X3) Berpengaruh terhadap Kinerja (Y) 

Ho : Orientasi Pasar (X3) tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

(Y) 

H3 : Orientasi Pasar (X3) berpengaruh terhadap Kinerja (Y) 

4. Orientasi Kewirausahaan (X4) Berpengaruh terhadap Kinerja (Y) 

Ho : Orientasi Kewirausahaan (X4) tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja (Y) 

H4 : Orientasi Kewirausahaan (X4) berpengaruh terhadap 

Kinerja (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian adalah proses dan langkah-langkah dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan terhadap objek yang sedang diteliti. Penelitian ini akan 

memberikan solusi atau cara untuk menemukan dan menguraikan 

pemecahan masalah dengan mengumpulkan berbagai data yang didukung 

oleh teori-teori yang deikemukakan oleh para ahli dan relevan dengan 

masalah tersebut. 

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan oleh penulis, jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan 

(explanatory research). Menurut Singarumbun (2006:5) penelitian 

penjelasan adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel penelitian melalui uji hipotesa yang telah dirumuskan 

sebelumnya, sehingga dapay mengetahui berapa besar kontribusi variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikatnya serta besarnya arah hubungan 

yang terjadi. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab-

akibat. Jadi didalam penelitian ini terdapat variabel yang mempengaruhi 

atau disebut dengan variabel bebas dan variabel yang dipengaruhi atau 

disebut dengan variabel terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya sebuah penelitian 

tersebut, dimana seorang peneliti harus mengumpulkan data sebagai dasar 

penguat dan bukti nyata penulisan yang akan ditulisnya. Penelitian ini 

dilakukan pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan yang terletak di daerah 

Sanan, Kota Malang. Adapun pertimbangan yang digunakan yaitu 

banyaknya para pelaku UMKM yang memproduksi keripik tempe yang ada 

di Sanan, dan hal ini berpotensi dalam peningkatan perekonomian yang ada 

di Kota Malang sehingga perlu menjadi fokusan. Selain itu, keripik tempe 

merupakan salah satu produk unggulan oleh-oleh khas Malang. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan sub 

yek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan setelah itu ditarik kesimpulannya. Menurut 

Sugiyono (2013:80) populasi terdiri atas sekumpulan obyek atau subyek 

yang menjadi pusat perhatian, yang dari padanya terkandung informasi yang 

ingin diketahui. 

Populasi pada penelitian ini adalah tidak diketahui jumlah pastinya, 

karena dalam data yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Malang pengrajin 

keripik tempe di sentra UMKM keripik tempe Sanan adalah 327 pengrajin 

keripik tempe, tetapi dalam data yang disajikan oleh Kompasiana, pengrajin 

tempe sekitar 145 orang dan pengrajin keripik tempe sebanyak 55 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data oleh Kompasiana tersebut adalah data yang dimiliki oleh paguyuban 

keripik tempe Sanan, tidak semua pengrajin keripik tempe mengikuti dan 

terdata oleh paguyuban.  

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan 

perwakilan dari populasi yang akan diteliti. Menurut Sugiyono (2013) 

sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan 

diteliti. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah pemilik usaha 

keripik tempe yang ada di Sanan, Kota Malang. Dalam penelitian ini, 

peneliti menetapkan beberapa kriteria sampel penelitian yaitu pelaku 

UMKM keripik tempe yang telah menjalankan aktivitas produksinya lebih 

dari satu tahun dan mempunyai usia lebih dari 21 tahun. 

Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2013), dalam penelitian 

multivariate (termasuk analisis regresi berganda) ukuran sampel sebaiknya 

sepulu kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Sehingga 

dalam penelitian perhitungan sampelnya adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah variabel  = 5 variabel 

2. Jumlah sampel yang diambil 10 x 5 = 50 sampel. 

3.4 Jenis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bila dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, menurut Sugiyono 

(2013:137). Dalam penelitian ini, sumber data yang akan digunakan jika 

dilihat dari sumber data yang digunakan adalah sebagi berikut : 

1. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh 

langsung oleh peneliti dari sumber yang pertama, seperti hasil 

dari pengisian kuesioneratau hasil dari wawancara yang 

biasanya dilakukan langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini, 

data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara 

yang disebarkan kepada responden, yaitu pelaku industri keripik 

tempe Saman yang berada di Kota Malang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer 

maupun pihak lainnya, misanya dalam bentuk dokumen. Dalam 

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumentasi pelaku 

industri keripik tempe Saman dan juga berasal dari buku, jurnal, 

skripsi atau penelitian terdahulu, dan web pemerintahan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan dalam penelitian yang 

menentukan keakuratan penelitian dan dapat membatu dalam proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Dalam penelitian ini, penelitian 

menggunakan metode pengumpulan data, antara lain : 

1. Survey Literatur 

Menurut Sekaran (2006:82) survey literatur merupakan 

dokumentasi dari tinjauan menyeluruh terhadap karya 

publikasi dan non publikasi dari sumber sekunder dalam 

bidang minat khusus peneliti. 

Dalam penelitian ini, survei literatur banyak dilakukan di 

perpustakaan karena perpustakaan merupakan pusat 

penyimpanan yang banyak bagi data sekunder seperti buku, 

jurnal, skripsi, dan tesis master untuk menemukan informasi 

yang terkalit dengan topik yang diteliti. 

2. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2013: 142) kuesioner adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seoerangkay pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawab oleh responden. Pertanyaan maupun penyataan yang 

diajukan harus mendukung dan sesuai dengan permasalahan 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, kuesioner ditujukan 

kepada pelaku industri keripik tempe Saman, Kota Malang. 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua 

pihak yaitu narasumber dan pewawancara. Seorang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 

Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung 

terhadap sumber-sumber data pada pihak pelaku industri 

keripik tempe Saman Kota Malang untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan dam melengkapi data yang 

diperoleh melalui kuesioner. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2013:38) variabel penelitian pada dasarnya adalah 

segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulan. Menurut Wahyuni (2016:56), definisi operasional 

variabel adalah cara peneliti untuk menentukan suatu konsep sehingga 

menjadi variabel yang dapat diukur. Dalam penelitian ini digunakan dua 

variabel, yaitu variabel bebas, variabel terikat. Inovasi (X1), Pelanggan 

(X2), Pasar (X3), Kewirausahaan (X4) ditetapkan sebagi variabel bebas, 

kinerja pemasaran ditetapkan sebagai variabel terikat. 

3.6.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas atau biasa disebut dengan variabel independen 

merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebeb 

perubahannya atau timbulnya variabel terkait, Sugiyono (2013:39). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Inovasi (X1), Orientasi 

Pelanggan (X2), Orientasi Pasar (X3), Orientasi Kewirausahaan (X4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variabel bebas yang pertama adalah Inovasi (X1). Menurut Suryani 

(2008:304), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya 

terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek 

yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga 

sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang  dapat dirasakan 

sebagai suatu hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami hal tersebut. 

Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan konteks perilaku 

konsumen, inovasi sering dikaitkan dengan produk atau jasa yang sifatnya 

baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang benar-benar belum 

pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada hal yang tidak sama 

yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari produk sebelumnya 

yang pernah ditemui oleh konsumen di pasar. Kata inovasi juga dapat 

diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau 

pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk 

keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau 

memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih 

berarti.  

Variabel bebas yang kedua adalah orientasi pelanggan (X2). 

Keberhasilan kinerja sangat tergantung pada pelanggan yang datang untuk 

pembelian ulang produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dapat 

terjadi jika terdapat kepuasan pelanggan terhadap produk yang telah 

dibelinya (Sofjan Assauri, 2013: 19-20). Saat ini sedang berkembang 

konsep tentang orientasi pelanggan. Dalam konsep tersebut didasarkan pada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



filosofi berorientasi pelanggan yang memfokuskan pada janji yang layak 

dan harus dapat dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian, pelanggan dianggap 

sebagai individual dan penentuannya secara pasti perdasarkan penelitian 

pasar atas target serta pelaksanaannya diarahkan berdasarkan tujuan dan 

sasaran perusahaan. 

Variabel bebas yang ketiga adalah orientasi pasar (X3). Menurut 

Fandy Tjiptono (2008:85), orientasi pasar adalah ukuran perilaku dan 

kegiatan yang mencerminkan implementasi konsep pemasaran. Uncles 

mengemukakan orientasi pasar sebagai satu proses dan aktivitas yang 

berhubungan dengan penciptaan dan pemuasan pelanggan dengan cara terus 

memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penerapan orientasi 

pasar akan membawa pengaruh positif terhadap kinerja bagi perusahaan 

tersebut. Orientasi pasar sangat efektif untuk mendapatkan dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimulai dengan perencanaan 

dan koordinasi dengan semua bagian yang ada di dalam organisasi untuk 

memuaskan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, 

orientasi pasar harus menekankan analisis kebutuhan dan keinginan target 

pasar secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaingnya dalam 

usaha untuk mencapai keunggulan bersaing. 

Variabel bebas yang keempat adalah orientasi kewirausahaan (X4). 

Perilaku pemasaran kewirausahaan bersal dari entrepreneural thinking 

(berpikir kewirausahaan). Pemikiran tentang kewirausahaan dan 

karakteristiknya ditentukan oleh domain pemasaran kewirausahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menurut Miller & Frissen (1983) dan Covin & Slevin (1994), entrepreneur 

harus dipandang sebagai; innovate, calculated risk takers, proactive and 

opportunity oriented (Kirzner, 1973). 

 

 

3.6.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah kinerja pemasaran. 

Perkembangan dan kemajuan suatu organisasi tidak dapat dipungkiri 

jika faktor kualitas manajemen kinerja memberi pengaruh sebagai driven 

force (kekuatan pendorong) yang mampu memberi percepatan kearah yang 

lebih baik. Kualitas kinerja yang baik tidak hanya diperoleh dengan cara 

yang mudah, namun harus dilakukan dengan kerja keras dan disiplin yang 

tinggi, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. 

Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik 

organisasi tersebut bersifat profit oriented maupun non profit oriented yang 

dihasilkan selama suatu periode waktu. Secara lebih tegas Amstron dan 

Baron mengatakan kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai 

hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan 

memberikan kontribusi ekonomi (Amstron dan Baron, 1998:15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 3.1 

Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

Variabel Indikator Item 

Inovasi (X1) 

(Ifa Masluhah: 

2012:33) 

Inovasi Proses X1.1 Saya menggunakan metode 

baru untuk memproduski produk 

X1.2 Saya menggunakan alat-alat 

produksi yang berteknologi dalam 

menjalankan usaha 

X1.3 Saya dapat beradaptasi 

dengan baik terhadap teknologi 

baru yang digunakan 

Inovasi Produk X1.4 Produk baru yang dihasilkan 

kebanyakan diminati konsumen 

X1.5 Saya menghasilkan produk 

yang beraneka rasa dan bentuk 

Inovasi Organisasi X.1.6 Perbaikan rutinitas kerja 

dapat menunjang produktifitas 

organisasi penting untuk dilakukan 

X.1.7 Perbaikan fasilitas kerja 

untuk kelancaran usaha penting 

untuk dilakukan 

Orientasi 

Pelanggan (X2) 

(Jones and Rowley, 

2011) 

Tanggungjawab 

terhadap 

konsumen 

X.2.1 saya bertanggungjawab 

dengan para konsumen 

Komunikasi 

dengan konsumen 

X2.2 saya berkomunikasi dengan 

baik dengan para konsumen 

Pemahaman dan 

memberikan nilai 

konsumen 

X.2.3 saya memberikan 

pemahaman tentang nilai produk 

saya kepada konsumen 

Orientasi Pasar 

(X3) (Jones and 

Rowley, 2011) 

Proaktif 

mengeksploitasi 

pasar 

X.3.1 Saya proaktif untuk 

mengeksploitasi pasar 

Tanggap terhadap 

pesaing 

X.3.2 saya tanggap terhadap 

pesaing produk saya 

Proses bisnis yang 

terintegrasi 

X.3.3 saya mengintegrasikan 

proses bisnis saya 

Jaringan yang baik X.3.4 saya mempunyai jaringan 

pasar yang baik 

Peka terhadap 

pasar 

X.3.5 saya peka terhadap 

permintaan pasar 

Proaktif X.4.1 Saya bersikap proaktif 

dalam menjalankan bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientasi 

Kewirausahaan 

(X4) 

(Zulkarnaen, 2012) 

Pengambilan 

Risiko 

X.4.2 Saya berani mengambil 

risiko 

Inovatif X.4.3 Saya selalu berinovasi 

Berorientasi 

peluang 

X.4.4 Saya dapat membaca 

peluang yang ada 

Kinerja Pemasaran 

(Y) (Wibisono, 

2011:215) 

Ketersediaan 

kapasitas 

Y1.1 Saya dapat memenuhi 

permintaan konsumen dengan baik 

Akurasi Peramalan 

Permintaan 

Y1.2 Saya dapat meramalkan 

permintaan masa depan dari 

konsumen 

Y1.3 Saya dapat mengalokasikan 

sumber daya yang dimiliki industri 

Pertumbuhan Laba 

dan Penjualan 

Y1.4 Saya memperoleh 

peningkatan keuntungan beberapa 

tahun terakhir 

Y1.5 Saya menghasilkan produk 

yang semakin meningkat selama 

beberapa tahun terakhir 

Pengembangan 

Pasar dari Produk 

Baru 

Y1.6 Saya mendapatkan 

permintaan pasar yang terus 

meningkat 

Y1.7 Saya mendapatkan respon 

baik dari konsumen tentang 

produk baru yang ditawarkan 

 

Sumber : Peneliti, 2019 

3.7 Skala Pengukuran 

Menurut Sugiyono (2013:92) skala pengukuran adalah kesepakatan 

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya 

interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut apabila 

digunakan dalam pengukuran akan mengasilkan data kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert didesain untuk 

menelaah seberapa kuat subyek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan 

pada skala lima titik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

Skor Jawaban Singkatan 

1 Sangat Tidak Setuju STS 

2 Tidak Setuju TS 

3 Netral N 

4 Setuju S 

5 Sangat Setuju SS 

Sumber : Sugiyono (2013) 

 

3.8 Analisis Data 

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah tahap analisis. 

Dalam tahap analisis penulis menggunakan sebuah aplikasi untuk mengolah 

data yaitu Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Namun sebelum 

tahap analisis data dilakakukan maka penulis perlu menguji apakah data 

tersebut valid dan reable. Uji ini dilakukan untuk meninjau seberapa valid 

suatu butir-butir pertanyaan yang diajukan kepada responden atau yang 

dikenal uji validitas, serta mengukur tingkat reliabilitas suatu jawaban 

responden dari suatu instrument pertanyaan dengan metode uji reliabilitas. 

Adapun untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan beberapa hal yang 

akan dilakukan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8.1 Pilot Study 

Pilot Study adalah merupakan sebuah versi kecil dari sebuah penelitian 

atau suatu percobaan (trial run), yang dilaksanakan sebagai persiapan bagi 

studi yang lebih besar 

3.8.1.1 Uji Validitas 

Menurut Imam Ghozali (2016:52) uji validitas digunakan untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas merupakan 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian 

dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono:455). Dengan 

demikian data yang valid merupakan data yang tidak berbeda antara data 

yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada 

objek penelitian. Didalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data 

yang valid, objektif, reliabel maka penelitian dilakukan dengan 

menggunakam instrumen yang valid dan reliabel, dilakukan pada sampel 

yang mendekati jumlah populasi dan pengumpulan serta analisis data 

dilakukan dengan cara yang benar. 

Menurut Sugiyono (2013:183), uji validitas menggunakan teknik 

korelasi Product Moment, yaitu alat uji statistik yang digunakan untuk 

menguji hubungan dua variabel bila datanya berskala interval atau rasio 

teknik korelasi Product Moment dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

Rumus Uji Validitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



𝑟 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

(𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)
2

 

Keterangan : 

r = korelasi nilai 

n = jumlah responden 

x = skor pertanyaan ke – n 

y = skor total 

Validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas nirai r hitung 

dengan alphanya dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika r hitung > r tabel, maupun nilai probabilitas statistik < 

(level of significant 5% = 0,05) maka instrumen dikatakan 

valid. 

2. Jika r hitung > r tabel, maupun nilai probabilitas statistik  > 

(level of significant 5% = 0,05) maka instrumen dikatakan 

valid. 

3.8.1.2 Uji Reliabilitas 

Imam Ghozali (2016:47) menyatakan reliabilitas sebenarnya adalah 

alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari 

variabel. Menurut Sugiyono (2010:354), uji reliabilitas dilakukan untuk 

mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadapgejala yang sama dengan 

menggunakan alat ukur yang sama. 

Pada penelitian ini, reliabilitas dicari dengan rumus alpha atau 

cronbach’s alpha (α) dikarenakan instrumen pertanyaan kuesioner yang 

dipakai merupakan rentangan antara beberapa nilai. Dalam hal ini 

menggunakan skala linkert 1 sampai dengan 5. Menutut Arikunto 

(2010:164), instrumen yang berbentuk skala bertingkat maka reliabilitasnya 

dihitung drngan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑟 = (
𝑘

𝑘 − 1
)(1 −

∑ 𝑠𝑏2

𝑠𝑡2
) 

Keterangan : 

r = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 

𝑠𝑡2 = deviasi standar total 

∑ 𝑠𝑏2 = jumlah butir deviasi standar 

Jika koefisien reliabilitas hasil perhitungan menunjukkan angka 

≥0,7, maka dapat disimpulkan bahwa instrument yang digunakan 

dinyatakan reliabel (Ghozali, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.8.2 Analisis Regresi 

3.8.2.1 Persamaan Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda merupakan regresi liniar untuk 

menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel bebas yang 

jumlahnya lebih dari dua (Suryadi dan Purwanto, 2004:508). 

Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah (Suryadi 

dan Purwanto, 2011: 210) : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + ... + bkXk 

Keterangan : 

Y  : nilai prediksi dari Y 

a   : bilangan konstan 

b1, b2, ..., bk : koefisien variabel bebas 

X1, X2, ..., Xk : variabel independen 

3.8.2.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui terjadi atau tidak 

terjadinya penyimpangan terhadap variabel yang ada dalam model dan 

bertujuan untuk memperoleh kesimpulan statistik. Terdapat beberapa uji 

asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Menurut Ghozali (2006:110), uji normalitas bertujuan untuk 

mengkaji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu dengan 

membandingkan angka signifikansi (Z) hitung dan angka 

signifikansi (Z) tabel yaitu 0,05. Kriteria pengujian yang 

dilakukan adalah : 

a. apabila Z hitung < P tabel maka data berdistribusikan tidak 

normal. 

b. apabila Z hitung > P tabel maka data berdistribusikan 

normal. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas adalah suatu analisis guna menguji atau mengetahui 

apakah hubungan antar suatu variabel dengan variabel lainnya 

memiliki kecenderungan mengikuti garis lurus ataukah tidak. 

Pada variabel bebas terhadap variabel terikat menunjukkan bahwa 

semua model memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga 

dengan demikian daoat dikatakan bahwa hubungan antara variabel 

bebas dan terikat cenderung berbentuk daris lurus atau linear atau 

dengan kata lain asumsi linear terpenuhi. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak 

terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar 

variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah 

dengan membandingkan nilai Tolerance yang didapat dari 

perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance < 0,1 maka 

terjadi multikolinearitas. 

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah 

terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar 

kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaaan 

nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. 

Prosedur uji dilakukan dengan Uji scatter plot. Pengujian 

kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis: 

H0 : ragam sisaan homogen 

H1 : ragam sisaan tidak homogen 

3.8.2.3 F-Test 

F-Test atau probability values yang berguna untuk mengetahui 

signifikansi dari suatu variabel independen terhadap variabel dependennya. 

Variabel independen dapat dikatakan signifikan terhadap variabel dependen 

apabila Probability Values kurang dari α = 0.05. 

3.8.2.4 R2 

R2 berguna untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen dapat 

diprediksikan oleh variabel-variabel independennya. Menurut Miller (1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



apabila R Square lebih besar dari 0.67 adalah tinggi, apabila R Square lebih 

dari 0.33 adalah cukup atau sedang, apabila R Square lebih dari 0.19 adalah 

rendah atau lemah, sedangkan apabila R Square kurang dari maka tidak 

diakui atau tidak diterima. 

3.8.2.5 T-Test 

T-test berguna untuk mengetahui signifikansi dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Syarat t-statistics agar signifikan 

adalah t-statistics harus lebih besar dari t-tabel yang dinyatakan sebesar 

1.96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Tempe merupakan salah satu makanan khas Indonesia yang sudah 

dikenal sejak lama. Di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa, 

banyak sekali jenis olahan makanan berbahan dasar kedelai ini. Tempe 

begitu lekat dengan kehidupan masyarakat kebanyakan hingga tempe pun 

dijuluki sebagai “makanan rakyat”. 

Indonesia terkenal sebagai  negara penghasil tempe terbesar di dunia 

menurut good news from Indonesia (2017). Tempe yang merupakan hasil 

proses fermentasi kedelai dapat diolah dengan berbagai cara, dari yang paling 

sederhana yaitu digoreng, hingga diolah menjadi “burger tempe” sebagai 

pengganti daging. Tempe pun bisa diolah menjadi aneka kudapan, salah 

satunya keripik tempe. 

Kampung Sanan, yang terletak di Kelurahan Purwantoro, 

Kecamatan Blimbing. Kampung ini dikenal sebagai sentra industri tempe & 

keripik tempe. Tulisan bernada serupa terukir nyata pada gapura batu yang 

menyambut kamu ketika memasuki kampung ini. Tak tanggung-tanggung, 

warga Kampung Sanan mampu menghasilkan 30 ton tempe setiap harinya. 

Produksi berlimpah ini merupakan gabungan dari tiga RW, yaitu RW 14, 

RW 15, dan RW 16. 
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Tak diketahui pasti sejak kapan warga Sanan menjadikan tempe 

sebagai mata pencaharian utama. Namun yang pasti, hal ini sudah mendarah 

daging dan diwariskan turun temurun. 

Kini, rata-rata warga Sanan mampu memproduksi 30 kuintal hingga 

1,8 ton tempe per hari. Dengan produktivitas yang tinggi, sirkulasi dana di 

kampung Sanan mencapai Rp 1 miliar setiap harinya. Produk tempe yang 

dihasilkan pun beragam. Mulai dari tempe mentah hingga yang berbentuk 

olahan. Seperti keripik tempe, brownies tempe, stik tempe, cokelat tempe, 

burger tempe, sate tempe, dan masih banyak lagi. 

Namun yang jadi andalan di kampung ini adalah keripik tempenya 

nan renyah. Tempe Sanan kini tak hanya beredar di Indonesia, namun juga 

mancanegara. Di Malang sendiri, ada banyak toko oleh-oleh yang membeli 

tempe olahan Sanan untuk dilabeli dengan merek masing-masing. Tempe 

Sanan juga diekspor ke Inggris untuk diolah jadi produk tempe kalengan. 

Pada awal tahun 2017, kampung Sanan baru saja menerima bantuan 

dari Dinas Perindustrian Kota Malang berupa dana revitalisasi senilai Rp 

1,9 miliar. Para pengrajin dibekali dengan mesin pemecah kedelai, mesin 

pemotong, alat packing, pelatihan standar mutu, dan lain-lain. Sarana 

infrastruktur kampung juga tak luput dari perbaikan, seperti pengaspalan 

jalan dan pemugaran gapura kampung. 

4.2. Karakteristik Responden 

 Dari hasil penyebaran kuesioner kepada sebagian pelaku UMKM 

yang berada di daerah Sanan, Kecamatan Purwantoro, Kota Malang yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berjumlah 50 responden, maka dapat diperoleh gambaran karakteristik 

responden berdasarkan usia responden dan jenis kelamin responden. 

Gambaran karakteristik responden secara rinci adalah sebagai berikut : 

4.2.1. Usia Responden 

 Data karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada 

tabel 4.1 berikut : 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia Frekuensi Persentase 

< 21 Tahun 0 0 

21 - 30 Tahun 9 18 

31 - 40 Tahun 16 32 

> 40 Tahun 25 50 

Total 50 100 

  Sumber : Data Primer Diolah 

 Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia 21 – 30 tahun sebanyak 9 responden atau 18%, berusia 31 – 40 tahun 

sebanyak 16 responden atau 32%, berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 25 

responden atau 50%. Hal ini berarti pelaku UMKM keripik tempe Sanan 

pada sampel penelitian ini paling banyak adalah berusia lebih dari 40 tahun 

yaitu sebanyak 25 orang, lalu disusul oleh pelaku UMKM yang berusia 31-

40 tahun sebanyak 16 orang. pada usia 21-30 tahun, pelaku UMKM keripik 

tempe Sanan paling sedikit yaitu hanya 9 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2. Jenis Kelamin Responden 

 Data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Laki - laki 30 60 

Perempuan 20 40 

Total 50 100 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang 

memiliki jenis kelamin laki-laki  sebanyak 30 responden atau 60%, 

sedangkan perempuan sebanyak 20 responden atau 40%. Berdasarkan data 

tersebut, maka responden yang paling banyak adalah responden dengan 

jenis kelamin laki-laki sebanyak 30 orang atau 60%. Hal ini berarti pelaku 

UMKM keripik tempe Sanan pada sampel penelitian ini lebih banyak yang 

berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan, yaitu laki-laki sebanyak 30 

orang dan perempuan sebanyak 20 orang. 

4.2.3. Lama Usaha Responden 

 Data karakteristik responden berdasarkan lama Usaha dapat dilihat 

pada tabel 4.3 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha 

 

Lama Usaha Frekuensi Persentase 

< 1 Tahun 0 0 

1 - 5 Tahun 27 54 

> 5 Tahun 23 46 

Total 50 100 

Sumber : Data Primer Diolah 

 Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa responden yang 

lama usaha 1 – 5 tahun sebanyak 27 responden atau 54%, sedangkan yang 

lebih dari 5 tahun sebanyak 23 responden atau 46%.  Dan tidak responden 

yang lama usaha kurang dari satu tahun. Ini berarti pelaku UMKM keripik 

tempe Sanan banyak yang telah menjalankan usahanya 1 sampai 5, yaitu 

ada sebanyak 27 orang, lalu yang telah menjalankan usahanya lebih dari 4 

tahun sebanyak 23 orang. 

4.2.4. Frekuensi Jawaban Responden 

 Deskripsi Distribusi item ini digunakan untuk mengetahui frekuensi 

dan variasi jawaban responden terhadap item-item pertanyaan yang 

diajukan dalam kuesioner. Jawaban-jawaban tersebut selengkapnya 

dijelaskan sebagai berikut : 

       a.  Distribusi Frekuensi Variabel Inovasi (X1) 

 Pada variabel Inovasi terdapat tujuh item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Variabel  Inovasi ( X1) 

 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % f % f % f % f % Jumlah % 

X1.1 5 10.00 36 72.00 8 16.00 1 2.00 0 0.00 50 100 3.90 

X1.2 3 6.00 28 56.00 16 32.00 3 6.00 0 0.00 50 100 3.62 

X1.3 2 4.00 38 76.00 8 16.00 2 4.00 0 0.00 50 100 3.80 

X1.4 4 8.00 36 72.00 10 20.00 0 0.00 0 0.00 50 100 3.88 

X1.5 3 6.00 31 62.00 15 30.00 1 2.00 0 0.00 50 100 3.72 

X1.6 4 8.00 28 56.00 17 34.00 1 2.00 0 0.00 50 100 3.70 

X1.7 6 12.00 41 82.00 3 6.00 0 0.00 0 0.00 50 100 4.06 

    3.81 

 Sumber : data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.4 Secara keseluruhan penilaian responden pada 

variabel Inovasi memiliki penilaian yang baik. Hal ini di tunjukkan dengan 

nilai rata – rata variabel Inovasi sebesar 3,81. Berdasarkan hasil rata – rata 

tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden tentang variabel Inovasi 

memiliki kategori yang netral. 

b. Distribusi Frekuensi Variabel Orientasi Pelanggan (X2) 

 Pada variabel Orientasi Pelanggan terdapat tiga item pertanyaan 

yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden 

dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Variabel  Orientasi Pelanggan ( X2) 

 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % f % f % f % f % Jumlah % 

X2.1 5 10.00 32 64.00 12 24.00 1 2.00 0 0.00 50 100 3.82 

X2.2 6 12.00 33 66.00 10 20.00 1 2.00 0 0.00 50 100 3.88 

X2.3 3 6.00 34 68.00 12 24.00 1 2.00 0 0.00 50 100 3.78 

    3.83 

 Sumber : data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.5 Secara keseluruhan penilaian responden 

tentang variabel Orientasi Pelanggan memiliki penilaian sebesar 3,83. 

Berdasarkan hasil rata – rata tersebut menunjukkan bahwa penilaian 

responden tentang variabel Orientasi Pelanggan memiliki kategori yang 

netral. 

c. Distribusi Frekuensi Variabel Orientasi Pasar (X3) 

 Pada variabel Orientasi Pasar terdapat lima item pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat 

dilihat pada Tabel 4.6 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Variabel  Orientasi Pasar ( X3) 

 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % f % f % f % f % Jumlah % 

X3.1 4 8.00 34 68.00 12 24.00 0 0.00 0 0.00 50 100 3.84 

X3.2 6 12.00 36 72.00 8 16.00 0 0.00 0 0.00 50 100 3.96 

X3.3 2 4.00 34 68.00 14 28.00 0 0.00 0 0.00 50 100 3.76 

X3.4 6 12.00 38 76.00 5 10.00 1 2.00 0 0.00 50 100 3.98 

X3.5 5 10.00 40 80.00 3 6.00 2 4.00 0 0.00 50 100 3.96 

    3.90 

 Sumber : data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.6 Secara keseluruhan penilaian responden 

tentang variabel Orientasi Pasar memiliki nilai rata – rata sebesar 3,90. Nilai 

rata – rata tersbut menggambarkan bahwa penilaian respinden tentang 

variabel Orientasi Pasar termasuk dalam kategori yang netral.  

d. Distribusi Frekuensi Variabel Orientasi Kewirausahaan (X4) 

 Pada variabel Orientasi Kewirausahaan terdapat empat item 

pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban 

responden dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Variabel  Orientasi Kewirausahaan( X4) 

 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % f % f % f % f % Jumlah % 

X4.1 3 6.00 40 80.00 6 12.00 1 2.00 0 0.00 50 100 3.90 

X4.2 6 12.00 28 56.00 16 32.00 0 0.00 0 0.00 50 100 3.80 

X4.3 4 8.00 36 72.00 10 20.00 0 0.00 0 0.00 50 100 3.88 

X4.4 6 12.00 36 72.00 8 16.00 0 0.00 0 0.00 50 100 3.96 

    3.89 

 Sumber : data primer diolah 

Secara keseluruhan penilaian responden tentang variabel Orientasi 

Kewirausahaan memiliki nilai rata – rata sebesar 3,89. Nilai rata – rata 

tersbut menggambarkan bahwa penilaian respinden tentang variabel 

Orientasi Kewirausahaan termasuk dalam kategori yang netral. 

e. Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Pemasaran  (Y) 

 Pada variabel Kinerja Pemasaran terdapat tujuh pertanyaan yang 

diberikan kepada responden untuk dijawab. Jawaban responden dapat 

dilihat pada Tabel 4.8 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.8 

Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Pemasaran   (Y) 

 

Item 
5 4 3 2 1 Jumlah 

Rata-rata 
f % f % f % f % f % Jumlah % 

Y1 5 10.00 44 88.00 1 2.00 0 0.00 0 0.00 50 100 4.08 

Y2 6 12.00 34 68.00 10 20.00 0 0.00 0 0.00 50 100 3.92 

Y3 4 8.00 35 70.00 10 20.00 0 0.00 1 2.00 50 100 3.82 

Y4 17 34.00 31 62.00 2 4.00 0 0.00 0 0.00 50 100 4.30 

Y5 5 10.00 38 76.00 5 10.00 2 4.00 0 0.00 50 100 3.92 

Y6 7 14.00 35 70.00 6 12.00 1 2.00 1 2.00 50 100 3.92 

Y7 6 12.00 39 78.00 4 8.00 1 2.00 0 0.00 50 100 4.00 

    3.99 

 Sumber : data primer diolah 

Secara keseluruhan penilaian responden tentang variabel Kinerja Pemasaran 

memiliki nilai rata – rata sebesar 3,99. Nilai rata – rata tersbut menggambarkan 

bahwa penilaian respinden tentang variabel Kinerja Pemasaran termasuk dalam 

kategori yang netral. 

4.3 Uji Instrumen Penelitian 

 Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh 

karena itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor 

responden pada tiap-tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi 

tersebut tergantung pada pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data 

yang baik harus memenuhi 2 persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.1 Uji Validitas 

Pengujian validitas sangat diperlukan dalam suatu penelitian, 

khususnya yang menggunakan kuisioner dalam memperoleh data. 

Pengujian validitas dimaksudkan untuk mengetahui keabsahan 

menyakngkut pemahaman mengenai keabsahan antara konsep dan 

kenyataan empiris. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 

tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukur atau dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang 

dimaksud. 

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

masing-masing faktor atau variabel dengan total faktor atau variabel 

tersebut dengan menggunakan korelasi (r) product moment. 

Kriteria pengujian untuk menerima atau menolak hipotesis adanya 

pernyataan yang valid atau tidak dapat dilakukan dengan: 

H0 : r = 0, tidak terdapat data yang valid pada tingkat kesalahan (α) 5%. 

H1 : r ≠ 0, terdapat data yang valid pada tingkat kesalahan (α) 5%. 

Hipotesa nol (H0) diterima apabila r hitung < r tabel, demikian sebaliknya 

hipotesa alternatif (H1) diterima apabila r hitung > r tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengujian validitas yang dilakukan dengan melalui program SPSS 

ver. 20.0 dengan mengggunakan korelasi product moment menghasilkan 

nilai masing-masing item pernyataan dengan skor item pertanyaan secara 

keseluruhan dan untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel  4.9 

Uji Validitas Variabel  

 

Item 
r 

Hitung 
Sig. r Tabel Keterangan 

X1.1 0.638 0.000 0.3 Valid 

X1.2 0.694 0.000 0.3 Valid 

X1.3 0.653 0.000 0.3 Valid 

X1.4 0.541 0.000 0.3 Valid 

X1.5 0.649 0.000 0.3 Valid 

X1.6 0.702 0.000 0.3 Valid 

X1.7 0.606 0.000 0.3 Valid 

X2.1 0.841 0.000 0.3 Valid 

X2.2 0.855 0.000 0.3 Valid 

X2.3 0.841 0.000 0.3 Valid 

X3.1 0.646 0.000 0.3 Valid 

X3.2 0.644 0.000 0.3 Valid 

X3.3 0.620 0.000 0.3 Valid 

X3.4 0.751 0.000 0.3 Valid 

X3.5 0.719 0.000 0.3 Valid 

X4.1 0.671 0.000 0.3 Valid 

X4.2 0.697 0.000 0.3 Valid 

X4.3 0.828 0.000 0.3 Valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X4.4 0.851 0.000 0.3 Valid 

Y1.1 0.638 0.000 0.3 Valid 

Y1.2 0.456 0.001 0.3 Valid 

Y1.3 0.802 0.000 0.3 Valid 

Y1.4 0.630 0.000 0.3 Valid 

Y1.5 0.813 0.000 0.3 Valid 

Y1.6 0.824 0.000 0.3 Valid 

Y1.7 0.754 0.000 0.3 Valid 

Sumber: Data Primer Diolah  

 Dari Tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. r item pertanyaan 

lebih kecil dari 0.05 (α = 0.05) yang berarti tiap-tiap item variabel adalah 

valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur variabel penelitian. 

4.3.2. Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, keajegan dan 

ketepatan suatu alat ukur atau uji yang  digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana pengukuran relatif konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang. Uji 

ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. Arikunto menjelaskan tentang reliabilitas 

sebagai berikut : 

“Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik “   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai 

koefisien reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah 

apabila nilai dari koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,7 maka 

variabel tersebut sudah reliabel (handal).   

Tabel 4.10 

Uji Reliabilitas Variabel  

 

No. Variabel Koefisien Reliabilitas Keterangan 

1 Inovasi (X1) 0,759 Reliabel 

2  Orientasi Pelanggan (X2) 0,801 Reliabel 

3 Orientasi Pasar (X3) 0,705 Reliabel 

4  Orientasi Kewirausahaan (X4) 0,750 Reliabel 

5 Kinerja Pemasaran  (Y) 0,827 Reliabel 

Sumber: Data primer diolah 

 Dari Tabel 4.10 diketahui bahwa nilai dari alpha cronbach 

untuk semua variabel lebih besar dari 0,7. Dari ketentuan yang telah 

disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk 

penelitian sudah reliabel 

4.4 Asumsi-Asumsi Klasik Regresi 

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk 

memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan 

perhitungan regresi berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, 

diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. Hasil pengujian disajikan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.1. Uji Normalitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual tersebar 

normal atau tidak. Prosedur uji dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

Hipotesis yang digunakan : 

H0 : residual tersebar normal 

H1 : residual tidak tersebar normal 

Jika nilai sig. (p-value) > 0,05 maka H0 diterima yang artinya normalitas 

terpenuhi. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardi

zed Residual 

N 50 

Normal 

Parameters(a,b) 

Mean .0000000 

Std. Deviation 1.54946228 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .146 

Positive .090 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Negative -.146 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.033 

Asymp. Sig. (2-tailed) .237 

a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

       Sumber: Data primer diolah 

Dari hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.237 (dapat dilihat 

pada Tabel 4.10) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H0 diterima 

yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 

4.4.2 Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak 

terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang 

sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak 

saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai 

Tolerance yang didapat dari perhitungan regresi berganda, apabila nilai 

tolerance < 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas 

dapat dilihat pada Tabel 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.12 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Variabel bebas 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

X1 0.490 2.039 

X2 0.585 1.709 

X3 0.424 2.359 

X4 0.615 1.625 

          Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.12, berikut hasil pengujian dari masing-masing 

variabel bebas: 

 Tolerance untuk Inovasi adalah 0.490 

 Tolerance untuk Orientasi Pelanggan adalah 0.585 

 Tolerance untuk Orientasi Pasar adalah 0,424 

 Tolerance untuk Orientasi Kewirausahaan adalah 0,615 

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance > 0,1 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar 

variabel bebas. 

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. 

Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian 

masing-masing variabel  bebas :  

 VIF untuk Inovasi adalah 2,039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 VIF untuk Orientasi Pelanggan adalah 1,709 

 VIF untuk Orientasi Pasar adalah 2,359 

 VIF untuk Orientasi Kewirausahaan adalah 1,625 

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak 

adanya multikolinearitas dapat terpenuhi. 

4.4.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah 

satu variabel bebas. Atau adanya perbedaaan nilai ragam dengan semakin 

meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji 

scatter plot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis: 

H0 : ragam sisaan homogen 

H1 : ragam sisaan tidak homogen 

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 4.1 

Hasil uji heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah 

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan 

scatterplot menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan 

mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat 

gejala heterokedastisitas.  

4.4.4 Uji Linieritas 

Liniearitas data mengacu kepada nilai standar residu hasil observasi 

dan nilai standar residu harapan membentuk garis yang tidak memencar jauh 

dari garis regresi. Uji linearitas data dilakukan dengan analisis data dalam 

bentuk plot probabilitas normal untuk residual standar. Dengan teknik 

analisa ini dapat diketahui sejauh mana nilai Y hasil observasi yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berkaitan dengan nilai X tertentu berdistribusi normal disekitar Y prediksi 

dan membentuk garis linier. Di samping itu untuk menguji linearitas 

digunakan perhitungan statistik t, dengan catatan jika p ≥ 0,05, maka data 

tersebut dianggap tidak linear, atau jika nilai p < 0,05, maka data tersebut 

linier.  

Tabel 4.13  

Uji Linieritas 

 

Variabel Sig. Keterangan 

X1 - Y 0.000 Linear 

X2 - Y 0.000 Linear 

X3 - Y 0.000 Linear 

X4 - Y 0,000 Linier 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.13 didapatkan nilai p untuk linieritas masing 

variabel sebagai berikut : 

 Nilai Sig. untuk Inovasi adalah 0.000 

 Nilai Sig.untuk Orientasi Pelanggan adalah 0.000 

 Nilai Sig.untuk Orientasi Pasar adalah 0,000 

 Nilai Sig.untuk Orientasi Kewirausahaan adalah 0,000 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa asumsi 

linearitas data penelitian ini telah memenuhi syarat karena semua memiliki 

nilai p < 0,05. 

 Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat 

dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari 

hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan. 

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh 

antara variabel bebas, yaitu Inovasi (X1), Orientasi Pelanggan (X2), 

Orientasi Pasar (X3), Orientasi Kewirausahaan (X4) terhadap variabel terikat 

yaitu Kinerja Pemasaran (Y).  

4.5.1 Persamaan Regresi 

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan 

SPSS for Windows ver 21.00 didapat model regresi seperti pada Tabel 

4.14: 

Tabel 4.14 

Hasil Regresi 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.618 2.728  0.226 0.822 

X1 0.265 0.126 0.245 2.103 0.041 

X2 0.425 0.194 0.233 2.188 0.034 

X3 0.472 0.192 0.307 2.454 0.018 

X4 0.397 0.176 0.234 2.252 0.029 

Sumber: Data primer diolah 

Adapun persamaan regresi yang didapatkan berdasarkan Tabel 4.14 

adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y = 0,618 + 0,265 X1 + 0,425 X2 + 0,472 X3 + 0,397 X4  

 Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

 Koefisien regresi b1 sebesar 0,265, artinya Kinerja Pemasaran  akan 

meningkat untuk setiap tambahan X1 (Inovasi). Jadi apabila Inovasi 

mengalami peningkatan, maka Kinerja Pemasaran  akan meningkat 

sebesar 0,265 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap 

konstan. 

 Koefisien regresi b2 sebesar 0,425, artinya Kinerja Pemasaran  akan 

meningkat untuk setiap tambahan X2 (Orientasi Pelanggan), Jadi 

apabila Orientasi Pelanggan mengalami peningkatan, maka Kinerja 

Pemasaran  akan meningkat sebesar  0,425 satuan dengan asumsi 

variabel yang lainnya dianggap konstan. 

 Koefisien regresi b3 sebesar 0,472, artinya Kinerja Pemasaran  akan 

meningkat untuk setiap tambahan X3 (Orientasi Pasar), Jadi apabila 

Orientasi Pasar mengalami peningkatan, maka Kinerja Pemasaran  akan 

meningkat sebesar 0,472 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya 

dianggap konstan.  

 Koefisien regresi b4 sebesar 0,397, artinya Kinerja Pemasaran  akan 

meningkat untuk setiap tambahan X4 (Orientasi Kewirausahaan), Jadi 

apabila Orientasi Kewirausahaan mengalami peningkatan, maka 

Kinerja Pemasaran  akan meningkat sebesar 0,397 satuan dengan 

asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Inovasi, 

Orientasi Pelanggan, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan positif 

terhadap Kinerja Pemasaran. Dengan kata lain, apabila bahwa Inovasi, 

Orientasi Pelanggan, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan 

meningkat maka akan diikuti peningkatan Kinerja Pemasaran .  

4.5.2 Pengujian Model Regresi 

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui 

apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain 

model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signfikan, maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan, maka 

H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut : 

H0 ditolak jika F hitung   > F tabel 

H0 diterima jika F hitung < F tabel  

Tabel 4.16 

Pengujian Model Regresi 

 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 276.279 4 69.070 26.421 0.000 

Residual 117.641 45 2.614   

Total 393.920 49    

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.16 nilai F hitung sebesar 26,421. Sedangkan F 

tabel (α = 0.05 ; db regresi = 4 : db residual = 45) adalah sebesar 2,579. 

Karena F hitung > F tabel yaitu 26,421 > 2,579 atau nilai Sig. F (0,000) < α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



= 0.05 maka model analisis regresi adalah sudah baik. Hal ini berarti H0 

ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

yang digunakan sudah baik untuk pendugaan. 

4.5.3 Koefisien Determinasi (R2)  

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Inovasi(X1), 

Orientasi Pelanggan (X2), Orientasi Pasar (X3), dan Orientasi 

Kewirausahaan (X4)) terhadap variabel terikat (Kinerja Pemasaran) 

digunakan nilai R2, Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung 

besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Tabel 4.15 

Koefisien Determinasi 

 

R R Square Adjusted R Square 

0.837 0.701 0.675 

Sumber: Data primer diolah 

Dari analisis pada Tabel 4.15 diperoleh hasil adjusted R
2

(koefisien 

determinasi) sebesar 0,675. Artinya bahwa 67,5% variabel Kinerja 

Pemasaran  akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Inovasi(X1), 

Orientasi Pelanggan (X2), Orientasi Pasar (X3), dan Orientasi 

Kewirausahaan (X4)). Sedangkan sisanya 32,5% variabel Kinerja 

Pemasaran  akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak 

dibahas dalam penelitian ini.  

Selain koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang 

menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Inovasi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orientasi Pelanggan, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan 

terhadap variabel Kinerja Pemasaran, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 

0,837, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel 

bebas yaitu Inovasi (X1), Orientasi Pelanggan (X2), Orientasi Pasar (X3), 

dan Orientasi Kewirausahaan (X4)) dengan Kinerja Pemasaran  termasuk 

dalam kategori sangat kuat karena berada pada selang 0,8 – 1.  

 

4.6. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis merupakan bagian penting dalam penelitian, 

setelah data terkumpul dan diolah. Kegunaan utamanya adalah untuk 

menjawab hipotesis yang  dibuat oleh peneliti.  

4.6.1 Hipotesis Partial (t test / Parsial) 

t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel atau -t hitung < -t tabel 

maka hasilnya signifikan dan berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Sedangkan 

jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t tabel maka hasilnya tidak signifikan 

dan berarti H0 diteima dan H1 ditolak.  

Tabel 4.17  

Pengujian Partial 

 

Variabel t Sig. 

(Constant) 0.226 0.822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X1 2.103 0.041 

X2 2.188 0.034 

X3 2.454 0.018 

X4 2.252 0.029 

Sumber: Data primer diolah 

Berdasarkan Tabel 4.17 diperoleh hasil sebagai berikut : 

 t test antara X1 (Inovasi) dengan Y (Kinerja Pemasaran ) 

menunjukkan t hitung = 2,103. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db residual = 

45) adalah sebesar 2,014. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,103 > 2,014 atau 

sig. t (0,041) <  α = 0.05 maka pengaruh X1 (Inovasi) terhadap Kinerja 

Pemasaran  adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Kinerja Pemasaran dapat dipengaruhi secara signifikan 

oleh Inovasi atau dengan meningkatkan Inovasi maka Kinerja Pemasaran  

akan mengalami peningkatan secara nyata. 

 t test antara X2 (Orientasi Pelanggan) dengan Y (Kinerja 

Pemasaran ) menunjukkan t hitung = 2,188. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; 

db residual = 45) adalah sebesar 2,014. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,188 

> 2,014 atau sig. t (0,034) <  α = 0.05 maka pengaruh X2 (Orientasi 

Pelanggan) terhadap Kinerja Pemasaran  adalah signifikan pada alpha 5%. 

Hal ini berarti H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja 

Pemasaran  dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Orientasi Pelanggan 

atau dengan meningkatkan Orientasi Pelanggan maka Kinerja Pemasaran  

akan mengalami peningkatan secara nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 t test antara X3 (Orientasi Pasar) dengan Y (Kinerja 

Pemasaran) menunjukkan t hitung = 2,454. Sedangkan t tabel (α = 0.05 ; db 

residual = 45) adalah sebesar 2,014. Karena t hitung > t tabel yaitu 2,454 > 

2,014 atau sig. t (0,018) <  α = 0.05 maka pengaruh X3 (Orientasi Pasar) 

terhadap Kinerja Pemasaran  adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini 

berarti H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pemasaran 

dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Orientasi Pasar atau dengan 

meningkatkan Orientasi Pasar maka Kinerja Pemasaran akan mengalami 

peningkatan secara nyata. 

 t test antara X4 (Orientasi Kewirausahaan) dengan Y 

(Kinerja Pemasaran ) menunjukkan t hitung = 2,252. Sedangkan t tabel (α = 

0.05 ; db residual = 45) adalah sebesar 2,014. Karena t hitung > t tabel yaitu 

2,252 > 2,014 atau sig. t (0,029) <  α = 0.05 maka pengaruh X4 (Orientasi 

Kewirausahaan) terhadap Kinerja Pemasaran  adalah signifikan pada alpha 

5%. Hal ini berarti H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja 

Pemasaran  dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Orientasi 

Kewirausahaan atau dengan meningkatkan Orientasi Kewirausahaan maka 

Kinerja Pemasaran  akan mengalami peningkatan secara nyata. 

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa variabel Inovasi, 

Orientasi Pelanggan, Orientasi Pasar, dan Orientasi Kewirausahaan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemasaran secara 

simultan dan parsial. Dan dari sini dapat diketahui bahwa keempat variabel 

bebas tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pemasaran adalah Orientasi Pasar karena memiliki nilai koefisien beta dan 

t hitung paling besar.  

4.7. Pembahasan 

 Dalam penelitian ini diambil sebanyak 50 orang yang telah menjadi 

responden. Uji Instrumen dari penelitian yang terdiri atas uji validitas dan 

uji realibilitas, hasil yang diperoleh yaitu uji validitas dengan nilai 

signifikasi lebih besar dari r table yang berarti tiap – tiap item variable 

adalah valid, sehingga disimpulkan bahwa item – item tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur variable penelitian. Dilanjutkan dengan uji 

reliabilitas dengan menggunakan alpha cronbach yang dimana setiap 

variable ditemukan sudah reliable karena nilai dari alpha cronbach lebih 

besar dari 0,7. Uji asumsi klasik yang menjadi pengujian berikutnya,uji 

asumsi klasi terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas. Dimulai dari uji normalitas, dapat dilihat pada table 

Hasil Uji Normalitas yang dimana pengujian dilakukan dengan 

menggunakan metode Kolmogorov-Smirnof, dengan nilai signifikan yang 

dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya unstandardrized 

terdistribusi normal. Kemudian uji kedua yaitu uji Multikolinearitas dengan 

nilai tolerance masing – masing vaiabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF 

lebih besar dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variable bebas. Uji ketiga yaitu uji heterskedastisitas 

dengan hasil yang menggunakan diagram satterplot menyebar dan tidak 

membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedatisitas, sehingga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dapat disimpulkan bahwasisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau 

dengan kata lain tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. 

Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda dengan hasil temuan dalam table persamaan 

regresi. Inovasi (X1), Orientasi Pelanggan (X2), Orientasi Pasar (X3), dan 

Orientasi Kewirausahaan (X4) terhadap Kinerja Pemasaran memiliki arah 

positif, yang dimana apabila Inovasi (X1), Orientasi Pelanggan (X2), 

Orientasi Pasar (X3), dan Orientasi Kewirausahaan (X4) mengalami 

kenaikan maka akan menyebabkan meningkatnya Kinerja Pemasaran.  

Pengaruh Inovasi (X1) terhadap Kinerja Pemasaran (Y) 

Inovasi memang selalu diartikan berbeda-beda oleh beberapa ahli. 

Menurut Suryani (2008:304), Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya 

tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara 

ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang 

baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang  

dapat dirasakan sebagai suatu hal yang baru oleh masyarakat yang 

mengalami hal tersebut. Namun demikian, dalam konteks pemasaran dan 

konteks perilaku konsumen, inovasi sering dikaitkan dengan produk atau 

jasa yang sifatnya baru. Baru untuk merujuk pada produk yang memang 

benar-benar belum pernah ada sebelumnya di pasar dan baru dalam arti ada 

hal yang tidak sama yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari 

produk sebelumnya yang pernah ditemui oleh konsumen di pasar. Kata 

inovasi juga dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk 

keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau 

memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih 

berarti.  

Salah satu penelitian yang menjurus pada konsep inovasi 

mempengaruhi kinerja adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Ifa 

Masluhah (2012), dalam penelitian tersebut  mengindikasikan bahwa 

strategi inovasi dapat meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. 

Inovasi penting dilakukan oleh para pelaku UMKM untuk 

meningkatkan kinerja pemasarannya karena inovasi adalah transformasi 

pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan 

sesuatu yang baru. Para konsumen atau pelanggan sangat menginginkan 

inovasi pada suatu produk karena para konsumen mudah bosan dengan 

produk yang cenderung tidak memiliki variasi, terutama dalam industri 

UMKM keripik tempe ini. 

Pada penelitian ini, pada hasil analisis menggunakan metode regresi 

berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,103 dengan sig. t sebesar 0,041 

dengan t tabel sebesar 2,014 sehingga variabel Inovasi memiliki pengaruh 

terhadap Kinerja Pemasaran. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 

0,041 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu 0,041 < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan Inovasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja 

Pemasaran. Ini berarti bahwa Inovasi (X1) terhadap Kinerja Pemasaran (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



memiliki arah positif, apabila Inovasi (X1) mengalami kenaikan maka akan 

menyebabkan meningkatnya Kinerja Pemasaran (Y).  

 

 Pengaruh Orientasi Pelanggan (X2) terhadap Kinerja Pemasaran (Y) 

Pada dasarnya, pelanggan adalah kunci dari keberhasilan suatu bisnis 

dan suatu perusahaan yang merupakan tumpuan dari kinerja hasil penjualan, 

tingkat keuntungan, dan pangsa pasar. Keberhasilan kinerja sangat 

tergantung pada pelanggan yang datang untuk pembelian ulang produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dapat terjadi jika terdapat kepuasan 

pelanggan terhadap produk yang telah dibelinya (Sofjan Assauri, 2013: 19-

20). 

Salah satu penelitian yang menjurus pada konsep orientasi 

pelanggan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemasaran adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Agesti Wulandari didalam skripsi yang 

berjudul Pengaruh Orientasi Pelanggan, Orientasi Pesaing dan Inovasi 

Produk Terhadap Kinerja Pemasaran mengungkapkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara orientasi pelanggan, orientasi pesaing 

dan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran. 

Pada penelitian ini, pada hasil analisis menggunakan metode regresi 

berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,188 dengan t tabel sebesar 2,014 

sehingga variabel Orientasi Pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Pemasaran. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0,034 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu 0,034 < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan Orientasi Pelanggan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Pemasaran. Ini berarti bahwa Orientasi Pelanggan (X2) 

terhadap Kinerja Pemasaran (Y) memiliki arah positif, apabila Orientasi 

Pelanggan (X2) mengalami kenaikan maka akan menyebabkan 

meningkatnya Kinerja Pemasaran (Y). 

 

Pengaruh Orientasi Pasar (X3) terhadap Kinerja Pemasaran (Y) 

Menurut Fandy Tjiptono (2008:85), orientasi pasar adalah ukuran 

perilaku dan kegiatan yang mencerminkan implementasi konsep pemasaran. 

Uncles mengemukakan orientasi pasar sebagai satu proses dan aktivitas 

yang berhubungan dengan penciptaan dan pemuasan pelanggan dengan cara 

terus memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penerapan 

orientasi pasar akan membawa pengaruh positif terhadap kinerja bagi 

perusahaan tersebut. Orientasi pasar sangat efektif untuk mendapatkan dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimulai dengan perencanaan 

dan koordinasi dengan semua bagian yang ada di dalam organisasi untuk 

memuaskan kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh karena itu, 

orientasi pasar harus menekankan analisis kebutuhan dan keinginan target 

pasar secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaingnya dalam 

usaha untuk mencapai keunggulan bersaing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salah satu penelitian yang menjurus pada konsep orientasi pasar 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemasaran adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Avlonitis dan Gounaris (1999) pada jurnal yang berjudul 

Marketing orientation and company performance: a comparison study of 

industrial vs. consmer goods companies menemukan adanya pengaruh yang 

signifikan orientasi pemasaran terhadap kinerja pemasaran perusahaan. 

Hal ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Musrifah, 

dan Murwatiningsih pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Orientasi 

Pasar dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemasaran Melalui 

Keunggulan Bersaing mengemukakan bahwa orientasi pasar dan orientasi 

kewirausahaan mempengaruhi kinerja pemasaran secara positif dan 

signifikan. 

Pada penelitian ini, p hasil analisis menggunakan metode regresi 

berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,454 dengan t tabel sebesar 2,014 

sehingga variabel Orientasi Pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Pemasaran. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 

0,018 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu 0,018 < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan Orientasi Pelanggan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Pemasaran. Ini berarti bahwa Orientasi Pasar (X3) terhadap 

Kinerja Pemasaran (Y) memiliki arah positif, apabila Orientasi Pasar (X3) 

mengalami kenaikan maka akan menyebabkan meningkatnya Kinerja 

Pemasaran (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pengaruh Orientasi Kewirausahaan (X4) terhadap Kinerja Pemasaran 

(Y) 

Perilaku pemasaran kewirausahaan bersal dari entrepreneural thinking 

(berpikir kewirausahaan). Pemikiran tentang kewirausahaan dan 

karakteristiknya ditentukan oleh domain pemasaran kewirausahaan. 

Menurut Miller & Frissen (1983) dan Covin & Slevin (1994), entrepreneur 

harus dipandang sebagai; innovate, calculated risk takers, proactive and 

opportunity oriented (Kirzner, 1973). 

Salah satu penelitian yang menjurus pada konsep orientasi 

kewirausahaan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemasaran adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Alireza 

Jalali, Mastura Jaafar, dan Thurasamy Ramayah pada tahun 2013 dalam 

jurnal yang berjudul Entrepreneurial orientation and performance: the 

interaction effect of customer capital, mengemukakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara orientasi kewirausahaan dan kinerja pemasaran. 

Hasil tersebut dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Musrifah, dan Murwatiningsih pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh 

Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemasaran 

Melalui Keunggulan Bersaing mengemukakan bahwa orientasi pasar dan 

orientasi kewirausahaan mempengaruhi kinerja pemasaran secara positif 

dan signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pada penelitian ini, pada hasil analisis menggunakan metode regresi 

berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar 2,252 dengan t tabel sebesar 2,014 

sehingga variabel Orientasi Pelanggan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Pemasaran. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 

0,029 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu 0,029 < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan Orientasi Pelanggan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja Pemasaran. Ini berarti bahwa Orientasi Kewirausahaan 

(X4) terhadap Kinerja Pemasaran (Y) memiliki arah positif, apabila 

Orientasi Kewirausahaan (X4) mengalami kenaikan maka akan 

menyebabkan meningkatnya Kinerja Pemasaran (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana sajakah 

yang mempunyai pengaruh pada Kinerja Pemasaran. Dalam penelitian ini 

variabel bebas yang digunakan adalah variabel Inovasi (X1), Orientasi 

Pelanggan (X2), Orientasi Pasar (X3), Orientasi Kewirausahaan (X4) 

sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Kinerja Pemasaran (Y).  

 Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda, 

dapat diketahui : 

1. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa Inovasi (X1) yang 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemasaran. 

2. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa Orientasi 

Pelanggan (X2) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Pemasaran. 

3. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa Orientasi Pasar 

(X3) yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Pemasaran. 

4. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa Orientasi 

Kewirausahaan (X4)  yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Pemasaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel Orientasi 

Pasar mempunyai nilai t hitung dan koefisien beta yang paling 

besar. Sehingga variabel Orientasi Pasar mempunyai pengaruh 

yang paling kuat dibandingkan dengan variabel yang lainnya 

maka variabel Orientasi Pasar mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap Kinerja Pemasaran. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-

pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain: 

1. Diharapkan pihak perusahaan dapat mempertahankan serta 

meningkatkan mutu dari Orientasi Pasar, karena variabel Orientasi 

Pasar mempunyai pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi 

Kinerja Pemasaran, diantaranya yaitu dengan bersikap proaktif 

untuk mengeksploitasi pasar, tanggap terhadap pesaing produk 

serupa, mengintegrasikan proses bisnis yang dijalankan, 

mengembangkan jaringan pasar, dan peka terhadap permintaan 

pasar sehingga Kinerja Pemasaran akan meningkat.  

2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang 

sangat penting dalam mempengaruhi Kinerja Pemasaran 

diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi 

peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan 

variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini. 
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