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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:  

1. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Orientasi Pasar berpengaruh 

signifikan terhadap Keunggulan Bersaing. Semakin tinggi Orientasi Pasar 

maka Keunggulan Bersaing pun semakin tinggi. Orientasi pasar 

merupakan strategi organisasi sekaligus budaya yang efektif dalam 

menciptakan perilaku penting guna penciptaan nilai unggul bagi pelanggan 

sehingga meningkatkan kinerja Pemasaran. 

2. Hasil analisis jalur pada penelitian ini menunjukkan  bahwa Inovasi 

berpengaruh signifikan terhadap Keunggulan Bersaing. Semakin tinggi 

Inovasi maka Keunggulan Bersaing pun semakin tinggi. Inovasi dapat 

dijadikan sebagai salah satu sumber keunggulan bersaing melalui 

kemampuan perusahaan perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan 

yang dinamis sehingga menciptakan kinerja layanan yang memuaskan 

pelanggan. 

3. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Orientasi Kewirausahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Keunggulan Bersaing. Semakin tinggi 

Orientasi Kewirausahaan maka Keunggulan Bersaing pun semakin tinggi 

Orientasi Kewirausahaan diperlukan guna  meningkatkan Keunggulan 
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Bersaing dan Kinerja Pemasaran melalui sikap inovatif, berani mengambil 

risiko, dan proaktif dalam bisnis yang dijalankan. 

4. Hasil analisis jalur pada penelitian ini disimpulkan bahwa Orientasi Pasar 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemasaran. Semakin tinggi 

Orientasi Pasar maka derajat Kinerja Pemasaran  semakin tinggi. Orientasi 

pasar mencerminkan kompetensi dalam memahami pelanggan atau pasar 

sasaran. Perusahaan yang memiliki tingkat orientasi pasar yang tinggi akan 

memiliki kinerja pemasaran yang baik. Karena perusahaan memiliki 

kemampuan dalam memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan 

sasaran. 

5. Dari hasil analisis jalur pada penelitian ini disimpulkan bahwa Inovasi 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemasaran. Semakin tinggi 

Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan  maka Kinerja Pemasaran  pun 

semakin tinggi. Hal ini terjadi karena perusahaan mampu beradaptasi 

dalam lingkungan yang dinamis dan dapat menciptakan nilai unggul bagi 

pelanggan melalui pemenuhan keinginan dan kebutuhan pelanggan 

sehingga akan meningkatkan Kinerja Pemasaran. 

6. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Orientasi Kewirausahaan 

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemasaran. Perusahaan yang 

melakukan orientasi kewirausahaan akan mampu berinovasi  sehingga 

dapat menciptakan produk yang lebih unik / menarik dibanding dengan  

pesaingnya. Perusahaan juga akan berani mengambil resiko dalam 

pengambilan keputusan yang belum pasti namun  memberikan peluang 
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untuk hasil yang lebih baik. Sifat proaktif mencari pasar  dilakukan guna 

mendapatkan pasar yang  lebih luas ditengah persaingan. Sehingga 

Orietasi Kewirausahaan yang tinggi akan meningkatkan Kinerja 

Pemasaran. 

7. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Keunggulan Bersaing  

berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemasaran. Keunggulan bersaing 

dapat diperoleh dari kemampuan perusahaan untuk mengolah dan 

memanfaatkan sumber daya dan modal yang dimilikinya. Perusahaan yang 

mampu mencipatakan keunggulan bersaing akan memiliki kekuatan 

bersaing  yang baik sehingga kinerja pemasarannya akan tinggi 

5.2 SARAN 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka perusahaan disarankan 

untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

   1. Perusahaan 

a. Diharapkan perusahaan tetap untuk berorientasi pada pelanggan 

sehingga keunggulan bersaing dapat terus meningkat karena 

terpenuhinya kebutuhan dan keinginan konsumen. 

b. Diharapkan perusahaan tetap untuk berorientasi pesaing guna 

menghadapi perusahaan pesaing sehingga aktivitas yang dilakukan 

perusahaan dapat mendukung kemampuan dalam memaksimalkan 

pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan 

c. Perusahaan diharapkan dapat mengintegrasikan strategi pada karyawan 

untuk menghadapi perusahaan pesaing sehingga aktivitas yang 
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dilakukan perusahaan dapat mendukung kemampuan dalam 

memaksimalkan pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

d. Perusahaan diharapkan untuk melakukan inovasi  pada  usaha sehingga 

memberikan dukungan dalam aktivitas produksi dan pemasaran 

sehingga dapat mendukung kemampuan bersaing perusahaan. 

e. Inovasi teknis juga perlu dilakukan karena mempengaruhi kepuasan 

pelanggan, sehingga dapat mendukung kemampuan bersaing 

perusahaan. 

f. Pengelola maupun pemilik diharapkan memiliki orientasi 

kewirausahaan karena kompetensi kewirausahaan dibutuhkan dalam 

implementasi strategi pemasaran agar diperoleh keunggulan bersaing 

yang mantap melalui nilai responsifitas atas kebutuhan pelanggan 

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti selanjutnya diharapkan untuk   

    menggunakan variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja  

    pemasaran sehingga penelitian tersebut dapat lebih berkembang.     

 


