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SARI 
 
 
Widarti, Dyah Tri. 2011. “Pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi Produk 
Terhadap Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Sentra Industri Pembuatan 
Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen”. Skipsi. Jurusan Manajemen. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Dra. 
Palupiningdyah,M.Si. II. Prof.Dr. Joko Widodo,M.Pd   
 
Kata Kunci: Orientasi Pasar, Inovasi Produk, Kinerja Pemasaran 
 

Kinerja pemasaran dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah 
orientasi pasar dan inovasi produk. Keduanya mempunyai peranan penting dalam 
meningkatkan kinerja pemasaran. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
seberapa besar pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk pada sentra industri 
pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen baik secara simultan 
maupun parsial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran baik 
secara simultan maupun parsial.  

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi sekaligus sampel adalah 
pengusaha tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen yang berjumlah 38 orang 
dengan teknik pengambilan sampling dilakukan secara sensus atau total sampling. 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari: variabel bebas yaitu orientasi pasar (X1) 
dan inovasi produk (X2) serta variabel terikat yaitu kinerja pemasaran (Y). Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi dan 
regresi berganda.  

 Hasil penelitian diperoleh persamaan regresi Y  = 5,106 + 0,389 X1 + 1,120 
X2 untuk variabel orientasi pasar (X1) diperoleh nilai t hitung 3.295 dengan nilai 
signifikan 0,002 < 0,05 maka H0 ditolak, sehingga H1 yang menyatakan orientasi 
pasar berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran diterima. Variabel inovasi 
produk (X2)  diperoleh t hitung  5.913 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H0 
ditolak, sehingga H2 yang menyatakan inovasi produk berpengaruh positif 
terhadap kinerja pemasaran diterima. Secara simultan menunjukkan Fhitung = 
22.091 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak, sehingga H3 yang 
menyatakan ada pengaruh positif orientasi pasar  dan inovasi produk terhadap 
kinerja pemasaran diterima. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu ada pengaruh positif dan signifikan baik 
secara parsial maupun simultan variabel orientasi pasar dan inovasi produk 
terhadap kinerja pemasaran pada sentra industri pembuatan tahu Kecamatan 
Sragen Kabupaten Sragen. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah 
pengusaha tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen hendaknya senantiasa 
memperhatikan dan meningkatkan orientasi pasar dan inovasi produk agar kinerja 
pemasaran pada sentra industri pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten 
Sragen dapat meningkat.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Perkembangan perekonomian sangat pesat seiring dengan perkembangan 

teknologi yang semakin maju, perusahaan dituntut untuk lebih meningkatkan hasil 

produksinya dengan tidak meninggalkan mutu hasil produksinya. Semakin 

meningkatnya persaingan untuk memperebutkan pasar yang ada menyebabkan 

perusahaan harus menetapkan strategi yang tepat dalam pemasaran produk 

usahanya. Jika perusahaan tersebut tidak mampu untuk bertahan dalam 

persaingan, maka dapat dipastikan akan mengakibatkan perusahaan tersebut 

mengalami kerugian dalam market sharenya (Ferdinand, 2000 : 3).  

 Untuk tetap menjaga market sharenya, beberapa perusahaan menerapkan 

berbagai strategi yang direncanakan dan diarahkan untuk membangun keunggulan 

bersaing sehingga bisa memenangkan persaingan. Semua strategi yang dibuat 

diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemasaran. Strategi perusahaan selalu 

diarahkan untuk menghasilkan kinerja, baik kinerja keuangan maupun pemasaran. 

Strategi-strategi yang efektif dapat terlihat dalam tempat-tempat yang paling 

berkembang melalui sarana  dengan menyusun suatu strategi  (Usi, 2008 : 27 ). 

Menurut Paul (1982) strategi-strategi yang efektif  dapat melihat dalam 

tempat-tempat yang paling  berkembang melalui  sarana  yang paling tidak diduga 

untuk mencapai tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran mendukung pelanggan 

jangka panjang melalui kepuasan pelanggan pendekatan ini menuntut  pemasar  
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untuk mempunyai pemahaman yang lebih besar terhadap berbagai teknologi, 

perspektus dan bergaining keterbatasan bidang-bidang fungsional yang lain. 

Pemasaran ini melakukan negosisasi secara efektif untuk mengimplementasikan 

strategi-strateginya. Sehingga kinerja pemasaran bukan semata-mata sebagai 

bargaining flay, akan tetapi tanggung jawab bidang pemasaran tersebut adalah 

mengkomunikasikan fokus perhatian jangka panjang (Usi, 2008 : 21). 

Fokus jangka panjang akan secara bertahap dapat meningkatan kinerja dan 

peningkatan daya saing perusahaan dapat dilakukan dengan fokus kepada 

pemahaman kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar atau orientasi pasar  merupakan 

ukuran perilaku dan aktivitas yang mencerminkan implementasi  konsep 

pemasaran  (Tjiptono dkk, 2008 : 85).   

Menurut Javorski & Rohli (1993) orientasi pasar berpotensi meningkatkan 

kinerja pemasaran. Selain itu, orientasi pasar memberikan  menfaat psikologis dan 

sosial para karyawan, berupa perasaan bangga dan sense of belonging yang lebih 

besar, serta komitmen organisasional yang lebih besar pula. Berdasarkan teori 

tersebut diidentifikasi tiga faktor lingkungan yang berpengaruh dalam 

memoderasi hubungan antara tingkat orientasi pasar dan kinerja pemasaran  yaitu   

market turbulance (tingkat perubahan dan technological turbulance. Market 

turbulance semakin besar, maka hubungan antara orientasi pasar dan kinerja 

pemasaran juga akan semakin besar. Semakin besar intensitas persaingan semakin 

kuat pula hubungan antara orientasi pasar dengan kinerja pemasaran. Akan tetapi, 

apabila technological turbulance (tingkat perubahan teknologi) semakin besar, 

maka hubungan antara orientasi pasar dan kinerja akan semakin melemah. Dengan 
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demikian dapat dikatakan bahwa orientasi pasar merupakan determinan kinerja 

pemasaran yang lebih penting dalam kondisi pasar yang turbulen, sangat 

kompetitif dan tingkat teknologinya relatif stabil atau mapan (Tjiptono dkk, 2008 

:89). 

Kondisi pasar  turbulen atau mengalami perubahan merupakan dinamika 

pemasaran berdampak pada perubahan selera dan preferensi pelanggan. 

Perubahan ini menuntut adanya inovasi yang dapat menyempurnakan dan 

pengembangan suatu produk dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup 

dan keuntungan perusahaan (Tjiptono dkk, 2008 : 395).  

 Menurut Tannenbaum (1973), Implementasi konsep pemasaran dapat 

dilaksanakan perusahaan, maka inovasi yang berkelanjutan merupakan pendukung 

utama dan kesuksesan perusahaan. Inovasi digambarkan sebagai hari ini harus 

lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih dari hari ini  (Usi, 2008 : 26). 

 Inovasi yang berkelanjutan dalam suatu perusahaan merupakan kebutuhan 

mendasar yang pada gilirannya akan mampu menciptakan keunggulan kompetitif. 

Dengan demikian inovasi merupakan sebuah fungsi penting dari manajemen 

karena inovasi akan menentukan suatu kinerja bisnis yang superior. Inovasi akan 

semakin bertambah penting sebagai satu alat untuk kelangsungan hidup, bukan 

hanya pertumbuhan tetapi juga dalam persaingan yang semakin hebat dan ketidak 

pastian lingkungan (Wahyono, 2002 : 25). 

Banyaknya usaha kecil menengah saat ini yang menyebabkan 

kelangsungan usaha mengalami tingkat persaingan yang tinggi, terutama industri 

yang memproduksi produk yang sejenis. Seperti halnya industri-industri lainnya, 
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industri pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen jiga mengalami 

pasang surut. Untuk mengetahui sejauh mana produk yang dijual akan 

meningkatkan kinerja pemasaran dapat dijelaskan dengan adanya market share 

atau pangsa pasar tahu di daerah Sragen, hal ini dapat dilihat dari hasil penjualan 

produk tahu di Kecamatan Sragen sebagai berikut : 

Tabel 1.1 
Hasil Penjualan Tahu di Kecamatan Sragen Tahun 2006 - 2008 

No Tahun Hasil Penjualan 
Kilogram (Kg) Rupiah (Rp) 

1 
2 
3 

2006 
2007 
2008 

27.000 
25.200 
23.400 

135.000.000 
138.000.000 
146.250.000 

Sumber : Sentra Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen 
Menurunnya penjualan tahu disebabkan oleh kondisi harga pasar kedelai 

yang mahal. Selain itu juga terjadi ketidakpastian stok bahan baku yang 

disebabkan oleh penimbunan oleh pedagang besar karena adanya isu-isu kenaikan 

harga dari produsen. Dengan naiknya harga kedelai maka para pengusaha 

mengurangi jumlah produksi tahu, hal ini dikarenakan apabila pengusaha 

menaikkan harga tahu maka akan berdampak pada penurunan penjualan. Dari 

hasil penjualan produksi tahu di atas menunjukkan bahwa jumlah produksi tahu 

mengalami penurunan, untuk itu perlu adanya orientasi pasar dan inovasi produk 

agar usaha tersebut tetap bertahan. Suatu perusahaan yang mengedepankan 

pemasaran akan berupaya untuk menciptakan barang-barang atau jasa yang 

mempunyai nilai memuaskan bagi para konsumen sehingga para konsumen akan 

tertarik untuk membeli dan menggunakannya. Perusahaan tidak hanya 

menciptakan barang atau jasa, melainkan juga bagaimana produk atau jasa  
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tersebut tersedia dengan jangkauan konsumen.  

Pada umumnya industri kecil merupakan salah satu alternatif yang 

diharapkan pemerintah untuk memecahkan masalah ekonomi, karena dianggap 

tetap mampu bertahan dan mengantisipasi kelesuan ekonomi. Begitu juga industri  

penbuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen yang mana sudah menjadi 

sumber penghasilan sebagian besar penduduknya.  

Berdasarkan latar belakang  uraian diatas, peneliti termotivasi untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi 

Produk Terhadap Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Sentra Industri 

Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen)”.  

 
1.2.  Rumusan Masalah  
 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Adakah pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran pada Sentra 

Industri Pembuatan Tahu  Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen ? 

2. Adakah pengaruh inovasi produk  terhadap kinerja pemasaran pada Sentra 

Industri Pembuatan Tahu  Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen? 

3. Adakah pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja 

pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu  Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui tingkat pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja 

pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu  Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen. 

2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh inovasi produk terhadap kinerja 

pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu  Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen. 

3. Untuk mengetahui tingkat pengaruh orientasi pasar dan inovasi  produk 

terhadap kinerja pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu  Kecamatan 

Sragen Kabupaten Sragen. 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kegunaan secara teoritis 

a. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

melakukan penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai 

bahan perbandingan antara teori-teori yang diperoleh dibangku kuliah 

dengan yang sebenarnya dilapangan. 

b. Bagi pembaca, untuk khasanah bacaan sekaligus bahan kajian lebih 

lanjut terutama bagi mahasiswa UNNES. 

c. Bagi peneliti lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi 

penelitian yang lain untuk mengadakan penelitian-penelitian yang belum 

terjangkau dalam penelitian sehubungan penelitian ini. 
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2. Kegunaan secara praktis 

a. Bagi perusahaan, sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi 

industri-industri pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen 

dalam menerapkan orientasi pasar dan inovasi produk agar diperoleh 

kinerja pemasaran yang lebih baik. 

b. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih berfikir secara ilmiah dengan 

berdasar pada disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah khususnya 

lingkup manajemen dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari 

obyek yang diteliti. 

c. Bagi kalangan akademis dan pembaca, dapat menambah khasanah 

perpustakaan dan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Konsep Dasar  Kinerja Pemasaran 

2.1.1. Pengertian Kinerja Pemasaran   

 Kinerja perusahaan merupakan faktor yang umum digunakan untuk 

mengukur dampak dari sebuah strategi perusahaan. Strategi perusahaan selalu 

diarahakan untuk menghasilkan kinerja baik berupa kinerja pemasaran maupun 

kinerja keuangan (Ferdinand, 2000 : 6). 

 Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi pasar 

suatu produk. Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasi pasar 

dari produk – produknya, sebagai cermin dari keberhasilan usahanya di dunia 

persaingan bisnis. Selain itu kinerja perusahaan dapat dilakukan melalui dua cara, 

yaitu secara internal dan eksternal. Khususnya secara eksternal peningkatan 

kinerja perusahaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kultur yang 

berorientasi pada pasar (market orientation), yaitu bagaimana memahami 

kebutuhan, keinginan dan permintaan pasar. Dalam aplikasinya upaya tersebut 

menjadi satu kebutuhan untuk dilakukan dalam mengoptimalkan kinerja usaha. 

Market orientation memiliki peran yang sama penting dan dapat memberikan 

kontribusi terhadap peningkatan kinerja perusahaan (Hatani, 2000 : 3).  

Menurut Balakrishnan (1996) kinerja pemasaran adalah konsep untuk 

mengukur prestasi perusahaan dalam pasar terhadap suatu produk, setiap 
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perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasinya sebagai cermin dari 

keberhasilan usahanya dalam persaingan pasar  ( Gendut, 2005 : 7). 

Menurut Tatik (2000) Kinerja pemasaran merupakan pertumbuhan 

penjualan yang didasarkan pada sejauh mana perusahaan mampu 

mempertahanakan konsumen yang ada atau menambah jumlah konsumen yang 

baru ( Gendut, 2005 : 7). Dengan demikian dalam persaingan bisnis yang semakin 

ketat, perusahaan yang mampu meningkatkan pertumbuhan penjualan berarti 

memiliki kinerja yang baik. 

Kinerja pemasaran menurut Tjiptono dkk (2008 : 239)  kinerja pemasaran 

merupakan titik overspent dan underdelivered, karena sulitnya mengukur 

efektifvitas dan efisiensi setiap aktivitas, keputusan atau program pemasaran. 

Sehingga kinerja pemasaran lebih obyektif dan terfokus pada profitabilitas dan 

produktivitas keputusan pemasaran.  

Kinerja pemasaran adalah merupakan konsep untuk mengukur prestasi 

pasar suatu produk. Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasi 

pasar dari produk – produknya, keberhasilan kinerja pemasaran tercermin dari 

keberhasilan usahanya di dunia persaingan bisnis. Disamping itu ukuran 

keberhasilan kinerja pemasaran juga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan produk 

baru yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut kinerjanya semakin baik. 

 

2.1.2. Fungsi Konsep Pemasaran dalam Perusahaan   

Konsep pemasaran selalu berusaha untuk menentukan keinginan 

konsumen yang mereka rencanakan. Organisasi menggunakan riset pemasaran 
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untuk menentukan keinginan tersebut. Konsep penjualan dilakukan jumlah dan 

jenis personalia yang terlihat dalam pemasaran. Tujuan pemasaran melayani 

keinginan konsumen dengan mendapatkan sejumlah laba yang dapat diartikan 

sebagai perbandingan antara penghasilan dengan biaya.  Sedangkan konsep 

pnjualan menitikberatkan pada keinginan perusahaan. Dimana pendekatan 

penjualan adalah memproduksi sebuah produk, kemudian menyakinkan konsumen 

agar bersedia membelinya, pendekatan konsep pemasaran menghendaki agar 

manajemen menentukan keinginan konsumen lebih dulu (Swasta, 2002 : 22). 

Ada tiga definisi konsep pemasaran yang dilaksanakan yaitu menurut 

Bennet (1988) konsep pemasaran merupakan pernyataan (baik eksplisit maupun 

implisit mengenai bagaiamana suatu merk atau lini produk mencapai tujuannya ( 

Triton, 2008 : 42). 

Menurut Tull dan Kahlle (1990)  konsep pemasaran sebagai fundamental 

yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan 

keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan 

program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut ( 

Triton,2008 : 43).  

Sedangkan menurut Peter JP dan Olson JC, (1999) konsep pemasaran 

adalah bagian dari lingkungan yang terdiri atas rangsangan fisik dan sosial, 

termasuk di dalam rangsangan tersebut adalah produk dan jasa, materi promosi 

(iklan), tempat pertukaran (toko eceran), dan informasi tentang harga (label yang 

tertempel pada produk), selanjutnya penerapan strategi pemasaran melibatkan 

penempatan rangsangan tersebut di lingkungan konsumen agar dapat 
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mempengaruihi afeksi, kognisi dan perilaku ( Triton, 2008 : 43). Pemasaran yang 

berdaya saing merupakan wujud kesuksesan sebuah strategi pemasaran. 

Menurut F Engsel (1995) dalam Usi (2008 : 28) suatu konsep pemasaran 

dalam melayani pasarnya :  

a. Mass marketing (undiffrenstiated marketing)  

Konsep  pemasaran didasarkan pada mass market, yang menganggap suatu 

pasara sebagai suatu pasar besar dengan kebutuhan yang serupa, tanpa ada 

segmen-segmen individual. Perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan semua 

pembeli dengan melakukan produksi massa, dan promosi massa suatu produk. 

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomi 

sehingga biaya dan harganya rendah dan dapat menjangkau sebanyka mungkin 

pembeli potensial.  

b. Produk variety marketing (differentiated marketing)  

 Perusahaan berusaha menghasilkan beberapa produk yang memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, misalnya didasarkan pada kualitas, ukuran, 

model dan warna.  

c. Target Marketing 

Konsep pasar didasarkan pada segmentasi pasar yang dianggap paling 

potensial dan menguntungkan serta mengembangkan produk dan program pe 

dipilih.  

     Konsep pemasaran menciptakan suatu hubungan bagi seluruh kegiatan di 

perusahaan. Konsep pemasaran yang jelas dan konseptual dapat mendukung iklim 

koordinasi yang tepat yang lebih efisien dibandingkan dengan proses administrasi 
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yang ada. Tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dilaksanakan dan disertakan 

sepenuhnya kepada semua anggota organisasi (Usi, 2008 :33).  

 

2.1.3. Ukuran Kinerja Pemasaran   

Kinerja pemasaran didasarkan pada profitabilitas, dimana kemampuan 

perusahaan memperoleh laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aktiva, 

maupun modal sendiri. Jadi  profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian 

kebijakan dan keputusan semakin tinggi profitabilitas semakin baik kinerja 

(Weston Besley Bringham (1996).  

Menurut Balakrishnan (1996) faktor-faktor yang mendasari kinerja 

pemasaran adalah satisfaction with profit, relative, profit, repeat business, dan 

customer retention. 

 Menurut Ferdinand (2000  : 6), menyatakan kinerja pemasaran yang baik 

dinyatakan dalam tiga besaran utama, yaitu : nilai penjualan, pertumbuhan 

penjualan, porsi pasar, yang pada akhirnya bermuara pada keuntungan 

perusahaan. Dalam riset kali ini menggunakan pertumbuhan penjualan, 

pertumbuhan pasar dan pertumbuhan keuntungan sebagai indikator kinerja 

pemasaran. 

Menurut Hatani (2003) upaya meningkatkan kinerja perusahaan dapat 

dilakukan melalui dua cara, yaitu secara internal dan eksternal. Khususnya secara 

eksternal peningkatan kinerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan kultur 

yang berorientasi pada pasar. Dalam aplikasinya upaya tersebut menjadi satu 

kebutuhan yang dilakukan dalam mengoptimalkan kinerja. 
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 Nilai penjualan menunjukkan berapa rupiah atau unit produk yang terjual. 

Pertumbuhan penjualan akan tergantung pada berapa jumlah pelanggan yang 

diketahui tingkat konsumsi rata – ratanya yang bersifat tetap. Dengan demikian 

banyaknya jumlah pelanggan walaupun dengan tingkat konsumsi rata – rata yang 

tetap, besaran volume penjualan dapat ditingkatkan. 

Pertumbuhan penjualan bisa dilihat dari berapa besar kenaikan penjualan 

produk yang sama dibandingkan satuan waktu tertentu. Tingkat penjualan produk 

akan selalu ditingkatkan untuk bisa mencapai target yang telah ditentukan. 

Pertumbuhan pasar menunjukkan seberapa kontribusi produk yang di tangani 

menguasai pasar produk sejenis di banding para kompetitor. Perusahaan yang 

memiliki porsi pasar  yang luas akan mendominasi penjualan produk secara 

keseluruhan di banding pesaingnya, sehingga bisa dilihat seberapa besar pasar 

yang dikuasai di banding pesaing utama. 

Menurut Tjiptono dkk (2008 : 239) pengukuran dari kinerja pemasaran 

didasarkan pada profitabilitas dan produktivitas keputusan pemasaran. Analisis 

profitabilitas didasarkan pada penilaian untuk menelaah pengaruh dari berbagai 

strategi dan program pemasaran terhadap kontribusi laba dari suatu produk 

maupun jasa. Sedangkan produktivitas didasarkan pada konsekuensi penjualan 

atau pangsa pasar yang dihasilkan dari penerapan strategi pemasaran tertentu.  

 Keberhasilan kinerja pemasaran yang paling akhir dapat dilihat dari 

pertumbuhan keuntungan perusahaan. Pertumbuhan penjualan dan porsi pasar 

yang diperoleh akan sangat menentukan pertumbuhan penjualan perusahaan. 

Apabila tingkat penjualan, dari tahun ke tahun terus meningkat serta penjualan 
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produknya mendominasi pasar, maka pertumbuhan keuntungan perusahaan akan 

meningkat pula dan menunjukkan perusahaan tersebut kinerjanya semakin baik. 

 

2.2. Konsep Orientasi Pasar 

2.2.1. Pengertian  Orientasi Pasar 

Orientasi pasar adalah  ukuran perilaku dan aktivitas yang mencerminkan 

implementasi konsep pemasaran. Menurut Kohlil dan Jawroski (1990) orientasi 

pasar didasarkan pada pertimbangan tertentu yang mengklasifikasikan bahwa 

konsep bukan tanggung jawab atas perhatian fungsi pemasarang,namun semua 

departemen berpartisipasi dalam pengumpulan, penyebaraluasan dan 

penindaklanjutan  inlelijensi pasar ( Tjiptono dkk, 2008: 85). Sehingga orientasi 

pasar fokus pada pasar yang mencakup pelanggan dan faktor-faktor atau 

kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya.   

 Orientasi pasar merupakan sebuah filosofi bisnis dan proses perilaku 

pengelolaan bisnis. Dipandang sebagai sebuah filosofi, sebab orientasi pasar 

merupakan pola dari nilai – nilai dan kepercayaan yang membantu individu untuk 

memahami fungsi organisasi berdasarkan norma – norma tertentu (Despande dan 

Webster, 1993: 13). Oleh karena itu filosofi bisnis lebih menunjuk pada 

serangkaian tata nilai dan kepercayaan, sikap dan budaya perusahaan, maka untuk 

memberikan kontribusi pada tatanan operasional berupa serangkaian aktivitas – 

aktivitas pengelolan bisnis, orientasi pasar juga dipahami sebagai perilaku atau 

aktivitas – aktivitas. 
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 Kohlil dan Jaworski (1990) dalam Tjiptono dkk (2008 : 85)  

mendefinisikan orientasi pasar sebagai berikut: 

Market orientation is the organization-wide generation of market 
intelligence pertaining to current and future customer needs, 
dissemination of the intelligence across department, and organization-
wide responsiveness to it. 
 

Atau dapat diartikan sebagai implememtasi budaya organisasi yang menempatkan 

pelanggan pada poros dari proses strategi manajemen perusahaan. 

 Kemudian, mengembangkan teorinya dengan menempatkan market 

intelligence sebagai titik awal dari market orientation. Dalam market orientation 

di dasarkan pada orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar 

fungsi yang mengarah pada kriteria keputusan yaitu focus jangka panjang dan 

profitabilitas. Perilaku dari market orientation didasarkan pada urgensi atau 

tingkat kepentingan yang sama. Konsepsi orientasi pasar digambarkan dalam 

sebuah equilateral triangle sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar. 2.1 Market Orientation 

Sumber : Tjiptono dkk, 2008 : 87 
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 Gambar diatas menunjukkan bahwa kinerja perusahaan (profitabilitas dan 

fokus jangka panjang) dihasilkan dan ditingkatkan melalui pemusatan perhatian 

pada ketiga komponen orientasi pasar. 

 Menurut Narver dan Slater (1990) mendefinisikan orientasi pasar 

merupakan suatu  budaya perusahaan  atau kebiasaan dari sebuah perusahaan yang 

paling efektif dan efisien menciptakan perilaku yang diperlukan untuk penciptaan 

nilai–nilai yang superior sebagai penguatan untuk para pelanggan. Dalam 

orientasi pasar terdiri dari tiga komponen perilaku yaitu orientasi perilaku 

bertindak yang sama pada semua bagian organisasi perusahaan agar dapat 

melayani konsumen secara lebih baik (Tjiptono dkk, 2008 : 90). Dengan 

pelayanan pada konsumen secara lebih baik diharapkan dapat menghasilkan 

kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. 

 Menurut Wilkinson (2005)   orientasi pasar didasarkan pada kinerja dari 

suatu perusahaan. Kinerja ini didasarkan pada hasil evaluasi dan reviever dari 

perusahaan terhadap apa yang telah dilakukan oleh perusahaan ( Tjiptono dkk, 

2008: 104). 

 Berdasarkan telaaah terhadap berbagai literatur mengenai teori – teori 

baku dan pengembangan – pengembangan baru bahwa orientasi pasar adalah 

sebuah budaya perusahaan yang menempatkan pasar sebagai kunci kelangsungan 

hidup perusahaan. Oleh karenanya dalam rangka mempertahankan tingkat 

pertumbuhan perusahaan di tengah persaingan yang semakin kompleks, pasar 

harus dikelola dengan upaya – upaya yang sistematis, dengan cara menggali 

informasi dan mengenali kebutuhan pelanggan sehingga produk dan jasa yang 
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dihasilkan memberikan kepuasan bagi pelanggan. Disamping itu pasar harus 

didekati dengan cara menggali informasi mengenai karakteristik dan latar 

belakang pelanggan sehingga antisipasi terhadap pasar dapat dilakukan secara 

proporsional. Utamanya pasar harus dilayani dengan baik bila perusahaan secara 

menyeluruh bersifat responsif terhadap tuntutan pelanggan dan pesaing dalam 

pasar. Berdasarkan hal tersebut, orientasi pasar dipandang sebagai sebuah budaya 

perusahaan yang berdimensi orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan 

koordinasi antar fungsi.  

 

2.2.2. Orientasi Pasar dalam Pemasaran  

Pertumbuhan atau kinerja pemasaran akan menghadapi beberapa 

permasalahan yang dapat menghambat usaha tersebut. Perkembangan industri 

tahu di Sragen menunjukkan angka yang menggembirakan, yaitu jumlah 

pengusaha tahu memiliki kecenderungan meningkat menjadi sebanyak 38 usaha 

kecil. Umumnya industri kecil atau industri tahu tak lepas dari berbagai masalah 

terutama sejak naiknya bahan baku. Salah satu masalah yang mencolok yaitu 

menurunnya minat konsumen untuk membeli tahu, disebabkan mahalnya produk 

tahu. Untuk hal tersebut dibutuhkan kreativitas dari pengusaha tahu untuk tetap 

menjaga orientasi pasar, melakukan inovasi produk serta tetap menjaga mutu dari 

kualitas tahu yang diproduksi. Pengembangan inovasi produk dengan 

mengembangkan  market intelligence sebagai titik awal dari market orientation. 

Disseminasi intellijen dipandang sebagai proses dan upaya penyebaran informasi 

pasar pada seluruh komponen organisasi, yang diharapkan akan menghasilkan 
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orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsi yang mengarah 

pada dua kriteria keputusan yaitu focus jangka panjang dan profitabilitas. Ketiga 

komponen perilaku itu mempunyai derajat urgensi atau tingkat kepentingan yang 

sama. (Tjiptono dkk, 2008 : 88). 

Untuk memahami konsep orientasi pemasaran maka ketiga komponen 

perilaku dalam orientasi pasar yaitu : orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan 

koordinasi antar fungsi perlu dipahami sebagai sebuah satu kesatuan rangkaian  

yang tidak terpisahkan. 

a.  Orientasi Pelanggan 

 Menurut Despande, Farley dan Webster (1993) orientasi pelanggan 

merupakan  prioritas tertinggi dalam hal memberikan nilai–nilai superior pada 

pelanggan dalam penelitian yang dilakukan oleh mengganggap orientasi 

pelanggan merupakan hal yang paling fundamental  bagi perusahaan. Pelanggan 

merupakan sisi paling penting dari perusahaan untuk menenttukan orientasi 

pelanggannya ( Tjiptono dkk, 2008: 91). 

 Menurut Slater dan Narver (1990) orientasi pelanggan merupakan 

pemahaman yang cukup terhadap para pembeli, sasaran dari pembeli adalah  

mampu menciptakan nilai yang lebih superior bagi mereka secara kontinyu dan 

menciptakan penampilan yang lebih superior bagi perusahaan. Penciptaan 

penampilan akan memperkuat posisi perusahaan untuk dapat menentukan 

orientasi pelanggan yang akan dituju. Orientasi pelanggan mengharuskan seorang 

penjual agar memahami mata rantai nilai keseluruhan seorang pembeli. Melalui 

orientasi pelanggan, perusahaan memiliki peluang untuk membentuk persepsi 
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pelanggan atas nilai– nilai yang dirasakan itu pada gilirannya akan menghasilkan 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction) (Tjiptono dkk, 2008 :92) 

 Menurut Slater dan Narver (1990)  perusahaan berbagi informasi dengan 

pesaing, dan bereaksi cepat terhadap tindakan pesaing, dan menargetkan peluang 

bagi keunggulan kompetitif ( Tjiptono dkk, 2008: 86). 

Menurut Ferdinand, 2000 : 31) perusahaan yang berorientasi pada 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction orientation) umumnya menunjukkan 

sebuah perilaku yang lebih responsive, misalnya melalui kebijakan purna jual 

serta kecepatan dalam memberi tanggapan terhadap keluhan – keluhan pelanggan 

(Ferdinand, 2000  : 31). 

 Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa orientasi pelanggan adalah 

semua aktivitas yang berkontribusi pada pemahaman perusahaan terhadap 

kebutuhan dan preferensi para pelanggan sasarannya dan kemampuan perusahaan 

untuk merancang produk dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan 

preferensi dari para pelanggan.   

b.  Orientasi Pesaing 

 Secara prinsip customer orientation dan competitor orientation merupakan 

dua dimensi yang saling terkait, tidak terpisahkan dan merupakan kesatuan dalam 

konsep orientasi pasar. Orientasi pelanggan dan oriantasi pada pesiang akan 

memberikan dimensi yang berbeda sehingga perusahaan akan dapat meningkatkan 

apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan apa yang merupakan pesaing kita. 

Orientasi pesaing berarti pemahaman yang dimiliki penjual dalam memahami 

kekuatan – kekuatan jangka pendek, kelemahan – kelemahan, kapabilitas – 
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kapabilitas dan strategi – strategi jangka panjang baik dari pesaing utamanya saat 

ini maupun pesaing – pesaing potensial utama (Day dan Wensly, 1988 :54). Oleh 

karena itu tenaga penjualan harus berupaya mengumpulkan informasi mengenai 

pesaing dan membagi informasi itu pada fungsi – fungsi lain dalam perusahaan 

dan mendiskusikan dengan pimpinan perusahaan bagaimana kekuatan pesaing dan 

strategi yang mereka kembangkan agar perusahaan mampu mengantisipasi 

ancaman pesaing dan bertahan didalam persaingan.. 

 Dalam kenyataan orientasi pelanggan sering kurang mampu dijadikan 

strategi memenangkan persaingan bisnis, sebab perusahaan cenderung hanya 

bersifat reaktif terhadap permasalahan bisnis yang muncul dan tidak 

mengembangkan sikap proaktif dalam mengungguli pesaing bisnisnya (Day dan 

Wensley, 1988 : 56). Oleh karena perlu keseimbangan dalam menjalankan kedua 

orientasi ini agar disatu sisi mampu memenangkan persaingan dan di  satu sisi lain 

tetap memuaskan pelanggan. Bila perusahaan hanya menekankan pada satu focus 

saja secara ekskusif yaitu pada persaingan, maka tindakan ini dapat mengarah 

pada pengabaian kepentingan–kepentingan pelanggan. Untuk itu diajukan satu 

campuran yang seimbang antara orientasi pelanggan dengan orientasi pesaing 

sebagai satu syarat dalam mempertahankan keunggulan bersaing. 

c.  Koordinasi Antar Fungsi 

 Koordinasi antar fungsi adalah komponen aspek ketiga dari komponen 

perilaku orientasi pasar yang diidentifikasi Slater dan Narver (1990). Koordinasi 

antar fungsi ini menjadi sangat penting bagi kelangsungan perusahaan yang ingin 

memberikan kepuasan pada pelanggan sekaligus memenangkan persaingan 
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dengan cara mengoptimalkan fungsi – fungsi yang ada dalam perusahaan secara 

cermat. Langkah ini sekaligus merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menangkap umpan balik dari pelanggan, merespon dan memberikan pelayanan 

yang lebih prima di kemudian hari (Kohli dan Jaworski, 1990 : 64). 

 Keterbukaan dari komunikasi antar fungsi sangat diperlukan dalam usaha 

pemberian tanggapan kepada pelanggan. Permasalahan yang muncul dari satu 

fungsi dapat dibantu ananlisis dan pemecahannya dari fungsi – fungsi lainnya 

secara profesional dan konsepsional. Demikian pula terhadap masalah – masalah 

yang tidak dapat dipecahkan pada salah satu bagian dapat didiskusikan dan 

diambil langkah – langkah penyelesaian melalui koordinasi fungsi – fungsi yang 

ada dalam perusahaan. Langkah ini perlu dibiasakan dalam budaya perusahaan 

agar karyawan tidak menutup diri, berani mengambil inisiatif dan tidak takut 

mengambil resiko (Zaltman, Duncan dan Holbeck, 1973 dalam Han, dkk, 1998 

:54). Garis besar pernyataan ini ialah bahwa keterbukaan dan komunikasi dalam 

perusahaan akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam 

memberikan tanggapan terhadap pelanggan. 

 Koordinasi antar fungsi yang efektif diharapkan mampu menggerakkan 

partipasi secara aktif masing – masing bidang untuk mencapai tujuan umum 

perusahaan. Untuk itu diperlukan dukungan yang efektif dan kepemimpinan yang 

andal dalam mengkoordinasikan antar fungsi, dukungan dan partisipasi antar 

bidang fungsional dan sikap interdependensi (ketergantungan) antar fungsi. Hal 

ini diarahkan agar masing–masing bidang fungsional mampu mengenali 
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kelebihan–kelebihannya dan dapat bekerjasama dengan bidang lainnya secara 

efektif.  

 

2.3.  Konsep Inovasi Produk 

 Inovasi adalah proses menciptakan gagasan baru dan menjalankan dalam 

prakteknya. Inovasi merupakan ide-ide baru dalam produk, sehingga hasilnya 

lebih baik. Dalam organisasi perusahaan inovasi dalam dua bentuk yaitu : Inovasi 

produk, yang menghasilkan barang atau jasa barua atau perbaikan dari yang telah 

ada  dan Inovasi proses, yeng menghasilkan cara baru dalam mengerjakan sesuatu 

proses. 

Inovasi pemasaran juga merupakan cara-cara pemasaran yang  baik dalam 

cara-cara berkomunikasi dengan customer melakukan edukasi, mengatur 

pengiriman barang maupun cara pembayaranya. Hal ini akan memberikan nilai 

lebih dari suatu perusahaan  (Januar, 2007 :96).    

Menurut Hurley dan Hult (1998) dalam Wahyono (2002) mendefinisikan 

bahwa inovasi sebagai sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dalam 

lingkungan yang dinamis. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu 

menciptakan pemikiran – pemikiran baru, gagasan – gagasan baru dan 

menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan pelayanan yang memuaskan 

pelanggan. Inovasi telah menjadi kegiatan yang utama dan rutin bagi perusahaan, 

seperti halnya kegiatan pemasaran dan keuangan. Dengan demikian inovasi 

merupakan sebuah fungsu penting dari manajemen karena inovasi menentukan 

suatu kerja bisnis yang superior. 
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2.3.1.  Pentingnya Inovasi Produk  

 Globalisasi pasar menghadirkan tantangan bagi setiap perusahaan agar 

mampu berinovasi secara berkesinambungan dalam rangka menawarkan produk 

dan jasa yang unik dan unggul. Introduksi produk baru berperan penting dalam 

meningkatkan   protiftabilitas perusahaan, sementara  inovasi proses memainkan 

peran sebagai strategi dalam menekan biaya  (Tjiptono, 2008 :458). 

 Inovasi produk yang dikembangkan akan dapat meningkatkan kemampuan 

dari perusahaan untuk melakukan produk yang berkualitas. Dengan menghasilkan 

suatu produk yang berkualitas, perusahaan harus dapat meningkatkan kemampuan 

pengembangan produk yang telah dilakukan, sehingga produk yang dihasilkan 

selalu dapat dikembangkan atau dilakukan inovasi berkelanjutan. Inovasi memang 

mengandung risiko , tapi merupakan proses yang berpotensi akan menguntungkan 

di kemudian hari karena inovasi sangat penting dalam pemasaran, karena pasar 

selalu berubah. Inovasi memegang peranan penting untuk memutus hambatan- 

hambatan, meningkatkan perhatian, dan dukungan pasar. Dengan berinovasi 

perusahaan akan lebih berhasil merespon lingkungannyadan mengembangkan 

kemampuan dimana hal ini dapat menghasilkan keunggulan kompetitif dan akan 

berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. 
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2.3.2.  Karakteristik Produk Inovatif  

Karakteristik produk inovasi terdiri dari : 

a.   Kultur Inovasi  

Inovasi yang berkelanjutan dalam suatu perusahaan merupakan kebutuhan 

mendasar yang pada gilirannya akan mampu menciptakan keunggulan 

kompetitif. Dengan demikian inovasi merupakan sebuah fungsi penting dari 

manajemen karena inovasi akan menentukan suatu kinerja bisnis yang 

superior. Inovasi akan semakin bertambah penting sebagai satu alat untuk 

kelangsungan hidup, bukan hanya pertumbuhan tetapi juga dalam persaingan 

yang semakin hebat dan ketidak pastian lingkungan. 

Selanjutnya Hurley dan Hult (1998) dalam Wahyono (2002), mengajukan 

dua konsepsi inovasi yaitu : (1) Keinovatifan, fikiran tentang keterbukaan 

untuk gagasan baru sebagai sebuah aspek kultur perusahaan; (2) Kapasitas 

untuk berinovasi, kemampuan perusahaan untuk menggunakan atau 

menerapkan gagasan, proses, atau produk, baru secara berhasil. 

Untuk memudahkan pembahasan selanjutunya, akan disajikan gambar 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Model Inovasi 

Sumber : Tjiptono dkk, 2008 
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   Keinovatifan sebagai sebuah aspek kultur perusahaan, pada hakekatnya 

adalah keterbukaan terhadap inovasi, yang ditentukan oleh apakah anggota 

perusahaan mau menerima atau menolak terhadap inovasi. Dengan demikian 

keinovatifan adalah ukuran dari orientasi perusahaan terhadap inovasi. 

   b.  Inovasi Teknis 

Inovasi teknis berkaitan dengan produk, jasa, dan teknoogi proses  

produksi (Damanpour, 1991: 65). Inovasi tersebut berkaitan dengan aktivitas 

kerja dasar dan dapat melibatkan produk atau proses. Menurut Galbarith 

(1973) mendefinisikan inovasi teknik atau inovasi produk sebagai proses 

membawa teknologi baru agar berguna. Inovasi produk bisa digolongkan 

kedalam tiga kategori dasar yaitu : (1) Tambahan– tambahan lini, produk 

yang masih dikenal organisasi bisnis tetapi baru bagi pasar ; (2) Produk – 

produk yang sama, produk dianggap baru bagi organisasi bisnis, tetapi dikenal 

oleh pasar yaitu peniruan dari produk – produk pesaing ; (3) produk – produk 

yang baru bagi pasar, produk dianggap baru baik oleh organisasi bisnis dan 

pasar ( Wahyono, 2002 : 8). 

Menurut Han, dkk, (1998 : 4) menyimpulkan bahwa pemantauan 

lingkungan akan ide – ide inovasi tenologi baru, informasi teknologi dan 

sebagainya, terkait sangat signifikan dengan inovasi teknologi. Suatu inovasi 

akan dikatakan berhasil apabila dapat menghasilkan kinerja yang superior. 

Kemudian mengemukakan bahwa kinerja perusahaan yang superior 

dihasilkan dari satu komitmen terhadap kepuasan total pelanggan, yang bisa 

disebabkan oleh inovasi yang berkelanjutan. Selanjutannya dikemukakan juga 
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bahwa inovasi teknis memiliki pengaruh kuat dan positif terhadap kinerja 

perusahaan. 

 

c.  Inovasi Administrasi 

 Menurut Damanpour (1991 : 4) inovasi administrative berkaitan dengan 

struktur organisasional, dan proses administrasi dari sebuah organisasi. 

Selanjutnya dikemukakan bahwa kinerja organisasional akan lebih berhasil 

bila dikembangkan beberapa macam tipe inovasi yang berbeda, yang saling 

mendukung dari pada hanya satu tipe inovasi. Hal ini berarti bahwa inovasi 

yang dilakukan  oleh perusahaan tidak hanya mengacu pada inovasi produk 

semata, tetapi juga diikuti dengan inovasi administrasi. 

Ukuran keberhasilan inovasi administrasi akan sangat tergantung dari 

kinerja yang dihasilkan oleh inovasi tersebut. Jadi bahwa inovasi administrasi, 

memiliki pengaruh kuat dan positif terhadap kinerja. Indikator dalam 

penelitian ini adalah kultur inovasi, inovasi teknis dan inovasi administrasi.   

 

2.3.  Penelitian Terdahulu  

 Penelitian yang dikembangkan oleh Gendut (2006) dengan Peran Mass 

Customization dan Basic Market Orientasion Dalam Meningkatkan Kinerja 

Pemasaran. Variabel yang digunakan yang digunakan adalah mass customization 

dan basic market orientasi dan kinerja pemasaran. Hasil penelitian bahwa faktor 

Mass customization berpengaruh positif terhadap faktor marketing performance, 



27 

 

dapat diterima dan faktor basic market orientation berpengaruh positif terhadap 

marketing performance.   

 Penelitian yang dilakukan oleh Wahyono. 2002  dengan judul  Örientasi 

Pasar dan Inovasi : Pengaruhnya Terhadap Kinerja.  Variabel penelitian adalah 

orientasi pasar, inovasi dan kinerja. Hasil penelitian orientasi pasar  berpengaruh 

positif terhadap kinerja dapat diterima dan inovasi  berpengaruh positif terhadap 

kinerja.    

 Penelitian yang dilakukan oleh Mike Reid dan Erica Brady dengan judul 

Relationship Between Market Orientasion, Management and Ececutive of NPD 

and NPD Program Performance. Variabel penelitian adalah market orientasion, 

management dan executive dengan Performance. Hasil penelitian market 

orientasion significant role performance.  

 Hasil penelitian Shih-Chia Chang dengan judul a conceptuial framework 

of the capabilities of knowledged application and innovation capabilities. 

Variabel penelitian capabilities of knowledge application, innovation capabilities. 

Hasil penelitian ada hubungan antara capabilities of knowledge dan innovation 

capabilities.  

 

2.4.Kerangka Berpikir  

Akselerasi perubahan menuntut perusahaan untuk lebih memperhitungkan 

faktor- faktor eksternal disamping mempersiapkan faktor- faktor internal agar 

dapat bergerak proaktif dan memposisikan diri secara lebih efektif di tengah- 

tengah arena yang kompetitif. Analisis yang cermat terhadap faktor eksternal 
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tercermin pada penerapan orientasi pasar dan inovasi produk. Produk dirancang 

untuk memuaskan kebutuhan konsumen melalui pengembangan sebuah produk. 

Sebuah produk yang sukses harus dapat memberikan manfaat kepada konsumen ( 

Paul N Bloom,2006:73). Melalui orientasi pasar perusahaan akan memperoleh 

informasi pasar yang aktual, akurat dan berorientasi tindakan. Orientasi pasar 

adalah sebuah budaya perusahaan yang menempatkan pasar sebagai kunci 

kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karenanya dalam rangka mempertahankan 

tingkat pertumbuhan perusahaan di tengah persaingan yang semakin kompleks, 

pasar harus dikelola dengan upaya- upaya sistematis, dengan cara mengenali 

kebutuhan pelanggan sehingga produk dan jasa yang dihasilkan memberikan 

kepuasan bagi pelanggan. Semakin tinggi derajat orientasi pasar dikembangkan 

sebagai budaya perusahaan, semakin besar peluang sukses untuk meningkatkan 

kinerja pemasaran. 

Selain itu perusahaan perlu meningkatkan kemampuannya dalam 

berinovasi. Inovasi merupakan sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi 

dalam lingkungan yang dinamis. Keinovatifan adalah pikiran tentang keterbukaan 

untuk gagasan baru sebagai aspek budaya perusahaan, serta kemampuan 

perusahaan tersebut untuk menggunakan atau menerapkan gagasan, proses atau 

produk baru secara berhasil.  

Dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa selain berorientasi pasar, 

untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan dan meningkatkan kinerja pemasaran 

maka perusahaan perlu melakukan inovasi produk. Perusahaan dengan kapasitas 

inovasi yang besar akan lebih berhasil dalam merespon lingkungan dan 
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mengembangkan kemampuan baru bagi keunggulan kompetitif dan menunjang 

kinerja pemasaran yang lebih baik. Atau dapat dikatakan bahwa, orientasi pasar 

dan inovasi produk mempengaruhi kinerja pemasaran. 

Variabel orientasi pasar dan inovasi produk dapat mendorong dalam 

meningkatkan kinerja pemasaran dengan kepuasan konsumen tidak dijadikan 

sebagai variabel penelitian tetapi untuk mengetahui keberhasilan pengembangan 

produk, maka dikembangkan kerangka pemikiran teoritis yang mendasari 

penelitian ini, seperti terlihat pada gambar berikut : 
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Gambar 2.3.  Kerangka Penelitian 
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Gambar 2.4 Bagan model penelitian 

 

 

2.5.  Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, yang bertujuan mengarahkan dan memberikan pedoman dalam pokok 

permasalahan serta tujuan penelitian. Maka dari uraian permasalahan yang ada, 

dapat dikemukakan suatu hipotesis penelitian sebagai berikut : 

H1  : Ada pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran pada Sentra 

Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 

H2  :  Ada  pengaruh  inovasi produk  terhadap kinerja pemasaran pada Sentra 

Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 

H3  :    Ada  pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja  

            pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen. 

Orientasi Pasar (X1) 
1. Orientasi pelanggan 
2. Orientasi pesaing 

 
 

Kinerja Pemasaran (Y) 
1. Pertumbuhan penjualan 
2. Pertumbuhan pasar  
3. Pertumbuhan laba  

Inovasi Produk(X2) 
1. Inovasi teknis 
2. Inovasi administrasi/ 

perubahan desain 
administrasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini termasuk deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, artinya 

penggunannya untuk memaparkan atau menjelaskan suatu fenomena dengan 

menggunakan data kuantitatif. Penelitian menekankan pada data yang telah 

tersedia tanpa melakukan perubahan sehingga termasuk penelitian non-

eksperimen. Penelitian ini bersifat penelitian kasus karena hanya meliputi daerah 

atau subyek yang sangat sempit. 

 

3.2.   Populasi dan Sampel  

J. Supranto (1998) menyebutkan bahwa populasi adalah kumpulan yang 

lengkap dari elemen yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan karena 

karakteristiknya. Pada penelitian ini populasinya adalah para pengusaha industri 

tahu yang berada di kecamatan Sragen sebanyak 38 pengusaha. Teknik 

pengambilan sampling dilakukan secara sensus atau total sampling. 

 

3.3.  Variabel Penelitian 

Variabel adalah apa yang menjadi obyek dalam penelitian (Suharsimi 

Arikunto, 1996 : 97). Selain itu variabel adalah pengukuran yang diukur dengan 

berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai 
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fenomena-fenomena. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian 

adalah: 

 

3.3.1.  Kinerja Pemasaran (Y) 

Kinerja Pemasaran merupakan hasil kerja pemasaran yang telah  dilakukan 

oleh perusahaan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Indikatornya adalah 

target penjualan yang diharapkan, pertumbuhan penjualan, perluasan pangsa 

pasar, peningkatan pelanggan dan profitabilitas perusahaan. 

3.3.2.  Orientasi Pasar (X1 ) 

Orientasi pasar adalah pencapaian perusahaan tahu dalam memproduksi tahu 

berdasarkan keinginan pelanggan. Indikatornya adalah kepuasan konsumen, 

keluhan konsumen, memonitor tindakan pesaing, tanggapan terhadap perubahan 

yang dilakukan pesaing. 

3.3.3.   Inovasi Produk (X2 ) 

Inovasi produk merupakan pembaharuan yang dilakukan oleh perusahaan tahu 

melalui desain bentuk maupun desain dalam penyesuaian harga. Indikatornya 

adalah desain bentuk dan desain harga. 

 

3.3.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :  

a. Angket 

Teknik Angket adalah suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan 

pertanyaan kepada responden dan responden akan memberikan respon atas 
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pertanyaan tersebut(Sugiyono,2004:135). Pemilihan teknik angket dalam 

penelitian ini agar memperoleh data yang akurat secara langsung dari orang-orang 

yang akan dimintai data. Teknik ini digunakan untuk mengetahui respon atau 

tanggapan responden tentang orientasi pasar dan inovasi produk dan kinerja 

pemasaran perusahaan tahu.  

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup 

dan berskala yaitu kuesioner yang sudah disediakan pernyataan sehingga 

responden hanya tinggal mengisi jawaban dan memberi tanda check list pada 

kolom jawaban yang tersedia. Adapun skala dan alternatif yang digunakan adalah 

menggunakan skala likert modifikasi yang berisi empat tingkatan jawaban 

mengenai kesetujuan responden terhadap pernyataan. Responden memilih salah 

satu dari alternatif jawaban yang disediakan sesuai apa yang dirasakan dan 

dialami. Alternatif  jawaban dan skor tiap alternatif jawaban dalam angket : (1) 

jawaban “Sangat Setuju” diberi skor 4; (2) jawaban “Setuju” diberi skor 3; (3) 

jawaban “Tidak Setuju” diberi skor 2; dan (4) jawaban “Sangat Tidak Setuju” 

diberi skor 1. 

 

b. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang bersumber pada 

dokumen. Untuk memperoleh data pendukung yang dibutuhkan dari sumber yang 

dapat dipercaya, maka digunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi 

berguna untuk memperoleh data tentang jumlah responden pada perusahaan tahu. 
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3.4.Validitas dan Reliabilitas  

3.4.1.  Validitas 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila 

instrumen tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang diukur dengan instrumen 

tersebut. 

Validitas yang digunakan adalah validitas konstruksi, yakni pengukuran validitas 

dengan mengurai kerangka konsep hingga  jelas. Suatu intrumen yang sahih atau 

valid mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah (Arikunto,2006:168). Dalam pengujian validitas 

menggunakan rumus produk moment dari Pearson yakni sebagai berikut: 
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Dimana : 
n = Jumlah sampel 
X = Skor faktor penentu 
Y = Total skor  
r xy = Koefisien korelasi antar variabel X dan variabel Y  

Kesesuaian harga r hitung yang diperoleh dari perhitungan dengan rumus 

validitas dikonsultasikan dengan tabel, harga r Produk Moment untuk N = 20 pada 

taraf  kesalahan 5%. Jika indeks korelasi atau harga  r xy    lebih besar atau sama 

dengan r tabel  maka butir instrumen itu valid dan jika r xy    hitung lebih kecil dari  r 

tabel  maka butir instrumen itu tidak valid. Langkah berikutnya pengujian validitas 

ini, peneliti menggunakan bantuan komputer dengan software SPSS 15. 
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Pengukuran validitas instrumen diperoleh dari hasil uji coba instrumen 

terhadap 20 responden. Hasil perhitungan validitas dari variabel Orientasi Pasar 

(X1), Inovasi Produk (X 2  ) dan Kinerja Pemasaran (Y ) adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Orientasi Pasar (X1 ) 

No Item r hitung r tabel Keterangan 

1 O,957 0,4438 Valid 
2 0,869 0,4438 Valid
3 0,867 0,4438 Valid 
4 0,946 0,4438 Valid 
5 0,903 0,4438 Valid 
6 0,692 0,4438 Valid 
7 0,922 0,4438 Valid 
8 0,922 0,4438 Valid 
9 0,842 0,4438 Valid 
10 0,923 0,4438 Valid 
11 0,973 0,4438 Valid 
12 0,703 0,4438 Valid 
13 0,966 0,4438 Valid 
14 0,992 0,4438 Valid 
15 0,992 0,4438 Valid 

Sumber: data yang diolah,2010 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa r hitung > r tabel 

yaitu untuk N=20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,4438 dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa instrumen variabel orientasi pasar yang digunakan dalam 

penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data. 
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Tabel 3.2 

Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Inovasi Produk (X2 ) 

No Item r hitung r tabel Keterangan 
16 0,957 0,4438 Valid 
17 0,895 0,4438 Valid 
18 0,903 0,4438 Valid 
19 0,705 0,4438 Valid 
20 0,864 0,4438 Valid 
21 0,898 0,4438 Valid 

Sumber: data yang diolah,2010 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa r hitung > r tabel 

yaitu untuk N=20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,4438 dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa instrumen variabel inovasi produk yang digunakan dalam 

penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Coba Instrumen Variabel Kinerja Pemasaran (Y) 

No Item r hitung r tabel Keterangan 
22 O,705 0,4438 Valid 
23 0,864 0,4438 Valid 
24 0,898 0,4438 Valid 
25 0,941 0,4438 Valid 
26 0,952 0,4438 Valid 
27 0,926 0,4438 Valid 
28 0,957 0,4438 Valid 
29 0,975 0,4438 Valid 
30 0,966 0,4438 Valid 
31 0,848 0,4438 Valid 
32 0,957 0,4438 Valid 
33 0,985 0,4438 Valid 
34 0,921 0,4438 Valid 
35 0,985 0,4438 Valid 

Sumber: data yang diolah,2010 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa r hitung > r tabel 

yaitu untuk N=20 dengan taraf signifikan 5% adalah 0,4438 dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa instrumen variabel kinerja pemasaran yang digunakan 

dalam penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam pengambilan data. 

 

3.4.2.  Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian  instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik ( Arikunto, 2006: 178). Jenis pengujian adalah reliabilitas internal, 

dimana pengujiannya diukur berdasarkan data yang berasal dari instrumen yang 

telah dibuat sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas 

instrumen adalah menggunakan rumus alpha  cronbach sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

r 11    : reliabilitas instrumen  

  k        : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
bσ     : jumlah varians butir 
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tσ        : varians total  
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Untuk mencari varians butir digunakan rumus  : 

2
tσ  = 

( )

N
N

X
X

2∑∑ −
 

Keterangan : 

σ : varians tiap butir 

X : jumlah skor 

N : jumlah responden 

 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan 

harga r product moment pada taraf signifikansi 5%. Jika r 11> r tabel maka 

instrumen dapat dikatakan reliabel, sebaliknya jika harga r 11 < r tabel maka 

dikatakan instrumen tersebut tidak reliabel. Reliabilitas suatu variabel dikatakan 

baik jika memiliki nilai cronbach alpha > dari 0,60. Output SPSS untuk uji 

reliabilitas akan dihasilkan secara bersama-sama dengan hasil uji validitas. 

Namun demikian untuk melihat hasil uji reliabilitas perlu dilihat pada tabel 

reliability statistic pada SPSS versi 15. Pada tabel reliability statistic pada SPSS 

versi 15 akan terlihat nilai cronbach alpha. 
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Tabel 3.4 
Hasil Uji Coba Reliabilitas Instrumen Orientasi pasar (X1) 

No Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Min Cronbach’s 
Alpha yang 
diisyaratkan 

keterangan 

1 Kepuasan konsumen 0,876 0,60 Reliabel 
2 Kebutuhan konsumen 0,812 0,60 Reliabel 
3 Keluhan konsumen 0,847 0,60 Reliabel 

4 
Memonitor tindakan 
pesaing 

0,845 0,60 Reliabel 

5 
Tanggapan terhadap 
perubahan yang 
dilakukan pesaing 

0,983 0,60 Reliabel 

Sumber: data yang diolah,2010 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa angket variabel orientasi 

pasar memiliki cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60 dengan demikian 
dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. 

Tabel 3.5 
Hasil Uji Coba Reliabilitas Instrumen Inovasi Produk (X2) 

No Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Min Cronbach’s 
Alpha yang 
diisyaratkan 

keterangan 

1 Desain bentuk 0,904 0.60 Reliabel 
2 Desain harga 0,755 0,60 Reliabel 

Sumber: data yang diolah,2010 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa angket variabel inovasi 

produk memiliki cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60 dengan demikian 
dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. 

 
Tabel 3.6 

Hasil Uji Coba Reliabilitas Instrumen Kinerja Pemasaran (Y) 

No Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Cronbach’s Alpha 
yang diisyaratkan 

keterangan 

1 
Target penjualan yang 
diharapkan 

0,755 0,60 Reliabel 

2 
Pertumbuhan penjualan 
yang dicapai 

0,881 0,60 Reliabel 

3 Perluasan pangsa pasar 0,947 0,60 Reliabel 
4 Peningkatan pelanggan 0,916 0,60 Reliabel 

5 
Profitabilitas 
perusahaan 

0,962 0,60 Reliabel 

Sumber: data yang diolah,2010 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa angket variabel kinerja 

pemasaran memiliki cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60 dengan demikian 

dinyatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel. 

 
3.5.Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja 

pemasaran pada industri perusahaan tahu di Kecamatan Sragen. 

3.5.1  Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif merupakan teknik untuk mengetahui gambaran dari 

masing-masing variabel bebas yaitu variabel orientasi pasar dan inovasi produk 

sedangkan variabel terikat yaitu kinerja pemasaran. Variabel tersebut terdiri dari 

beberapa indikator yang sangat mendukung dan kemudian dikembangkan menjadi 

instrumen. 

Langkah-langkah menggunakan rumus deskriptif persentase adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengumpulkan angket yang telah diisi responden dan memeriksa 

kelengkapan. 

2. Mengubah skor kualitatif menjadi skor kuantitatif 

3. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

4. Menjumlahkan skor jawaban yang diperoleh dari tiap responden 

5. Memasukkan skor dalam rumus deskriptif persentase 

6. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kategori 
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 Untuk membuat tabel kategori kedisiplinan, lingkungan kerja dan kinerja 

pegawai dengan cara perhitungan : 

1. Menetapkan skor ideal  = 4 x ∑responden x ∑butir soal 

2. Menetapkan skor terendah = 1 x  ∑responden x ∑butir soal 

3. Jumlah kategori 4 

4. Jarak interval =  

Pada variabel orientasi pasar digunakan 15 buir pernyataan, masing- masing 

pernyataan skornya 1 sampai 4, beikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 ×15 × 38 = 570 

Skor maksimal = 4 × 15 × 38 =2280 

Rentang skor = 2280 ─ 570 =1710 

Interval kelas = 1710 : 4 = 427,5 

Pada indikator kepuasan konsumen digunakan 3 butir pernyataan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 3 × 38 = 114 

Skor maksimal = 4 × 3 × 38 = 456 

Rentang skor = 456 ─ 114 =342 

Interval kelas = 342 : 4 = 85,5 

Pada indikator kebutuhan konsumen digunakan 3 butir pernyataan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 3 × 38 = 114 

Skor maksimal = 4 × 3 × 38 = 456 

Rentang skor = 456 ─ 114 =342 

  Skor ideal – skor terendah 
         4 
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Interval kelas = 342 : 4 = 85,5 

Pada indikator keluhan konsumen digunakan 3 butir pernyataan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 3 × 38 = 114 

Skor maksimal = 4 × 3 × 38 = 456 

Rentang skor = 456 ─ 114 =342 

Interval kelas = 342 : 4 = 85,5 

Pada indikator memonitor tindakkan pesaing digunakan 3 butir pernyataan, 

dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 3 × 38 = 114 

Skor maksimal = 4 × 3 × 38 = 456 

Rentang skor = 456 ─ 114 =342 

Interval kelas = 342 : 4 = 85,5 

Pada indikator tanggapan terhadap perubahan yang dilakukan pesaing  digunakan 

3 butir pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut 

perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 3 × 38 = 114 

Skor maksimal = 4 × 3 × 38 = 456 

Rentang skor = 456 ─ 114 =342 

Interval kelas = 342 : 4 = 85,5 

Pada variabel inovasi produk digunakan 6 butir pernyataan, dimana nilai skornya 

1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 6 × 38 = 228 
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Skor maksimal = 4 × 6 × 38 = 912 

Rentang skor = 912 ─ 228 =684 

Interval kelas = 684 : 4 = 171 

Pada indikator desain bentuk digunakan 3 butir pernyataan, dimana nilai skornya 

1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 3 × 38 = 114 

Skor maksimal = 4 × 3 × 38 = 456 

Rentang skor = 456 ─ 114 =342 

Interval kelas = 342 : 4 = 85,5 

Pada indikator desain harga digunakan 3 butir pernyataan, dimana nilai skornya 1 

sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 3 × 38 = 114 

Skor maksimal = 4 × 3 × 38 = 456 

Rentang skor = 456 ─ 114 =342 

Interval kelas = 342 : 4 = 85,5 

Pada variabel kinerja pemasaran digunakan 14 butir pernyataan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 14 × 38 = 532 

Skor maksimal = 4 × 14 × 38 = 2128 

Rentang skor = 2128 ─ 532 = 1596 

Interval kelas = 1596 : 4 = 399 

Pada indikator target penjualan yang diharapkan digunakan 3 butir pernyataan, 

dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 
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Skor minimal = 1 × 3 × 38 = 114 

Skor maksimal = 4 × 3 × 38 = 456 

Rentang skor = 456 ─ 114 =342 

Interval kelas = 342 : 4 = 85,5 

Pada indikator pertumbuhan penjualan yang dicapai  digunakan 2 butir 

pernyataan, dimana nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 2 × 38 = 76 

Skor maksimal = 4 × 2 × 38 = 304 

Rentang skor = 304 ─ 76 =228 

Interval kelas = 228 : 4 = 57 

Pada indikator perluasan pangsa pasar digunakan 3 butir pernyataan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 3 × 38 = 114  

Skor maksimal = 4 × 3 × 38 = 456 

Rentang skor = 456 ─ 114 =342 

Interval kelas = 342 : 4 = 85,5 

Pada indikator peningkatan pelanggan digunakan 3 butir pernyataan, dimana nilai 

skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 3 × 38 = 114 

Skor maksimal = 4 × 3 × 38 = 456 

Rentang skor = 456 ─ 114 =342 

Interval kelas = 342 : 4 = 85,5 
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Pada indikator profitabilitas perusahaan digunakan 3 butir pernyataan, dimana 

nilai skornya 1 sampai dengan 4 berikut perhitungannya : 

Skor minimal = 1 × 3 × 38 = 114 

Skor maksimal = 4 × 3 × 38 = 456 

Rentang skor = 456 ─ 114 =342 

Interval kelas = 342 : 4 = 85,5 

3.5.2 Analisis Regresi Berganda     

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh orientasi pasar dan 

inovasi produk terhadap kinerja pemasaran. Bentuk persamaan analisis regresi 

berganda yang digunakan pada penelitian ini menurut Arikunto (2002:270) 

adalah: 

Y = bo  +  b1X1  +  b2 X 2    

Keterangan : 

Y =  Kinerja pemasaran 

 bo   =  Konstanta  

X1 =  Variabel orientasi pasar 

X2 =  Variabel inovasi produk 

b1 dan b2 merupakan koefisien regresi variabel orientasi pasar dan inovasi 

produk. 

 

3.5.3 Uji  Asumsi Klasik  

Pengolahan data dari hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Dalam 

analisis tersebut dibantu dengan menggunakan program SPSS. Analisis data 
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dengan menggunakan metode regresi berganda, yang sebelumnya dilakukan uji 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah uji yang digunakan untuk mengetahui 

apakah model regresi berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam 

penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak. Untuk mendapatkan  model 

regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinieritas, 

heterokedastisitas dan autokorelasi, serta data yang dihasilkan harus berdistribusi 

normal, cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah 

sebagai berikut : 

a.  Uji Normalitas  

Imam Ghozali (2007:110) mengemukakan bahwa uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya 

normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik atau histogram residual. 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagoanal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen. Menurut Imam Ghozali (2007:91) identifikasi 

keberadaan multikolinearitas dapat dilihat: 

1. Nilai tolerance 

2. Lawannya variance inflation factor (VIF) 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap 

variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresikan 

terhadap independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/tolerance). Nilai cotoff yang umumnya dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10.   

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan lain (Ghozali, 2007:105). 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar analisisnya 

adalah:  

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik- titik (poin- poin) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu dan teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola jelas, serta titik- titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota dalam data runtun 

waktu (time series) atau antara space untuk data crossection. Menurut Imam 

Ghozali (2007:95) uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada problem autokorelasi. dalam penelitian ini menggunakan 

uji Durbin-Watson (DW test). 

3.5.4 Pengujian Hipotesis Penelitian 

Dalam mendapatkan hasil terbaik dengan model regresi perlu dilakukan uji 

hipotesis sebagai berikut : 

1. Pengaruh X1, X2 terhadap Y secara parsial ( Uji t) 

Uji parsial adalah uji yang digunakan untuk menguji besarnya pengaruh 

dari variabel independen yaitu orientasi pasar (X1) dan inovasi produk (X2) 

secara individu atau parsial terhadap variabel dependen yaitu kinerja 

pemasaran (Y).  

Pembuktian dilakukan dengan cara membandingkan hasil dari 

probabilitas value. Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak, sehingga ada 

pengaruh antara orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja 

pemasaran secara parsial.  
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 Apabila  probabilitas < 0,05 maka Ha diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara orientasi pasar dan inovasi 

produk terhadap kinerja pemasaran. 

 

2. Pengaruh X1, X2 terhadap Y secara simultan ( Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 

independen yaitu orientasi pasar dan inovasi produk secara keseluruhan 

terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemasaran. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan distribusi F (F tabel) dengan nilai F hitung  yang terdapat 

paa tabel analisis varians dari hasil perhitungan.  

Apabila F hitung > Ftabel = Ho ditolak, sehingga disimpulkan ada pengaruh 

yang signifikan antara orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja 

pemasaran. Sebaliknya apabila F hitung < F tabel = Ho diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara orientasi pasar dan inovasi 

produk terhadap kinerja pemasaran. 

 

3. Koefisien Determinasi 

Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan uji t, dalam uji regresi 

linier berganda ini dianalisis pula besarnya koefisien determinasi R2 . 

Koefisien determinasi (R 2 ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam memenangkan variasi variabel dependen atau 

terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R 2 ) yang 

kecil, berarti kemampuan variabel – variabel bebas dalam menjelaskan 
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variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu, berarti variabel – 

variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel tersebut (Ghozali, 2007:83). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Variabel Orientasi Pasar 

Analisis deskriptif bertujuan untuk memperjelas gambaran terhadap 

variabel-variabel penelitian, variabel orientasi pasar dalam penelitian ini diukur 

dengan lima indikator, yaitu kepuasan konsumen, kebutuhan konsumen, keluhan 

konsumen, memonitor tindakan pesaing, tanggapan terhadap perubahan yang 

dilakukan pesaing. Dari kelima indikator tersebut, kemudian dikembangkan 

menjadi lima belas butir pertanyaan dan dari penelitian terhadap 38 responden 

berkaitan dengan orientasi pasar diperoleh skor 2065 yang berada pada interval 

1854 – 2280 termasuk pada kategori  sangat baik. Berdasarkan skor total yang 

diperoleh, maka orientasi pasar pada Sentra Industri Pembuatan Tahu Kecamatan 

Sragen Kabupaten Sragen berada pada kategori sangat baik. Hasil analisis 

deskriptif berkaitan dengan orientasi pasar terangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.1 Interval Kriteria Variabel Orientasi Pasar 

No Interval Kategori 

1 570 – 997 Tidak Baik 

2 998 – 1425 Kurang Baik 

3 1426 – 1853 Baik 

4 1854 – 2280 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2010 
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Orientasi pasar dalam penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan 5 

indikator. Responden dalam penelitian ini berjumlah 38 pengusaha tahu 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, dijelaskan sebagai berikut : 

1) Kepuasan Konsumen 

Untuk mengetahui kepuasan konsumen, maka pada indikator ini 

menggunakan tiga pertanyaan. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan 

kepuasan konsumen terangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.2 Interval Kriteria Indikator  Kepuasan Konsumen 

No Interval Kategori 
1 144 – 197 Tidak Baik 
2 198 – 283 Kurang Baik 
3 284 – 369 Baik 
4 370 – 456 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2010 

Hasil penelitian pada indikator kepuasan konsumen dengan skor terendah 

adalah 1 dan skor tertingginya adalah 4, maka diperoleh skor total 374 yang 

berada pada interval 370 – 456 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan skor 

yang diperoleh pada indikator kepuasan konsumen maka indikator ini termasuk 

dalam kategori sangat baik.  

2) Kebutuhan Konsumen 

Untuk mengetahui Kebutuhan konsumen, maka pada indikator ini 

menggunakan tiga pertanyaan. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan 

kebutuhan konsumen terangkum dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.3 Interval Kriteria Indikator Kebutuhan Konsumen 

No Interval Kategori 
1 144 – 197 Tidak Baik 
2 198 – 283 Kurang Baik 
3 284 – 369 Baik 
4 370 – 456 Sangat Baik 

Sumber : Data primer yang sudah diolah,2010 

Hasil penelitian pada indikator kebutuhan konsumen dengan skor terendah 

adalah 1 dan skor tertingginya adalah 4, maka diperoleh skor total 429 yang 

berada pada interval 370 – 456 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan skor 

yang diperoleh pada indikator kepuasan konsumen maka indikator ini termasuk 

dalam kategori sangat baik.  

3) Keluhan Konsumen 

Untuk mengetahui Keluhan konsumen, maka pada indikator ini 

menggunakan tiga pertanyaan. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan keluhan 

konsumen terangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.4 Interval Kriteria Indikator Keluhan Konsumen 

No Interval Kategori 
1 144 – 197 Tidak Baik 
2 198 – 283 Kurang Baik 
3 284 – 369 Baik 
4 370 – 456 Sangat Baik 

Sumber : Data primer yang sudah diolah,2010 

Hasil penelitian pada indikator keluhan konsumen dengan skor terendah 

adalah 1 dan skor tertingginya adalah 4, maka diperoleh skor total 425 yang 

berada pada interval 370 – 456 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan skor 

yang diperoleh pada indikator keluhan konsumen maka indikator ini termasuk 

dalam kategori sangat baik.  



54 

 

4) Memonitor Tindakan Pesaing 

Untuk memonitor tindakan pesaing, maka pada indikator ini menggunakan 

tiga pertanyaan. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan memonitor tindakan 

pesaing terangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.5 Interval Kriteria Indikator Memonitor Tindakan Pesaing 

No Interval Kriteria 
1 144 – 197 Tidak Baik 
2 198 – 283 Kurang Baik 
3 284 – 369 Baik 
4 370 – 456 Sangat Baik 

Sumber : Data primer yang sudah diolah,2010 

Hasil penelitian pada indikator memonitor tindakan pesaing dengan skor 

terendah adalah 1 dan skor tertingginya adalah 4, maka diperoleh skor total 420 

yang berada pada interval 370 – 456 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan 

skor yang diperoleh pada indikator memonitor tindakan pesaing maka indikator 

ini termasuk dalam kategori sangat baik.  

5) Tanggapan terhadap perubahan yang dilakukan pesaing 

Untuk mengetahui tanggapan terhadap perubahan yang dilakukan pesaing, 

maka pada indikator ini menggunakan tiga pertanyaan. Hasil analisis deskriptif 

berkaitan dengan tanggapan terhadap perubahan yang dilakukan pesaing  

terangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6 Interval Kriteria Indikator Tanggapan Terhadap 

 Perubahan yang dilakukan pesaing 

No Interval Kategori 
1 144 – 197 Tidak Baik 
2 198 – 283 Kurang Baik 
3 284 – 369 Baik 
4 370 – 456 Sangat Baik 

Sumber : Data primer yang sudah diolah,2010 
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Hasil penelitian pada indikator tanggapan terhadap perubahan yang 

dilakukan pesaing dengan skor terendah adalah 1 dan skor tertingginya adalah 4, 

maka diperoleh skor total 417 yang berada pada interval 370 – 456 dengan 

kategori sangat baik. Berdasarkan skor yang diperoleh pada indikator tanggapan 

terhadap perubahan yang dilakukan pesaing maka indikator ini termasuk dalam 

kategori sangat baik.  

 

4.1.2. Deskripsi Variabel Inovasi Produk 

Variabel inovasi produk dalam penelitian ini diukur dengan dua indikator, 

yaitu desain bentuk dan desain harga. Dari kedua indikator tersebut, kemudian 

dikembangkan menjadi enam butir pertanyaan dan dari penelitian terhadap 38 

responden berkaitan dengan inovasi produk diperoleh skor 823 yang berada pada 

interval 741 – 912 termasuk pada kategori sangat baik. Berdasarkan skor total 

yang diperoleh, maka inovasi produk pada Sentra Industri Pembuatan Tahu 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen berada dalam kategori sangat baik. Hasil 

analisis deskriptif berkaitan dengan inovasi produk terangkum dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.7 Interval Kriteria Variabel Inovasi Produk 

No Interval Kriteria 

1 228 – 398 Tidak Baik 

2 399 – 569 Kurang Baik 

3 570 – 740 Baik 

4 741 – 912 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2010 
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Inovasi produk dalam penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan 2 

indikator dengan 6 item pertanyaan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 38 

pengusaha tahu di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen yang akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Desain Bentuk 

Untuk mengetahui desain bentuk, maka indikator ini menggunakan tiga 

pernyataan. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan desain bentuk terangkum 

dalam tabel berikut : 

Tabel 4.8 Interval Kriteria pada Indikator Desain Bentuk 

No Interval Kategori 
1 144 – 197 Tidak Baik 
2 198 – 283 Kurang Baik 
3 284 – 369 Baik 
4 370 – 456 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2010 

Hasil penelitian pada indikator desain bentuk dengan skor terendah adalah 1 

dan skor tertingginya adalah 4, maka diperoleh skor total 409 yang berada pada 

interval 370 – 456 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan skor yang diperoleh 

pada indikator desain bentuk maka indikator ini termasuk dalam kategori sangat 

baik.  

2) Desain Harga 

Untuk mengetahui desain harga, maka indikator ini menggunakan tiga 

pernyataan. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan desain harga terangkum 

dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.9 Interval Kriteria pada Indikator Desain Harga 

No Interval Kategori 
1 144 – 197 Tidak Baik 
2 198 – 283 Kurang Baik 
3 284 – 369 Baik 
4 370 – 456 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2010 

Hasil penelitian pada indikator desain harga dengan skor terendah adalah 1 

dan skor tertingginya adalah 4, maka diperoleh skor total 414 yang berada pada 

interval 370 – 456 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan skor yang diperoleh 

pada indikator desain harga maka indikator ini termasuk dalam kategori sangat 

baik.  

 

4.1.3. Deskripsi Variabel Kinerja Pemasaran 

Variabel kinerja pemasaran dalam penelitian ini diukur dengan lima 

indikator, yaitu target penjualan yang diharapkan, pertumbuhan penjualan yang 

dicapai, perluasan pangsa pasar, peningkatan pelanggan dan profitabilitas 

perusahaan. Dari kelima indikator tersebut, kemudian dikembangkan menjadi 

empat belas butir pertanyaan dan dari penelitian terhadap 38 responden berkaitan 

dengan kinerja pemasaran diperoleh skor 1919 yang berada pada interval 1729 – 

2128 termasuk pada kategori sangat baik. Berdasarkan skor total yang diperoleh, 

maka kinerja pemasaran pengusaha tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen 

berada dalam kategori sangat baik. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan 

kinerja pemasaran terangkum dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.10 Interval Kriteria Variabel Kinerja Pemasaran 

No Interval Kriteria 

1 532 – 930 Tidak Baik 

2 931 – 1329 Kurang Baik 

3 1330 – 1728 Baik 

4 1729 – 2128 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2010 

Kinerja pemasaran dalam penelitian ini dapat diketahui dengan 

menggunakan 5 indikator dengan 14 item pertanyaan. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 38 pengusaha tahu di Kecamatan Sragen Kabupaten 

Sragen yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

1) Target Penjualan yang diharapkan 

Untuk mengetahui target penjualan yang diharapkan, maka indikator ini 

menggunakan tiga pernyataan. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan target 

penjualan yang diharapkan terangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.11 Interval Kriteria pada Indikator 

Target penjualan yang diharapkan 

No Interval Kategori 
1 144 – 197 Tidak Baik 
2 198 – 283 Kurang Baik 
3 284 – 369 Baik 
4 370 – 456 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2010 

Hasil penelitian pada indikator target penjualan yang diharapkan dengan 

skor terendah adalah 1 dan skor tertingginya adalah 4, maka diperoleh skor total 

414 yang berada pada interval 370 – 456 dengan kategori sangat baik. 
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Berdasarkan skor yang diperoleh pada indikator target penjualan yang 

diharapkan maka indikator ini termasuk dalam kategori sangat baik.  

 

2) Pertumbuhan Penjualan yang dicapai 

Untuk mengetahui pertumbuhan penjualan yang dicapai, maka indikator ini 

menggunakan dua pernyataan. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan 

pertumbuhan penjualan yang dicapai terangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.12 Interval Kriteria pada Indikator Pertumbuhan 

Penjualan yang dicapai 

No Interval Kategori 
1 76 – 132 Tidak Baik 
2 133 – 189 Kurang Baik 
3 190 – 246 Baik 
4 247 – 304 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2010 

Hasil penelitian pada indikator pertumbuhan penjualan yang dicapai dengan 

skor terendah adalah 1 dan skor tertingginya adalah 4, maka diperoleh skor total 

278 yang berada pada interval 247 – 304 dengan kategori sangat baik. 

Berdasarkan skor yang diperoleh pada indikator pertumbuhan penjualan yang 

dicapai maka indikator ini termasuk dalam kategori sangat baik.  

3) Perluasan Pangsa Pasar 

Untuk mengetahui perluasan pangsa pasar, maka indikator ini 

menggunakan tiga pernyataan. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan 

perluasan pangsa pasar terangkum dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.13 Interval Kriteria pada Indikator Perluasan Pangsa Pasar 

No Interval Kategori 
1 144 – 197 Tidak Baik 
2 198 – 283 Kurang Baik 
3 284 – 369 Baik 
4 370 – 456 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2010 

Hasil penelitian pada indikator perluasan pangsa pasar dengan skor terendah 

adalah 1 dan skor tertingginya adalah 4, maka diperoleh skor total 414 yang 

berada pada interval 370 – 456 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan skor 

yang diperoleh pada indikator perluasan pangsa pasar maka indikator ini 

termasuk dalam kategori sangat baik.  

4) Peningkatan Pelanggan 

Untuk mengetahui peningkatan pelanggan, maka indikator ini 

menggunakan tiga pernyataan. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan 

peningkatan pelanggan terangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.14 Interval Kriteria pada Indikator Peningkatan pelanggan 

No Interval Kategori 
1 144 – 197 Tidak Baik 
2 198 – 283 Kurang Baik 
3 284 – 369 Baik 
4 370 – 456 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2010 

Hasil penelitian pada indikator peningkatan pelanggan dengan skor terendah 

adalah 1 dan skor tertingginya adalah 4, maka diperoleh skor total 401 yang 

berada pada interval 370 – 456 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan skor 

yang diperoleh pada indikator peningkatan pelanggan maka indikator ini 

termasuk dalam kategori sangat baik.  
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5) Profitabilitas Perusahaan 

Untuk mengetahui profitabilitas perusahaan, maka indikator ini 

menggunakan tiga pernyataan. Hasil analisis deskriptif berkaitan dengan 

profitabilitas perusahaan terangkum dalam tabel berikut : 

Tabel 4.15 Interval Kriteria pada Indikator Profitabilitas Perusahaan 

No Interval Kategori 
1 144 – 197 Tidak Baik 
2 198 – 283 Kurang Baik 
3 284 – 369 Baik 
4 370 – 456 Sangat Baik 

Sumber: Data primer yang sudah diolah,2010 

Hasil penelitian pada indikator profitabilitas perusahaan dengan skor 

terendah adalah 1 dan skor tertingginya adalah 4, maka diperoleh skor total 412 

yang berada pada interval 370 – 456 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan 

skor yang diperoleh pada indikator profitabilitas perusahaan, maka indikator ini 

termasuk dalam kategori sangat baik.  

 

4.1.4. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah 

satu cara melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan 

antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal 
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(Ghozali,2005:31). Hasil output SPSS untuk uji normalitas dengan analisis grafik 

adalah sebagai berikut:  

 

 

 

Gambar 4.1 
Uji Normalitas 
 

Berdasarkan grafik normal plot di atas, maka semua data berdistribusi 

normal. Hal ini terlihat dari titik-titik yang menyebar di sekitar garis diagonal, 

dan mengikuti diagonal. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolineritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap- tiap    

variabel bebas yaitu faktor orientasi pasar dan inovasi produk, saling 

berhubungan secara linier. Pengujian adanya multikolinier ini dapat dilakukan 

dengan melihat nilai VIF pada masing- masing variabel bebasnya. Jika nilai 

VIF nya lebih kecil dari 10 tidak ada kecenderungan terjadi gejala 

multikolinier. 

Pengujian multikolinieritas menggunakan software SPSS Versi 15 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.16 

Uji Multikolinieritas 

No. Variabel Tollerance VIF Keterangan 

1 Orientasi Pasar 0,998 1,002 Bebas Multikolinieritas 

2 Inovasi Produk 0,998 1,002 Bebas Multikolinieritas 

Sumber: Output SPSS, 2010 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas diperoleh nilai VIF untuk variabel faktor 

orientasi pasar dan inovasi produk jauh dari 10. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel pada penelitian ini  bebas multikolinieritas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mendeteksi gangguan yang 

diakibatkan faktor- faktor dalam model regresi tidak memiliki varians yang 

sama. Jika varians berbeda disebut homoskedastisitas, model regresi yang baik 

jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan 

dengan menggunakan scatter plot. Jika tidak terdapat pola tertentu 

menunjukkan bahwa model regresi tersebut bebas dari masalah 

heteroskedastisitas. Adapun grafik hasil ujicoba heteroskedastisitas adalah 

sebagai berikut. 
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Gambar 4.2 
Uji Heterkedastisitas 

 
Berdasarkan gambar 4.2. di atas menunjukkan bahwa titik-titik yang 

menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu serta tersebar baik di atas 

maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dengan demikian maka dapat  

disimpulkan bahwa variabel pada pengujian penelitian ini bebas dari gejala   

heterokedastisitas. 

 

d. Uji Autokorelasi 

Uji auto korelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t – 1 (sebelumnya). Cara yang dapat digunakan untuk 

mendiagnosis auto korelasi adalah uji Durbin-Watson (DW test). Adapun hasil 

uji Durbin-Watson (DW test) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.17 
Uji Autokorelasi 

 
     Sumber: Output SPSS 

Nilai Durbin Watson sebesar 2,147, nilai ini akan dibandingkan 

dengan nilai tabel dengan menggunaan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 38 

(n), maka di tabel Durbin Watson akan didapatkan nilai sebesar 1,941. Oleh 

karena nilai Durbin Watson 2,147 lebih besar dari batas atas (du) 1,941 dan 

kurang dari 4 - 211 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

 

4.1.5. Uji Hipotesis 

a. Analis Regresi Berganda 

Dalam melakukan analisis faktor Orientasi Pasar (X1) dan Inovasi 

Produk (X2) terhadap Kinerja Pemasaran (Y) pada  Sentra Industri Pembuatan 

Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, digunakan analisis regresi berganda.  

Tabel 4.18 
Hasil Analisis Regresi Berganda 

   Sumber: Output SPSS, 2010 

Coefficientsa

5,106 7,796 ,655 ,517
,389 ,118 ,371 3,295 ,002 ,998 1,002

1,120 ,189 ,665 5,913 ,000 ,998 1,002

(Constant)
Orientasi Pasa
Inovasi Produk

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Pemasarana. 
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Hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel 

bebas X1 = 0,389 dan X2 = 1,120 dengan konstanta sebesar 5,106, sehingga 

model persamaan regresi yang diperoleh adalah : 

Y = 5,106+0,389 X1 + 1,120X2  

Dimana: 

Y = Variabel terikat kinerja pemasaran 

X1 = Variabel bebas (Orientasi Pasar) 

X2 = Variabel bebas ( Inovasi produk) 

Persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta sebesar 5,106  

Jika konstanta mengalami peningkatan dengan asumsi orientasi pasar (X1) 

dan inovasi produk (X2) konstan, maka kinerja pemasaran (Y) pada sentra 

industri pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen akan 

mengalami peningkatan. 

2) Koefisien regresi X1 (orientasi pasar) = 0,389 

Jika orientasi pasar (X1) mengalami peningkatan dengan asumsi inovasi 

produk (X2) konstan, maka kinerja pemasaran (Y) pada sentra industri 

pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten akan mengalami 

peningkatan. 

3) Koefisien regresi X2 (inovasi produk) = 1,120 

Jika inovasi produk (X2) mengalami peningkatan dengan asumsi orientasi 

produk (X1) konstan, maka kinerja pemasaran (Y) pada sentra industri 

pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen akan mengalami 

peningkatan. 
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b. Uji Hipotesis secara Parsial 

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel bebas dengan variable terikat secara parsial. Hasil uji hipotesis antara 

variabel bebas X1 dan X2 terhadap Y diperoleh hasil sebagai berikut. 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program spss ver. 15.0 

dalam tabel 4.41 Hasil Analisis Regresi Berganda diatas dapat diketahui 

bahwa hasil uji t untuk variabel Orientasi Pasar (X1) diperoleh hasil t hitung 

sebesar 3,295 dengan probabilitas sebesar 0,002. Nilai probabilitas lebih kecil 

dari 0,05 (0,002 < 0,05) maka dengan demikian Ho ditolak dan menerima H1. 

Jadi dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan Orientasi 

Pasar terhadap kinerja pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 

Hasil uji t untuk variabel inovasi produk (X2) diperoleh hasil t hitung 

sebesar 5,913 dengan probabilitas sebesar 0,000. Nilai probabilitas lebih kecil 

dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka dengan demikian H2 diterima dan menolak Ho. 

Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan inovasi 

produk terhadap kinerja pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 

 

c. Uji Hipotesis secara Simultan 

Uji hipotesis secara serentak ( Uji F) antara variabel bebas dalam hal ini 

Orientasi pasar (X1) dan Inovasi Produk (X2) terhadap kinerja pemasaran pada 
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Sentra Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Hasil 

analisis uji F dapat dilihat dalam tabel berikut ini.  

Tabel 4.19 
Uji F 

 

      Sumber: Output SPSS, 2010 

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS ver 15.0 dapat 

diketahui bahwa F hitung 22,091 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000, 

karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan menerima 

H3. Jadi dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama ada pengaruh positif dan 

signifikan antara faktor Orientasi Pasar (X1) dan Inovasi Produk (X2) terhadap 

kinerja pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen. 

 

d. . Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa  

besar nilai prosentase kontribusi variabel bebas yaitu orientasi pasar dan 

inovasi produk terhadap kinerja pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan 

Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Dari hasil perhitungan didapatkan 
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nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai Adjusted R Square sebagai 

berikut. 

                                          Tabel 4.20 

Nilai R Square 

   
Sumber : Output SPSS, 2010 

 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, diperoleh nilai Koefisien Determinasi 

yang disesuaikan (adjusted R²) adalah 0,533 artinya 53,3 persen variasi dari 

semua variabel bebas (orientasi pasar dan inovasi produk) dapat menerangkan 

variabel terikat (kinerja pemasaran), sedangkan sisanya sebesar 46,7 persen 

diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini. 

 

4.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat dengan jelas 

bahwa secara simultan (bersama-sama) maupun secara parsial (individu) semua 

variabel bebas (Orientasi Pasar dan Inovasi Produk) dapat mempengaruhi variabel 

terikat (kinerja pemasaran) pada Sentra Industri Pembuatan Tahu Kecamatan 

Sragen Kabupaten Sragen. Adapun pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk 

terhadap kinerja pemasaran tersebut adalah positif, dimana setiap peningkatan 
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upaya orientasi pasar dan inovasi produk selalu diikuti dengan meningkatnya 

kinerja pemasaran. 

 

1. Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Kinerja Pemasaran pada Sentra 

Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pasar berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja pemasaran pada Sentra Industri pembuatan Tahu 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, yang ditunjukkan dari hasil pengujian 

secara parsial sebesar 329,5% dapat diartikan bahwa rata-rata responden dalam 

penelitian ini memberikan tanggapan sangat setuju dalam penentuan dan 

mempertimbangkan faktor orientasi pasar yaitu orientasi pelanggan dan orientasi 

pesaing dengan item-itemnya, meliputi kepuasan konsumen, kebutuhan 

konsumen, keluhan konsumen, memonitor tindakan pesaing dan tanggapan 

terhadap perubahan yang dilakukan pesaing. Besarnya kontribusi variabel 

orientasi pasar tersebut dikarenakan pengusaha cenderung menilai orientasi pasar 

termasuk dalam kategori sangat baik, karena pengusaha mampu memahami dan 

mengerti benar keinginan konsumen. Dengan demikian variabel orientasi pasar 

pada sentra industri pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen 

memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja pemasaran. Karena 

orientasi pasar merupakan budaya organisasi yang efektif dan efisien untuk 

menciptakan perilaku yang dibutuhkan perusahaan untuk menciptakan superior 

value bagi pembeli dan superior performance bagi perusahaan. Sehingga sebuah 

perusahaan yang berorientasi pasar sebagai faktor signifikan dalam mencapai 
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kinerja pemasaran yang superior. Hal ini konsisten dengan penemuan- penemuan 

riset dari penelitian sebelumnya yang menghasilkan basis teoritis mengemukakan 

bahwa market orientation memberikan pengaruh pada naik turunnya kinerja 

pemasaran (Ferdinand, 2000 dalam Wahyono, 93:2002). Dan juga penelitian yang 

dikembangkan oleh Gendut (2006) dengan Peran Mass Customization dan Basic 

Market Orientasion Dalam Meningkatkan Kinerja Pemasaran. Variabel yang 

digunakan yang digunakan adalah mass customization dan basic market orientasi 

dan kinerja pemasaran. Hasil penelitian bahwa faktor Mass customization 

berpengaruh positif terhadap faktor marketing performance, dapat diterima dan 

faktor basic market orientation berpengaruh positif terhadap marketing 

performance. Selanjutnya juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mike Reid dan Erica Brady dengan judul Relationship Between Market 

Orientasion, Management and executive of NPD and NPD Program 

Performance. Variabel penelitian adalah market orientasion, management dan 

executive dengan Performance. Hasil penelitian market orientasion significant 

role performance. 

Orientasi pasar terbentuk dari tiga komponen perilaku, yaitu: orientasi 

pelanggan, orientasi pesaing dan koordinasi antar fungsi yang mengarah pada dua 

kriteria keputusan yaitu fokus jangka panjang dan profitabilitas. Ketiga komponen 

perilaku tersebut mempunyai derajat urgensi atau tingkat kepentingan yang sama. 

Orientasi pelanggan tidak hanya menekankan pada pelanggan yang ada pada saat 

ini, tetapi juga pelanggan potensial. Perusahaan harus dapat menangkap apa yang 

diinginkan pelanggan dan terus mengikuti perkembangan yang tren yang sedang 
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terjadi, sehingga pelanggan memiliki persepsi yang baik terhadap perusahaan dan 

produknya, dan nilai-nilai yang dirasakan itu pada dasarnya akan menghasilkan 

kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Kepuasan pelanggan akan 

menghasilkan loyalitas dan bukan tidak mungkin pelanggan baru dapat diraih. Hal 

ini sesuai dengan pendapat (Kotler,2004) yang menyatakan bahwa seorang 

konsumen yang puas akan menjadi loyal dalam waktu yang lama dan melakukan 

pembelian ulang. Pada gilirannya asumsi ini dapat memberi dampak pada 

peningkatan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diketahui tingkat distribusi pendapat responden mengenai pengaruh orientasi 

pasar terhadap kinerja pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen , pada butir-butir soal dapat digambarkan 

bahwa aspek orientasi pasar dapat menentukan pemilihan kebijakan perusahaan 

untuk mengambil keputusan dalam usaha mereka. Perusahaan memahami benar 

mengenai kepuasan konsumen, kebutuhan konsumen, selalu memperhatikan 

keluhan konsumen atas barang- barang yang dibelinya, memonitor tindakan 

pesaing serta menanggapi perubahan yang dilakukan pesaing. Aspek orientasi 

pelanggan merupakan unsur konsumen yang dianggap sebagai fungsi kontrol 

dalam memegang peran dan tanggung jawab pemasaran dalam perusahaan. 

Dengan demikian sentra industri pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten 

Sragen sebagai aspek orientasi pasar yang penting diperhatikan dan diharapkan 

dapat terus mendorong usaha untuk meningkatkan harapan kepada para 
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pelanggan. Akan tetapi pelayanan yang kurang belum bisa meningkatkan target 

penjualan sesuai yang diharapkan. 

Disamping memperhatikan pelanggan, perusahaan juga memberikan 

perhatian besar kepada para pesaing mereka, karena hal ini akan mendukung 

kewaspadaan usaha. Hal ini mengandung arti bahwa mereka secara hati- hati 

memperhatikan persaingan khususnya mengenai inovasi produk dalam rangka 

meningkatkan posisi pasar dan posisi persaingan.  

 

2. Pengaruh Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran pada Sentra 

Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. 

Selain orientasi pasar, kinerja pemasaran juga dipengaruhi oleh inovasi 

produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, hal ini dibuktikan dari hasil uji pengaruh 

parsial yang diperoleh sebesar 591,3% dapat diartikan bahwa rata-rata responden 

dalam penelitian ini memberikan tanggapan sangat setuju dalam penentuan dan 

mempertimbangkan faktor inovasi produk yaitu inovasi teknis dan inovasi 

administrasi dengan item-itemnya yaitu desain bentuk dan desain harga. Besarnya 

kontribusi variabel inovasi produk tersebut menunjukkan responden sangat 

menginginkan inovasi produk sehingga cenderung menilai inovasi produk 

termasuk dalam kategori sangat baik. Karena pengusaha merasa perlu untuk 

mengembangkan atau memperluas produknya untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen dengan tetap memperhatikan selera atau keinginan konsumen, sehingga 
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produk yang sudah berkembang dan laku dipasaran mampu meningkatkan pangsa 

pasar. Dengan demikian variabel inovasi produk pada sentra industri pembuatan 

tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen memegang peran yang sangat penting 

dalam peningkatan kinerja pemasaran. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyono. 2002  dengan judul  Örientasi Pasar dan Inovasi : 

Pengaruhnya Terhadap Kinerja. Variabel penelitian adalah orientasi pasar, inovasi 

dan kinerja. Hasil penelitian orientasi pasar  berpengaruh positif terhadap kinerja 

dapat diterima dan inovasi  berpengaruh positif terhadap kinerja.  Hasil penelitian 

ini juga sejalan dengan penelitian Shih-Chia Chang dengan judul a conceptuial 

framework of the capabilities of knowledged application and innovation 

capabilities. Variabel penelitian capabilities of knowledge application, innovation 

capabilities. Hasil penelitian ada hubungan antara capabilities of knowledge dan 

innovation capabilities.  

Inovasi yang berkelanjutan dalam perusahaan merupakan kebutuhan 

mendasar yang pada gilirannya akan mampu menciptakan keunggulan kompetitif. 

Dengan demkian akan menentukan suatu kinerja bisnis yang superior. Hal ini 

mendukung Barney (1991) dalam Wahyono (2002:29), bahwa perusahaan yang 

inovatif berhasil mendorong kinerja dengan mengeksploitasi dan mempengaruhi 

kemampuan dasar mereka utamanya dengan cara yang unik dan unggul. Inovasi 

akan mampu mendorong pasar dan meningkatkan kinerja pemasaran. Dengan 

berinovasi perusahaan akan lebih berhasil merespon lingkungannya dan 

mengembangkan kemampuan baru dimana hal ini dapat menghasilkan 

keunggulan kompetitif dan akan berdampak pada kinerja pemasaran. Sehingga 
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inovasi menjadi semakin bertambah penting sebagai salah satu alat untuk 

kelangsungan hidup, bukan hanya pertumbuhan tetapi juga dalam persaingan. 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui 

tingkat distribusi pendapat responden mengenai pengaruh inovasi produk terhadap 

kinerja pemasaran pada sentra industri pembuatan tahu Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen, pada nilai butir soal digambarkan bahwa inovasi produk 

sebagai salah satu alat untuk kelangsungan hidup, bukan hanya pertumbuhan 

tetapi juga dalam persaingan yang semakin hebat dan ketidakpastian lingkungan 

dalam usaha mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa industri pembuatan tahu 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen memberikan perhatian besar dalam inovasi 

produk, karena hal ini akan meningkatkan kelangsungan usaha mereka. Bagi 

usaha yang berhasil mengidentifikasikan inovasi produk sepertinya akan 

memudahkan mendapatkan keuntungan. Hal ini mengandung arti bahwa mereka 

secara hati- hati memperhatikan dalam berinovasi dalam rangka meningkatkan 

pangsa pasar. Akan tetapi packing produk yang sedikit kurang menambah inovasi 

produknya. Kondisi ini hendaknya selalu diperhatikan untuk dijadikan sebagai 

sumber informasi dan sebagai wahana untuk mempersiapkan diri dalam 

persaingan.  

Dari hasil nilai butir- butir soal desain bentuk dan desain harga, dapat 

digambarkan bahwa aspek desain bentuk dan desain harga dapat menentukan 

pemilihan kebijakan dalam usaha mereka. Hal ini berarti indikator desain bentuk 

dan desain harga diyakini dapat menentukan kebijakan perusahaan untuk menjadi 

alternatif dalam pemenuhan kebutuhan pasar terhadap produk sejenis, untuk 
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menjaga pasar loyal yang sudah ada. Oleh karena itu desain bentuk dan desain 

harga bagi sentra industri pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen 

selalu memperhatikan hal- hal tersebut diatas sehingga perusahaan dapat 

meningkatkan usaha mereka.  

 

3. Pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi Produk terhadap Kinerja 

Pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen. 

Orientasi pasar dan inovasi produk secara simultan mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja pemasaran. Besar pengaruh orientasi pasar dan 

inovasi produk terhadap kinerja pemasaran dalam penelitian ini adalah sebesar 

53,3% sedangkan sisanya 46,7% adalah variabel-variabel yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Nilai ini dihasilkan dari regresi berganda dengan menunjukkan 

adjusted R2 , karena pada penelitian ini variabel bebasnya lebih dari satu variabel 

yaitu orientasi pasar dan inovasi produk. Bentuk pengaruh dari orientasi pasar dan 

inovasi produk dapat digambar dengan persamaan regresi yang diperoleh dari 

nilai koefisien regresi yang bertanda positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

orientasi pasar dan inovasi produk memiliki pengaruh yang positif dan cukup 

besar terhadap kinerja pemasaran. Ini memberikan gambaran bahwa dengan upaya 

orientasi pasar yang baik serta melakukan inovasi produk yang beragam maka 

akan menciptakan kinerja pemasaran tinggi pula. Jika terjadi penurunan salah satu 

faktor tersebut akan langsung berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pasar dan inovasi produk 

merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya kinerja pemasaran pada 

sentra industri pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Kinerja 

pemasaran akan tercapai melalui orientasi pasar. Melalui orientasi pasar 

perusahaan akan memperoleh informasi pasar yang aktual, akurat dan berorientasi 

tindakan. Inovasi akan mampu mendorong pasar dan meningkatkan kinerja 

pemasaran. Dengan berinovasi perusahaan akan lebih berhasil merespon 

lingkungannya dan mengembangkan kemampuan baru dimana hal ini dapat 

menghasilkan keunggulan kompetitif dan akan berdampak pada kinerja 

pemasaran. Sehingga inovasi menjadi semakin bertambah penting sebagai salah 

satu alat untuk kelangsungan hidup, bukan hanya pertumbuhan tetapi juga dalam 

persaingan. 

Berdasarkan hasil data penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diketahui tingkat frekuensi distribusi pendapat responden mengenai pengaruh 

orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran pada sentra industri 

pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Sejumlah industri 

pembuatan tahu di Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, bahwa para pengusaha 

menganggap pentingnya pertumbuhan penjualan bagi usaha mereka, dengan 

adanya pertumbuhan penjualan maka target penjualan produk sesuai dengan yang 

diharapkan serta dapat menambah perluasan pangsa pasar perusahaan dengan 

adanya pertumbuhan pelanggan akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Variabel orientasi pasar secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Jika orientasi pasar baik, maka akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemasaran, sebaliknya jika 

orientasi pasar kurang baik, maka kinerja pemasaran menurun. 

2. Variabel inovasi produk secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap kinerja pemasaran pada Sentra Industri Pembuatan Tahu 

Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Jika inovasi produk baik, maka akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemasaran, sebaliknya jika inovasi 

produk  kurang baik, maka kinerja pemasaran menurun. 

3. Variabel orientasi pasar dan inovasi produk secara simultan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran pada Sentra 

Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen. Jika 

orientasi pasar dan inovasi produk baik, maka kinerja pemasaran akan 

meningkat. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disarankan sebagai 

berikut : 

1. Bagi Sentra Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen 

a. Meskipun para pengusaha telah melakukan orientasi pasar namun belum 

dapat meningkatkan target penjualan produk sesuai dengan yang 

diharapkan. Pengusaha bisa mencari celah agar dapat menarik minat 

konsumen dan akhirnya loyal terhadap produk tersebut yaitu dengan 

meningkatkan pelayanan dan packing yang beragam terkait dengan inovasi 

produknya. 

b. Sebaiknya para pengusaha membentuk koperasi yang diharapkan 

memberikan bantuan modal guna mengembangkan usahanya. 

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Agar lebih mendukung penelitian secara lebih luas maka disarankan bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang penelitian sentra industri 

pembuatan tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen agar menambahkan 

variabel lain seperti variabel Identifikasi Lokasi dan Service Performance 

(Kinerja Layanan). 
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KISI-KISI INSTRUMEN 

 
No Variabel Indikator Sub Indikator Nomor 

Soal 
1 Orientasi 

Pasar   
- Orientasi 

pelanggan 
- Orientasi pesaing 

 

- Kepuasan konsumen  
- Kebutuhan konsumen 
- Keluhan konsumen  
- Memonitor tindakan 

pesaing 
- Tanggapan terhadap 

perubahan yang 
dilakukan pesaing 

1,2,3 
4,5,6 
7,8,9 

10,11,12 
 

13,14,15 

2 Inovasi 
Produk  

- Inovasi teknis 
- Inovasi adm/ 

perubahan desain 
 

 

- Desain bentuk 
- Desain harga 

 

16,17,18 
19,20,21 

3 Kinerja 
Pemasaran 

- Pertumbuhan 
penjualan 

- Pertumbuhan 
pasar 

- Pertumbuhan 
laba 

- Target penjualan yang 
diharapkan  

- Pertumbuhan penjualan 
yang dicapai  

- Perluasan pangsa pasar  
- Peningkatan pelanggan   

Profitabilitas 
perusahaan 

22,23,24 
 

25,26 
 

27,28,29 
30,31,32 
33,34,35 

 

 
  



83 

 

 
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS EKONOMI 
JURUSAN MANAJEMEN 
Alamat:Kampus Sekaran, Gedung C6 Sekaran Gunungpati 
Semarang 

 

 

Kepada: 

Yth. Bapak / Ibu / saudara 

Pemilik / Pengelola Industri Kecil Menengah 

Tahu 

Di Sragen 

 

Dengan Hormat, 

Dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Orientasi Pasar Dan 

Inovasi Produk Terhadap Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Sentra Industri 

Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen) ” maka, Saya: 

Nama  :  Dyah Tri Widarti 

NIM   :  3352405528 

Jurusan  :  Manajemen Pemasaran S1 

Universitas : Universitas Negeri Semarang 

dengan kerendahan hati mohon bantuan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi 

pertanyaan dalam kuesioner yang terlampir. Jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan 

diperlakukan dengan rahasia dan data ini semata-mata untuk tujuan akademis. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi kuesioner ini dengan lengkap 

dan sesuai dengan pendapat/pernyataan Bapak/Ibu/Saudara, Saya ucapkan terima kasih. 

 

         Hormat Saya, 

               

   Peneliti 

 

 



84 

 

KUESIONER PENELITIAN 
 

PENGARUH   ORIENTASI   PASAR DAN  INOVASI  PRODUK 

TERHADAP KINERJA PEMASARAN (STUDI KASUS PADA 

SENTRA INDUSTRI PEMBUATAN TAHU KECAMATAN SRAGEN 

KABUPATEN SRAGEN) 

 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Isilah identitas Anda di bawah ini. 

1. No (diisi peneliti)  : 

2. Nama   : 

3. Jenis kelamin  : 

4. Usia   : 

5. Pendidikan terakhir : a. SMP c. Diploma  e. Lainnya…..  

b. SMA d. Sarjana  

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Silahkan membubuhkan tanda (√ ) pada kolom yang sesuai  dengan apa 

yang anda alami dan rasakan mengenai Pengaruh Orientasi Pasar dan 

Inovasi Produk Terhadap Kinerja Pemasaran (Studi Kasus Pada Sentra 

Industri Pembuatan Tahu Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen). 

Keterangan : 

 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak  Setuju         

STS : Sangat Tidak Setuju 
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ORIENTASI PASAR 

No Keterangan 
Jawaban

SS S TS STS

1 
Konsumen puas dengan selalu melakukan pembelian 
ulang     

2 Saya tidak pernah menerima adanya keluhan dari 
konsumen atas produk yang dibelinya     

3 Saya memberikan pelayanan yang baik untuk kepuasan 
konsumen 

    

4 
Ketika saya mengetahui bahwa konsumen 
menginginkan saya memodifikasi produk, saya 
berusaha melakukannya 

    

5 
Saya secara periodik mengkaji ulang usaha- usaha 
pengembangan produk untuk menjamin bahwa produk- 
produk saya sesuai dengan keinginan konsumen 

    

6 
Saya mengumpulkan informasi mengenai selera 
konsumen melalui partner dagang     

7 Saya selalu bersikap terbuka untuk menerima kritik 
dari konsumen     

8 
Ketika saya menemukan bahwa pelanggan saya tidak 
puas dengan kualitas layanan saya, saya melakukan 
tindakan koreksi dengan segera 

    

9 Masukan- masukan dari konsumen digunakan untuk 
proses pengembangan produk      

10 

Saya selalu mengawasi langkah- langkah dan aktifitas 
yang dilakukan oleh pesaing (jika pesaing 
mengeluarkan bentuk produk dan harga baru maka 
perusahaan akan segera meresponnya 

    

11 Saya selalu mengamati perkembangan yang dilakukan 
pesaing dalam memasarkan produknya     

12 Saya mengambil hal- hal positif dari perusahaan lain 
untuk memperbaiki produk yang saya hasilkan      

13 
Jika pesaing utama melancarkan kampanye intensif 
yang diarahkan ke pelanggan saya, saya akan segera 
menanggapi dengan cepat 

    

14 Saya segera merespon setiap perubahan besar dalam 
struktur harga pesaing saya 

    

15 
Saya berusaha menanggapi perkembangan perusahaan 
lain sebagai acuan melakukan perbaikan     
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INOVASI PRODUK 

No Keterangan 
Jawaban

SS S TS STS

16 
Saya selalu berusaha menampilkan produk dalam 
bentuk yang berbeda dengan pesaing     

17 Ukuran produk yang saya tawarkan memiliki ukuran 
yang beragam     

18 Saya harus terus mengembangkan produk untuk 
menjaga keunggulan produk dengan pesaing 

    

19 
Saya melakukan perubahan harga disesuaikan harga 
pasar     

20 Harga tahu yang terjangkau membuat tahu ini banyak 
diminati oleh konsumen     

21 Harga disesuaikan berdasarkan ukuran, bentuk dan 
pesanan 

    

 
 
 
 
 
KINERJA PEMASARAN 

No Keterangan 
Jawaban

SS S TS STS

22 Jumlah produksi lebih dari 100kg/hari, saya bisa 
memenuhi target penjualan 

  

23 Target penjualan selalu mengalami peningkatan setiap 
tahunnya 

  

24 
Omset perusahaan dalam satu tahun ini selalu 
mengalami peningkatan, setelah melakukan 
pengembangan produk 

  

25 
Pertumbuhan penjualan meningkat secara berkala 
dengan pelaksanaan pengembangan produk 

  

26 Perusahaan saya mengalami peningkatan penjualan bila 
dibanding dengan tahun sebelumnya  

  

27 Saya senantiasa memperluas daerah pemasaran untuk 
produk yang saya hasilkan 

  

28 Saya melakukan pengembangan produk untuk 
meningkatkan daerah pemasaran 

  

29 
Saya memperluas pasar dalam upaya meningkatkan 
kelangsungan usaha 

  

30 Pertumbuhan pelanggan selalu mengalami peningkatan 
sesuai dengan yang diharapkan 

  

31 Pertumbuhan pelanggan meningkat setelah adanya   
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penambahan daerah pemasaran 

32 
Peningkatan penjualan menunjukkan bertambahnya 
jumlah pelanggan 

  

33 Laba saya dalam tiga tahun ini selalu mengalami 
peningkatan  

  

34 Saya mendapatkan laba yang cukup sesuai dari hasil 
produksi yang saya lakukan 

  

35 Saya meningkatkan laba dengan menambah volume 
penjualan  

  

 
 
 
 
 
 
 

KISI-KISI INSTRUMEN 
 

No Variabel Indikator Sub Indikator Nomor 
Soal

1 Orientasi 
Pasar   

- Orientasi 
pelanggan 

- Orientasi 
pesaing 
 

- Kepuasan konsumen  
- Kebutuhan konsumen 
- Keluhan konsumen  
- Memonitor tindakan pesaing 
- Tanggapan terhadap perubahan yang 

dilakukan pesaing 

1,2,3
4,5,6 
7,8,9 
10,11,12 
13,14,15 

2 Inovasi 
Produk  

- Inovasi teknis 
- Inovasi adm/ 

perubahan 
desain 
 

 

- Desain bentuk 
- Desain harga 

 

16,17,18
19,20,21 

3 Kinerja 
Pemasaran 

- Pertumbuhan 
penjualan 

- Pertumbuhan 
pasar 

- Pertumbuhan 
laba 

- Target penjualan yang diharapkan  
- Pertumbuhan penjualan yang dicapai 
- Perluasan pangsa pasar  
- Peningkatan pelanggan   

Profitabilitas perusahaan 

22,23,24
25,26 
 
27,28,29 
30,31,32 
33,34,35 
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 ORIENTASI PASAR (X1) 
Kepuasan Konsumen 

 
x1.1.2

26 68,4 68,4 68,4
12 31,6 31,6 100,0
38 100,0 100,0

Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x1.1.3

3 7,9 7,9 7,9
24 63,2 63,2 71,1
11 28,9 28,9 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Kebutuhan Konsumen 
x1.2.1

1 2,6 2,6 2,6
7 18,4 18,4 21,1

30 78,9 78,9 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x1.2.2

2 5,3 5,3 5,3
5 13,2 13,2 18,4

31 81,6 81,6 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x1.2.3

9 23,7 23,7 23,7
29 76,3 76,3 100,0
38 100,0 100,0

Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x1.1.1

26 68,4 68,4 68,4
12 31,6 31,6 100,0
38 100,0 100,0

Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Keluhan Konsumen 
 

x1.3.1

9 23,7 23,7 23,7
29 76,3 76,3 100,0
38 100,0 100,0

Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x1.3.2

9 23,7 23,7 23,7
29 76,3 76,3 100,0
38 100,0 100,0

Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x1.3.3

1 2,6 2,6 2,6
11 28,9 28,9 31,6
26 68,4 68,4 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Memonitor Tindakan Pesaing 
 

x1.4.1

1 2,6 2,6 2,6
11 28,9 28,9 31,6
26 68,4 68,4 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x1.4.2

1 2,6 2,6 2,6
11 28,9 28,9 31,6
26 68,4 68,4 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x1.4.3

10 26,3 26,3 26,3
28 73,7 73,7 100,0
38 100,0 100,0

Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tanggapan Terhadap Perubahan yang Dilakukan Pesaing 
 

x1.5.1

1 2,6 2,6 2,6
11 28,9 28,9 31,6
26 68,4 68,4 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x1.5.2

1 2,6 2,6 2,6
11 28,9 28,9 31,6
26 68,4 68,4 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
x1.5.3

1 2,6 2,6 2,6
11 28,9 28,9 31,6
26 68,4 68,4 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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INOVASI PRODUK (X2) 
 

Desain Produk 
 

x2.1.1

4 10,5 10,5 10,5
6 15,8 15,8 26,3

28 73,7 73,7 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x2.1.2

4 10,5 10,5 10,5
7 18,4 18,4 28,9

27 71,1 71,1 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x2.1.3

6 15,8 15,8 15,8
6 15,8 15,8 31,6

26 68,4 68,4 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Desain Harga 
 

x2.2.1

5 13,2 13,2 13,2
33 86,8 86,8 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x2.2.2

6 15,8 15,8 15,8
6 15,8 15,8 31,6

26 68,4 68,4 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

x2.2.3

4 10,5 10,5 10,5
6 15,8 15,8 26,3

28 73,7 73,7 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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KINERJA PEMASARAN (Y) 
 

Target Penjualan yang Diharapkan 
 

y1.1.1

5 13,2 13,2 13,2
33 86,8 86,8 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

y1.1.2

6 15,8 15,8 15,8
6 15,8 15,8 31,6

26 68,4 68,4 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

y1.1.3

4 10,5 10,5 10,5
6 15,8 15,8 26,3

28 73,7 73,7 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Pertumbuhan Penjualan yang Dicapai 
 

y1.2.1

5 13,2 13,2 13,2
2 5,3 5,3 18,4

31 81,6 81,6 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

y1.2.2

7 18,4 18,4 18,4
31 81,6 81,6 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Perluasan Pangsa Pasar 
y1.3.1

8 21,1 21,1 21,1
30 78,9 78,9 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

y1.3.2

6 15,8 15,8 15,8
2 5,3 5,3 21,1

30 78,9 78,9 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

y1.3.3

6 15,8 15,8 15,8
32 84,2 84,2 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Peningkatan Pelanggan 
y1.4.1

6 15,8 15,8 15,8
9 23,7 23,7 39,5

23 60,5 60,5 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
y1.4.2

4 10,5 10,5 10,5
3 7,9 7,9 18,4

31 81,6 81,6 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
y1.4.3

6 15,8 15,8 15,8
11 28,9 28,9 44,7
21 55,3 55,3 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Profitabilitas Perusahaan 
y1.5.1

8 21,1 21,1 21,1
30 78,9 78,9 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
y1.5.2

6 15,8 15,8 15,8
32 84,2 84,2 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
y1.5.3

8 21,1 21,1 21,1
30 78,9 78,9 100,0
38 100,0 100,0

Tidak Setuju
Kurang Setuju
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Correlations 
 

Correlations

1 ,957** ,869** ,867**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,957** 1 ,840** ,746**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,869** ,840** 1 ,546*
,000 ,000 ,013

20 20 20 20
,867** ,746** ,546* 1
,000 ,000 ,013

20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kepuasan Konsumen

x1.1.1

x1.1.2

x1.1.3

Kepuasan
Konsumen x1.1.1 x1.1.2 x1.1.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 
Correlations 

 
Correlations

1 ,946** ,903** ,692**
,000 ,000 ,001

20 20 20 20
,946** 1 ,815** ,547*
,000 ,000 ,013

20 20 20 20
,903** ,815** 1 ,402
,000 ,000 ,079

20 20 20 20
,692** ,547* ,402 1
,001 ,013 ,079

20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kebutuhan Konsumen

x1.2.1

x1.2.2

x1.2.3

Kebutuhan
Konsumen x1.2.1 x1.2.2 x1.2.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 



97 

 

Correlations 
 

Correlations

1 ,922** ,922** ,842**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,922** 1 1,000** ,568**
,000 ,000 ,009

20 20 20 20
,922** 1,000** 1 ,568**
,000 ,000 ,009

20 20 20 20
,842** ,568** ,568** 1
,000 ,009 ,009

20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Kebutuhan Konsumen

x1.3.1

x1.3.2

x1.3.3

Kebutuhan
Konsumen x1.3.1 x1.3.2 x1.3.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Correlations 

 

Correlations

1 ,923** ,973** ,703**
,000 ,000 ,001

20 20 20 20
,923** 1 ,926** ,404
,000 ,000 ,077

20 20 20 20
,973** ,926** 1 ,568**
,000 ,000 ,009

20 20 20 20
,703** ,404 ,568** 1
,001 ,077 ,009

20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Memonitor
Tindakan Pesaing

x1.4.1

x1.4.2

x1.4.3

Memonitor
Tindakan
Pesaing x1.4.1 x1.4.2 x1.4.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations 
 

Correlations

1 ,966** ,992** ,992**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,966** 1 ,926** ,926**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,992** ,926** 1 1,000**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,992** ,926** 1,000** 1
,000 ,000 ,000

20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Tanggapan Terhadap
Perubahan Pesaing

x1.5.1

x1.5.2

x1.5.3

Tanggapan
Terhadap

Perubahan
Pesaing x1.5.1 x1.5.2 x1.5.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Correlations 

 
Correlations

1 ,957** ,895** ,903**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,957** 1 ,830** ,811**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,895** ,830** 1 ,652**
,000 ,000 ,002

20 20 20 20
,903** ,811** ,652** 1
,000 ,000 ,002

20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Desain Produk

x2.1.1

x2.1.2

x2.1.3

Desain
Produk x2.1.1 x2.1.2 x2.1.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations 
 

Correlations

1 ,705** ,864** ,898**
,001 ,000 ,000

20 20 20 20
,705** 1 ,312 ,418
,001 ,180 ,067

20 20 20 20
,864** ,312 1 ,811**
,000 ,180 ,000

20 20 20 20
,898** ,418 ,811** 1
,000 ,067 ,000

20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Desain Harga

x2.2.1

x2.2.2

x2.2.3

Desain Harga x2.2.1 x2.2.2 x2.2.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Correlations 

 
 

Correlations

1 ,705** ,864** ,898**
,001 ,000 ,000

20 20 20 20
,705** 1 ,312 ,418
,001 ,180 ,067

20 20 20 20
,864** ,312 1 ,811**
,000 ,180 ,000

20 20 20 20
,898** ,418 ,811** 1
,000 ,067 ,000

20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Targer Penjualan
Yang Diharapkan

y1.1.1

y1.1.2

y1.1.3

Targer
Penjualan

Yang
Diharapkan y1.1.1 y1.1.2 y1.1.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations 
 

Correlations

1 ,941** ,952**
,000 ,000

20 20 20
,941** 1 ,792**
,000 ,000

20 20 20
,952** ,792** 1
,000 ,000

20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pertumbuhan Penjualan

y1.2.1

y1.2.2

Pertumbuhan
Penjualan y1.2.1 y1.2.2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Correlations 

 

Correlations

1 ,926** ,957** ,975**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,926** 1 ,792** ,840**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,957** ,792** 1 ,954**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,975** ,840** ,954** 1
,000 ,000 ,000

20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Perluasan Pangsa Pasar

y1.3.1

y1.3.2

y1.3.3

Perluasan
Pangsa
Pasar y1.3.1 y1.3.2 y1.3.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations 
 
Correlations

1 ,966** ,848** ,957**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,966** 1 ,707** ,956**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,848** ,707** 1 ,680**
,000 ,000 ,001

20 20 20 20
,957** ,956** ,680** 1
,000 ,000 ,001

20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Peningkatan Pelanggan

y1.4.1

y1.4.2

y1.4.3

Peningkatan
Pelanggan y1.4.1 y1.4.2 y1.4.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
Correlations 

 
Correlations

1 ,985** ,921** ,985**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,985** 1 ,840** 1,000**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,921** ,840** 1 ,840**
,000 ,000 ,000

20 20 20 20
,985** 1,000** ,840** 1
,000 ,000 ,000

20 20 20 20

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Profitabilitas Perusahaan

y1.5.1

y1.5.2

y1.5.3

Profitabilitas
Perusahaan y1.5.1 y1.5.2 y1.5.3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 
 
 
 
 
 



102 

 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,876 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,2000 ,41039 20
3,1500 ,36635 20
3,1000 ,44721 20

x1.1.1
x1.1.2
x1.1.3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

6,2500 ,513 ,895 ,697
6,3000 ,642 ,735 ,852
6,3500 ,555 ,679 ,910

x1.1.1
x1.1.2
x1.1.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

9,4500 1,208 1,09904 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,812 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,7000 ,65695 20
3,7500 ,63867 20
3,8000 ,41039 20

x1.2.1
x1.2.2
x1.2.3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

7,5500 ,787 ,840 ,535
7,5000 ,895 ,741 ,659
7,4500 1,524 ,499 ,898

x1.2.1
x1.2.2
x1.2.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

11,2500 2,197 1,48235 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,847 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,8000 ,41039 20
3,8000 ,41039 20
3,6500 ,58714 20

x1.3.1
x1.3.2
x1.3.3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

7,4500 ,787 ,839 ,696
7,4500 ,787 ,839 ,696
7,6000 ,674 ,568 1,000

x1.3.1
x1.3.2
x1.3.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

11,2500 1,566 1,25132 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,845 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,7000 ,57124 20
3,6500 ,58714 20
3,8000 ,41039 20

x1.4.1
x1.4.2
x1.4.3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

7,4500 ,787 ,800 ,696
7,5000 ,684 ,921 ,554
7,3500 1,292 ,496 ,961

x1.4.1
x1.4.2
x1.4.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

11,1500 1,924 1,38697 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,983 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,7000 ,57124 20
3,6500 ,58714 20
3,6500 ,58714 20

x1.5.1
x1.5.2
x1.5.3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

7,3000 1,379 ,926 1,000
7,3500 1,292 ,982 ,961
7,3500 1,292 ,982 ,961

x1.5.1
x1.5.2
x1.5.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

11,0000 2,947 1,71679 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,904 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,6500 ,67082 20
3,6000 ,68056 20
3,5500 ,75915 20

x2.1.1
x2.1.2
x2.1.3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

7,1500 1,713 ,902 ,786
7,2000 1,853 ,773 ,892
7,2500 1,671 ,764 ,907

x2.1.1
x2.1.2
x2.1.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

10,8000 3,747 1,93581 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,755 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,7000 ,73270 20
3,5500 ,75915 20
3,6500 ,67082 20

x2.2.1
x2.2.2
x2.2.3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

7,2000 1,853 ,380 ,892
7,3500 1,397 ,654 ,588
7,2500 1,461 ,763 ,476

x2.2.1
x2.2.2
x2.2.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

10,9000 3,147 1,77408 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,755 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,7000 ,73270 20
3,5500 ,75915 20
3,6500 ,67082 20

y1.1.1
y1.1.2
y1.1.3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

7,2000 1,853 ,380 ,892
7,3500 1,397 ,654 ,588
7,2500 1,461 ,763 ,476

y1.1.1
y1.1.2
y1.1.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

10,9000 3,147 1,77408 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,881 2

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,6500 ,74516 20
3,6000 ,82078 20

y1.2.1
y1.2.2

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

3,6000 ,674 ,792 .a

3,6500 ,555 ,792 .a
y1.2.1
y1.2.2

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

The value is negative due to a negative average covariance
among items. This violates reliability model assumptions. You
may want to check item codings.

a. 

 
 

Scale Statistics

7,2500 2,197 1,48235 2
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,947 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,6000 ,82078 20
3,6500 ,74516 20
3,7000 ,73270 20

y1.3.1
y1.3.2
y1.3.3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

7,3500 2,134 ,825 ,977
7,3000 2,221 ,905 ,910
7,2500 2,197 ,945 ,881

y1.3.1
y1.3.2
y1.3.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

10,9500 4,787 2,18789 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,916 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,4500 ,75915 20
3,7000 ,65695 20
3,4000 ,75394 20

y1.4.1
y1.4.2
y1.4.3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

7,1000 1,674 ,916 ,805
6,8500 2,239 ,701 ,978
7,1500 1,713 ,896 ,823

y1.4.1
y1.4.2
y1.4.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

10,5500 4,050 2,01246 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary

20 100,0
0 ,0

20 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

,962 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3,6000 ,82078 20
3,7000 ,73270 20
3,6000 ,82078 20

y1.5.1
y1.5.2
y1.5.3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

7,3000 2,221 ,964 ,910
7,2000 2,695 ,840 1,000
7,3000 2,221 ,964 ,910

y1.5.1
y1.5.2
y1.5.3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

10,9000 5,253 2,29186 3
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Regression 
 

Descriptive Statistics

50,5000 6,10604 38
54,3421 5,81831 38
21,6579 3,62630 38

Kinerja Pemasaran
Orientasi Pasar
Inovasi Produk

Mean Std. Deviation N

 
 

Correlations

1,000 ,341 ,649
,341 1,000 -,044
,649 -,044 1,000

. ,018 ,000
,018 . ,396
,000 ,396 .

38 38 38
38 38 38
38 38 38

Kinerja Pemasaran
Orientasi Pasar
Inovasi Produk
Kinerja Pemasaran
Orientasi Pasar
Inovasi Produk
Kinerja Pemasaran
Orientasi Pasar
Inovasi Produk

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Kinerja
Pemasaran

Orientasi
Pasar

Inovasi
Produk

 
 

Variables Entered/Removedb

Inovasi Produk, Orientasi
Pasar

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Pemasaranb. 
 

 
Model Summaryb

,747a ,558 ,533 4,17396 2,147
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Inovasi Produk, Orientasi Pasara. 

Dependent Variable: Kinerja Pemasaranb. 
 

 
ANOVAb

769,732 2 384,866 22,091 ,000a

609,768 35 17,422
1379,500 37

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Inovasi Produk, Orientasi Pasara. 

Dependent Variable: Kinerja Pemasaranb. 
 

 
Coefficientsa

5,106 7,796 ,655 ,517
,389 ,118 ,371 3,295 ,002 ,998 1,002

1,120 ,189 ,665 5,913 ,000 ,998 1,002

(Constant)
Orientasi Pasar
Inovasi Produk

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Pemasarana. 
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Collinearity Diagnosticsa

2,974 1,000 ,00 ,00 ,00
,021 11,912 ,02 ,16 ,80
,005 25,170 ,98 ,84 ,20

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Orientasi

Pasar
Inovasi
Produk

Variance Proportions

Dependent Variable: Kinerja Pemasarana. 
 

 
Residuals Statisticsa

38,6784 55,3239 50,5000 4,56109 38
-2,592 1,058 ,000 1,000 38

,750 1,913 1,129 ,320 38

36,7320 55,2771 50,4528 4,68979 38
-10,15699 7,32164 ,00000 4,05958 38

-2,433 1,754 ,000 ,973 38
-2,489 1,974 ,005 1,017 38

-10,62414 9,26798 ,04723 4,44753 38
-2,704 2,063 -,008 1,052 38

,222 6,797 1,947 1,781 38
,000 ,345 ,033 ,064 38
,006 ,184 ,053 ,048 38

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Kinerja Pemasarana. 
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Charts 
 

Regression 
Standardized Residual

210-1-2-3

F
re

q
u

en
cy

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

Histogram

Dependent Variable: Kinerja Pemasaran

Mean =7.
 32E-16

Std. Dev. 
 =0.973

N =38

 
 
 

Observed Cum 
Prob

1.00.80.60.40.20.0

E
xp

ec
te

d
 C

u
m

 
P

ro
b

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

Normal P-P Plot of Regression 
Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Pemasaran

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 


