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SARI 

Maryati, Siti. 2010. Pengaruh Orientasi Pasar Dan Kualitas Produk Terhadap 
Kinerja Pemasaran Pada Industri Kecil Kerupuk Di Kota Semarang. Jurusan : 
Manajemen. Fakultas : Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
 
Kata kunci : Orientasi Pasar, Kualitas Produk dan Kinerja Pemasaran 
 

Industri kecil kerupuk terung di kota Semarang tidak lepas dari berbagai 
masalah. Salah satu dari kendala yang dihadapi adalah banyaknya pesaing dengan 
usaha yang sejenis baik dari dalam dan luar kota Semarang sehingga industri kerupuk 
Semarang kurang berkembang maksimal. Adanya tingkat persaingan yang cukup 
tinggi, maka para pengusaha kerupuk di kota Semarang berusaha untuk 
mempertahankan posisinya dan meningkatkan volume penjualan produknya dengan 
strategi-strategi pada orientasi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh orientasi pasar dan kualitas produk terhadap kinerja pemasaran pada 
industri kerupuk terung di Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha industri kecil kerupuk 
terung yang berada di kota Semarang yang jumlahnya sebanyak 24 pengusaha 
industri kerupuk terung.. Variabel dalam penelitian ini terdiri orientasi pemasaran dan 
kualitas produk sebagai variable independen serta kinerja pemasaran sebagai variable 
dependen. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda, serta uji hipotesis yang terdiri dari uji F (uji simultan) dan uji t (uji 
parsial).  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ada pengaruh yang 
signifikan antara orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran secara parsial sebesar 
1,32%, ada pengaruh yang signifikan antara kualitas produk terhadap kinerja 
pemasaran secara parsial. Sebesar 65,77%, serta ada pengaruh yang signifikan antara 
orientasi pasar dan kualitas produk terhadap kinerja pemasaran secara simultan 
sebesar 88%. 

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah 
diharapkan agar pengusaha kerupuk di kota Semarang tidak mengesampingkan minat 
dan harapan mereka mengenai produk yang diinginkan. Hal  ini dapat dilakukan 
dengan mengadakan observasi pasar untuk menggali dan mengetahui persepsi 
konsumen terhadap produk mereka. Sifat rentan rusak yang dimiliki oleh produk 
hendaknya dapat disiasati dengan baik agar produk tersebut tidak rusak sebelum 
sampai ke tangan konsumen. Salah satu caranya adalah dengan mengemas produk 
dengan kemasan yang dapat melindungi keamanan produk. Rata-rata jumlah 
penjualan produk yang ditawarkan responden cenderung stagnant dan tidak 
mengalami penambahan jumlah permintaan produk yang banyak signifikan. Hal ini 
terjadi karena pengusaha kurang proaktif dalam melakukan ekspansi produk untuk 
dapat dijangkau oleh konsumen. Oleh karena itu diharapkan pengusaha kerupuk di 
kota Semarang memperluas wilayah pemasarannya sehingga produk yang ditawarkan 
akan mampu menjangkau konsumen potensial yang selama ini belum dapat 
memanfaatkan produk yang ditawarkannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang. 

“Pemasaran yang berorientasi pada pelanggan menekankan pada 

pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan” Mc Donald & Keegan, 1999). 

Konsep tersebut menjadi tujuan dari setiap perusahaan yang berorientasi pada 

pelanggan, sebab “pelanggan yang puas akan memiliki ikatan emosional dengan 

produk atau pelayanan yang dikonsumsi dan cenderung menjadi loyal kepada 

perusahaan” (Kotler, 1997: 41). Melihat kenyataan itu, pasar harus dikelola 

dengan upaya – upaya yang sistematis agar mendapatkan keuntungan dari kinerja 

pemasaran yang baik. 

Dari banyaknya perusahaan yang berlomba untuk mencari apa yang 

diinginkan konsumen agar produknya tetap disukai, namun demikian banyak pula 

perusahaan yang terpaksa menghentikan aktivitas perusahaannya dikarenakan 

produk yang dijual di pasar kurang disukai konsumen. Hal ini bisa disebabkan 

karena perusahaan kurang memperhatikan apa yang di inginkan konsumen dan 

tidak memperhatikan inovasi produk. Akan tetapi sebaliknya banyak pula 

perusahaan yang mampu bertahan dalam persaingan pasar bersama produknya, 

dan semakin hari produksinya semakin meningkat disebabkan semakin 

bertambahnya nilai atau value yang diperoleh konsumen dari produk yang telah 

dibeli dan pemakaian produk tersebut. Orientasi pasar merupakan salah satu 

konsep dalam penemuan strategi perusahaan. Orientasi pasar telah dianggap 
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sebagai suatu tindakan yang penting bagi perusahaan apabila perusahaan ingin 

sukses dalam industrinya (Adiyatmika, 2008).  

Perusahaan dengan tingkat orientasi pasar mengenai pesaing  yang tinggi 

memiliki kinerja perusahaan yang lebih baik. Lingkungan bisnis yang berubah itu 

menuntut perusahaan semakin berorientasi pada pasar (market orientation). 

Perusahaan yang berorientasi pasar pasti akan menempatkan pelanggan di atas 

segalanya. Pelanggan diibaratkan sebagai raja yang harus dilayani dengan baik 

dan disenangkan hatinya. Perusahaan yang mengerti keinginan konsumen 

sekaligus mampu memuaskan konsumen bakal memenangkan persaingan. 

Menurut MarkPlus & Co Jacky Mussry, pengembangan orientasi pasar itu harus 

mengacu pada kualitas pelayanan agar implementasinya bisa berjalan efektif dan 

efisien. 

Dengan menerapkan orientasi pasar, maka perusahaan harus mempunyai 

produk yang berkualitas untuk mampu bersaing di pasar. (Joseph Juran, 2005:5), 

mempunyai suatu pendapat bahwa quality is fitnes for use yang bila 

diterjemahkan secara bebas. Kualitas (mutu Produk) berkaitan dengan enaknya 

barang tersebut digunakan. Artinya, bila suatu barang secara layak dan baik 

digunakan berarti barang tersebut bermutu baik. 

Mutu yang diciptakan perusahaan harus difokuskan pada konsumen dan 

evalusinya harus berbasis kepentingan konsumen. Oleh karena itu organisasi 

perusahaan harus selalu menjalani hubungan yang erat dengan para konsumennya 

untuk mengetahui keinginan mereka (konsumen) yang berkaitan dengan produk 
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yang mereka beli, sekaligus mengetahui manfaat apa yang ingin mereka peroleh 

dari produk yang mereka beli (Suryadi Prawirosentono, 2001:91).  

Produk yang berkualitas akan lebih atraktif bagi konsumen, sehingga dapat 

menimbulkan persepsi yang baik bagi konsumen terhadap produk perusahaan 

yang pada akhirnya akan meningkatkan volume penjualan. Dengan meningkatnya 

volume penjualan berarti kinerja pemasaran perusahaan akan meningkat (Menon, 

Jaworski dan Kohli, 2008:25). 

Total Quality Management (TQM) merupakan paradigma baru dalam 

menjalankan bisnis yang berupaya memaksimumkan daya saing organisasi atau 

perusahaan melalui: fokus pada kepuasan konsumen, keterlibatan seluruh 

karyawan, dan perbaikan secara berkesinambungan atas kualitas produk, jasa, 

manusia, proses dan lingkungan organisasi atau perusahaan (Krajewski, lee, dan 

Ritzman, 1999:242). 

Secara empiris implementasi TQM diakui sangat berati dalam 

menciptakan keunggulan perusahaan di seluruh dunia. Beberapa penelitian 

terdahulu telah membuktikan bahwa implementasi TQM secara efektif 

berpengaruh positif terhadap: motivasi kerja karyawan (Bey, Nimran, dan 

Kertahadi, 1998); meningkatkan kepuasan karyawan dan menurunkan minat untuk 

pindah kerja (Boselie dan Wiele, 2001); pengurangan biaya dan meningkatkan 

kinerja bisnis (Huarng dan Yao, 2002); kinerja manajerial (Laily, 2003); dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (Sularso dan Murjianto, 2004). 

Kinerja pasar (market performance) merupakan konsep untuk mengukur 

prestasi pasar suatu produk (Permadi, 1998). Strategi perusahaan pada umumnya 
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selalu diarahkan untuk menghasilkan kinerja pemasaran yang unggul. Wlaupun 

tidak ada kepastian tentang dimensi kinerja pemasaran, namun pada umumnya 

dimensi yang dipakai untuk mengukur kinerja pemasaran meliputi pertumbuhan 

penjualan, pertumbuhan pelanggan dan keberhasilan produk baru ( Ferdinand 

dalam Aditiya, 2008:4). 

Usaha kecil menengah adalah suau kegiatan bisnis atau unit usaha yang 

sederhana dan merakyat, akan tetapi disisi lain industri IKM ini dipandang kurang 

profesional dengan keahlian yang terbatas dan tradisional. Memburuknya 

perekonomian nasional yang disebabkan masalah keuangan yang dihadapi oleh 

pengusaha sebagai akibat devaluasi rupiah terhadap dolar Amerika memuncak 

dengan ditandai tingkat lonjakan krisis yang sangat besar dalam waktu yang 

sangat singkat. Kejadian tersebut mengakibatkan perekonomian Indonesia secara 

makro terpuruk dan banyak perusahaan yang bangkrut. Ketika perekonomian 

Indonesia dihadapkan kepada krisis yang multidimensi, industri kecil menengah 

(UKM) tetap bertahan dan mampu berperan untuk melaksanakan fungsinya baik 

dalam memproduksi barang dan jasa ditengah kondisi usaha besar tidak mampu 

mempertahankan eksistensinya. 

Di Jawa Tengah, UKM mempunyai peranan yang sangat strategis. 

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) (1999) di Jawa Tengah sektor industri 

dan perdagangan merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan yang 

mempunyai peranan dominan (sekitar 98%) adalah UKM, termasuk dalam 

mendukung pertumbuhan produk domestik bruto (PDRB). Jadi keberadaan 

industri kecil atau UKM di Jateng masih cukup besar dan profesional untuk 
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dikembangkan, apalagi jumlah UKM di Jawa Tengah cukup besar dengan 

penyerapan tenaga kerja yang tinggi yaitu 26,6% dari seluruh tenaga kerja UKM 

Indonesia.  

Pengembangan usaha kecil menengah dengan langkah strategis dalam 

meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian 

besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyedia lapangan kerja dan 

mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan semakin disadari menjadi suatu 

kebutuhan, mengingat situasi dan kondisi yang sering kali berubah tanpa 

diprediksi sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan Vanany dalam Aditiya 

(2008:5) pada industri manufacturing kecil dan menengah (IMKM) di Jatim 

menunjukan bahwa penerapan strategi pemasaran yang tepat akan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Namun demikian disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil 

menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, 

manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. 

Lemahnya kemampuan manjerial dan sumber daya manusia mengakibatkan 

pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih 

spesifik, ada beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi peungusaha kecil 

(Kuncoro dalam Diswandi, 2008:8). Pertama, kelemahan dalam memperoleh 

peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur 

permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber 

permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya 

manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil. 
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Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling 

mematikan, tidak hanya dipasar domestik terhadap produk-produk yang berasal 

dari industri besar dan menengah, tetapi juga dari pasar ekspor. Keenam, 

pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya 

kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil. 

Industri Kecil dan Menengah (IKM) di kota Semarang menurut data Dinas 

perindustrian dan Perdagangan dan Koprasi ( Dinas Perindagkop ) Kota Semarang 

tahun 2008 terdapat 1 sentra industri kerupuk terung dan beberapa industri 

kerupuk terung lainya berdiri sendiri dan terbagi di setiap kawasan kota 

Semarang. Industri kerupuk terung termasuk dalam komoditas unggulan pada 

tahun 1994 IKM kota Semarang. Di kota Semarang ada 65 pabrik yang berdiri 

dalam kota Semarang (Akta Pernyataan Bersama, 1994:1). Di kota Semarang 

hanya ada satu sentra pengrajin kerupuk terung yaitu di daerah Semarang Barat, 

dan pengerajin kerupuk terung lainnya  berdiri sendiri, yaitu: pada daerah 

Semarang Selatan pengrajin, Semarang Utara, Semarang Timur, dan yang menjadi 

objek penelitian adalah industri kecil kerupuk terung di kota Semarang. 

Seperti pada industri kecil lainnya, industri kecil kerupuk terung di kota 

Semarang juga tidak lepas dari berbagai masalah. Salah satu dari kendala yang 

dihadapi adalah banyaknya pesaing dengan usaha yang sejenis baik dari dalam 

dan luar kota Semarang seperti dari Purwodadi, Magelang, Sidoarjo. Terutama 

dari luar kota Semarang sendiri dan dalam kota Semarang sendiri yang telah lebih 

berkembang industri kerupuknya, harus bersaing karena hampir jenis produk 
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kerupuk sekarang ini malah didominasi dari luar kota Semarang dan industri dari 

dalam kota Semarang yang telah berkembang. 

Jumlah pengerajin kerupuk di semarang berkurang setelah terjadinya krisis 

moneter. Pada tahun 1994 yang tercatat pada Akta Pernyataan Bersama dalam 

Wadah Persatuan Pengerajin Kerupuk Kota Semarang, terdapat 65 pengerajin 

kerupuk di kota Semarang, yang tesebar pada daerah Semarang Selatan, Semarang 

Utara, Semarang Timur dan terbanyak jumlah pengerajin kerupuk yang terkumpul 

pada daerah Semarang Barat sebagai satu-satunya sentra kerupuk yang ada pada 

kota Semarang. Para pengerajin kerupuk di kota Semarang banyak yang 

mengalami kebangkrutan dan produknya kalah bersaing oleh produk –produk 

sejenis dari pengerajin kerupuk yang berasal dari luar kota Semarang dan dalam 

Kota Semarang. 

Dengan adanya tingkat persaingan yang cukup tinggi, maka para 

pengusaha kerupuk di kota Semarang berusaha untuk mempertahankan posisinya 

dan meningkatkan volume penjualan produknya dengan strategi-strategi pada 

orientasi pasar Industri kecil kerupuk di kota Semarang berusaha memenuhi dan 

menciptakan produk sesuai dengan permintaan dan harapan konsumen sehingga 

konsumen merasa loyal, sebagian besar pengusaha kerupuk di kota Semarang 

selalu berusaha memproduksi kerupuk terung sesuai ciri khas kerupuk terung 

dengan label tersendiri. 

Industri kecil kerupuk di kota Semarang juga berusaha memenuhi kualitas 

produk dalam menciptakan produknya para pengerajin selalu menjaga kualitas 



8 

 

mulai bahan baku yang akan dipakai dan diproduksi sesuai dengan takaran atau 

standar yang telah dipakai pada setiap industri kerupuk.  

Meskipun demikian, penjualan kerupuk pada industri kecil kerupuk terung 

di kota Semarang dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 mengalami 

penurunan yang terlihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Penjualan Pada Industri Kecil Kerupuk Terung 

Tahun Rata-rata Penjualan 

2007 45-63 ton 

2008 16-26 ton 

2009 12-23 ton 

 Sumber: Data Primer , Sentra Kerupuk Terung Semarang Barat, 2009 

Kenyataan diatas menunjukan bahwa pemilik usaha kerupuk terung di kota 

Semarang mengalami penyusutan junlah unit usaha dan kesulitan dalam 

menghadapai persaingan dari dalam dan luar kota Semarang, para pemilik usaha 

kerupuk terung kurang memaksimalkan peluang pasar. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka menarik untuk diadakan suatu 

penelitian dengan judul: ”Pengaruh Orientasi Pasar, dan Kualitas Produk, 

Terhadap Kinerja Pemasaran Pada Industri Kerupuk Terung Di Kota 

Semarang”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Industri kecil kerupuk terung di kota Semarang mengalami kesulitan 

dalam bersaing dari produk yang berasal dari industri yang telah berkembang, 

kurang mengembangkan unit usaha, dan kurang mengembangkan pangsa pasar 
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yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan terjadinya penurunan penjualan pada setiap 

unit usaha kerupuk terung, penyusutan jumlah unit usaha kerupuk terung dari 

tahun ke tahun dan hal ini berdampak pada kinerja pemasaran perusahaan, 

sehingga pertanyaan peneliti yang diajukan adalah: 

1. Adakah pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran pada industri 

kecil kerupuk terung di kota Semarang ? 

2. Adakah pengaruh kualitas produk terhadap kinerja pemasaran pada 

industri kecil kerupuk terung di kota Semarang ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja 

pemasaran . 

2. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kualitas produk terhadap kinerja 

pemasaran . 

3. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang paling dominan diantara 

orientasi pasar, dan kualitas produk secara simultan terhadap kinerja 

pemasaran. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat 

diantaranya: 

a. Manfaat Teoritis  
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1. Bagi peneliti, untuk mendapatkan pengalaman dan melatih diri dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh. 

2. Bagi pembaca, untuk menambah informasi sumbangan pemikiran 

dan bahan kajian dalam penelitian. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi para pengusaha 

industri kecil sebagai sumber informasi pemasaran dalam perencanaan bisnis 

dan merumuskan strategi pemasarannya, untuk mencapai kinerja perusahaan 

yang optimal.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Industri Kecil 

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 

memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 

1995. Kriteria usaha kecil tersebut adalah sebagai berikut :  

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1000.000.000,- (satu 

milyar rupiah). 

c. Milik warga negara Indonesia. 

d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 

yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung 

dengan usaha menengah atau usaha besar. 

e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau 

badan usaha yang yang berbadan hukumtermasuk koprasi hukum, atau 

badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. 

Kriteria sebagaimana dimaksud dalam point a dan b diatas, nilai 

nominalnya dapat di ubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. Industri kecil mencakup semua perusahaan 
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atau melakukan kegiatan mengubah barang dasar atau barang setengah jadi atau 

barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Menurut 

BPS, industri kecil adalah industri yang menggunakan tenaga kerja antara 5-19 

orang. Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendefinisikan industri kecil 

adalah suatu kegiatan usaha industri yang memiliki nilai investasi samapai dengan 

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 

254/MPP/Kep/1997). Departemen Koperasi menggolongkan pengusaha kecil 

berdasarkan kriteria yaitu omset usaha tidak lebih dari dua milyar rupiah dan 

kekayaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) tidak lebih dari 600 juta rupiah 

(Rejekiningsih dalam Aditiya 2008: 13) 

Dari sekian banyaknya definisi mengenai industri kecil, namun industri 

kecil mempunyai karateristik tersendiri dan hampir seragam seperti : teknologi 

yang dipakai masih tradisional dan sistem keuangannya yang masih sederhana ( 

Kuncoro, 1997). 

 

2.2 Orientasi Pasar 

Menurut Narver dan Slater dalam Aditiya (2008:13), orientasi pasar 

merupakan budaya organisasi yang efektif dan efisien yntuk menciptakan perilaku 

yang dibutuhkan untuk menciptakan ”superior value” (nilai lebih) bagi pembeli 

dan ”superior perfomance” (penampilan lebih) bagi perusahaan, sehingga 

didesain sebuah perusahaan yang berorientasi pasar sebagai suatu faktor 

signifikan dalam mencapai kinerja perusahaan yang superior. 
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Adapun Narver & Slater (1990:21) menyatakan bahwa orientasi pasar 

terdiri atas tiga komponen perilaku yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, 

koordinasi antar interfungsional dan dari dua kriteria tersebut pengambilan 

keputusan tersebut fokus jangka panjang kemampuan laba atau profitabilitas. 

Kohli dan Jaworski dalam Indriyati Sudirman (2003:12) orientasi 

pelanggan dan pesaing meliputi seluruh aktivitas dalam upaya perolehan 

informasi mengenai pelanggan dan pesaing pada pasar sasaran. Selanjutnya 

informasi tersebut di sosialisasikan ke seluruh organisasi atau perusahaan. 

Koordinasi interfungsional berbasis pada informasi yang diperoleh dari pesaing 

dan pelanggan mencerminkan upaya terkoordinir dari seluruh organisasi untuk 

menyajikan nilai unggul bagi pelanggan.  

Mavondo & Farell (2000) dalam Indriyati Sudirman (2003:12) 

menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara definisi orientasi pasar dari Kohli 

& Jaworski (1990), yaitu: keduanya menitikberatkan pada pelanggan dan fokus 

pada peran pelanggan dalam manifestasi orientasi pasar, keduanya mengandung 

orientasi eksternal, keduanya menyadari pentingnya respon pada tingkat 

organisasi atau perusahaan dan disadari bahwa kepentingan stakeholder atau 

kekuatan lainya membentuk keinginan dan ekspetasi pelanggan.  

Selanjutnya Narver dan Slater (1990) dalam Tini Riza (2005), berpendapat 

bahwa orientasi pasar dari suatu organisasi melibatkan tiga komponen perilaku, 

yaitu orientasi pelanggan (costumer orientation), Orientasi pesaing (competitor  

orientation), dan dua kriteria keputusan, fokus jangka panjang (longterm focus 

interfunctional coordination) dan profitabilitas ( profitability). 
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Ada lima pendekatan tentang market orientation. Pendekatan pertama 

berasal dari Shapiro (1988) yang mendefinisikan organisasi yang didorong oleh 

pasar (market driven organization) sebagai organisasi yang memiliki tiga 

karakteristik kritikal, yaitu (1) Informasi tentang semua pengaruh pembelian 

penting yang menembus setiap fungsi dalam perusahaan; (2) Keputusan strategis 

dan taktis dibuat secara lintas fungsi dan lintas divisi; (3) Divisi-divisi dan fungsi-

fungsi membuat keputusan yang dikoordinasikan dengan baik dan 

mengeksekusikannya dengan penuh komitmen. 

Pendekatan kedua berasal dari Narver dan Slater (1990) yang berpendapat 

bahwa market orientation dari suatu organisasi melibatkan tiga komponen 

perilaku, yaitu customer orientation, competitor orientation dan interfunctional 

coordination dan dua kriteria keputusan, longterm focus dan profitability. 

Pendekatan ketiga berasal dari Kohli dan Jaworski (1990) yang 

mendefinisikan market orientation sebagai upaya organisasi yang secara luas 

melakukan market intelligence berkenaan dengan kebutuhan pelanggan saat ini 

dan yang akan datang, penyebaran intelligence sepanjang departemen dan 

kemampuan seluruh organisasi memberikan respon terhadap market intelligence. 

Pendekatan keempat berasal dari Ruekert (1992) yang mendefinisikan 

tingkat market orientation dalam sebuah unit bisnis sebagai tingkat yang mana 

unit bisnis mendapatkan dan menggunakan informasi dari pelanggan, membangun 

strategi yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan dan menerapkan strategi yang 

responsif terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. 
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Pendekatan kelima berasal dari Deshpande, Farley dan Webster (1993) 

yang berpendapat bahwa antara istilah market orientation dan customer 

orientation adalah sinonim. Mereka mendefinisikan customer orientation sebagai 

sekumpulan kepercayaan (beliefs) yang meletakkan kepentingan pelanggan pada 

urutan yang pertama, sementara tidak meniadakan stakeholder yang lain seperti 

pemilik, manajer dan karyawan agar dapat membangun perusahaan yang 

profitable dalam jangka panjang. 

Dari kelima definisi di atas, Day menyimpulkan bahwasanya market 

orientation menggambarkan suatu kemampuan superior dalam memahami dan 

memuaskan konsumen (Day, 1994). Gambaran prinsipnya adalah sebagai berikut: 

1. Sekumpulan kepercayaan (beliefs) yang meletakkan kepentingan 

konsumen pada urutan yang pertama (Deshpande, Farley, dan Webster, 

1993). 

2. Kemampuan organisasi untuk menghasilkan, menyebarluaskan dan 

menggunakan informasi superior tentang pelanggan dan pesaing (Kohli 

dan Jaworski, 1990) 

3. Aplikasi yang terkoordinir dari sumber daya antar fungsi untuk penciptaan 

nilai pelanggan yang superior (Narver dan Slater, 1990; Shapiro, 1988). 

Penelitian tentang market orientation pertama kali dilakukan oleh Narver dan 

Slater (1990). Mereka meneliti dampak market orientation pada kemampulabaan 

bisnis. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah adanya pengaruh 

positif market orientation pada Return on Asset (ROA), tingkat retensi pelanggan dan 

kemampuan dalam menciptakan hambatan masuk industri. 
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Penelitian kedua dilakukan oleh Ruekert (1992). Ruekert, dalam 

penelitiannya membuktikan bahwa ada hubungan yang positif antara market 

orientation dengan kinerja keuangan jangka panjang. Sementara itu pada tahun 

1993, Jaworski dan Kohli mencoba meneliti konsekuensi-konsekuensi yang 

mungkin timbul dari adanya market orientation dalam suatu perusahaan. Jaworski 

dan Kohli berhasil membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari market 

orientation pada kinerja, komitmen organisasional dan semangat corps. 

Market orientation bersama-sama dengan budaya organisasi dan 

kemampuan berinovasi ternyata berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Hal tersebut didasarkan pada penelitian yang dilakukan Deshpande, Farley, dan 

Webster (1993). Sebaliknya, berdasarkan penelitian dari Kwaku Atuahene-Gima 

(1996) diketahui bahwa manajemen dapat mempengaruhi keefektifan aktivitas 

inovasi perusahaan melalui pengadopsian market orientation. Sementara itu pada 

tahun 1994, Siguaw, Brown, dan Widing membuktikan bahwa market orientation 

dari suatu perusahaan berpengaruh signifikan terhadap sikap kerja dan orientasi 

pelanggan dari para wiraniaga. 

Pengaruh positif dari market orientation terhadap kinerja secara 

keseluruhan, keberhasilan produk baru, dan perubahan relatif dalam pangsa pasar 

juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Baker dan Sinkula (1999). 

Namun demikian, pengaruh positif market orientation tersebut harus disertai 

dengan adanya kemampuan belajar yang tinggi. Dengan kata lain, kualitas dari 

perilaku yang berorientasi pasar akan meningkat apabila anggota organisasi 
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meningkatkan orientasi belajar yang pada akhirnya akan berdampak pada 

meningkatnya kinerja, keberhasilan produk baru, dan pangsa pasar. 

 

2.3 Orientasi Pelanggan 

Narver & Slater (1990:21) menyatakan bahwa orientasi pasar terdiri atas 

tiga komponen perilaku yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, koordinasi 

antar interfungsional dan dari dua kriteria tersebut pengambilan keputusan 

tersebut fokus jangka panjang kemampuan laba atau profitabilitas. 

Menurut Dawes (2000) suatu perusahaan dikataka berorientasi pasar 

apabila perusahaan trsebut memiliki costumer orientation dan market information 

sharing. Costumer orientation didefinisikan sebagai kegiatan yang didesain untuk 

memahami target buyer, sehingga perusahaan dapat menciptakan superior value 

bagi mereka atau pelanggan (Narver dan Slater, 1990). 

 Kinerja pemasaran merupakan salah satu aspek dalam menentukan kinerja 

bisnis. Suatu perusahaan dapat meningkat apabila mampu memilih dan 

mengimplementasikan pendekatan yang tepat. Kinerja pemasaran , salah satu 

diantaranya adalah teori Balakrishnan bahwa dengan berorientasi pelanggan dan 

pesaing maka suatu perusahaan akan dapat meningkatkan kinerjanya. Berorientasi 

terhadap pelanggan dan pesaing adalah salah satu metode yang dapat digunakan 

apabila perusahaan ingin unggul dalam persaingan (Craven, 2003;6, Gendut 

Sukarno).  

Terpenuhinya kebutuhan dan keinginan pelanggan membuat pelanggan 

akan puas dan kembali bertransaksi dengan perusahaan serta memberikan saran 
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kepada konsumen lain untuk melakukan hal yang sama. ”costumer retention” akan 

meningkat pada saat kepuasan konsumen meningkat. Seorang konsumen yang puas 

akan menjadi loyal dalam waktu yang lama dan melakukan pembelian berulang” 

(Kotler, 2004). Pemasaran juga mencakup kepuasan atas kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Tugas dari segala jenis bisnis adalah menyerahkan nilai pelanggan untuk 

mendapatkan laba. Heins (2000) mengatakan bahwa konsep pemasaran telah 

dilakukan dasar-dasarnya, oleh Adam Smith pada sekitar tahun 1700.  

Dalam tulisannya Adam Smith mendiskusikan pentingnya menyediakan 

pelanggan sebagai fokus dari bisnis. Porter (1985) mengatakan bahwa dasar dari 

kesuksesan jangka panjang bisnis adalah sustainble competitive advatage terjadi 

ketika sebuah bisnis mampu memberikan superior value pada pelanggannya 

secara konsisten. Dan menurut Narvel dan Slater, 1990) mendefinisikan sebagai 

budaya organisasi yang mengembangkan perilaku untuk selalu menciptakan 

superior value bagi pelanggan. 

Menurut Schiffman dan Kanuk (2008:19), ”Cosumer satisfaction is tha 

individuals’s perception of the perfomance of the product or service in relation to 

his or her expectations.” Maksudnya, kepuasan pelanggan adalah persepsi 

pelangaan atas kinerja produk/ pelayanan dalam hubungan memenuhi harapan 

yang dimiliki.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kotler (2003) memberikan definisi, 

”Costumer satisfaction is a person’s feeling of pleasure or disappoitntment 

resulting from comparing a product’s perceived performance (or outcome ) 

inrelation to his or her expectations.” Maksudnya, kepuasan adalah persaan 
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senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan antara kinerja suatu 

produk/ pelayanan yang dirasakan dengan yang diharapkan. Jadi, kepuasan 

pelanggan adalah persepsi seseorang atas kinerja (performance) produk/ 

pelayanan dibandingkan dengan harapan (expectation) yang dimiliki. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perbandingan antara 

kinerja dan harapan (expectation). 

Kinerja adalah realitas atau sesuatu yang diterima pelanggan dari 

perusahaan, sedangkan harapan pelanggan adalah ”beliefs about product and 

service delivery that function as standards of reference points againts which 

perfomance is judge” (Zeithaml & Bitner, (2003:20). Maksudnya, harapan 

pelanggan merupakan keyakinan pelanggan mengenai manfaat dari produk/ 

pelayanan, yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja produk yang 

hendak dikonsumsi. 

 

2.4 Orientasi Pesaing. 

Orientasi pesaing (competitor orientation) diartikan sebagai pemahaman 

akan kekuatan dan kelemahan jangka pendek dan kapabilitas dari strategi jangka 

panjang dari pesaing-pesaing yang ada maupun pesaing  potensial (Narver dan 

Slater, 1990) dalam Aditiya (2008:16). Untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan mengembangkan 

kapabilitas ataupun kompetensi perusahaan ( Tambunan, 2001:106). Keunggulan 

bersaing berkaitan dengan cara bagaimana perusahaan memilih dan benar-benar 

dapat melaksanakan strategi generik kedalan praktik (porter, 1994). 
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Sumber keunggulan bersaing dapat ditemukan dari kemampuan 

manajemen dalam menggali kompetensi bidang-bidang fungsional perusahaan 

yaitu kompetensi bidang pemasaran, pengembangan dan desain produk serta 

produksi (Porter, 1994; Heene & Sanches, 1997). Hayes dan Wheelwright (1984) 

berpendapat bahwa kemampuan manufaktur dapat memeinkan peranan utama 

dalam membantu bisnis mencapai suatu keunggulan bersaing (competitive 

advantage ) yang diinginkan, selain itu manufaktur juga dapat menjadi suatu 

senjata bersaing (competitive weapon).  

Secara prinsip costumer orientation dan competitor orientation merupakan 

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

konsep orientasi pasar (Wahyono, 2002:26). Dalam kenyataan, orientasi 

pelanggan sering kurang mampu dijadikan strategi memenangkan persaingan 

bisnis sebab perusahaan cenderung hanya bersifat reaktif terhadap permasalahan 

bisnisnya (Day & Wesley dalam Wahyono, 2002:26). Oleh karena itu perlu 

keseimbangan dalam menjalankan kedua orientasi ini agar disatu sisi mampu 

meningkatkan persaingan dan disisi lain tetap memuaskan pelanggan. 

 

2.5 Koordinasi Antar Fungsi 

Koordinasi antar fungsi (interfunctional coordination) yaitu koordinasi 

antara fungsi yang ada pada perusahaan untuk menunjang terwujudnya suatu nilai 

pelanggan superior. Dimensi yang digunakan Kotler dalam Agus Nursikuswagus 

(2004:2) adalah sebagai berikut: 
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a. Pemasaran dengan melihat company reputation yaitu tingkat reputasi 

terhadap pasar yang sudah berjalan. 

b. Keuangan (finance) seperti cost atau availability of capital yaitu 

kemampuan keuangan perusahaan atau sumber modal yang dimiliki. 

c. Produksi seperti facilities yaitu kemampuan penyediaan fasilitas 

perusahaan untuk pembuatan produk, lahan dll. 

d. Organisasi (organization) seperti kemampuan visi dan kepemimpinan, 

dedycated employees yaitu bagaimana kemampuan dedikasi karyawan 

terhadap perusahaan. 

Koordinasi antar fungsi dalam perusahaan sebagi sebuah upaya misalnya 

untuk saling membagi informasi mengenai pelanggan dan pesaing kepada semua 

fungsi sehingga mereka dapat memiliki pengtahuan yang sama mengenai 

pelanggan dan karena itu dapat secara lebih baik dalam menghadapi persaingan 

yang berkembang dari waktu ke waktu (Ferdinand, 2008:18). 

Narver dan Slater (1990:22) mengemukakan bahwa syarat agar koordinasi 

antar fungsi dapat berjalan efektif adalah adanya daya tanggap dan sensitivitas 

dari setiap departemen terhadap kebutuhan departemen-departemen lain dalam 

suatu perusahaan. 

Koordinasi dan kerja sama antar fungsi yang efektif diharapkan mampu 

menggerakan partisipasi secara efektif masing-masing bidang untuk mencapai 

yujuan umum perusahaan (Wahyono:2002:27) 

Kohli dan Jaworski dalam Wahyono (2002:26) mengatakan bahwa 

koordinasi antar fungsi menjasi sangat penting bagi kelangsungan perusahaan 
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yangingin memberikan kepuasan pada pelangggan sekaligus memenangkan 

persaingan dengan cara mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada dalam 

perusahaan secara cermat. Langkah ini sekaligus merupakan kemampuan 

perusahaan umpan balik dari pelanggan, merespondan memberikan pelayanan 

yang lebih prima dikemudian hari. 

Berdasarkan definisi diatasdapat disimpulkan bahwa koordinasi antar 

fungsi sangat diperlukan dalam usaha memberikan tanggapan kepada pelanggan. 

Berdasarkan hal tersebut, orientasi pasar dipandang sebagai sebuah budaya 

perusahaan yang meliputi orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan koordinasi 

antar fungsi. 

 

2.6 Kualitas Produk 

Kualitas suatu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen berhubungan 

dengan kepuasan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang 

bersangkutan. Bila puas, kualitasnya baik tetapi bila tidak puas berarti 

kualitasnya jelek. Menurut James Garvin (dalam Gasperz, 2000) ada  delapan 

dimensi kualitas produk yang dirumuskan. Kedelapan dimensi kualitas produk 

tersebut  adalah sebagai berikut: 

a. Kinerja (perfomance) berkaitan dengan aspek fungsional dari produk 

itu dan merupakan karateristik utama yang dipertimbangkan pelanggan 

ketika membeli suatu produk. 

b. Feature,  merupakan aspek kedua dari perfomasi yang menambah 

fungsi dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. 



23 

 

c. Keadaan (rebility) berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan 

suatu produk melaksanakan fungsinya secara berhasil dalam waktu 

periode tertentudibawah kondisi tertentu. 

d. Konformasi (conformance) berkaitan dengan tingkat kesesuaian 

produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan 

keinginan pelanggan. 

e. Durability merupakan ukuran masa pakai suatu produk. 

f. Kemampuan Pelayanan (service ability) merupakan karateristik yang 

berkaitan dengan kecepatan, keramahan, kesopanan, kompentensi, 

kemudahan dalam menggunakan reparasi, penanganan keluhan yang 

memuaskan. 

g. Estetika (aesthetica) merupakan karateristik yang bersifat subjektif 

sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari dari 

prefernsi atau pilihan individual. 

h. Kualitas yang dirasakan (perceived quality) bersifat subjektif, 

berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam mengkonsumsi produk 

tersebut. 

ISO dalam Winnie Septiani dan Marimin (2008:4) bahwa : TQM adalah 

pendekatan manajemen pada suatu organisasi, berfokus pada kualitas dan 

didasarkan atas partisipasi dari keseluruhan sumber daya manusia dan 

ditunjukan pada kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan dan 

memberikan manfaat pada anggota organisasi (sumber daya manusianya) dan 

masyarakat. 
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Menurut Kotler, dan Amstrong (1996: 279) ”Point of view, quality should 

be mesured by buyer perception” yang berarti ditinjau dan sudut pandang 

pemasaran bahwa kualitas produk diukur dari persepsi atau penilaian konsumen, 

penilaian konsumen terhadap suatu produk dapat diukur melalui pendapat yang 

diberikan konsumen terhadap kualitas atau ciri-ciri produknya. Konsumen akan 

memberikan penilaian yang positif bila ada produk yang lebih menonjol 

dibandingkan yang lain. 

Paradigma TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha 

yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan 

terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya (Tjiptono & 

Diana 2001:4). 

1. TQM hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristik sebagai 

berikut:  

2. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. 

3. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. 

4. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah. 

5. Memiliki komitmen jangka panjang. 

6. Membutuhkan kerjasama tim (teamwork) 

7. Memperbaiki proses secara berkesinambungan. 

8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.  

9. Memberikan kebebasan yang terkendali. 

10. Memiliki kesatuan tujuan. 
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11. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan (Tjiptono & Diana, 

2001). 

Perusahaan atau organisasi yang ingin mengikuti persaingan atau bersaing 

untuk meraih laba atau manfaat tidak ada jalan lain kecuali harus menerapkan 

total uality management, selanjutnya Philip Kotler (1994) mengatakan ”Qualitiy 

is our assurance of costomer allegiance, our strongest defence against forengin 

competition and the only path to sustair growth and earnings” . 

Berdasarkan beberapa pendapat yang ada dapat diambil suatu arti bahwa 

kualitas produk adalah suatu keadaan yang menyeluruh dari fungsi utama dan 

fitur-fitur suatu produk yang sengaja diciptakan sedemikian rupa untuk 

memuaskan kebutuhan yang minimal sesuai harapan konsumen sesuai dengan 

nilai uang yang telah dikeluarkan oleh konsumen. 

 

2.7 Kinerja Pemasaran. 

Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian prestasi perusahaan yang 

diukur dalam bentuk hasil-hasil kerja atau perfomance outcome (Setiyawan, 

2003). 

Kinerja pasar (market performance) merupakan konsep untuk mengukur 

prestasi pasar suatu produk (Permadi, 1998). Setiap perusahaan berkepentingan untuk 

mengetahui prestasi pasar dari produk-produknya, sebagai cermin dari keberhasilan 

usahanya di dunia persaingan bisnis. Salah satu variabel kinerja pasar, menurut 

Kotabe dkk (1990) adalah porsi pasar (market share) yang membandingkan antara 

volume penjualan perusahaan dengan volume penjualan industri. 



26 

 

Menurut Voss (2000) lebih jauh mendefinisikan kinerja pasar sebagai 

usaha pengukuran tingkat kinerja yang meliputi jumlah penjualan, jumlah 

pelanggan, keuntungan dan pertumbuhan penjualan. Sedangkan Keats et al (1988) 

menyatakan bahwa kinerja pasar merupakan kemampuan organisasi 

mentransformasi diri dalam menghadapi tantangan lingkungan dengan perspektif 

jangka panjang. Sedangkan menurut Pelham (1997) kinerja pasar salah satunya 

akan tergantung pada efektivitas outlet. Efektivitas outlet meliputi tiga hal yaitu 

(1) Kualitas dari suatu produk, (2) Keberhasilan produk baru dan (3) Selalu 

mempertahankan pelanggan. 

Definisi sistem penilaian kenerja pemasaran adalah cara sistematik untuk 

mengevaluasi inputan, output, transformasi dan produktifitas dalam operasi 

manufaktur ataupun operasi non manufaktur (Kurniawan, 1985). 

Dalam Bhargava, Dubelaar dan Ramaswami (1994), Clark (2000), serta 

Slater dan Narver (1997) menyarankan 3 kriteria kinerja yaitu : efektivitas, 

efisiensi dan adaptabilitas. Tiga kriteria pada kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Efektivitas didefinisikan oleh Clark (2000) dan Slater dan Narver (1997) 

sebagai keberhasilan produk dan program-program yang dijalankan 

perusahaan dibandingkan para pesaingnya. Keberhasilan perusahaan 

dibandingkan pesaing dikenal sebagai tujuan umum yang ingin dicapai 

oleh perusahaan. Bhargava, Dubelaar dan Ramaswami (1994) 

menyarankan untuk memakai pertumbuhan porsi pasar sebagai cara untuk 

mengukur efektivitas mengingat pertumbuhan porsi pasar merefleksikan 

kemampuan perusahaan untuk meraih skala efisiensi dan mencapai 
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kekuatan pasar (market power). Di samping itu, pertumbuhan porsi pasar 

berhubungan erat dengan kemampulabaan (profitabilitas). 

2. Efisiensi diterjemahkan sebagai hasil program-program bisnis yang 

dijalankan perusahaan dalam kaitannya dengan jumlah sumberdaya yang 

digunakan untuk program-program bisnis tersebut (Clark, 2000; Slater dan 

Narver, 1997). Clark (2000) menekankan pentingnya membandingkan 

produktivitas pemasaran suatu perusahaan dengan produktivitas pesaing 

karena produktivitas yang dicapai tidak akan berarti apa-apa apabila 

produktivitas pesaing ternyata lebih baik. 

3. Adaptabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk merespon 

perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Hal ini dicerminkan oleh 

keberhasilan produk yang baru diintrodusir oleh perusahaan (Slater dan 

Narver, 1997). Semakin banyak produk baru yang berhasil di pasar 

menunjukkan daya adaptivitas yang tinggi dari perusahaan karena telah 

mampu merespon pasar melalui strategi yang dijalankannya.  

Menon dalam Aditiya  (2008:30) menyatakan bahwa kualitas kinerja 

pemasaran yang ditunjang oleh pemahaman terhadap konsumen dan keunggulan 

produk baru merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesuksesan 

produk baru yang berhubungan dengan penciptaan superior value bagi konsumen. 

Terciptanya superior value bagi kunsumen merupakan batu loncatan bagi suatu 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja pemasarannya. 

Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi pemasaran 

suatu produk. Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasi pasar dari 
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produk-produknya sebagai cermin keberhasilan usahanya dalam persaingan bisnis. 

Kinerja pemasaran memiliki variabel-variabel tertentu dan dari variabel tersebut 

diperlukan sarana pengukuran, tanpa itu kinerja pemasaran tidak dapat diukur. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran  

Orientasi pasar adalah sebuah budaya perusahaan yang menempatkan 

pasar sebagai kunci kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karenanya dalam 

rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan perusahaan ditengah 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 dihasilkan memberu kepuasan bagi perusahaan. 

Selain berorientasi pasar, untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan dan 

meningkatkan kinerja pemasaran maka perusahaan juga harus memperhatikan 

bagaimana kualitas produk yang dihasilkan serta menyusun strategi 

pemasarannya. Kualitas produk merupakan tingkat keunggulan yang dimiliki 

olehh suatu produk sehingga dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Produk 

yang berkualitas akan lebih atraktif bagi konsumen, bahkan akhirnya dapat 

meningkatkan volumen penjualan. Dengan meningkatnya volume penjualan maka 

kinerja pemasaran suatu perusahaan juga akan meningkat.  

Hubungan antara variabel orientasi pasar dan kualitas produk dalam 

pengaruhnya terhadap kinerja pemasaran dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut: 
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Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran. 

 

2.9 Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, yang bertujuan mengarahkan dan memberikan pedoman dalam pokok 

permasalahan serta tujuan penelitian. Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka 

dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H1   :  Ada pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran pada Industri 

Kecil Kerupuk Terung di. Kota Semarang . 

H2   :  Ada pengaruh kualitas produk terhadap kinerja pemasaran pada 

Industri Kecil Kerupuk Terung di. Kota Semarang . 

H3 : Ada pengaruh orientasi pasar dan kualitas produk terhadap kinerja 

pemasaran pada Industri Kecil Kerupuk Terung di. Kota Semarang . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian  

Valriabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis, variabel 

didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau subyek yang mempunyai “variasi” 

antara satu orang dengan orang lain atau objek dengan objek yang lain (Hatch dan 

Farhady, 1981). Pada umumnya, variabel dibedakan kedalam dua jenis yaitu 

variabel bebas  (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). 

Berdasarkan teori diatas, maka identifikasi dan definisi variabel-variabel 

dalam penelitian ini adalah: 

3.1.1 Variabel Bebas (Independent Variabel). 

1. Orientasi Pasar (X1) 

Orientasi pasar adalah orientasi pasar sebagai budaya organisasi yang 

mengembangkan perilaku untuk meciptakan superior value bagi 

pelanggan (Narver dan Slater, 1990). 

Dalam penelitian ini, orientasi pasar dapat dilihat dari tiga indikator 

sebagai berikut: 

1. Orientasi pelanggan. 

2. Orientasi pesaing 

3. Koordinasi antar fungsi 
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2. Kualitas Produk (X2) 

Kualitas produk adalah sebuah produk untuk menjalankan fungsinya 

(Kotler, 2002). 

Indikator yang digunakan dalam variabel ini menurut Garfin (1987) 

dalam Sparks dan Legault (1993:17) adalah: 

1. Keistimewaan tatambahan  

2. Kesesuaian produk dengan harapan Pelanggan  

3. Daya tahan produk  (durability) 

4. Estetika (aesthetics) 

3.1.2 Variabel Terkait (Dependent Variable) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja pemasaran (Y). 

Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi perusahaan 

dalam pasar tehadap suatu produk (Permadi, 1998:70) dalam penelitian ini 

dilihat dari indikator: 

1. Pertumbuhan Penjualan 

2. Keberhasilan Produk Baru 

3. Jumlah Pelanggan 

4. Keuntungan  

 

3.2 Populasi dan Obyek Penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subyek 

yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,1997). Menurut 



32 

 

Nawawi (1985) pengertian dari populasi itu adalah totalitas semua nilai yang 

mungkin, baik hasil menghitung maupun pengukuran kuantitatif maupun 

kualitatif dari pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang 

lengkap. 

Pada penelitian ini populasinya adalah pemilik usaha industri kecil 

kerupuk terung yang berada di kota Semarang yang jumlahnya sebanyak 24 

pengusaha industri kerupuk terung. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel  

Karena populasi penelitian hanya berjumlah 24 pengusaha kerupuk terung, 

maka teknik penentuan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi kecil, kurang dari 

30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana anggota populasi 

dijadikan sampel (Sugiyono, 2000). Dalam penelitian ini seluruh jumlah populasi 

dijadikan sebagai sampel yaitu 24 orang atau pengusaha industri kerupuk terung. 

 

3. 4  Jenis dan Sumber Data 

 3.4.1 Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian ini adalah data deskriptif, yaitu data yang 

diperoleh dari jawaban atas kuisioner yang dibagikan kepada responden, yaitu 

pemilik industri kerupuk terung di kota Semarang. 
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3.4.2 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder, yaitu: 

1. Data Primer  

Berdasarkan pendapat Umar (1999: 43). menyatakan bahwa data primer 

merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau 

perorangan seperti hasil dari hasil pengisian kuesioner yang biasa 

dilakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

langsung dari hasil wawancara dan penyebaran daftar pertanyaan kepada 

pemilik usaha industri kerupuk terung UKM di kota Semarang. Pertanyaan 

yang diajukan menyangkut identitas pengusaha, penerapan orientasi pasar, 

dan kualitas produk dalam usaha mereka dan persepsi mereka terhadap 

kinerja pemasarannya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain, data sekunder ini 

digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut (Umar, 2000). Dalam 

penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan kota Semarang dan berbagai sumber bacaan, diantaranya 

adalah buku, jurnal, media informasi lainnya. 
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3. 5  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapat 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 

pada responden (Subagyo, 1999:39). Dalam penelitian ini wawancara 

dilakukan kepada pemilik usaha industri kerupuk terung di kota Semarang. 

Pertanyaan diajukan mengenai proses produksi, kapasitas produksi, dan seluk 

beluk industri kecil kerupuk terung (termasuk daerah pemasaran dan 

permasalahan yang dihadapi). 

2. Kuisioner  

Kuisioner adalah suatu cara pengumpulan data dengan memberikan 

atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada respoden, dengan harapan 

mereka akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut (Umar, 

2000:167). Dalam penelitian ini daftar pertanyaan diajukan kepada setiap 

pemilik usaha industri kecil kerupuk terung di kota Semarang. Pertanyaan 

yang diajukan menyangkut identitas pengusaha, penerapan orientasi pasar dan 

kualitas produk dan strategi pemasaran dalam usaha mereka dan persepsi 

mereka terhadap kinerja pemasarannya. 

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden menggunakan 

skala yang sering dipakai dalam penyusunan kuisioner yaitu skala ordinal atau 

sering disebut skala Likert. Skala Likert yaitu skala yang berisi lima tingkat 

preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut (Ghozali, 2005:41) : 
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1 = Sangat tidak setuju 

2 = Tidak setuju 

3 = Netral atau tidak tahu  

4 = Setuju 

5 = Sangat setuju 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat 

diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam 

analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti 

dalam menalar sesuatu (Subagyo, 1999:106). Penelitian ini menggunakan 

analisis Regresi berganda dengan pengolahan data menggunakan SPSS 12 for 

Windows, maka dilakukan uji validitas dan reabilitas serta uji asumsi klasik 

guna mendapatkan hasil terbaik. 

3.6.1  Uji Validitas dan Uji Reabilitas  

3.6.1.1 Uji Validitas  

Validitas adalah satu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai 

validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas yang rendah (Arikunto, 2002:144). 

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara 

setiap nilai item pertanyaan dengan skor total. Dari perhitungan tersebut dapat 

diketahui seberapa besar sumbangan masing-masing item pertanyaan terhadap 
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skor total. Apabila tampilan output SPSS terlihat bahwa korelasi antar 

masing-masing indikator terhadap total konstruk menunjukan nilai signifikan 

< 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan 

adalah valid (Ghozali, 2005:45). Untuk mengetahui validitas instrumen 

digunakan rumus korelasi product moment oleh Pearson sebagai berikut: 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑∑∑∑

∑ ∑∑
−−

−
=

2222 YYNXXN

YXXYN
rxy  

keterangan : 

xyr  = Koefisien korelasi antara skor tiap item dengan skor total item. 

∑ X = Jumlah skor tiap item  

∑Y = Jumlah skor total item 

∑ XY = Jumlah perkalian item dengan total item 

N = Jumlah sampel yang diuji coba (Arikunto, 2002:146). 

Hasil uji validitas terhadap 30 butir angket kepada 20 orang responden 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 hasil Uji Coba Validitas Angket Variabel Orientasi Pasar 

No. Nilai Signifikan Kriteria 
1. 0,000 Valid 
2. 0,000 Valid 
3. 0,095 Tidak Valid 
4. 0,000 Valid 
5. 0,000 Valid 
6. 0,000 Valid 
7. 0,000 Valid 

Sumber: Analisis data dan uji coba Angket. 
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Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Angket Variabel Kualitas Produk 

No. Nilai Signifikan Kriteria 
1. 0,079 Tidak Valid 
2. 0,000 Valid 
3. 0,000 Valid 
4. 0,000 Valid 
5. 0,000 Valid 
6. 0,000 Valid 
7. 0,000 Valid 

 

3.6.1.2  Uji Realibilitas 

Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuisioner 

dikatakan realibel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian realibilitas 

dilakukan dengan menghitung koefisien reabilitas dilakukan dengan 

menghitung koefisien reabilitas dengan menggunakan formulasi cronbach 

alpha. Secara umum suatu konstruk atau varibel dikatakan relibel jika nilai 

cronbach alpha lebih besar dari 0,60 (Nunally, dalam Ghozally, 2005:133). 

Hasil pengolahan data uji reabilitas terhadap masing-masing variabel 

penelitian dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini: 

Tabel 3.3 Hasil Uji Reabilitas  

No. Variable  Nilai Croncbach Alpha Kriteria  
1. Orientasi pasar 0,838 Reliabel  
2. Kualitas produk 0902 Reliabel 
3. Kinerja pemasaran 0,838 Reliabel 

Sumber: Analisis data uji coba angket 

Berdasar tabel diatas menunjukkan nilai koefisien cronbach alpha dari 

kelima variabel penelitian lebih dari 0,60 , dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa semua item pernyataan variabel indipenden dan dependen 

reliabel. 

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda dipergunakan untuk mengukur 

pengaruh atau hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. (Algifari, 2000:64).  Adapun rumus umum persamaan  regresi 

linier berganda adalah sebagai berikut: 

2211b  a  Y XbX ++=  

Dimana: 

Y   = Variabel Dependen  

X   = Variabel Indipenden  

A   = Kostanta 

bb −1 2 = Koefisien Regresi 

Dalam penelitian ini bila rumus itu diterapkan menjadi : 

Y  = Kinerja pemasaran industri kecil kerupuk terung 

1X  = Variabel orientasi pasar 

2X  = Variabel kualitas produk 

3.6.2.1 Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen atau terikat. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil, berarti 

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

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel terikat (Ghozali, 2005:83). 

3.6.3  Pengujian Hipotesis  

3.6.3.1  Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai  

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel 

terikat.  

Langkah-langkah analisis dalam pengujian hipotesis terhadap variasi 

nilai variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi nilai variabel 

independen adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis  

a. Ho: b1 = b2 = 0, artinya 21, XX  secara simultan (bersama-sama) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Y 

b. Ha: b1 =/ b2 =/ 0, artinya semua variabel independen ( 21, XX ) secara 

simultan (bersama-sama) merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Y) 

2. Kaidah pengambilan keputusan  

a.  Jika nilai hitungF > tabelF  Ftabel maka Ho ditolak  

b.  Jika nilai  hitungF < tabelF  maka Ho diterima  

Kaidah pengambilan keputusan dalam Uji F dengan menggunakan 

SPSS adalah : 
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a. Jika probabilitas > 0,05 , maka Ho diterima, Ha ditolak. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak , Ha diterima. 

3.6.3.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji statistik t) 

Pengujian hipotesis uji t bertujuan untuk memastikan apakah variabel 

independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu 

berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Algifari, 1997:158). 

Langkah-langkah analisa dalam pengujian hipotesis uji t terhadap 

koefisien regresi adalah sebagai berikut : 

1. Perumusan Hipotesis  

a. 2110 ,0: XXiH ==β  artinya 21 XX  secara parsial (sendiri-sendiri) 

berpengaruh signifikan terhadap Y. 

b.  2110 ,0: XXiH ==β artinya 21 XX  secara parsial (sendiri-sendiri) 

tidak  berpengaruh signifikan terhadap Y. 

2. Kaidah pengambilan keputusan   

a. terima Ho, jika t-hitung > t tabel 

b. tolak Ho,  jika t-hitung < t tabel 

Kaidah pengambilan keputusan dalam uji t dengan menggunakan 

SPSS adalah: 

a. Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima, Ha ditolak 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak, Ha diterima 

 (Sudjana, 1996). 
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3.6.4  Uji Asumsi Klasik  

3.6.4.1 Uji Multikolinieritas  

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling terkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen ynag nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan . 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model 

regresi dapat dilakukan dengan menganalisa matrik korelasi variabel-variabel 

independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya diatas 0,09) maka hal ini merupakan indikasi adanya 

multikolonieritas. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari: 

1. Nilai tolerance dan 

2. Variance inflation factor (VIF) 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 

10 (Ghozali, 2005:91). 

3.6.4.2 Uji Heteroskedastisitas  

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, disebut Homoskedasitas dan jika berbeda disebut 
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heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedestisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Untuk medeteksi adanya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED diamana sumbu Y adalah 

Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya )yang telah di-studentized. 

Dengan menggunakan dasar analisis sebagai berikut : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempi) maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas 

dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2005:105). 

3.6.4.3 Uji Normalitas  

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa 

uji y dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk sampel 

kecil. 
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Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak 

yaitu dengan analisis grafik. Menggunakan analisis grafik yaitu dengan 

melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan 

distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan 

melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel 

yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probality  

plot yang membandingkan distribusi komulatif dari distribusi normal. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 

residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

residual normal, garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan 

mengikuti garis diagonalnya. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik 0 pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram 

dari residualnya. Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 

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

diagonal 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 (Ghozali, 

2005:112). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemilik usaha industri kecil 

kerupuk terung yang berada di Kota Semarang. Jumlah pengusaha kerupuk yang  

menjadi responden dalam penelitian sebanyak 24 pengusaha industri kerupuk 

terung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui mengenai deskripsi responden 

dalam penelitian ini yaitu: 

4.1.1. Lama Usaha 

Lamanya waktu dijalankan suatu perusahaan sangat berkaitan dengan 

kemampuan seorang wirausaha dalam menerapkan strategi usahanya. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui lama usaha pengusaha kerupuk menjalankan  usahanya 

sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Lama Usaha Kerupuk Terung di. Kota Semarang. 

Lama usaha  Jumlah  Persentase  

< 1 tahun 3 12.50% 

1 – 5 tahun  12 50.00% 

> 5 tahun 9 37.50% 

Sumber : Data  Organisasi Pengerajin Kerupuk Kota Semarang. 

Berdasarkan data pada tabel 4.1 diektahui bahwa rata-rata pengusaha 

kerupuk yang menjadi responden dalam penelitian ini telah menjalankan usahanya 

lebih dari antara 1- 5 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, pengusaha kerupuk di 
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kota Semarang telah melakukan banyak hal untuk mempertahankan usahanya. 

Strategi produksi dan pemasaran yang tepat merupakan hal yang mutlak 

dibutuhkan untuk mempertahankan eksistensi usahanya dalam persaingan yang 

semakin tajam. 

4.1.2. Pendidikan Terakhir. 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi cara berpikir 

seseorang. Seorang wirausaha yang baik akan senantiasa berpikir ke depan demi 

kemajuan usahanya. Melalui pendidikan yang baik, seorang wirausahawan akan 

memiliki wawasan yang luas serta cara pandang yang terbuka dalam menyikapi 

setiap kendala dalam melaksanakan usahanya. Hal ini akan semakin matang 

ketika seorang wirausaha memupuk kemampuannya dengan pengalaman-

pengalaman selama menjalankan usaha tersebut. Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui mengenai tingkat pendidikan pengusaha kerupuk di kota Semarang 

sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Pendidikan Terakhir Pengusaha Kerupuk Terung 

Tingkat pendidikan 
terakhir 

Jumlah Persentase 

SD 1 4.17% 

SLTP 1 4.17% 

SMA 17 70.83% 

> SMA 5 20.83% 

Sumber : Data  Organisasi Pengerajin Kerupuk Kota Semarang. 

Data pada tabel 4.2 diketahui bahwa rata-rata tingkat pendidikan pengusaha 

kerupuk di kota Semarang adalah SMA. Hal ini menunjukan bahwa pengusaha 

kerupuk di kota Semarang telah mengenyam pendidikan dengan baik. 
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4.2. Deskriptif variabel 

Deskripsi variabel penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Orientasi Pasar (X1) 

Orientasi pasar adalah orientasi pasar sebagai budaya organisasi yang 

mengembangkan perilaku untuk meciptakan superior value bagi pelanggan 

(Narver dan Slater, 1990). Dalam penelitian ini, orientasi pasar dapat dilihat dari 

tiga indikator sebagai berikut: 

2. Orientasi Pelanggan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi responden mengenai 

Orientasi Pelanggan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Orientasi Pelanggan 

Kriteria  Jumlah  Persentase  
Sangat baik 0 0.00% 
Baik  1 4.17% 
Cukup baik  9 37.50% 
Kurang baik  9 37.50% 
Tidak baik 5 20.83% 

Sumber : Data Primer di. olah 2010. 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 20,83% responden memiliki skor tidak 

baik, 37,50% kurang baik, 37,50%  cukup baik dan 20,83% termasuk kategori 

baik. Data tersebut mengindikasikan bahwa responden kurang memperhatikan 

kebutuhan konsumen mengenai produk yang mereka tawarkan dan cenderung 

memproduksi sesuai dengan keinginan dan kemampuannya sendiri. Hal ini terjadi 

karena produsen kerupuk tidak melakukan diferensiasi produk secara kontinyu 

serta kurang proaktif untuk mengetahui keluhan dan keinginan konsumen. 

Penjualan merupakan upaya memenuhi kebutuhan konsumen. Selama ini orientasi 
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yang digunakan oleh responden dalam pemasarannya kurang memperhatikan pada 

keinginan atau selera konsumen, hal ini terlihat dari tidak adanya pelibatan 

konsumen dalam penentuan produk yang ditawarkan. 

3. Orientasi Pesaing 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi responden mengenai 

orientasi pesaing adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Orientasi Pesaing 

Kriteria  Jumlah  Persentase  

Sangat baik 
0 0.00% 

Baik  
1 4.17% 

Cukup baik  
12 50.00% 

Kurang baik  
7 29.17% 

Tidak baik 
4 16.67% 

Sumber : Data Primer di. olah 2010. 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 16,67% responden memiliki skor tidak 

baik, 29,17% kurang baik, 50%  cukup baik dan 4,17% termasuk kategori baik. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata responden memiliki orientasi 

pesaing dalam kategori cukup baik. Data diatas mengindikasikan bahwa 

responden memperhatikan persaingan pasar dan perilaku pemasaran yang 

dilakukan oleh pesaing mereka. Hal ini terjadi karena produsen kerupuk selama 

ini selalu memperhatikan perkembangan persaingan dengan melihat produk yang 

ditawarkan oleh pesaing serta munculnya para pesaing baru. Persaingan tersebut 

disikapi oleh produsen melalui peningkatan kualitas produknya serta strategi 

pemasaran dengan memperhatikan wilayah pemasaran yang dapat dioptimalkan. 
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Orientasi tersebut berkaitan dengan upaya agar responden tetap eksis dalam 

persaingan yang ada dalam menjual produknya. 

4. Koordinasi Antar Fungsi 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi responden mengenai 

koordinasi antar fungsi dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Koordinasi Antar Fungsi 

Kriteria Jumlah Persentase 
Sangat baik 0 0.00% 

Baik 1 4.17% 
Cukup baik 14 58.33% 
Kurang baik 7 29.17% 
Tidak baik 2 8.33% 

Sumber : Data Primer di. olah 2010. 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 8,33% responden memiliki skor tidak 

baik, 29,17% kurang baik, 58,33%  cukup baik dan 4,17% termasuk kategori baik. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata responden memiliki koordinasi 

antar fungsi dalam kategori cukup baik. Data diatas mengindikasikan bahwa 

responden melakukan hubungan yang baik dalam melakukan pemasaran. Hal ini  

terjadi karena produsen senantiasa memanfaatkan seluruh jaringan yang ada mulai 

dari produksi sampai ke penjual eceran dalam mengoptimalkan pemasaran 

produknya. Koordinasi antar fungsi tersebut sangat membantu kelancaran 

pemasaran produk yang dilakukan. 

5. Kualitas Produk (X2) 

Kualitas produk adalah sebuah produk untuk menjalankan fungsinya 

(Kotler, 2002). Indikator yang digunakan dalam variabel ini menurut Garfin 

(1987) dalam Sparks dan Legault (1993:17) adalah: 
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6. Keistimewaan Tambahan  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi responden mengenai 

keistimewaan tambahan dapat dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Keistimewaan Tambahan 

Kriteria  Jumlah  Persentase  

Sangat baik 
0 0.00% 

Baik  
1 4.17% 

Cukup baik  
11 45.83% 

Kurang baik  
9 37.50% 

Tidak baik 
3 12.50% 

Sumber : Data Primer di. olah 2010. 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 12,50% responden memiliki skor tidak 

baik, 37,50% kurang baik, 37,50%  cukup baik dan 4,17% termasuk kategori baik. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata responden memiliki koordinasi 

antar fungsi dalam kategori cukup baik. Data diatas mengindikasikan bahwa 

responden memperhatikan manfaat yang terkandung dalam produk yang mereka 

pasarkan dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam produk. Hal ini 

terjadi karena dalam memproduksi kerupuk produsen memperhatikan komposisi 

bahan dasarnya sehingga terkandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dan 

mengurangi bahan-bahan berbahaya seperti bahan pengawet dan sejenisnya. 



50 

 

7. Kesesuaian Produk dengan Harapan Pelanggan  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi responden mengenai 

kesesuaian produk dengan harapan pelanggan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Kesesuaian Produk dengan Harapan Pelanggan 

Kriteria  Jumlah  Persentase  
Sangat baik 0 0.00% 
Baik  1 4.17% 
Cukup baik  7 29.17% 
Kurang baik  13 54.17% 
Tidak baik 3 12.50% 

Sumber : Data Primer di. olah 2010 

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa 15,50% responden memiliki skor tidak baik, 

54,17% kurang baik, 29,17%  cukup baik dan 4,17% termasuk kategori baik. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata responden memiliki Kesesuaian 

produk dengan harapan pelanggan dalam kategori kurang baik. Data diatas 

mengindikasikan bahwa responden kurang memperhatikan keinginan dan 

kebutuhan karyawan dan hanya berproduksi berdasarkan keinginan dan 

kemampuan mereka. Hal ini terjadi karena selama ini produsen tidak pernah 

melakukan survey pasar terhadap produk yang ditawarkannya. Produsen hanya 

menawarkan kerupuk yang mampu diproduksi tanpa melakukan penjajagan 

terhadap selera konsumen.  

8. Daya Tahan Produk   

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi responden mengenai daya 

tahan produk  dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Daya Tahan Produk Kerupuk Terung 

Kriteria Jumlah Persentase 

Sangat baik 0 0.00% 

Baik 2 8.33% 

Cukup baik 7 29.17% 

Kurang baik 11 45.83% 

Tidak baik 4 16.67% 

Sumber : Data Primer di. olah 2010 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 8,33% responden memiliki skor tidak 

baik, 29,17% kurang baik, 45,83%  cukup baik dan 16,67% termasuk kategori 

baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata Daya Tahan Produk dari 

responden dalam kategori kurang baik. Data diatas mengindikasikan bahwa 

produk yang ditawarkan responden rentan rusak. Hal ini terjadi karena pada 

dasarnya kerupuk merupakan produk yang berwujud bahan remah dan mudah 

rusak. Kerentanan tersebut harus disiasati dengan baik sehingga produk yang 

ditawarkan dapat sampai pada konsumen dalam keadaan baik. 

9. Estetika (Aesthetics) 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi responden mengenai 

estetika adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Estetika 

Kriteria  Jumlah  Persentase  

Sangat baik 0 0.00% 

Baik  1 4.17% 

Cukup baik  13 54.17% 

Kurang baik  9 37.50% 

Tidak baik 1 4.17% 

Sumber : Data Primer di. olah 2010. 
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Dari tabel 4.9 diketahui bahwa 4,17% responden memiliki skor tidak baik, 

54,17% kurang baik, 37,50%  cukup baik dan 4,17% termasuk kategori baik. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata Estetika Produk dari responden 

dalam kategori cukup baik. Data diatas mengindikasikan bahwa responden produk 

yang ditawarkan responden memiliki bentuk dan citarasa yang cukup baik.  Hal 

ini mengindikasikan bahwa selama ini produsen hanya mengutamakan citarasa 

produk dengan mengesampingkan nilai estetika yang ada. 

10. Kinerja Pemasaran (Y).  

Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi perusahaan 

dalam pasar terhadap suatu produk (Permadi, 1998:70) dalam penelitian ini dilihat 

dari indikator: 

1). Pertumbuhan penjualan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi responden mengenai 

pertumbuhan penjualan dapt dilihat pada table 4.10. 

Tabel 4.10 Kinerja Perusahaan 

Kriteria Jumlah Persentase 

Sangat baik 0 0.00% 

Baik 1 4.17% 

Cukup baik 3 12.50% 

Kurang baik 15 62.50% 

Tidak baik 5 20.83% 

Sumber : Data Primer di. olah 2010. 

Dari tabel diatas diketahui bahwa 4,17% responden memiliki skor tidak 

baik, 12,50% kurang baik, 62,50%  cukup baik dan 20,83% termasuk kategori 

baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata kinerja perusahaan dari 
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responden dalam kategori kurang baik. Data diatas mengindikasikan bahwa 

persaingan pemasaran semakin sengit sehingga mempengaruhi pertumbuhan 

penjualan yang kurang baik. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya produsen 

kerupuk di Semarang meningkatkan persaingan dalam pemasaran yang dilakukan. 

2). Jumlah Pelanggan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi responden mengenai jumlah 

pelanggan dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Jumlah Pelanggan 

Kriteria Jumlah Persentase 

Sangat baik 0 0.00% 

Baik 0 0.00% 

Cukup baik 11 45.83% 

Kurang baik 10 41.67% 

Tidak baik 3 12.50% 

Sumber : Data Primer di. olah 2010 

Dari tabel 4.11 diketahui bahwa 45,83% responden memiliki skor kurang 

baik, 41,67%  cukup baik dan 12,50% termasuk kategori baik. Dengan demikian 

dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah pelanggan dalam kategori kurang baik. 

Data diatas mengindikasikan bahwa jumlah pelanggan tidak mengalami 

pertumbuhan yang berarti dan cenderung stagnan karena setiap responden 

memiliki wilayah pemasaran yang terbatas. Hal ini terjadi karena kurang 

proaktifnya produsen dalam memperluas wilayah pemasaran, sehingga jumlah 

pelanggan cenderung tetap dan kurang cepat dalam pertambahan jumlahnya. 
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3). Jumlah Penjualan  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi responden mengenai Jumlah 

penjualan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Jumlah Penjualan Kerupuk Terung. 

Kriteria Jumlah Persentase 

Sangat baik 0 0.00% 

Baik 1 4.17% 

Cukup baik 11 45.83% 

Kurang baik 10 41.67% 

Tidak baik 2 8.33% 

Sumber : Data Primer di. olah 2010. 

Dari tabel pada tabel 4.12 diketahui bahwa 8,33% responden memiliki skor 

tidak baik, 41,67% kurang baik, 41,67%  kurang baik, 45,83% cukup baik, dan 

4,17% termasuk kategori baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata 

jumlah pelanggan dalam kategori cukup baik. Data pada tabel 4.11 

mengindikasikan bahwa jumlah penjualan produk cenderung stagnant dan tidak 

mengalami penambahan jumlah permintaan produk yang banyak. Hal ini terjadi 

karena faktor cuaca yang belum disiasati dengan baik oleh distributor dan jumlah 

tenaga penyalur tidak mengalami penambahan yang signifikan. 

4). Keuntungan  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui deskripsi responden mengenai 

keuntungan dapat dilihat pada table 4.13. 
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Tabel 4.13 Keuntungan  

Kriteria Jumlah Persentase 

Sangat baik 1 4.17% 

Baik 0 0.00% 

Cukup baik 10 41.67% 

Kurang baik 8 33.33% 

Tidak baik 5 20.83% 

Sumber : Data Primer di. olah 2010 

Dari tabel 4.13 diketahui bahwa 20,83% responden memiliki skor tidak baik, 

33,33%  kurang baik, 41,67 cukup baik dan 4,17% termasuk sangat baik. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa rata-rata keuntungan responden dalam kategori 

cukup baik. Data diatas mengindikasikan bahwa selisih antara biaya produksi 

dengan keuntungan yang diperoleh responden cukup baik sehingga responden 

tetap mampu mempertahankan eksistensinya. Hal ini terjadi karena selama ini 

produsen kerupuk di semarang cenderung membatasi jumlah produksinya dan 

tidak mempertahankan distribusi produknya pada wilayah pemasaran yang dinilai 

kurang potensial sehingga menanggung resiko kerugian yang relatif kecil.  

 

4.3. Analisis Data Penelitian 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan korelasi antara variabel bebas (independen). Hasil analisis uji 

multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.13. 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas 
Variabel Tolerance VIF 

orientasi pasar .298 3.354

kualitas produk .298 3.354

      Sumber: hasil analisis data penelitian 

 Berdasarkan data pada tabel 4.13, diketahui bahwa besarnya nilai 

tolerance kurang dari 1,00 dan besarnya nilai VIF kurang dari 10. Oleh karena itu 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antar variabel bebas dalam 

penelitian. 

2) Uji Auto Korelasi 

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). Hasil analisis data untuk uji auto korelasi dalam 

penilian ini dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4.15 Hasil Analisis Auto Korelasi 

 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .938(a) .880 .869 1.73737 3.014
a  Predictors: (Constant), kualitas produk, orientasi pasar 
b  Dependent Variable: kinerja pemasaran 

 
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa besarnya Durbin-Watson (DW 

test) adalah 2,167. Berdasarkan  tabel Durbin-Watson diketahui besarnya dL 

adalah 1,592 dan besarnya dU adalah 1,758. Menurut Ghozali (2001: 62), jika 

DW terletak antara batas atas atau upper bound dan (4-du) maka tidak terjadi 

autokorelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DW terletak antara du 
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(1,758) dan (4-1,758 = 2,442). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu dalam model regresi linier pada penelitian ini. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik 

Flot antara nilai prediksi variabel terikat (Zpred) dengan residualnya (Sresia). 

Hasil analisis heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 

Scatterplot. 
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Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan gambar scatterplot di atas diketahui bahwa titik-titik pada 

gambar scatterplot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. 

Selain melalui gambar scatterplot, uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 
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diukur dengan Rank Spearman. Hasil analisis Rank Spearmen dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16 Hasil Analisis Heteroskedastisitas 

 Spearmen’s 
rho Orientasi pasar Kualitas produk 

Kinerja 
pemasaran 

Koefisien 
korelasi 0.806(**) 0.937(**) 

Signifikansi 0.000 0.000 
Jumlah 128 128 

Sumber: hasil analisis data penelitian 

Berdasarkan tabel 4.16 diketahui bahwa besarnya signifikansi Rank 

Spearman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Besarnya signifikansi Rank Spearman variabel orientasi pasar adalah 0,000. 

Karena besarnya signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat diketahui bahwa 

tidak terjadi ketidaksamaan varian orientasi pasar dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain.  

b) Besarnya signifikansi Rank Spearman variabel kualitas produk adalah 0,000. 

Karena besarnya signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat diketahui bahwa 

tidak terjadi ketidaksamaan varian kualitas produk dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. 

4) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau 

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

mendekati normal. Deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat 

penyebaran data (titik-titik) berdasarkan hasil uji normalitas berikut ini: 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Data 
 

Hasil uji normalitas data pada gambar P-Plot dibandingkan dengan 

perhitungan secara statistik sebagai berkut: 

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas 

  
  

Skewness 
 

Kurtosis 
 

Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Unstandardized 
Residual -0.21297 0.214026 

-
0.21303 0.424925 

 

24
2
21297.0  Zskewness −

=
 

0.288675
21297.0  Zskewness −

=  

  = -0,73775 

Berdasarkan gambar uji normalitas dan perhitungan skewnes diketahui 

bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 
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Menurut ghozali (2001:77) data berdistribusi normal jika nilai Zskewness hitung 

lebih kecil dari nilai Skewness tabel. Oleh karena itu berdasarkan perhitungan 

data dalam penelitian ini diketahui bahwa hasil nilai uji Zskewness hitung (-

0,73775) lebih kecil nilai Skewnes tabel (-0,21297). Sehingga dapat diketahui 

bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. 

4.3.2 Analisi Regresi Berganda 

Berdasarkan analisis hasil penelitian diketahui hasil uji statistik regresi dapat 

dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Uji Statistik Regresi 

Variable 
Unstandardize
d Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error 
Konstanta -2.080 3.326 
orientasi 

pasar .081 .158 

kualitas 
produk 1.252 .197 

a  Dependent Variable: kinerja pemasaran 
 
 

Berdasarkan 4.18 maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Y = -2,08 + 0,081X1 + 1,252X2  

Keterangan : 

Y : kinerja pemasaran 

X1 : orientasi pasar 

X2 : kualitas produk 

Persamaan regresi pada penelitian ini mengandung makna: 
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5) Konstanta sebesar -2,08 berarti bahwa tanpa adanya variabel bebas dalam 

penelitian ini,  maka kinerja pemasaran dalam penelitian ini bernilai negatif 

sebesar -2,08.  

6) Koefisien regresi X1 sebesar 0,081 berarti bahwa variabel X1 berpengaruh 

positif terhadap Y. Hal ini berarti bahwa jika variabel orientasi pasar 

mengalami peningkatan maka akan menyebabkan peningkatan kinerja 

pemasaran sebesar 0,081. 

7) Koefisien regresi X2 sebesar 1,252 berarti bahwa variabel X2 berpengaruh 

positif terhadap Y. Hal ini berarti bahwa jika variabel kualitas produk 

mengalami peningkatan maka akan menyebabkan peningkatan kinerja 

pemasaran sebesar 1,252. 

4.3.3 Uji Hipotesis 

1)  Uji Parsial (Uji t) 

Hasil uji parsial dalam penelitian ini pada tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Hasil Uji Parsial 

Model 
 
 
 

t Sig. Correlations 

  Zero-order Partial Part 

1 (Constant) -.625 .538    

 orientasi 
pasar .512 .014 .806 .111 .039 

 kualitas 
produk 6.345 .000 .937 .811 .479 

a  Dependent Variable: kinerja pemasaran 
Sumber: hasil analisis data penelitian 
 

Berdasarkan tabel 4.19 diketahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat sebagai berikut: 
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a) Besarnya signifikansi pengaruh variabel orientasi terhadap kinerja 

pemasaran adalah 0,014 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima yang 

berarti bahwa ada pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran. 

Besarnya pengaruh orientasi terhadap orientasi pasar secara parsial sebesar 

(0,111)2 atau 1,32%. 

b) Besarnya signifikansi pengaruh kualitas produk terhadap kinerja 

pemasaran adalah 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima yang 

berarti bahwa Ada pengaruh kualitas produk terhadap kinerja pemasaran. 

Pengaruh kualitas produk secara parsial terhadap kualitas produk sebesar 

(0,811)2 atau 65,77% 

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa variabel bebas yang memiliki 

pengaruh paling besar terhadap kinerja pemasaran secara parsial adalah kualitas 

produk dengan pengaruh sebesar 65,77%. 

2) Uji simultan (Uji f) 

Uji simultan dengan F-test bertujuan untuk mengetahui pengaruh bersama-

sama (simultan) variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara simultan dapat diketahui dari tabel 4.20.  

Tabel 4.20 Hasil Uji Simultan 

 
Model   

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio
n 465.237 2 232.619 77.065 .000(a)

Residual 63.388 21 3.018    
Total 528.625 23     

a  Predictors: (Constant), kualitas produk, orientasi pasar 
b  Dependent Variable: kinerja pemasaran 
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Berdasarkan tabel 4.19 diketahui bahwa besarnya signifikansi uji F adalah 

0,000 dan lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 diterima yang berarti bahwa ada 

pengaruh orientasi pasar dan kualitas produk terhadap kinerja pemasaran. Untuk 

mengetahui besarnya pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat diketahui dari tabel dibawah ini: 

Tabel 4.21 Pengaruh Simultan Variable Bebas Terhadap Variabel Terikat 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .938(a) .880 .869 1.73737 3.014 
a  Predictors: (Constant), kualitas produk, orientasi pasar 
b  Dependent Variable: kinerja pemasaran 

 
Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa besarnya pengaruh secara simultan 

variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 0,880 atau 88%. Hal ini berarti 

bahwa orientasi pasar dan kualitas produk berpengaruh terhadap kinerja 

pemasaran sebesar 88%, sedangkan 12% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

4.4. Pembahasan  

Pengembangan usaha kecil menengah merupakan langkah strategis dalam 

meningkatkan, memperkuat dan memperkokoh dasar kehidupan perekonomian 

nasional, khususnya melalui penyedia lapangan kerja dan mengurangi 

kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Salah satu usaha kecil yang menopang 

kehidupan masyarakat di kota Semarang adalah usaha kerupuk.  

Jenis usaha ini memiliki pangsa pasar yang sangat luas karena menyentuh 

seluruh lapisan masyarakat dari masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rendah 
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hingga masyarakat kelas atas. Luasnya pasar tidak menjamin bahwa seluruh 

pengusaha kerupuk di Semarang akan mudah untuk meraup keuntungan. Oleh 

karena itu pengusaha kerupuk di Semarang harus mampu memiliki produk yang 

berkualitas baik dan mampu menerapkan strategi pemasaran yang baik. Produk 

yang berkualitas baik akan mudah untuk diterima konsumen, sedangkan dengan 

strategi pemasaran yang baik maka produsen akan mampu mengoptimalkan 

pendapatannya melalui pemasaran yang dilakukan. Pendapatan yang dihasilkan 

dari proses pemasaran akan mempengaruhi proses produksi dan pemasaran pada 

tahap selanjutnya.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa produsen kurang memperhatikan 

harapan dan kebutuhan konsumen terhadap produk yang mereka tawarkan dan hanya 

melakukan produksi sesuai dengan kemampuannya. Orientasi produsen dalam 

pemasaran lebih memperhatikan para pesaingnya dibandingkan dengan harapan dan 

keinginan konsumen. Kualitas produk yang memperhatikan citarasa dan nilai 

estetikanya merupakan daya tarik yang coba ditawarkan untuk mempertahankan 

eksistensi produsen kerupuk Semarang dalam persaingan yang ada.  

Menurut Slater (1990) dalam Tini Riza (2005), orientasi pasar dari suatu 

organisasi melibatkan tiga komponen perilaku, yaitu orientasi pelanggan 

(costumer orientation), orientasi pesaing (competitor  orientation), dan dua 

kriteria keputusan, fokus jangka panjang (longterm focus interfunctional 

coordination) dan profitabilitas (profitability). Berdasarkan hasil penelitian 

diketahui bahwa orientasi pemasaran yang dilakukan oleh pengusaha kerupuk 

kurang berorientasi pada konsumen dengan memperhatikan keinginan dan 
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kebutuhan konsumen. Hal ini akan dapat berdampak negatif apabila terdapat 

pesaing baru yang mampu menawarkan produk sesuai dengan harapan dan 

keinginan konsumen karena pada dasarnya keputusan pembelian yang dilakukan 

konsumen senantiasa didasarkan pada keinginan untuk memenuhi kebutuhannya.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara orientasi pemasaran terhadap kinerja penjualan sebesar parsial 

sebesar (0,111)2 atau 1,32%. Kecilnya pengaruh orientasi pemasaran terhadap 

kinerja pemasaran disebabkan karena pengusaha kerupuk kurang memperhatikan 

keinginan konsumen dan cenderung hanya sebatas menawarkan produk mereka 

tanpa menggali keinginan konsumen tentang kebutuhan dan keinginan mereka. 

Oleh karena itu orientasi karyawan dalam penelitian ini memiliki pengaruh yang 

sangat rendah terhadap kinerja pemasaran yang ada. 

Kelemahan ini dapat diminimalisir dengan adanya kualitas produk yang 

dimiliki. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa produk yang dihasilkan 

oleh pengusaha kerupuk kota Semarang memiliki kualtias yang baik sehingga 

dapat diterima oleh pasar. Besarnya pengaruh kualitas produk terhadap kinerja 

pemasaran sangat tinggi yaitu sebesar 65,77%. Adanya kualitas produk yang baik 

mampu menutup kekurangan pengusaha yang tidak memperhatikan keinginan 

konsumen sehingga kinerja pemasarannya tidak mengalami penurunan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat James Garvin (dalam Gasperz, 2000) yang menyatakan 

bahwa kualitas suatu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen berhubungan 

dengan kepuasan konsumen dalam menggunakan barang atau jasa yang 

bersangkutan.  
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Ditinjau dari pengaruh orientasi pemasaran dan kualitas produk secara 

bersamaan (simultan),  teradapat pengaruh yang sangat tinggi terhadap kinerja 

pemasaran yang ada yaitu sebesar 88%. Oleh karena itu dalam menjalankan 

usahanya pengusaha kerupuk di Semarang hendaknya memperhatikan kedua hal 

tersebut untuk memaksimalkan pemasaran yang dilakukannya. Kualitas produk 

yang baik akan mampu menjadikan eksistensi produk dapat diterima oleh 

konsumen serta orientasi pasar yang baik akan mampu mengoptimalkan kinerja 

pemasaran yang dijalankan. Tingginya pengaruh orientasi pasar dan kualitas 

produk secara bersamaan terhadap kinerja pemasaran karena orientasi pemasaran 

merupakan cara pandang terhadap harapan pasar terhadap produk yang 

diinginkan. Tingginya pengaruh orientasi pasar dan kualitas produk terhadap 

kinerja pemasaran karena orientasi pemasaran mempengaruhi kebijakan produsen 

terhadap produk yang nantinya mereka tawarkan kepada konsumen serta situasi 

dan kondisi persaingan pemasaran yang ada. Harapan konsumen dapat dipenuhi 

dengan produk yang berkualitas sesuai dengan harapan tersebut, sedangkan 

kondisi persaingan dengan sesama produsen kerupuk dapat digunakan sebagai 

referensi oleh produsen dalam menentukan strategi pemasaran yang akan 

dilakukan.  

Minat dan harapan konsumen sangat penting dalam proses pemasaran. Oleh 

karena itu diharapkan dalam melaksanakan penjualannya, pengusaha kerupuk di 

Semarang tidak mengesampingkan minat dan harapan mereka mengenai produk 

yang diinginkan. Selain itu, sifat produk yang rentan mengalami kerusakan 

diharapkan dapat disiasati dengan mengemas produk dengan kemasan yang 
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mampu melindungi keamanan produk sehingga produk akan sampai dalam 

keadaan baik di tangan konsumen. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ada pengaruh yang signifikan orientasi pasar terhadap kinerja 

pemasaran secara parsial. Hal ini menunjukan bahwa produsen kerupuk di 

semarang kurang memiliki orientasi terhadap keinginan pasar sehingga 

pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasarannya sangat kecil. 

2. Ada pengaruh yang signifikan kualitas produk terhadap kinerja 

pemasaran secara parsial. Hal ini menunjukan bahwa kualitas produk yang 

dihasilkan produsen kerupuk di semarang memiliki pengaruh yang sangat 

tinggi terhadap kinerja pemasarannya. 

3. Ada pengaruh secara simultan variabel orientasi pemasaran dan kualitas 

produk terhadap kinerja pemasaran. Variabel yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja pemasaran adalah variabel kualitas produk.   

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti saran yang dapat peneliti 

sampaikan adalah: 
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1. Hendaknya pengusaha kerupuk di kota Semarang tidak mengesampingkan 

minat dan harapan konsumen mengenai produk yang diinginkan dengan 

menanyakannya secara langsung maupun melalui para pengecernya. 

2. Hendaknya produk dikemas dalam tempat yang aman karena produk 

kerupuk terung memiliki tingkat kerentanan untuk rusak yang cukup 

tinggi. 

3. Hendaknya pengusaha kerupuk di kota Semarang melakukan ekspansi 

pasar sehingga produk yang ditawarkan akan mampu menjangkau 

konsumen potensial yang selama ini belum terjangkau. 

 


