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MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan
hanya kepada Tuhan-mulah engkau berharap”
(QS. Al-Insyirah : 6-8)

“Perubahan dimulai dengan mengakhiri zona nyamanmu”
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INTISARI
Industri fashion di Indonesia setiap tahunnya terus berkembang secara pesat,
tidak hanya di pasar dalam negeri para pelaku bisnis fashion juga mulai
merambah ke pasar internasional.Namun demikian, fenomena bisnis Islamic
fashion dan potensinya di Indonesia hanya dinikmati oleh perusahaan besar.
Sementara perusahaan kecil belum sepenuhnya menikmati, hal ini terbukti dengan
bisnis fashion garmen yang pasang surut dikarenakan ketatnya persaingan pada
bisnis fashion serta banyaknya perusahaan kecil penggiat busana muslim.Oleh
karena itu dibutuhkan marketing innovativeness , market sensing capability dan
fast fashion strategy guna meningkatkan marketing performance.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik/pengelola
UMKM busana muslim di Jawa Tengah. Pengambilan sampel menggunakan
purposive sampling. Kriteria yang digunakan adalah usaha yang sudah berdiri
setidaknya selama 3 tahun. Jumlah responden yang akan diambil 192 responden.
Metode akumulasi data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang
didistribusikan secara langsung dengan mencari dan memberikan kuesioner
kepada pemilik maupun pengelola UMKM busana Muslim di Jawa Tengah.
Sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini adalah uji regresi dengan
menggunakan SPSS versi 22. Berdasarkan pengujian hipotesis

disimpulkan

bahwa keseluruhan hipotesis yang diajukan dari hipoteis pertama sampai keempat
adalah positif dan signifikan atau semua hipotesis diterima, hal tersebut berarti

x

masing-masing hipotesis dapat memberikan pengaruh terhadap variabel lain
dalam penelitian.
Hasil penelitian ini Fast Fashion strategy terbukti menjadi variabel
intervening antara marketing innovativeness dengan marketing performance. Serta
Fast Fashion strategy juga terbukti menjadi variabel intervening antara market
sensing capability dengan marketing performance. Hal ini menunjukan bahwa
kemampuan melihat perubahan pasar yang baik memotivasi UMKM busana
muslim dalam melalukan strategi pemasaran berbasis fast fashion yang
menciptakan peluang keberhasilan lebih besar dalam meningkatkan marketing
performance. Temuan ini sekaligus dapat menjadi solusi reseacrh gap antara
variabel marketing innovativeness dengan marketing performance.
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