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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

pengaruh dari orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran 

melalui keunggulan bersaing industri batik di kota Semarang. Untuk keperluan 

tersebut, penelitian memilih 40 pengrajin dan pemilik industri batik di kota 

Semarang. Temuan menunjukkan orientasi pasar dan inovasi produk berpengaruh 

positif terhadap keunggulan bersaing dan kinerja pemasaran. Penelitian juga 

menemukan bahwa keunggulan bersaing benar-benar menjadi mediasi penting 

dalam menjembatani hubungan orientasi pasar dan inovasi produk  dengan kinerja 

pemasaran. Dengan memeriksa literatur beragam orientasi pasar, inovasi produk, 

keunggulan bersaing serta kinerja pemasaran, temuan penelitian ini memberikan 

analisis yang unik tentang inovasi produk batik di semarang terhadap kinerja 

pemasaran pada UMKM industri batik di kota Semarang. Diskusi konseptual dan 

hasil empiris memperpanjang penelitian sebelumnya tentang budaya inovasi dan 

orientasi pelanggan pada UMKM industri batik.  

 

 

Kata Kunci : orientasi pasar, inovasi produk, keunggulan bersaing, kinerja 

pemasaran. 
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ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to describe and analyze the influence of 

market orientation and product innovation on marketing performance through the 

competitive advantage of the batik industry in the city of Semarang. For this 

purpose, the study chose 40 batik craftsmen and owners in the city of Semarang. 

Findings show market orientation and product innovation have a positive effect 

on competitive advantage and marketing performance. The research also found 

that competitive advantage really became an important mediation in bridging 

market orientation relations and product innovation with marketing performance. 

By examining literature on various market orientations, product innovations, 

competitive advantages and marketing performance, the findings of this study 

provide a unique analysis of the innovation of batik products in Semarang on the 

marketing performance of the SMEs in the batik industry in Semarang. 

Conceptual discussions and empirical results extend previous research on the 

culture of innovation and customer orientation in the batik industry SMEs. 

 

 

Keywords: market orientation, product innovation, competitive advantage, 

marketing performance. 
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INTISARI 

 

 

Orientasi pasar merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan seiring 

berjalannya peningkatan persaingan global dan perubahan dalam kebutuhan 

pelanggan dimana perusahaan menyadari bahwa mereka harus selalu dekat 

dengan pasarnya. Orientasi pasar merupakan budaya bisnis dimana organisasi 

mempunyai komitmen supaya tetap terus berkreasi dalam menciptakan nilai 

unggul bagi pelanggan. Sedangkan Inovasi produk merupakan sebuah penemuan 

baru yang berbeda dari yang sudah ada. Persaingan yang semakin bertambah ketat 

dan konsumen yang semakin kritis dalam memilih suatu produk, menuntut 

perusahaan untuk dapat lebih inovatif dan jauh lebih baik dengan produk yang 

ditawarkan oleh para pesaing. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam 

lingkungan bisnis telah memaksa perusahaan untuk mampu menciptakan 

pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru, dan menawarkan produk-

produk inovatif. Dengan demikian inovasi semakin memiliki arti penting bukan 

saja sebagai suatu alat untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

melainkan juga untuk unggul dalam persaingan. 

Apa yang dijelaskan di atas pada dasarnya menunjukkan mesipun secara 

teoritis inovasi produk dan orientasi pasar merupakan saran strategis dalam 

meningkatkan kinerja pemasaran, namun secara praktis kedua variabel tersebut 

tida selalu menghasilkan kinerja pemasaran yang lebih baik. Guna mengatasi 

masalah ini, beberapa penelitian telah menyarankan bahwa untuk menghasilkan 

kinerja pemasaran yang lebih baik, inovasi produk haruslah menghasilkan 

keunggulan bersaing terlebih dahulu. 

Penelitian lain juga menyarankan pentingnya peran keunggulan bersaing 

sebagai mediasi dalam pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran. Bila 

hal tersebut diaplikasikan pada UMKM industri batik di kota Semarang, sangat 

mungkin keunggulan bersaing memediasi hubungan antara inovasi produk dan 

orientasi pasar dengan kinerja pemasaran. 

Berdasarkan research gap yang dikemukakan diatas maka rumusan 

masalah dalam studi ini adalah : “Bagaimana orintasi pasar dan inovasi produk 

berpengaruh terhadap kinerja pemasaran dengan dimediasi oleh keunggulan 

bersaing?”. Dengan demikian tujuan utama studi ini tidak lain adalah membangun 

model teoritikal untuk mengatasi kesenjangan pada hasil penelitian sebelumnya 

mengenai pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja 

pemasaran. 

Responden studi ini adalah pemilik dan pengrajin batik di kota Semarang. 

Jumlah sampel yang diambil adalah 40 responden, metode pengambilan sampel 

adalah “purposive sampling. Kemudian teknik analisis dengan menggunakan 

analisis regresi dengan program SPSS. Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini 
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dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis yang diajukan diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa inovasi produk dan orientasi pasar benar-benar menjadi 

prodiktor penting kunggulan bersaing dan kinerja pemasaran UMKM industri 

batik di kota Semarang. 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 

yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 

bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang 

demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” 

 

 (QS Al-lukman: 17) 

 

 

 

 

 

Persembahan: 

Karya ini kupersembahkan kepada Orang tua ku tersayang : 

Saudara-saudara 

Sahabat-sahabat baikku 

Almamaterku 
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