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ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Orientasi pasar dan 

inovasi produk terhadap keunggulan bersaing untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran ( studi pada UMKM Lumpia Semarang). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pemilik UMKM Lumpia yang berada di Semarang. Teknik 

pengambilan sampel dengan metode sensus. Adapun sampel yang diambil adalah 

sebanyak 52 responden dengan instrument penelitian berupa kuesioner. Program 

untuk menganalisis data menggunakan SPSS 23.0. Alat analisis yang digunakan 

adalah Uji Sobel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : orientasi pasar dan 

inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersing. 

Orientasi pasar , inovasi produk dan keunggulan bersaing berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pemasaran.keunggulan bersaing mampu menjadi 

variabel intervening antara orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja 

pemasaran. 

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

pemasaran 

 

. 
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Abstract 
This research aims to analyse the influence of market orientation and product 

innovation to competitive advantage to improve marketing performance (study of 

MSME Lumpia Semarang). The population in this research is the owner of MSME 

Lumpia in Semarang. Sampling techniques by census methods. The samples taken 

were 52 respondents with research instruments in the form of questionnaires. 

Program to analyze data using SPSS 23.0. The analysis tool used is Sobel test. 

The results of this study showed that: market orientation and product innovation 

have a positive and significant effect on the excellence of bersing. Market 

orientation, product innovation and competitive advantage have a positive and 

significant impact on marketing performance. Competing excellence is capable of 

intervening variables between market orientations and product innovations to 

marketing performance. 

Keywords: market orientation, product innovation, competitive advantage, 

marketing performance. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 
MOTTO : 

 

  Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles) 

  Barang siapa yang menginginkan bahagia di dunia dan di akhirat maka 

haruslah memiliki banyak ilmu. (HR. Ibnu Asakir) 

  Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 

yang lain. (Q.S Al-Insyirah 6-7) 
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motivasi dan selalu mendoakan untuk keberhasilan saya. 

2.  Untuk adek dan kakak saya tercinta yang sudah memberi semangat agar tidak 

mudah menyerah untuk menyelesaikan skripsi. 

3.  Untuk sahabat terbaik saya M.Ikhtar M yang sudah saya repotkan dalam 

segala hal 
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