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INTI SARI 

Penelitian ini membahas upayah peningkatan kinerja pemasaran melalui kinerja 

inovatif ,Marketing Capability dan Social capital.social capital adalah  sebagai 

sumber daya potensial yang dapat meningkatkan Kinerja Inovasi dalam berbagai 

kondisi.Marketing Capability adalah proses integraftif yang dirancang untuk 

menerapkan pengetahuan kolektif,keterampilan,dan sumber daya perusahaan 

untuk kebutuhan bisnis yang berkaitan dengan pasar,dimana dalam kondisi ini 

memungkinkan perusahaan menambah value produk dan pelayanannya serta 

memenuhi permintaan kompetitif.Kinerja Inovatif adalah dasar yang digunakan 

perusahaan untuk mencapai kinerja pemasaran yang maksimal sebagai bentuk 

upayah kolaborasi dari sumber daya yang ada,dimana komunikasi,aliran 

informasi,berbagai serta mengasimilasi pengetahuan sebagai unsur terpeting dari 

kemampuan inovasi.Kinerja Pemasaran adalahkonsep untuk mengukur prestasi 

pasar dari produk,seperti tingginya volume penjualan,tingginya market share,serta 

tingginya profitabilitas pemmasaran,yang digunakan sebagai cermin dari 

keberhasilan usahanya dikancah persaingan dunia usaha.berdasarkan kajian teori 

yang mendalam maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah”Bagaimana 

pengaruh social capital dan marketing capability terhadap kinerja pemasaran 

umkm kabupaten kendal”kemudian pertanyaan penelitian adalah (a) bagaimana 

pengaruh social capital terhadap marketing capability, (b) bagaimana pengaruh 

social capital terhadap kinerja inovatif, (c) bagaimana pengaruh social capital dan 

marketing capability terhadap kinerja inovatif, (d) bagaimana pengaruh kinerja 

inovatif terhadap kinerja pemasaran.Objek penelitian ini adalah UMKM jasa 

diKabupaten Boja dengan menggunakan sempel yang diambil berdasarkan  teknik 

purposive sampling yaitu pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan maksud 

dan tujuan yang ditentukan terlebih dahulu atau mempunyai kriterian 

tertentu.kriterian tersebut yaitu Menjalankan UMKM jasadan Menjalankan 

produksi lebih dari 3 tahun.Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden dan 

selanjutnya dianalisis menggunakan SmartPLS. 

Hasil analisi menunjukan bahwah social capital berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja inovatif karyawan artinya semakin baik social capital yang 

diterapkan perusahaan maka akan meningkatkan kinerja inovatif 

karyawan.marketing capability berpengaruh posif dan signifikan terhadap kinerja 

inovatif artinya semakin baik kinerja inovatif yang dimiliki karyawan maka akan 

meningkatkan kinerja pemasaran.kinerja inovatif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pemasaran artinya semakin baik kinerja inovatif yang 

dimiliki karyawan akan meningkatkan kinerja pemasara.marketing capability 

mampuh memediasi pengaruh social capital terhadap kinerja inovatif dan juga 

mampuh memediasi pengaruh marketing capability artinya secara tidak langsung 

perluh adanya kinerja inovatif untuk meningkatkan kinerja pemasaran pada 

perusahaan dengan berbasis social capital dan marketing capability. 

 
 


