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PENGEMBANGAN LAYANAN BARU SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING PENGARUH ORIENTASI PASAR TERHADAP 

KINERJA PEMASARAN 

(Studi Kasus pada International Batik Center di Kabupaten Pekalongan) 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh orientasi pasar 

terhadap kinerja pemasaran, 2) pengaruh pengembangan layanan baru terhadap 

kinerja pemasaran, 3) Pengaruh orientasi pasar terhadap pengembangan layanan 

baru. Responden dalam penelitian ini adalah pedagang batik di International Batik 

Center (IBC) Pekalongan  yang telah menjalankan industri lebih dari 3 tahun 

sejumlah 100 responden 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian explanatory research 

dengan pendekatan kuantitatif karena menjelaskan hubungan antara variabel-

variabel dengan menggunakan kuesioner sebagai alat dalam pengumpulan data 

untuk mengungkap data orientasi pasar, pengembangan layanan baru terhadap 

kinerja pemasaran. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier dengan menggunakan alat bantu software SmartPLS. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa orientasi pasar, berpengaruh 

terhadap pengembangan layanan baru. Sedangkan variabel orientasi pasar dan 

pengembangan layanan baru berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Variabel 

pengembangan layanan baru tidak berhasil menjadi variabel intervening antara 

orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran. 

 

Kata kunci : Orientasi Pasar, Pengembangan Layanan Baru, Kinerja 

Pemasaran,  
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DEVELOPMENT OF NEW SERVICES AS INTERVENING VARIABLES 

INFLUENCE OF MARKET ORIENTATION ON MARKETING PERFORMANCE 

(Case Study at the International Batik Center in Pekalongan Regency) 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine: 1) the effect of market orientation on 

marketing performance, 2) the effect of developing new services on marketing 

performance, 3) The effect of market orientation on the development of new 

services. Respondents in this study were batik traders at the International Batik 

Center (IBC), Pekalongan, which has been running the industry for more than 3 

years, totaling 100 respondents. 

The research method used is explanatory research with a quantitative 

approach because it explains the relationship between variables using a 

questionnaire as a tool in data collection to reveal market orientation data, the 

development of new services on marketing performance. The analysis technique 

used in this study is linear regression analysis using SmartPLS.  

The results of this study indicate that market orientation influences the 

development of new services. While market orientation and new service 

development variables affect marketing performance. The new service 

development variable did not succeed in becoming an intervening variable 

between market orientation and marketing performance.  

 

Keywords: Market Orientation, New Service Development, Marketing 

Performance, 
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INTI SARI 

 

Penelitian ini membahas upaya peningkatan Kinerja Pemasaran melalui Orientasi 

Pasar dan Pengembangan Layanan Baru. Orientasi Pasar adalah proses diri 

menghasilkan dan memberikan informasi pasar untuk tujuan menciptakan 

superior value bagi konsumen. Pengembangan Layanan baru adalah 

pengembangan layanan yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru untuk 

memberikan nilai kepuasan untuk pelanggan. Kinerja Pemasaran adalah Hasil 

yang di capai perusahaan untuk memenuhi harapan konsumen. Berdasarkan kajian 

teori yang lengkap dan mendalam, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah “ Bagaimana Peningkatan Kinerja Pemasaran melalui Orientasi Pasar dan 

Pengembangan Layanan Baru pada International batik Center di Kabupaten 

Pekalongan”. Kemudian pertanyaan penelitian adalah (a) bagaimana pengaruh 

Orientasi Pasar terhadap Kinerja Pemasaran, (b) bagaimana pengaruh 

Pengembangan Layanan Baru terhadap Kinerja Pemasaran, (c) bagaimana 

pengaruh Orientasi Pasar terhadap Pengembangan Layanan Baru. Objek 

penelitian ini adalah Pengusaha Batik di International Batik Center dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling, yang pemilihan 

sampel yang dilakukan berdasarkan maksud dan tujuan yang ditentukan terlebih 

dahulu atau mempunyai kriteria tententu. Kriteria tersebeut yaitu mempunyai 

industri batik dan menjalankan produksi lebih dari 3 tahun. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung 

kepada responden.Dan selanjutnya dianalisis menggunakan SmartPLS. 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Orientasi Pasar berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Pemasaran. Perusahaan yang mampu mengetahui apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan dengan melakukan riset pasar 

maka perusahaan dapat meningkatkan Kinerja Pemasaran. Orientasi Pasar 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Layanan Baru. 

Perusahaan yang telah mengetahui apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan 

maka akan dengan mudah untuk melakukan Pengembangan Layanan Baru untuk 

memenuhi harapan pelanggan. Pengembangan Layanan Baru berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Kinerja Pemasaran. Perusahaan yang berhasil dalam 

melakukan Pengembangan Layanan Baru dan dapat memenuhi harapan konsumen 

maka dapat meningkatkan Kinerja Pemasaran. Variabel Pengembangan layanan 

Baru terbukti menjadi Variabel Intervening antara Variabel Orientasi Pasar dan 

Kinerja Pemasaran. 


