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INTISARI 
 

 

 

Kinerja bisnis merupakan ukuran prestasi yang diperoleh secara optimal 

dalam menerapkan strategi yang tepat untuk mengelola bisnisnya dengan baik, 

diantaranya dengan mengedepankan keunggulan produk. Keunggulan produk 

merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena keunggulan produk merupakan 

hasil perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mencapai kinerja 

perusahaannya. Produk yang ditawarkan kepada konsumen harus memiliki 

keunggulan dari produk-produk lain baik, baik dari segi kualitas, desain, bentuk, 

ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan beberapa faktor lain agar dapat menarik 

konsumen. Banyak faktor agar kinerja UKM dapat maksimal, diantaranya adalah 

dengan memfokuskan pada orientasi pelanggan dan keinovasian produk. 

Perkembangan UMKM Konveksi di Kota Kudus mengalami perkembangan 

yang cukup pesat dan menggembirakan. Hal tersebut tidak lepas dengan peran 

pemerintah dalam mendukung Usaha Kecil dan Menengah untuk tetap berkembang. 

Hal yang melatarbelakangi permasalahan bahwa dengan pesatnya perkembangan 

UMKM Konveksi di Indonesia, justru mengalami kelemahan struktural yang 

menyebabkan sering kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang 

muncul di lingkungan bisnisnya. Munculnya UMKM menambah semakin 

kompetitifnya persaingan usaha tersebut. Dampak dengan tingginya persaingan juga 

mempengaruhi banyaknya UMKM yang gulung tikar. UMKM yang mampu bertahan 

adalah pengusaha yang mampu bekerja keras dengan memanfaatkan informasi pasar 

dengan baik.  

Penelitian Suroso (2013) menunjukkan bahwa orientasi pelanggan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran. Begitu halnya dengan 

penelitian Wulandari (2013), Sari (2013) dan Wachjuni (2014) yang menyatakan 

bahwa orientasi pelanggan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pemasaran. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan Andrawina (2008) dan 

Zaired (2012) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa orientasi pelanggan justru 

tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. 

Berdasarkan fenomena bisnis dan risert gap, maka rumusan masalah dalam 

penelitian adalah bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian mengenai pengaruh 

orientasi pelanggan dan keinovasian produk dalam meningkatkan kinerja UKM 

dengan keungggulan produk sebagai variabel intervening pada UKM Konveksi di 

Kabupaten Kudus?. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan 
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menganalisis pengaruh orientasi pelanggan dan keinovasian produk dalam 

meningkatkan kinerja UKM dengan keungggulan produk sebagai variabel intervening 

pada UKM Konveksi di Kabupaten Kudus. 

Kajian pustaka dalam penelitian ini menghasilkan 5 hipotesis, yaitu pengaruh 

orientasi pelanggan dan keinovasian produk dalam meningkatkan keunggulan produk, 

pengaruh orientasi pelanggan dan keinovasian produk dalam meningkatkan kinerja 

UKM, serta pengaruh keunggulan produk dalam meningkatkan kinerja UKM 

Konveksi di Kabupaten Kudus. 

Responden studi ini adalah pemilik/pengusaha UKM Konveksi di Kabupaten 

Kudus yang selalu berinteraksi dengan pelanggan terkait produk dan pemasaran 

sebesar 85. Berdasarkan penyebaran kuesioner diperoleh jumlah sampel sebesar 67 

responden. 

 Hasil penelitian Tommy, dkk (2014) menunjukkan bahwa inovasi produk 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Akan tetapi pada penelitian 

Rochimawati (2011) justru sebaliknya bahwa inovasi produk tidak berpengaruh 

terhadap kinerja bisnis. Penelitian Zafer dan Pinar (2012) menunjukkan bahwa 

keinovasian marketing yang diukur melalui product, process dan behavioural 

berpengaruh terhadap quantitative business performance sedangkan keinovasian 

marketing yang diukur melalui  marketing dan strategic tidak berpengaruh terhadap 

quantitative business performance, sedangkan keinovasian produk melalui product 

dan strategic tidak berpengaruh terhadap qualitative business performance, akan 

tetapi keinovasian marketing melalui process, marketing dan behavioural 

berpengaruh terhadap qualitative business performance. 

Berdasarkan hasil pengujian studi menunjukkan bahwa orientasi pelanggan 

dan keinovasian produk terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keunggulan produk. Orientasi pelanggan, keinovasian produk dan keunggulan produk 

terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UKM. 

Keunggulan produk mampu menjadi variabel intervening antara orientasi pelanggan 

terhadap kinerja UKM, dapat diartikan bahwa semakin tinggi UKM berorientasi pada 

pelanggan, maka akan mendorong para UKM dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan karena mampu memiliki keunggulan, sehingga sehingga hal itu 

akan berdampak pada kinerja UKM. Keunggulan produk mampu menjadi variabel 

intervening antara keinovasian produk dengan kinerja UKM, dapat diartikan bahwa 

semakin tinggi keinovasian produk, maka akan membuat perusahaan mampu 

beradaptasi dengan menciptakan pemikiran/gagasan baru terhadap produk yang 

ditawarkan dalam upaya meningkatkan keunggulan produk, sehingga hal itu akan 

berdampak pada pencapaian kinerja UKM. 
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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

 Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 
SWT ialah orang yang paling bertaqwa” (QS. Al Hujurat : 13) 

 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara 
kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajad. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. (Q. S. Al-
Mujaadalah :11) 

 Jangan pernah mundur saat menghadapi kesulitan, majulah bila 
kondisi memungkinkan , kalau kondisi tidak memungkinkan, 
ciptakanlah kondisi yang memungkinkan 
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