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INTISARI 

Revolusi industry 4.0 saat ini sangat mempengaruhi perkembangan 

inovasi. Dilihat dari perkembangan teknologi digital saat ini, para pebisnis offline 

maupun online bersaing untuk memberikan layanan terbaik dan mencari sebuah 

inovasi yang baru. Perusahaan dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 

menghadapi kebutuhan konsumen yang semakin hari meningkat dan selalu 

bergantung pada kebaruan. Untuk melakukan semua itu maka perusahaan 

membutuhkan innovation performance yang tinggi untuk mengantisipasi 

persaingan dengan menciptakan sebuah hal yang baru yang diinginkan oleh 

konsumen. Innovation performance menurut Chen & Huang (2009) merupakan 

kemampuan perusahaan untuk meluncurkan produk atau jalur baru ke pasar. 

Dengan munculnya teknologi digital ini, perusahaan dapat melakukan pembaruan 

ide dengan memanfaatkan sosial media sebagai solusi untuk mendapatkan 

pengetahuan dan informasi yang baru dari UKM yang lain. Oleh karena itu UKM 

perlu menerapakan digitalisasi agar dapat bersaing dengan UKM lainnya dengan 

cara meningkatkan kemampuan social intelligence dan digital intelligence pada 

UKM dalam penggunaan sosial media sebagai alat bisnis untuk meningkatkan 

innovation performance UKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis hubungan antara social intelligence dan digital 

intelligence untuk meningkatkan social media orientation, dan juga bagaimana 

meningkatkan innovation performance melalui social media orientation.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah UKM dibidang 

fashion muslimah di Provinsi Jawa Tengah, yang mana jumlahnya tidak diketahui. 

Penelitian ini dilakukan pada 109 pemilik UKM di Provinsi Jawa Tengah dengan 

kriteria telah menggunakan sosial media sebagai alat bisnis dan sudah beroperasi 

selama 1 tahun. Metode yang digunakan dalam penelitain ini adalah explanatory 

dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel secara non-

probability sampling. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Metode analisis data 

yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Dari hasil pengujian data 

bahwa social intelligence berpengaruh positif terhadap social media orientation. 

Digital intelligence juga berpengaruh positif terhadap social media orientation 

dan Social media orientation berpengaruh positif terhadap innovation 

performance.  

Berdasarkan adanya temuan ini, maka UKM yang ingin meningkatkan 

innovation performance bisa dilakukan dengan meningkatkan social intelligence 

dan digital intelligence yang tinggi dan dibantu oleh adanya social media 

orientation yang tinggi juga. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

pentingnya social media orientation dalam meningkatkan innovation 

performance. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sosial media dalam 

aktivitas bisnis untuk meningkatkan innovation performance sangat mampu 

memberikan pengaruh pada UKM.  
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