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INTISARI 

Pendekatan market sensing capability dan absortive capability merupaka 

dua jenis pendekatan yang biasa digunakan untuk memprediksi business 

performance. Beberapa penelitian telah menunjukkan perusahaan-perusahaan 

yang memiliki kemampuan pengindraan pasar cendrung meningkatkan kinerja 

bisnis. Meskipun demikian beberapa peneliti telah menemukan bukti yang 

berbeda yakni market sensing capability bukan sebagai pendorong kinerja bisnis 

(Ardyan, 2016; Lindblom, 2008; Olavarrieta and Friedmann, 2008). Apa yang di 

jelaskan di atas pada dasarnya menunjukkan secara teoritis market sensing 

capability dan absortive capability merupakan sarana strategis dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan, namun secara praktis kedua variabel tersebut 

tidak selalu menghasilkan business performance yang baik. Guna mengatasi 

masalah ini, beberapa peneliti telah menyarankan bahwa untuk menghasikan 

business performance yang lebih baik maka market sensing capability harus 

menggunakan strategi dalam mengimplementasikan ke dalam usahanya, salah 

satunya bisa menggunakan product innovation success (Fang, 2012; Pratomo dan 

Widiyanto, 2015; Tarnovskaya, 2008). Bila hal tersebut di aplikasikan pada 

industri pakaian jadi, sangat mungkin product innovation success memediasi 

hubungan market sensing capability dan absortive capability dengan business 

performance. Oleh karena itu, penting kiranya memasukkan product innovation 

success sebagai variabel yang memediasi relasi antara market sensing capability 

dan business performance. 



xiii 
 

Berdasarkan fenomena bisnis dan research gap yang di kemukakan diatas 

maka rumusan masalah dalam studi ini adalah : “Peran product innovation 

success sebagai upaya peningkatan kinerja bisnis”. Pertanyaan penelitian ini 

adalah (a) Bagaimana pengaruh market sensing capability dan absortive 

capability terhadap product innovation success dan (b) Bagaimana pengaruh 

market sensing capability, absortive capability, dan product innovation success 

terhadap business performance. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu para UMKM pakaian 

jadi yang ada di wilayah Kudus, Demak, Semarang. Metode pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 

menggunakan karakteristik tertentu dalam menentukan sampel. Karakteristik 

dalam penelitian ini yaitu lamanya UMKM berdiri minimal 2 tahun dan jumlah 

tenaga kerja kurang dari 99 karyawan. Jumlah sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah 121 responden. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah 

uji regresi dengan menggunakan SPSS versi 25. 

Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini dapat di simpulkan bahwa 

terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel market sensing capability dan 

absortive capability terhadap product innovation success, dan terdapat pengaruh 

positif dan signifikan variabel absortive capability, product innovation success 

terhadap business performance, akan tetapi terdapat pengaruh negative dan tidak 

signifikan variable market sensing capability terhadap business performance. 

Kemudian berdasarkan uji Sobel,  juga diketahui bahwa , product innovation 

success memediasi market sensing capability dan absortive capability dengan 
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kinerja bisnis mikro kecil dan menengah pada industri pakaian jadi di wilayah 

Kudus, Demak, Semarang. Dengan deminikian mediasi , product innovation 

success yang di ajukan sebagai solusi mengatasi kesenjangan penelitian dalam 

relasi market sensing capability dan absortive capability dalam business 

performance adalah tepat. 

  


