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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas tentang uapaya UMKM Furnitur di Jepara dalam 

meningkatkan kinerja pemasaran melalui kemampuan pemasaran, inovasi 

pemasaran dan keunggulan kompetitif. Pada dasarnya kemampuan pemasaran 

adalah kemampuan dalam menggunakan strategi bauran pemasaran seperti 

mengembangkan produk baru, menetapkan harga, melakukan promosi dan 

melakukan distribusi sedangkan inovasi pemasaran adalah kemampuan dalam 

menciptakan sebauh ide yang baru dalam meningkatkan kinerja suatu barang dan 

jasa. Kemudian keunggulan kompetitif adalah kemampuan dalam menciptakan 

nilai yang unik dan berbeda dari produk pesaing. Kemudian kinerja pemasaran 

adalah strategi  yang digunakan untuk mnegukur tingkat prestasi dan keberhasilan 

produk yang dihasilkan. 

Berdasarkan kajian teori tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “bagaimana meningkatkan kinerja pemasaran pada UMKM Furniture”. 

Pertanyaan penelitian ini adalah (a) bagaimana pengaruh kemampuan pemasaran 

terhadap keunggulan kompetitif ?, (b) bagaimana pengaruh inovasi pemasaran 

terhadap keunggulan kompetitif ?, (c) bagaimana pengaruh kemampuan 

pemasaran terhadap kinerja pemasaran ?, (d) bagaimana pengaruh inovasi 

pemasaran terhadap kinerja pemasaran ?, (e) bagaimana pengaruh keunggulan 

kompetitif terhadap kinerja pemasaran ?.  

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM Furniture di Kota 

Jepara dengan melibatkan 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang 
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digunakan adalah Random Sampling yaitu penarikan sampel secara acak. 

Pengumpulan data menggunakan kuesioner kemudian di analisis menggunakan 

Regresi Linear Berganda dan Uji Sobel Test dengan menggunakan program 

SPSS. 

Berdasarkan hasil pengujianmenunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan antara kemampuan pemasaran terhadap keunggulan 

kompetitif, terdapat penagruh yang positif dan dignifikan antara inovasi 

pemasaran terhadap keunggulan kompetitif, terdapat pengaruh tidak langsung 

antara kemampuan pemasaran terhadap kinerja pemasaran melalui media 

keunggulan kompetitif, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

inovasi pemasaran terhadap kinerja pemasaran, serta terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan anatara keungulan kompetitif terhadap kinerja pemasaran. 
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