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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

 Allah tidak membebani seseorang hamba melainkan sesuai dengan 

kemampuannya (Q.S. Al-Baqarah:286) 

 Life is like riding a bycicle. To keep your balance, you must keep moving 

(Albert Enstein) 

 Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa 

 

 

PERSEMBAHAN 

Karya ini saya persembahkan untuk 

keluarga tercinta, sahabat, Universitas, 

dan masyarakat luas 
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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas tentang peningkatan kinerja pemasaran yang 

dipengaruhi oleh beberapa faltor yaitu orientasi pasar, kapabilitas inovasi produk, 

dan keunggulan desain produk. Kinerja pemasran merupakan sebuah konsep yang 

digunakan untuk mengukur sampai seajuh mana prestasi yang diperoleh perusahaan 

akan suatu produk yang dihasilkan dari kegiatan pemasaran yang dilakukan. 

Orientasi pasar merupakan suatu aktivitas pencarian informasi pasar, termasuk 

kebutuhan konsumen sekarang dan yang akan datang, pendistribusian informasi 

tersebut berjalan lintas fungsional, dan organisasi secara keseluruhan menanggapi 

dengan baik informasi tersebut. Kapabilitas inovasi produk merupakan 

kemampuan gabungan perusahaan dari berbagai macam proses untuk menghasilkan 

produk atau jasa baru yang mempengaruhi antara satu dengan yang lain yang 

nantinya akan dipernalkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan. Keunggulan 

desain produk merupakan kelebihan atau keunikan suatu produk karena 

memiliki tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. 

Berdasarkan pada kajian pustaka yang mendalam, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah ”Analisis orientasi pasar dan kapabilitas inovasi 

produk terhdap keunggulan desain produk untuk meningkatkan kinerja 

pemasaran”. Pertanyaan penelitian ini adalah (1) Apakah terdapat pengaruh dari 

orientasi pasar terhadap keunggulan desain produk, (2) Apakah terdapat pengaruh 

dari kapabilitas inovasi produk terhadap keunggulan desain produk, (3) Apakah 

terdapat pengaruh dari orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran, (4) Apakah 

terdapat pengaruh dari kapabilitas inovasi produk terhadap kinerja pemasaran, (5) 

Apakah terdapat pengaruh dari keunggulan desain produk terhadap kinerja 

pemasaran, (6) Bagaimana peran dari keunggulan desain produk terhadap orientasi 

pasar dengan meningkatkan kinerja pemasaran, (7) Bagaimana peran dari 

keunggulan desain produk terhadap kapabilitas inovasi produk dengan 

meningkatkan kinerja pemasaran. 
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Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha industri batik di Kota 

Pekalongan sebanyak 120 responden dengan menggunakan penyebaran kuesioner. 

Metode pengambilan sampling menggunakan metode purposive sampling yaitu 

metode pengambilan sampel dengan karakteristik tertentu, dimana karakter sampel 

penelitian ini adalah para pelaku usaha industri batik di Kota Pekalongan. Metode 

analisis menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan analisis data dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel orientasi 

pasar dan kapabilitas inovasi produk terhadap keunggulan desain produk, dan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel orientasi pasar, kapabilitas 

inovasi produk, dan keunggulan desain produk terhadap kinerja pemasaran. 

Pengaruh variabel orientasi pasar dan kapabilitas inovasi produk terhadap 

keunggulan desain produk sebesar 42.5%, sedangkan pengaruh variabel orientasi 

pasar, kapabilitas inovasi produk, dan keunggulan desain produk terhadap kinerja 

pemasaran sebesar 54.4%. 
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