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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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Kedua orang tuaku yang tidak henti-hentinya menyemangati dan mendoakan di 

setiap langkahku serta teman-teman yang selalu memberikan support. 

 

  



 

 

x 
 

INTISARI 

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan 

dan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Salah satu strategi 

untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu dengan berorientasi pada pasar. 

Perusahaan yang berorientasi pada pasar akan memahami kebutuhan pasar dan 

memenuhi permintaan pasar (Narver & Slater, 1990). Kesuksesan perusahaan 

dipicu orientasi pelanggan dan orientasi pesaing yang menjadi faktor yang biasa 

digunakan untuk memprediksi kinerja bisnis. Perusahaan harus memiliki 

kemampuan untuk mengenali pesaing yang dapat memberikan berbagai  informasi  

mengenai  model strategi yang diterapkan  pesaing dalam menjalankan, sehingga 

manajemen memperoleh kepastian bahwa strategi dan aktivitas  perusahaan tidak 

didahului oleh pesaingnya. ketika perusahaan berorientasi pada pelanggan dan 

berorientasi pada pesaing, hal itu akan membuat perusahaan melakukan invasi 

produk, sehingga akan meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Wulandari (2012) bahwa orientasi 

pelanggan dan orientasi pesaing berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pemasaran, tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Johnson, Dibrell, & 

Hansen (2009) orientasi pasar dengan indikator orientasi pelanggan dan orientasi 

pesaing tidak signifikan terhadap kinerja bisnis. 

Berdasarkan fenomena research gap yang dikemukakan diatas maka 

penelitian ini memberikan kapabilitas inovasi produk sebagai variabel yang 

memediasi research gap tersebut dan menyimpulkan rumusan masalah dalam studi 

ini : “Pengaruh Orientasi Pelanggan dan Orientasi Pesaing terhadap Kinerja Bisnis 
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dengan Kapabilitas Inovasi Produk sebagai Variabel Intervening pada Umkm Batik 

Di Pekalongan ”. pertanyaan penelitian ini adalah (a) Bagaimana pengaruh orientasi 

pelanggan dan orientasi pesaing terhadap kapabilitas inovasi produk (b) Bagaimana 

pengaruh orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan kapabilitas inovasi produk 

terhadap kinerja bisnis. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh UMKM batik di Pekalongan 

dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, 

yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria khusus yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. Kriteria dalam penelitian ini yaitu UMKM yang sudah 

berdiri kurang lebih 2 tahun dan berdomisili di Pekalongan. Jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah 97 responden. Teknik analisis dalam penelitian 

ini adalah menggunakan path analysis denan menggunakan SPSS 23. 

Berdasarkan pengujian hipotesis studi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan variabel orientasi pelanggan dan orientasi pesaing 

terhadap kapabilitas inovasi produk, dan pengarug positif signifikan variabel 

orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan kapabilitas inovasi produk terhadap 

kinerja bisnis. Kemudian berdasarkan uji sobel juga diketahui bahwa kapabilitas 

inovasi produk memediasi orientasi pelanggan dan orientasi pesaing terhadap 

kinerja bisnis pada UMKM batik di Pekalongan. Dengan demikian mediasi 

kapabilitas inovasi produk diajukan sebagai solusi megatasi kesenjangan penelitian 

dalam relasi orientasi pasar dan orientasi pesaing terhadap kinerja bisnis adalah 

tepat.  
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