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ABSTRACT 

 

 

 This study aimed to analyze and determine the influence of the product design 

and service quality to competitive advantage and performance marketing. Data used 

in the study primary data taken directly through a questionnaire. By using purposive 

sampling as a method of sampling the study, the number of samples that can be taken 

in this study were 87 SMEs. 

 Data analysis techniques in this research is multiple regression. From the 

results of multiple regression analysis at the level of α = 5% indicates that the appeal 

of the product and service quality positively affects the competitive advantage and the 

appeal of the product and service quality positively affects the performance of 

marketing. 

 

Keywords:  Product Design, Service Quality, Competitive Advantage, Marketing 

Performance. 
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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh desain 

produk serta service quality terhadap keunggulan kompetitif dan kinerja pemasaran. 

Data yang digunakan dalam penelitian data primer yaitu data yang diambil secara 

langsung melalui kuesioner. Dengan menggunakan purposive sampling sebagai 

metode pengambilan sampel penelitian, maka jumlah sampel yang dapat diambil 

dalam penelitian ini adalah 87 UMKM. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Dari hasil 

analisis regresi berganda pada tingkat α = 5% menunjukan bahwa desain produk dan 

service quality berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif serta desain 

produk dan service quality berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. 

 

Kata Kunci:  Desain Produk, Service Quality, Keunggulan Kompetitif, Kinerja 

Pemasaran.  
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INTISARI 

 

Permasalahan pada UMKM batik di Kluster Kampung Batik Semarang adalah 

adanya indikasi penurunan kinerja pemasaran akibat kurangnya keunggulan 

kompetitif dari produk batik. Hal ini terlihat dari penurunan penjualan dan penurunan 

jumlah pembeli yang melakukan pembelian pada UMKM di Kluster Kampung Batik 

Semarang. Faktor yang dapat mempengaruhi lemahnya keunggulan kompetitif dan 

penurunan kinerja pemasaran sangat banyak, namun dalam penelitian ini faktor yang 

diteliti adalah faktor desain produk dan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh desain produk serta service quality 

terhadap keunggulan kompetitif dan kinerja pemasaran UMKM di Kluster Kampung 

Batik Semarang. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 87 UMKM. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah regresi berganda. Dari hasil pengujian asumsi klasik yang digunakan untuk 

menguji model regresi menunjukkan bahwa penyebaran data normal dan tidak 

ditemukan adanya multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dan hasil 

analisis regresi berganda pada tingkat α = 5% menunjukkan bahwa desain produk (sig 

0,000) berpengaruh positif signifikan terhadap keunggulan kompetitif, service quality 

(sig 0,001) berpengaruh positif signifikan terhadap keunggulan kompetitif, desain 

produk (sig 0,002) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemasaran, 

sedangkan service quality (sig 0,030) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

kinerja pemasaran, dan keunggulan kompetitif (sig 0,003) berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja pemasaran.  

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa semakin meningkat desain suatu 

produk, semakin meningkat keunggulan kompetitifnya. Penelitian diatas mendukung 

penelitian yang dilakukan Ruswanti (2011) yang menemukan bahwa desain produk 

memiliki pengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif. Semakin service quality 

meningkat, keunggulan kompetitif juga akan meningkat. Penelitian ini mendukung 

penelitian Cahyono (2010), Musnaini (2011), dan Kadarningsih (2013) yang 

menemukan bahwa service quality berpengaruh positif terhadap keunggulan 

kompetitif. Semakin desain suatu produk meningkat, maka kinerja pemasarannya 

akan meningkat. Penelitian ini mendukung Liu dan Yang (2014) dan Suchanek (2014) 

yang menemukan bahwa desain produk berpengaruh positif terhadap kinerja 

pemasaran. Semakin service quality meningkat, kinerja pemasaran juga akan meningkat. 

Penelitian ini mendukung Akroush (2008) dan Kadarningsih (2013) yang menemukan 

bahwa service quality berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Dan semakin 

keunggulan kompetitif meningkat, kinerja pemasaran juga akan meningkat. Penelitian ini 

mendukung Majeed (2011) dan Kadarningsih (2013) yang menemukan bahwa keunggulan 

kompetitif berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Dari hasil sobel test dapat 

diketahui bahwa keunggulan kompetitif memediasi pengaruh desain produk dan service 

quality terhadap kinerja pemasaran dengan pengaruh mediasinya adalah menguatkan. 

Desain produk dan service quality UMKM yang semakin kuat akan membuat UMKM 

lebih mudah dalam menjual produk karena memiliki keunggulan kompetitif dibanding 

pesaingnya dan akan membuat kinerja pemasaran UMKM meningkat. 
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