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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejak krisis ekonomi yang berlangsung pada tahun 1997, banyak terjadi 

fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) selanjutnya pengangguran diikuti 

angka kemiskinan yang meningkat tajam. Pemerintah berupaya untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan strategi industrialisasi 

dan industri diletakkan sebagai sektor unggul yang mempu menyerap banyak 

tenaga kerja. Tahun 2007 pemerintah menerapkan kebijakan percepatan 

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM), tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi 

pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, kemudian diterbitkanlah 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan 

pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM (KKBP-RI, 2007). 

Kewirausahaan didefinisikan secara umum sebagai identifikasi dan 

menerapkan peluang. Dimensi kunci yang menjadi ciri orientasi kewirausahaan 

mencakup kecenderungan untuk bertindak secara otonom, kemauan untuk 

berinovasi dan mengambil risiko, dan kecenderungan untuk menjadi agresif 

terhadap pesaing dan relatif proaktif untuk peluang pasar, mengejar peluang baru 

secara inovatif, berani mengambil resiko dan secara proaktif berhubungan erat 

dengan konsep orientasi kewirausahaan. Inovasi terhadap suatu produk berpotensi 

meningkatkan nilai perusahaan di mata konsumen dan inovasi terhadap produk 
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berpotensi meningkatkan nilai perusahaan dalam bertahan pada ketatnya 

persaingan dalam suatu industri.  

Perusahaan yang berorientasi pada pasar (market oriented) adalah 

perusahaan yang menjadikan pelanggan sebagai kiblat bagi perusahaan untuk 

menjalankan bisnisnya (customer orientation), agar perusahaan dapat secara terus 

menerus berorientasi pada pelanggan, secara bersamaan perusahaan juga harus 

berorientasi pada pesaing (competitor orientation). perusahaan yang berorientasi 

pada pasar (market oriented) adalah perusahaan yang menjadikan pelanggan 

sebagai kiblat bagi perusahaan untuk menjalankan bisnisnya (customer 

orientation), agar perusahaan dapat secara terus menerus berorientasi pada 

pelanggan, secara bersamaan perusahaan juga harus berorientasi pada pesaing 

(competitor orientation). 

Tidak hanya orientasi kewirausahaan dan orientasi pasar yang perlu 

diperhatikan dalam meningkatkan kinerja pemasaran, perusahaan juga harus 

berusaha mempergunakan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat berinovasi. 

Inovasi produk merupakan salah satu faktor persaingan yang paling penting untuk 

mencapai kesuksesan dimana akhir-akhir ini lingkungan bisnis selalu berubah 

dengan cepat. Inovatif merupakan sikap dari seorang wirausahaan (enterpreneur) 

yang mengacu pada suatu sikap wirausahaan untuk terlibat secara kreatif dalam 

proses percobaan terhadap gagasan baru yang memungkinkan wirausahaan 

menghasilkan produk atau jasa baru, baik untuk pasar sekarang maupun ke pasar 

baru.  
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Selain inovasi produk, yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan 

kinerja pemasaran adalah kreativitas strategi pemasaran. Kreativitas strategi 

pemasaran merupakan setiap usaha untuk meraih kesesuaian antara perusahaan 

dengan lingkungannya. Strategi tersebut dilakukan dalam rangka mencari 

pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok, yaitu bisnis apa 

yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa yang dapat dimasuki di 

masa mendatang serta bagaimana bisnis yang telah dipilih tersebut dapat 

dijalankan dengan sukses dalam lingkungan yang kompetitif atas dasar perspektif 

produk, harga, promosi, dan distribusi (bauran pemasaran) untuk melayani pasar 

sasaran. 

Dalam penelitian ini akan dianalisa mengenai pengaruh orientasi 

kewirausahaan, orientasi pasar, inovasi produk, dan kreativitas strategi pemasaran 

terhadap peningkatan kinerja pemasaran pada sentra batik tulis Lasem, Rembang 

Jateng. Giska Ova Gradistya dan Naili Farida (2015) menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap peningkatan kinerja pemasaran. Hal 

ini terbukti apabila orientasi kewirausahaan ditingkatkan maka kinerja pemasaran 

pada UMKM batik juga akan meningkat. Hasil ini mendukung penelitian dari 

Fajrin Amrulloh (2017) menyatakan bahwa ada pengaruh orientasi kewirausahaan 

terhadap peningkatan kinerja pemasaran melalui inovasi. Hal tersebut dibuktikan 

bahwa semakin tinggi orientasi kewirausahaan semakin tinggi kinerja pemasaran 

pada UMKM kerajinan logam. 

Pada penelitian Giska Ova Gradistya dan Naili Farida (2015) menyatakan 

bahwa orientasi pasar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap inovasi 
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dan peningkatan kinerja pemasaran pada UMKM batik. Penelitian ini sejalan 

dengan pendapat Adijati Utaminingsih (2016) yang menyatakan bahwa orientasi 

pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemasaran. 

Hal tersebut terbukti jika orientasi pasar semakin baik maka akan mempengaruhi 

peningkatan kinerja pemasaran pada IKM kerajinan rotan. 

Fajrin Amrulloh (2017) menemukan bahwa  inovasi mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemasaran. Sejalan dengan 

penelitian Giska Ova Gradistya dan Naili Farida (2015) menyatakan bahwa 

variabel inovasi produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

peningkatan kinerja pemasaran. Dapat dikatakan bahwa semakin besar inovasi, 

maka kinerja pemasaran pada UMKM batik semakin meningkat. 

Temuan Hendro Tanoko (2010) menemukan bahwa kreativitas strategi 

pemasaran mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pemasaran 

pada IKM kuningan. Temuan ini mendukung penelitian Adijati Utaminingsih 

(2016) menyatakan penelitiannya yaitu kreativitas strategi pemasaran berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja pemasaran. Hal ini 

disimpulkan adanya peningkatan kreativitas strategi pemasaran maka akan 

berpengaruh pada peningkatan kinerja pemasaran pada IKM kerajinan rotan.  

Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO (United Nation 

Educational, Scientific, and Cultural Organizational) pada tanggal 2 Oktober 

2009 dengan dimasukkan ke dalam daftar representatif sebagai Budaya Tak-

Benda Warisan Manusia (Representatif List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity) dalam  sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (Fourt Session of the 
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Integovermental Committee) tentang warisan budaya tak-benda di  Abu Dabi. 

Dalam siaran pers dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta, 

UNESCO mengakui batik Indonesia bersama dengan 111 nominasi mata budaya 

dari 35 negara, dan diakui serta dimasukkan dalam daftar representatif sebanyak 

76 mata budaya. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyatakan masuknya 

batik Indonesia dalam UNESCO Representatif List of Intangible Cultural 

Heritage of Humanity merupakan pengakuan internasional terhadap  salah satu 

mata budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat 

harkat para pengrajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan 

rakyat. 

UNESCO mengakui bahwa batik Indonesia mempunyai teknik dan simbol 

budaya yang menjadi identitas rakyat Indonesia mulai dari lahir sampai 

meninggal, bayi digendong dengan kain batik bercorak simbol yang membawa 

keberuntungan, dan yang meninggal ditutup dengan kain batik. UNESCO juga 

mengakui bahwa batik Indonesia telah memenuhi kriteria, antara lain kaya dengan 

simbol-simbol filosofi kehidupan rakyat Indonesia; memberi kontribusi bagi 

terpeliharanya warisan budaya tak-benda pada saat ini dan di masa mendatang. 

Selanjutnya seluruh komponen masyarakat bersama pemerintah melakukan 

langkah-langkah secara berkesinambungan untuk perlindungan termasuk 

peningkatan kesadaran dan pengembangan kapasitas termasuk aktivitas 

pendidikan dan pelatihan, (Berita Antara, 2009). 

Industri Batik Tulis adalah salah satu industri kerajinan tradisional yang 

diproduksi oleh masyarakat di kabupaten Rembang yang terkenal dengan nama 
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“Sentra Batik Tulis Lasem”. Batik tulis Lasem merupakan salah satu bukti 

terjadinya akulturasi budaya yang dinamis pada masyarakat Lasem, ini terlihat 

dari percampuran corak yang menjadi simbol akulturasi budaya. Selain kental 

dengan motif khas budaya Tionghoa, batik tulis Lasem juga mempunyai corak 

yang dihasilkan oleh masyarakat asli Lasem. Corak yang dihasilkan oleh 

masyarakat asli Lasem sendiri adalah merupakan corak batik asli dari hasil karya 

masyarakat Lasem.  

Kota Lasem dan sekitarnya mempunyai sejarah asimilasi budaya yang 

cukup lama, kota Lasem merupakan wilayah yang dapat digunakan oleh 

pemerintah Kabupaten Rembang sebagai model integrasi sosial antar etnis yang 

berbasis kerajinan rakyat/bisnis industri tradisional bagi daerah lain di Indonesia. 

Model dan motif batik tulis Lasem merupakan ekspresi estetis khas masyarakat 

Lasem, yang multikultural, sederhana dan egaliter. Motifnya bersifat kontekstual 

itu diambil dari lingkungan kehidupan rakyat kota Lasem dan sekitarnya sehari-

hari tanpa berpretensi membuat simbolisasi tentang kehidupan ideal. Gaya 

stilasinya merupakan campuran antara gaya Cina kuno dan gaya tradisional Jawa 

yang bercorak pesisiran.  

Batik tulis Lasem saat ini  mulai bangkit kembali sejalan dengan kondisi 

ekonomi yang mulai membaik, mengingat batik tulis Lasem merupakan produk 

warisan nenek moyang yang memiliki nilai seni budaya tinggi. Konsumen batik 

tulis Lasem dahulunya adalah kalangan tertentu yaitu generasi tua yang bermukim 

di daerah-daerah pantai. Namun dalam perkembangannya sekarang ini kalangan 

muda juga menyukai batik untuk dibuat gaun dan baju. Pemerintah daerah juga 
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menganjurkan memakai pakaian seragam batik lokal yang menjadi khas dari suatu 

daerah. Hal ini membuka peluang bagi pengusaha industri batik untuk 

meningkatkan pemasarannya. 

Untuk melihat perkembangan batik tulis Lasem, dapat dilihat perkiraan 

jumlah IKM dan jumlah produksi sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah IKM dan Jumlah Produksi 

Tahun 2014-2018 

Tahun Periode Jumlah IKM Jumlah Produksi (Lembar) 

2014 77 284.520 

2015 114 329.174 

2016 120 358.327 

2017 93 290.084 

2018 106 345.970 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. 

Rembang 2018 

 

Tabel diatas menunjukkan jumlah IKM batik tulis Lasem Rembang Jateng 

dan jumlah produksi dari setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun di 

tahun 2017 terjadi penurunan yang dikarenakan oleh naiknya kurs dollar, sehingga 

mempengaruhi tenaga kerja, produksi, serta penjualan yang ada di industri batik 

tulis Lasem tersebut. Pada tabel diatas juga menunjukkan terjadi kenaikan jumlah 

angka batik tulis Lasem di tahun 2018, pada tahun ini terjadi kenaikan jumlah 

pengusaha batik tulis Lasem sebanyak 106 IKM dengan jumlah produksi 

sebanyak 345.970 potong/lembar batik dalam periode satu tahun. Hal ini 

dikarenakan adanya dukungan-dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait 
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demi terselamatkannya batik tulis Lasem sebagai potensi budaya dan 

perekonomian daerah di Kabupaten Rembang. 

Lain halnya dengan perkembangan inovasi produk yang dikembangkan 

oleh batik tulis Lasem merupakan olahan dari tangan-tangan kreatif yang 

dikembangkan sesuai dengan budaya. Dari sekian banyak motif dan corak batik 

tulis Lasem, berikut adalah daftar batik tulis Lasem yang sudah mendapatkan 

sertifikat HAKI (Hak Kekayaan Intelektual): 

Tabel 1.2 

Jenis-Jenis Batik Lasem yang Terdaftar dalam Sertifikat HAKI 

(Hak Kekayaan Intelektual) 

No Jenis Batik Pemilik 

1 Bledag Kipas Santoso Hartono 

2 Lasem Pring-Pringan Bang Biru Santoso Hartono 

3 Ceplok Piring Sekar Peksi Abangan Fathur Rochim 

4 Lasem Gunung Ringgit Bang Biru Fathur Rochim 

5 Lerekan Ceplok Benik Sekar Srengrengan Fathur Rochim 

6 Lasem Lokcan Watu Pecah Naomi Susilowati 

7 Lasem Sekar Jagad Es Teh Naomi Susilowati 

8 Lokcan Lasem Penutup Pintu Naomi Susilowati 

9 Lasem Sekar Jagad Latoh Alge Naomi Susilowati 

10 Kendoro-Kendiri Ukel Anisa 

11 Lasem Sekar Jagad-Latoh Biron Anisa 

12 Lasem Endhok Walang Sugiyem 

13 Lasem Gunung Ringgit Sisik Trenggiling Sugiyem 

14 Pakar Sekar Es Teh Abdul Rouf 

15 Latohan Abangan Abdul Rouf 

16 Lasem Pasiran Widji Suharto 

17 Lasem Lerek Lunglungan Widji Suharto 

18 Lasem Latohan Kembang Kamboja Biron Widji Suharto 

19 
Lasem Lerek Kawung Mlathi (Lasem 

Lerek Kawung Sekar Srengrengan) 
Paul Susanto 

20 Lasem Lerek Parang Sekar Srengregan Paul Susanto 

21 Goyang Karawang Fathur Rochim 

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. 

Rembang 2018 
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Tabel diatas merupakan beberapa inovasi produk batik tulis Lasem yang 

diakui oleh HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). Hal ini menjadi sebuah 

permasalahan terkait dengan peningkatan kinerja pemasaran, karena data diatas 

merupakan sebagaian produk dari para pemilik IKM batik tulis Lasem. Padahal di 

tahun 2018 terdapat 106 IKM batik yang mempunyai produk dari kreasi dan 

inovasi pemilik IKM sendiri. Jadi kesadaran dari pemilik IKM batik tulis Lasem 

masih kurang, ketika ada suatu kesempatan memperkenalkan produk dari buatan 

mereka untuk dikenal lebih jauh oleh para konsumen dengan bersertifikat HAKI 

(Hak Kekayaan Intelektual). 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu 

penelitian  dengan judul “Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Orientasi 

Pasar, Inovasi Produk, dan Kreativitas Strategi Pemasaran Terhadap 

Peningkatan Kinerja Pemasaran (Studi pada Sentra Batik Tulis Lasem, 

Rembang Jateng)”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.2.1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah orientasi 

kewirausahaan, orientasi pasar, inovasi produk, dan kreativitas 

strategi pemasaran. 

1.2.2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah peningkatan kinerja 

pemasaran. 
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1.2.3. Obyek penelitian dilakukan pada Sentra Batik Tulis Lasem, 

Rembang Jateng. 

1.2.4. Responden jkpenelitian ini jadalah jkIndustri  Kecil  dan  

Menengah  (IKM) pada Sentra Batik Tulis Lasem  sebanyak 106 

Usaha. 

1.2.5. Data yang diambil tahun 2018 yang diperoleh dari pemilik IKM 

batik Tulis Lasem Kabupaten Rembang. 

1.2.6. Waktu yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini 

dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan. Terhitung dari 

akhir bulan desember tahun 2018 sampai pertengahan bulan mei 

tahun 2019. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Masalah yang terjadi pada tahun 2017 yaitu penurunan produksi yang 

berakibat berkurangnya pemasaran dan penjualan batik tulis Lasem karena adanya 

kenaikan kurs dollar daripada rupiah. Hal ini menyebabkan para pemilik IKM 

batik tulis Lasem menutup usaha karena mereka tidak mampu membayar upah 

tenaga kerja. Permasalahan ini menjadi kesimpulan penulis untuk mengkaitkan 

dengan variabel orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, dan kreativitas strategi 

pemasaran yang dimiliki oleh para pemilik IKM batik tulis Lasem masih dalam 

tahap yang labil. Beberapa pemilik IKM batik tulis Lasem hanya mengikuti 

kondisi sekitar yang berhasil dalam penjualan apabila kondisi pemasaran batik 

tulis Lasem meningkat, akan tetapi jika penjualan turun beberapa pemilik IKM 
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batik tulis Lasem yang memiliki modal kurang memilih untuk menutup usaha 

karena tingkat penjualan yang menurun. Permasalahan pada inovasi produk yaitu 

beberapa pemilik IKM batik tulis Lasem kurang mengikuti sosialiasi yang 

diprogamkan oleh pemerintah dalam hal promosi juga kekuatan merek produk 

batik tulis Lasem yang dimiliki oleh sebagian pemilik IKM belum terdaftar resmi 

dan belum bersertifikat HAKI (Hak Kekayaan Intelektual). Hal tersebut 

menjadikan produk batik yang dimiliki oleh para pemilik IKM batik tulis Lasem 

kurang dikenal luas oleh konsumen dengan kearifan budayanya. 

Pertanyaan penelitian yang diajukan sebagai berikut: 

1.3.1. Apakah orientasi kewirausahaan berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja pemasaran pada Sentra Batik Tulis Lasem ? 

1.3.2. Apakah orientasi pasar berpengaruh positif terhadap peningkatan 

kinerja pemasaran pada Sentra Batik Tulis Lasem? 

1.3.3. Apakah inovasi produk berpengaruh positif terhadap peningkatan 

kinerja pemasaran pada Sentra Batik Tulis Lasem? 

1.3.4. Apakah kreativitas strategi pemasaran berpengaruh positif terhadap 

peningkatan kinerja pemasaran pada Sentra Batik Tulis Lasem ? 

1.3.5. Apakah orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, inovasi produk, 

dan kreativitas strategi pemasaran berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja pemasaran pada Sentra Batik Tulis Lasem 

secara berganda ? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka  yang menjadi tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1. Menguji pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap peningkatan 

kinerja pemasaran pada Sentra Batik Tulis Lasem. 

1.4.2. Menguji pengaruh orientasi pasar terhadap peningkatan kinerja 

pemasaran pada Sentra Batik Tulis Lasem. 

1.4.3. Menguji pengaruh inovasi produk terhadap peningkatan kinerja 

pemasaran pada Sentra Batik Tulis Lasem. 

1.4.4. Menguji pengaruh kreativitas strategi pemasaran terhadap 

peningkatan kinerja pemasaran pada Sentra Batik Tulis Lasem. 

1.4.5. Menguji dan menganalisis pengaruh antara orientasi 

kewirausahaan, orientasi pasar, inovasi produk, dan kreativitas 

strategi pemasaran terhadap peningkatan kinerja pemasaran pada 

Sentra Batik Tulis Lasem secara berganda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang berbagai macam hal peningkatan kinerja pemasaran demi 

berkembangnya usaha batik tulis pada Sentra Batik Tulis Lasem. 
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1.5.2. Manfaat Praktisi 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga juga 

sebagai sebuah promosi dan pengenalan produk secara tak langsung kepada setiap 

pembaca penelitian ini, sekaligus untuk menambah wawasan dalam hal dalam 

mengembangkan peningkatan kinerja pemasaran dalam memenuhi pangsa pasar 

sesuai dengan kebutuhan konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


