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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia dan juga seluruh dunia 

mengakibatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berubah. Adanya pandemi 

Covid-19 masyarakat terpaksa mengurangi kegiatan di luar rumah yang 

seharusnya dilakukan dengan menjaga jarak aman (physical distancing), sehingga 

masyarakat yang rentan agar tidak mudah tertular virus tersebut harus diisolasi 

mandiri di rumah. Jika masyarakat ingin membeli kebutuhan pokok maka harus 

mematuhi protokol kesehatan dan jaga jarak. Hal tersebut tidak hanya berdampak 

pada pekerjaan masyarakat namun juga mempengaruhi ekonomi masyarakat 

(Fajar 2020: 47). Dampak akibat pandemi Covid-19 menjadi hantaman besar bagi 

industri kecil dan menengah yang kebanyakan pelakunya adalah warga kelas 

menengah ke bawah. Industri kecil dan menengah (IKM) ialah industri yang 

relatif berskala kecil (Rais 2021: 20). Menurut Peraturan Menteri Perindustrian 

No 64 Tahun 2016, industri kecil ialah industri dengan jumlah karyawan optimal 

19 orang serta nilai investasi kurang dari 1 miliar, tidak tercantum tanah serta 

bangunan komersial. Industri Kecil Menengah (IKM) bisa menanggulangi 

permasalahan pemerataan pemasukan antar wilayah. Dalam kaitan ini, Industri 

Kecil serta Menengah (IKM) membutuhkan atensi spesial dari seluruh pihak 

terpaut sebab mempunyai pengaruh yang besar terhadap aktivitas perekonomian 

negeri (Peraturan Menteri Perindustrian No. 6/M-IND/PER/7/2016).  
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Kaitannya dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan adanya 

Covid-19 merupakan satu kendala bagi para pelaku Industri Kecil dan 

Menengah (IKM). Selain adanya hal tersebut juga membuat lemahnya nilai 

jual terhadap produk yang dihasilkan karena banyak diketahui situasi pandemi 

ini membawa banyak perubahan sosial ekonomi. Berbagai dampak yang 

ditimbulkan membuat para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) 

menanggung kerugian yang tidak sedikit (Fauziyah, 2020: 6). Dari segi 

pemasaran dengan adanya kebijakan social distancing menurunkan aktivitas jual 

beli di tengah masyarakat. Saat ini penjualan pelaku IKM yang bergerak di sektor 

produksi rumahan (khususnya pangan) mengalami penurunan hingga 50%. 

Grafik 1.1  

Data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten 

Pati Tahun 2016-2020 

 

Sumber: Data primer yang diolah, BPS Jawa Tengah dan Pati 2021 

Data tersebut menjelaskan laju pertumbuhan produk domestik regional 

bruto di kabupaten Pati, dalam grafik tersebut terlihat bahwa kabupaten Pati 

mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 

pertumbuhan ekonominya meningkat, namun mulai pada tahun 2019 dan 2020 

mengalami penurunan secara drastis sebesar 7.92% menjadi 0.59% di kabupaten 
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Pati dan penurunan secara drastis sebesar 5.4% menjadi -2.65% di Jawa Tengah 

karena dimana di tahun tersebut mulai munculnya virus Covid-19. 

Seiring dengan kondisi pandemi Covid-19 pelaku IKM makanan di Pati 

dituntut agar mengoptimalkan hasil produksi tanpa meninggalkan mutu dan 

memanfaatkan teknologi. Inovasi produk disebut hasil dari berbagai macam 

proses yang digabungkan dan saling mempengaruhi (Kotler 2016: 454). 

Khususnya di segmen pasar keinginan konsumen menjadi prioritas sehingga 

perusahaan mengetahui apa yang diinginkan konsumen karena orientasi pasar 

berarti pelaku usaha berfokus pada konsumen (Mulyadi 2012: 124). Dalam kasus 

IKM makanan di Pati produk yang dikembangkan dengan berfokus kebutuhan 

konsumen yang pada saat ini yang lebih dibutuhkan dan diinginkan adalah 

makanan yang  sehat, higienis, praktis. IKM makanan di Pati berorientasi pasar 

dengan memberikan nilai superior kepada konsumen yang dikembangkan untuk 

memuaskan konsumen 

Pelaku IKM makanan di Pati mampu bertahan menghadapi persaingan 

dengan menerapkan strategi pemasaran yang tepat agar produknya mampu 

bertahan. Mempertimbangkan aspek harga yang mempengaruhi keadaan 

pelanggan yang memilah produk dengan harga yang cocok dengan apa yang 

ditawarkan sehingga keahlian sesuatu industri mencapai keuntungan murah diatas 

laba yang sanggup diraih oleh pesaing pasar dalam industri serupa (Paryanti 2015: 

6). IKM makanan di Pati mampu mengubah model bisnis agar dapat bertahan dan 

tumbuh di masa pandemi ini dengan memanfaatkan peluang mengoptimalisasi 

pemasaran langsung ke konsumen melalui platform online karena konsumen 
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melakukan aktivitas di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital. Perubahan 

lanskap industri dan peta kompetisi baru ditandai dengan empat karakteristik 

bisnis yaitu Hygiene, Low-Touch, Less Crowd, dan Low-Mobility (CNBC 

Indonesia, 28 April 2021). Perusahaan yang sukses di era pandemi merupakan 

perusahaan yang dapat beradaptasi dengan empat karakteristik tersebut (Rais 

2021: 20).  

Keadaan sekarang ini pelaku usaha IKM produk makanan di Pati harus 

berinovasi dalam memproduksi sesuai dengan kebutuhan pasar akibat dampak 

pandemi. Perilaku pengusaha dalam orientasi pasar harus mampu memberikan 

nilai superior, memiliki kemampuan komunikasi internal dan merespons pesaing 

(Susanto 2012: 49).  

Research gap yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya perbedaan 

hasil penelitian terdahulu. Variabel inovasi produk pada penelitian Sulaeman 

(2018), Puspasari (2017) menyatakan bahwa inovasi produk berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pemasaran, inovasi produk berpengaruh positif 

terhadap keunggulan bersaing. Sedangkan pada penelitian Nasir (2018), Rahmadi 

(2020) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa inovasi pada produk tidak 

berpengaruh terhadap  kinerja  pemasaran, inovasi berpengaruh negatif terhadap 

keunggulan bersaing. 

Variabel orientasi pasar pada penelitian Sarjita (2017), Satwika (2018) 

menyatakan bahwa orientasi pasar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja pemasaran, orientasi pasar berpengaruh signifikan terhadap 

keunggulan bersaing. Namun demikian hasil penelitian Amin (2019), Arbawa 
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(2018) menyatakan sebaliknya bahwa Orientasi pasar tidak berpengaruh terhadap 

kinerja pemasaran, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara orientasi pasar 

terhadap keunggulan bersaing.  

Variabel kinerja pemasaran pada penelitian Rifani (2018) menyatakan 

bahwa kinerja pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing. 

Namun demikian hasil penelitian Sherlin (2016) menyatakan sebaliknya, bahwa 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja pemasaran terhadap 

keunggulan bersaing. 

Berlandaskan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

mengerjakan penelitian berjudul  “Analisis Pengaruh Inovasi Produk Dan 

Orientasi Pasar Melalui Kinerja Pemasaran Untuk Mencapai Keunggulan 

Bersaing (Studi Kasus Pada Industri Kecil Dan Menengah Produk Makanan Di 

Kota Pati Pada Masa Pandemi)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Guna penelitian terarah dan dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan 

penentu untuk permasalahan ini. Ruang lingkup dari pada penulisan penelitian 

adalah: 

1. Objek.yang diteliti di.penelitian.ini adalah Industri Kecil dan Menengah 

Produk Makanan di Pati. 

2. Menjelaskan tentang inovasi produk dan orientasi pasar sebagai variabel 

independen dan kinerja pemasaran dan keunggulan bersaing sebagai 

variabel dependen. 

3. Responden yang diteliti yaitu pelaku IKM produk makanan di kota Pati. 
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4. Jangka waktu penelitian yaitu sewaktu 2 bulan sesudah proposal 

disetujui. 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup yang ada, maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian antara lain sebagai berikut: 

Pada masa pandemi pelaku usaha IKM produk makanan di Pati mengalami 

perubahan kebutuhan konsumen dan melemahnya daya beli konsumen. Pelaku 

usaha IKM produk makanan di Pati harus berinovasi dengan produknya dan 

mencari berbagai informasi pasar dan peluang pasar dengan meningkatkan kinerja 

pemasarannya agar dapat bertahan dan bersaing dengan memberikan nilai yang 

lebih produknya kepada konsumen.  

Peneliti melakukan penelitian murni di latar belakangi oleh adanya 

perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dan fenomena gap yang terjadi. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya yaitu penelitian ini 

menambahkan kinerja pemasaran sebagai variabel intervening yang menjadikan 

hubungan antara hubungan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen menjadi hubungan tidak langsung selain itu juga yang menjadi pembeda 

penelitian ini dari segi objek. 

Dari rumusan masalah tersebut dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan 

sebagai berikut: 

a. Apakah inovasi produk berpengaruh terhadap kinerja pemasaran di 

industri kecil dan menengah produk makanan di Pati? 
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b. Apakah orientasi pasar berpengaruh terhadap. kinerja pemasaran.di 

industri kecil dan menengah produk makanan di Pati? 

c. Apakah inovasi produk berpengaruh terhadap keunggulan bersaing..di 

industri kecil dan menengah produk makanan di Pati? 

d. Apakah orientasi pasar berpengaruh terhadap keunggulan bersaing.di 

industri kecil dan menengah produk makanan di Pati? 

e. Apakah kinerja pemasaran berpengaruh terhadap.keunggulan bersaing.di 

industri kecil dan menengah produk makanan di Pati? 

f. Apakah Kinerja pemasaran mampu memediasi pengaruh inovasi produk 

terhadap keunggulan bersaing pada industri kecil dan menengah produk 

makanan di kota Pati? 

g. Apakah Kinerja pemasaran mampu memediasi pengaruh orientasi pasar 

terhadap keunggulan bersaing pada industri kecil dan menengah produk 

makanan di kota Pati? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Untuk menganalisis pengaruh orientasi pasar dengan kinerja pemasaran di 

industri kecil dan menengah produk makanan di Pati. 

b. Untuk menganalisis pengaruh inovasi produk dengan kinerja pemasaran di 

industri kecil dan menengah produk makanan di Pati. 

c. Untuk menganalisis pengaruh inovasi produk dengan keunggulan bersaing 

di industri kecil dan menengah produk makanan di Pati. 
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d. Untuk menganalisis pengaruh orientasi pasar dengan keunggulan bersaing 

di industri kecil dan menengah produk makanan di Pati. 

e. Untuk menganalisis pengaruh kinerja pemasaran dengan. keunggulan 

bersaing di industri kecil dan menengah produk makanan di Pati. 

f. Untuk menganalisis kinerja pemasaran memediasi pengaruh inovasi produk 

terhadap keunggulan bersaing pada industri kecil dan menengah produk 

makanan di kota Pati? 

g. Untuk menganalisis kinerja pemasaran memediasi pengaruh orientasi pasar 

terhadap keunggulan bersaing pada industri kecil dan menengah produk 

makanan di kota Pati? 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai Analisis Pengaruh Inovasi Produk dan Orientasi 

Pasar melalui Kinerja Pemasaran untuk Mencapai Keunggulan Bersaing 

serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan 

yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dalam 

mengimplementasikan pengetahuan peneliti tentang inovasi produk, 

orientasi pasar, kinerja pemasaran dan keunggulan bersaing. 
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b. Bagi Pelaku IKM 

Memberikan masukan bagi pelaku IKM mengenai keunggulan 

bersaing berpengaruh terhadap inovasi produk dan orientasi pasar 

dengan kinerja pemasaran sebagai mediator. 
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