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ABSTRAK 
Perusahan yang berada dalam industri pasti memiliki tujuan pokok seperti memperoleh laba, meningkatkan jumlah 

penjualan, mempertahankan kehidupan perusahaan. Salah satu konsep yang dapat digunakan untuk mencapai tujuannya 

adalah orientasi pasar. Orientasi pasar didefinisikan sebagai budaya organisasi yang diperlukan karyawan agar selalu 

memperoleh informasi tentang kebutuhan pelanggan baik kebutuhan saat ini maupun kebutuhan potensial yang mungkin 

akan timbul dimasa yang akan datang. Penentuan objek penelitian ini adalah pada industri menengah dan besar furniture 

dikabupaten Jepara merujuk pada beberapa alasan yaitu yang pertama adalah mengacu pada research problems yang 

ditemukan pada data realisasi eksport furniture kabupaten Jepara tahun 2012. Alasan kedua adalah mensiasati krisis 

ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat dituding menjadi faktor kuat menurunnya ekspor berbagai produk 

berbahan kayu asal Kota Ukir tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah “menganalisis pengaruh hubungan orientasi pasar 

dan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran”. Sampel dari penelitian sebanyak 55 perusahaan furniture skala sedang 

dan skala menengah yang ada di Jepara.  

Hasil pengujian hipotesis secara parsial terbukti bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara orientasi pasar 

terhadap kinerja pemasaran dimana nilai t hitung > t tabel, sebesar 4,112 > 1,6677. Demikian juga untuk hipotesis yang 

kedua juga terbukti bahwa Inovasi Produk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Pemasaran, dengan 

melihat t hitung > t tabel, sebesar 3,630 > 1,677. Hasil pengujian hipotesis secara simultan adalah ada pengaruh positif 

dan signifikan dari variabel orientasi pasar dan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran secara berganda, hal itu 

dibuktikan bahwa nilai F hitung > F tabel, sebesar 43,157 > 3,191.  

 

Kata Kunci :  Inovasi Produk, Orientasi Pasar dan Kinerja Pemasaran 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Kinerja pemasaran merupakan ukuran keberhasilan perusahaan yang diukur pada jangka 

waktu yang telah ditentukan. Hasil ini dapat dikatakan sebagai nilai dari aktivitas yang telah 

disusun dan dilaksanakan untuk mengidentifikasikan apakah strategi yang dibuat dan 

pelaksanaannya sudah tepat atau sebaliknya. Pelham & Wilson (1996) mendefinisikan kinerja 

pemasaran dapat diukur melalui penjualan dan porsi pasar. 

Penelitian Jaworski dan Kohli (1993, p.64) menyatakan bahwa orientasi pasar tidak selalu 

berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran pada semua kondisi. Penelitian ini menekankan 

pentingnya kalkulasi resiko yang akan diperoleh dalam mengambil keputusan. Greenley (1995, 

p.65) dalam penelitiannya menemukan bahwa hubungan antara orientasi pasar dengan kinerja 

pemasaran relatif kurang signifikan. 

Ferdinand (2002) menyatakan bahwa semakin tinggi orientasi pasar, maka semakin tinggi 

kinerja pemasaran yang akan dicapai. Baker dan Sinkula (1999,p.419) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa orientasi pasar secara signifikan berhubungan dengan kinerja pemasaran. Han 

at al. (1998,p.30) menempatkan inovasi sebagai salah satu variabel penting dalam kinerja. Gronhaug 
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dan Kaufmann (1988 dalam Han at al.1998,p.30) menyatakan bahwa inovasi menjadi semakin 

penting sebagai sarana bertahan, bukan hanya pertumbuhan dalam menghadapi ketidakpastian 

lingkungan dan kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Penelitian Han et al. (1998,p.38) menyatakan bahwa orientasi pasar berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Akan tetapi orientasi pasar berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan melalui inovasi sebagai variabel intervening. Sanjeev et al (2003) menyatakan 

bahwa orientasi pasar memiliki hubungan positif terhadap inovasi produk. Jaworski dan Kohli 

(1993,p.64) menemukan bahwa orientasi pasar tidak selalu berpengaruh positif terhadap kinerja 

pemasaran pada semua kondisi, serta menurut Greenley (1995,p.63) yang menemukan bahwa 

hubungan orientasi pasar dengan kinerja pemasaran relatif kurang signifikan. 

Kesenjangan yang timbul berdasarkan penelitian mengenai orientasi pasar yang berbeda-

beda menjadi dasar dilakukannya penelitian ini untuk menguji pengaruh orientasi pasar dan inovasi 

produk pada kinerja pemasaran.  

Penelitian ini mengambil objek pada industri furniture kelas menengah dan besar di 

Kabupaten Jepara. Hal ini merujuk pada beberapa alasan, yang pertama mengacu pada research 

problems yang ditemukan pada data realisasi eksport furniture kabupaten Jepara tahun 2013 yang 

semakin lama mengalami penurunan, yang bisa dilihat pada tabel 1.1 berikut. 

 

Tabel 1.1 

Realisasi eksport furniture 

Kabupaten Jepara 2013 
BULAN REALISASI PERTUMBUHAN 

Juli  121.843 30 

Agustus 78.674 (42) 

September 45.628 (30) 

Oktober 43.807 (15) 

November  69.970 (24) 

Desember 68.686 (30) 

Sumber: Disperindag  Tahun 2013 

 

 

 

Kedua, krisis ekonomi di kawasan Eropa dan Amerika Serikat dituding menjadi faktor kuat 

menurunnya eksport berbagai produk berbahan kayu asal Kota Ukir tersebut. Pada tahun 2013, nilai 

ekspor Jepara sebesar USD 102,7 juta atau sekitar Rp 964 miliar dengan volume ekspor 29,8 juta kg. 

Jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2013 yang 
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mencapai USD 111,6 juta atau setara dengan Rp 980,2 miliar dengan jumlah volume ekspor sebesar 

34 juta kg.  

I.2. Perumusan Masalah 

Uraian diatas menunjukkan bahwa suatu organisasi maupun perusahaan memerlukan 

kemampuan untuk mencapai kinerja pemasaran. Research gap dalam penelitian ini adalah 

timbulnya hasil yang berbeda dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai orientasi pasar 

dan pengaruhnya terhadap kinerja pemasaran. Jaworski dan Kohli (1993) menemukan bahwa 

orientasi pasar tidak selalu berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran. Sedangkan Greenley, 

1995, mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang kurang signifikan antara orientasi pasar 

dengan kinerja pemasaran. Penelitian Han, et al (1998) menyatakan bahwa orientasi pasar 

berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pemasaran. Dengan demikian terdapat 

pengaruh adanya research gap mengenai orientasi pasar dan kinerja pemasaran. 

Dari permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

proses meningkatkan kinerja pemasaran. Dari masalah penelitian tersebut terdapat pertanyaan 

penelitian yaitu :  

1. Bagaimana Pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran secara 

parsial? 

2. Bagaimana Pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran secara 

berganda? 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Konsep-konsep Dasar 

2.1.1. Orientasi Pasar 

 Suatu perusahaan untuk dapat mencapai kinerja yang baik secara konsisten diperlukan suatu 

keunggulan kompetitif yang berkesinambungan (Aaker 1989, dalam Prasetyo 2001; p.23). 

Keunggulan kompetitif ini dapat dicapai apabila perusahaan mampu memberi nilai lebih kepada 

pelanggan daripada apa yang diberi oleh pesaingnya (narver dan Slater 1990; p.21). Karena 

kebutuhan dan keinginan pelanggan berkembang terus seiring dengan waktu, sehingga menghasilkan 

produk dengan kualitas yang selalu terjaga dan pelayanan yang memerlukan pemahaman dan sikap 

yang responsif terhadap kebutuhan pasar atau dengan kata lain dibutuhkan sikap yang berorientasi 

pasar (Jaworski dan Kohli 1993, p.53). 

 Konsep pemasaran dan orientasi pasar dipandang sebagai salah satu pusat perhatian 

manajeman pemasaran. Bila konsep pemasaran dianggap sebagai sebuah filosofi yang ditempatkan 
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sebagai inti dari budaya perusahaan, pada gilirannya market orientation dianggap sebagai penerapan 

atas konsep pemasaran tersebut. Narver dan Slater (1990; p.21) mendefinisikan market orientation 

sebagai budaya organisasi yang paling efektif dan efisien untuk menciptakan perilaku-perilaku yang 

dibutuhkan untuk menciptakan “superior value” bagi pembeli dan menghasilkan “superior 

performance” bagi perusahaan.  

 Kohli dan Jaworski (1990;p.6) mendefinisikan market orientation sebagai pencarian 

informasi tentang pasar berkaitan dengan keinginan konsumen saat ini dan di masa yang akan datang. 

Orientasi pasar dimulai dari pencarian informasi di pasar, yang menyangkut  analisis terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan preferensi konsumen serta analisis terhadap faktor-faktor 

seperti regulasi pemerintah, teknologi, kompetitor, serta faktor lingkungan lainnya termasuk 

didalamnya aktivitas pengamatan lingkungan. Orientasi pasar juga menyangkut penyebaran 

informasi tentang pasar (semua informasi tentang konsumen, pesaing, peraturan pemerintah dan 

lainnya yang berkaitan dengan target pasar yang dituju).  

2.1.2. Inovasi Produk 

Hurley dan Hult (1998) dalam Noble dkk (2002, p. 30) menyatakan bahwa inovasi merupakan 

bagian dari karakter kerja yang menghubungkan budaya perusahaan dengan kemampuan berinovasi 

serta meningkatkan kinerja. Lukas dan Ferrell (2000, p. 239) menyatakan bahwa pemasaran dan 

inovasi dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan komponen utama dari keunggulan 

bersaing.  

Menurut Booz dkk, 1982 dan Olson dkk, 1995 dalam Lukas dan Ferrell 2000, p.240, Indikator 

inovasi produk adalah: 

1. Perluasan lini adalah produk tidak sangat baru untuk perusahaan tetapi baru untuk pasar. 

2. Produk tiruan adalah produk yang termasuk baru bagi perusahaan tetapi dikenal oleh pasar, 

merupakan produk pesaing. 

3. Produk baru adalah produk yang termasuk baru baik bagi perusahaan maupun pasar.  

Dengan inovasi, seseorang telah melakukan perubahan positif yang mengarah pada kemajuan. 

Pendapat tersebut memang benar adanya, tetapi bagi sebagian konsumen sesuatu sulit diterima begitu 

saja. Lukas dan Ferrell (2000, p.243) dalam penelitiannya menyatakan bahwa orientasi pasar 

berpengaruh positif terhadap inovasi. Sanjeev et al (2003) orientasi pasar memiliki hubungan positif 

terhadap inovasi produk  
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2.1.3. Kinerja Pemasaran 

Kinerja pemasaran merupakan faktor yang sering digunakan untuk mengukur dampak strategi 

yang diterapkan perusahaan (Ferdinand, 2000, p.116). Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk 

menghasilkan kinerja pemasaran dan kinerja keuangan yang baik.  

Slater dan narver (1995;p.67) menggambarkan outcomes dari penerapan strategi perusahaan 

sebagai kepuasan konsumen , kesuksesan produk baru, peningkatan penjualan, dan profitabilitas. 

Sehingga pengukuran kinerja pemasaran perusahaan menggunakan ukuran-ukuran unit sales, 

customer growth, customer turn over, lebih menyatakan kinerja pemasaran dan persaingan 

(Ferdinand, 2000;p.116). Sehingga indikator dari kinerja pemasaran yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pembagian pasar, pertumbuhan penjualan, dan pertumbuhan pelanggan.  

 

2.2. Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

2.3. Hipotesis  

H1  : Ada Pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran secara 

parsial. 

H2 : Ada Pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi Produk terhadap kinerja Pemasaran secara 

berganda. 

2.4. Dimensionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 variabel, yaitu variabel orientasi pasar, inovasi 

produk, dan kinerja pemasaran. Variabel Orientasi Pasar dibentuk oleh 3 indikator yaitu orientasi 

pelanggan, orientasi pesaing dan koordinasi antar fungsi (Narver dan Slater, 1990). Variabel Inovasi 

Produk dibentuk oleh 3 indikator yaitu  Perluasan Lini, Produk Tiruan dan Produk Baru (Lukas dan 

Ferrel, 2000). Variabel kinerja pemasaran dibentuk oleh 3 indikator yaitu market share, sales growth, 

dan customer growth (Wilson 1996 dan Hadjimanolis 2000). 

Sumber  :  Dikembangkan untuk penelitian ini 

Orientasi 

Pasar 

Inovasi 

Produk 

Kinerja 

Pemasaran 

Keterangan : 

Pengaruh secara parsial 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1.  Populasi 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan 

(Sugiono, 1999). Populasi dalam penelitian ini berjumlah 120 perusahaan furniture skala sedang 

dan besar yang ada di kota dan kabupaten Jepara, yang diambil dari data ASMINDO Jepara dan 

Departemen Perindustrian Perdagangan dan koperasi kabupaten Jepara pada Tahun 2014. 

3.1.2  Sampel 

Penelitian ini menggunakan Metode Purposive Sampling. Adapun penentuan jumlah sampel 

dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin (Husein Umar, 2002: 141), sebagai berikut: 

n  =     N 

        1+Ne² 

Dimana :  

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = persentase tingkat signifikasi (0,1) 

Berdasarkan rumus tersebut, maka pengambilan sampel sebagai berikut : 

n  =      120 

       1+(120 x 0,1²) 

n = 54,545 (dibulatkan menjadi 55) 

           

3.2.  Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang mempunyai hubungan 

langsung dengan masalah penelitian, dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000, p.55). Data 

ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada pimpinan Perusahaan Furniture 

skala besar dan sedang di Jepara. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah diolah pihak lain di luar penelitian ini (Marzuki, 

2000,p.56). Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dari literatur, jurnal, dan artikel 

perusahaan yang mendukung penelitian ini. 

3.3. Rancangan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah manajer perusahaan Mebel di Jepara Jawa 

Tengah yang  berjumlah 55 responden. Data responden diperoleh dari Asmindo  Jepara Jawa 

Tengah pada tahun 2014.  Dari pengumpulan data di lapangan, diperoleh data deskriptif sebagai 

berikut. 

 

 

Merumuskan masalah mengapa hasil ekspor di Jepara menurun dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya. 

Metode Penelitian 

Menggunakan jenis penelitian dengan metode pengumpulan data kuesioner, dan 

dokumen usaha. 

Analisis 

1. Analisis kuantitatif 

2. Analisis regresi berganda dengan uji hipotesis yaitu uji t dan uji f 

Hasil 

Kesimpulan 
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Tabel 4.1 

Deskripsi Identitas Responden 

Keterangan Jumlah Prosentase 

Jenis Kelamin   

Pria 50 90,1 % 

Wanita 5 9,9 % 

Total 55 100 % 

Pendidikan   

S2 7 12,7 % 

S1 32 58,2 % 

D3 11 20 % 

SMA 5 9,1 % 

Total 55 100 % 

Umur   

20-29 tahun 8 14,5 % 

30-39 tahun 23 41,9 % 

40-49 tahun 12 21,8 % 

50-59 tahun 12 21,8 % 

Total 55 100 % 

Sumber : Diolah dari data primer (2014) 

 

 

4.2.  Analisis Data 

4.2.1 Uji Instrumen  

Sebelum kuesioner diberikan kepada responden, data akan diuji dengan menggunakan uji 

instrumen. Uji instrumen diperlukan untuk menguji validitas dan reliabilitas masing masing butir 

pertanyaan. 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat ukur. Pengujian validitas 

dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi product moment. Alat ukur dikatakan valid 

apabila nilai rhitung (corrected item-total correlation) >rtabel. Pengujian validitas selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini.   
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Tabel 4.2 

Uji Validitas Kuesioner Variabel Orientasi Pasar (X1) 

Pertanyaan rhitung rtabel Status 

1 0,848 0,378 Valid 

2 0,597 0,378 Valid 

3 0,772 0,378 Valid 

Sumber :  Hasil analisis. 

         r tabel = df = 30-2 = 20 – 2 = 18; 0,05 = 0,378 

 

 

Tabel 4.3 

Uji Validitas Kuesioner Variabel Inovasi Produk  (X2) 

Pertanyaan rhitung rtabel Status 

1 0,631 0,378 Valid 

2 0,772 0,378 Valid 

3 0,645 0,378 Valid 

Sumber Hasil analisis. 

 

 

Tabel 4.4 

Uji Validitas Kuesioner Variabel  Kinerja Pemasaran (Y) 

Pertanyaan rhitung rtabel Status 

1 0,476 0,378 Valid 

2 0,794 0,378 Valid 

3 0,655 0,378 Valid 

 

 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana keandalan suatu alat ukur untuk 

dapat digunakan lagi untuk penelitian yang sama. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Pengujian reliabilitas selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. Alat ukur dikatakan reliabel apabila semua variabel mempunyai 

koefisien Alpha diatas 0,6.  
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Tabel 4.5 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Konsep Variabel  Alpha Keterangan 

Orientasi Pasar 0,861 Reliabel 

Inovasi Produk 0,848 Reliabel 

Kinerja Pemasaran 0,810 Reliabel 
Sumber : Data primer yang diolah, 2014 

 

 

Analisis Regresi 

Tabel 4.6. Hasil Estimasi Regresi 

Variabel Koefisien Estimate 

Nilai Konstanta untuk (Y) 6,750 

Koefisien regresi (X1) 0,314 

Koefisien regresi (X2) 0.254 

 

Ŷ = 6.750  + 0,314 X1 + 0,254 X2 + e  

 

 

Uji t (Uji Parsial) 

Tabel 5.7. Hasil Analisis Parsial 

(Dengan Taraf Signifikansi  = 5% ) 

Variabel 
Manual SPSS 

Keterangan 
thitung t tabel Sig.  = 5% 

(X1) 4,112 1,677 0,000 0,05 Ada pengaruh Signifikan 

 (X2) 3,630 1,677 0,001 0,05 Ada pengaruh Signifikan 
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Tabel 5.8. Hasil Analisis Berganda 

(Dengan Taraf Signifikansi  = 5%) 
ANOVAb 

Model Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig.  

1 Regression 211. 865 2 105. 933 43. 157 . 000a 

Residual 117. 821 52 2. 455   

Total 329. 686 54    

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

 

4.4. Pengujian Hipotesis  

4.4.1.  Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

Dalam  pengujian hipotesis ini dipergunakan metode analisis regresi, dengan taraf signifikansi 

5%. Pengujian ini diformulasikan dalam bentuk hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha), 

dengan kriteria umum sebagai berikut ini. 

Jika thitung<ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak = tidak ada pengaruh positif dan signifikan.  

Jika thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima = ada pengaruh positif dan signifikan.  

Nilai thitung adalah nilai regresi yang diperoleh dari hasil perhitungan dan ttabel adalah nilai regresi 

yang diperoleh dari tabel. 

 

a. Pengujian hipotesis antara Orientasi Pasar terhadap Kinerja Pemasaran 

Menentukan hipotesis nihil (H0) dan hipotesis alternative (Ha) 

H0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Orientasi Pasar terhadap Kinerja 

Pemasaran secara parsial. 

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Orientasi Pasar terhadap Kinerja 

Pemasaran secara parsial.  

Dengan menggunakan tingkat signifikansi kehandalan sebesar 95% atau α = 5% uji satu sisi 

dengan tingkat kebebasan df = n-k-1 = 55-2-1 = 52 maka diperoleh nilai ttabel sebesar 1,677 

(lihat lampiran 4 tabel t). Sedangkan nilai thitung sebesar 4,112 (lihat lampiran 5) dengan uji 

satu sisi. 

Karena nilai thitung sebesar 4,112 >ttabel sebesar 1,677 dengan nilai signifikan 5% maka H0 

ditolak dan Ha diterima.Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara 
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Orientasi Pasar terhadap Kinerja Pemasaran  secara parsial terbukti pengaruhnya positif, serta 

pengaruhnya signifikan dengan nilai sig sebesar 0,000 pada hasil perhitungan SPSS lampiran 

4 Coefficients.  

 

b. Pengujian hipotesis antara Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran 

Menentukan hipotesis nihil (H0) dan hipotesis alternative (Ha) 

H0 : Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Inovasi Produk terhadap Kinerja 

Pemasaran secara parsial.  

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Inovasi Produk terhadap Kinerja 

Pemasaran secara parsial.  

Dengan menggunakan tingkat signifikansi kehandalan sebesar 95% atau α = 5% uji satu sisi 

dengan tingkat kebebasan df = n-k-1 = 55-2-1 = 53 maka diperoleh nilai ttabel sebesar 1,677 

(lihat lampiran 4 tabel t). Sedangkan nilai thitung sebesar 3,630 (lihat lampiran 4) dengan uji 

satu sisi. 

Karena nilai thitung sebesar 3,630 >ttabel sebesar 1,677 dengan nilai signifikan 5% maka H0 

ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara 

Inovasi Produk terhadap Kinerja Pemasaran parsial terbukti pengaruhnya positif, serta 

pengaruhnya signifikan dengan nilai sig sebesar 0,001 pada hasil perhitungan SPSS lampiran 

4 Coefficients.  

 

4.4.2.  Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Kriteria pengujian 1) Secara konvensional pada taraf nyata α = 0,05 dengan df numetor = 2 

dan df denumerator = 52  (diperoleh dari hasil df = k (n-k-1) = 2; (55-2-1) = 2; 52 diketahui F tabel 

= 3,191 dan F hitung = 43,157. Karena F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga 

variabel Orientasi Pasar dan Inovasi Produk  berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemasaran secara 

berganda, 2) secara SPSS yaitu dengan melihat probabilitas signifikansi (P-value) = 0,000 atau 0% 

lebih kecil dari 5% maka H0 ditolak dan Ha diterima sehingga variabel Orientasi Pasar dan Inovasi 

Produk berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemasaran secara berganda, dengan demikian 

hipotesis yang diajukan terbukti. Dengan demikian hasil koefisien regresi dari semua variabel 

independen merupakan nilai yang sebenarnya. 

 

4.5. Koefisien Determinasi 

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai R2 sebesar 0,628. Hal ini berarti bahwa 62,8% Kinerja 

Pemasaran dipengaruhi oleh Orientasi Pasar dan Inovasi Produk, sedangkan selebihnya sebesar 
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37,2% lainnya Kinerja Pemasaran dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

 

 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikembangkan strategi yang dapat meningkatkan 

kinerja pemasaran dalam industri mebel di Jepara Jawa Tengah. Pihak manajemen hendaknya dapat 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemasaran itu sendiri. 

 Aktifitas dan proses orientasi pasar pada penelitian ini secara nyata memberikan kontribusi 

besar. Orientasi pasar setidaknya terbagi menjadi 2 yaitu kebutuhan masa sekarang dan masa yang 

akan datang. Manajemen perlu sekali memperhatikan timing kebutuhan tersebut. 

 Selain itu inovasi produk  yang menjadi tuntutan pelanggan harus diintepretasikan secara 

benar dan baik. Harapannya, sumberdaya manusia yang memiliki skill, pengetahuan dan 

ketrampilan yang tinggi akan mampu mengintrepretasikan dalam proses menginovasi produk. 

6.2. Saran 

1. Penelitian ini hanya memasukkan variabel orientasi pasar dan inovasi produk sebagai variabel-

variabel yang mempengaruhi kinerja pemasaran. Sementara itu masih terdapat banyak sekali 

variabel yang dapat mempengaruhi kinerja pemasaran seperti kualitas pelayanan, kesuksesan 

produk baru dan lain sebagainya. 

2. Keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat menjadi sumber ide bagi penelitian yang 

akan datang, yaitu bahwa sebaiknya dalam penelitian yang akan datangmengambil obyek 

penelitian yang berbeda misalnya diindustri garment, otomotif,  ataupun industri rokok,  serta 

memperluas cakupan obyek penelitia, seperti industri mebel di Jawa Tengah. 
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