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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Seiring dengan berkembangnya perekonomian dunia, pembagian 

lapangan kerja dalam sektor industri, pertanian, maupun jasa semakin 

meningkat. Perkembangan tersebut menggambarkan bahwa terjadi 

perkembangan yang sangat pesat dalam ketiga sektor tersebut. Sektor 

industri memegang peran yang sangat penting, peran penting tersebut 

disebabkan karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan sektor lain, seperti nilai kapitalisasi modal yang tertanam 

sangat besar, daya serap tenaga kerja yang tinggi, serta kemampuan dalam 

menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. 

Industri merupakan kegiatan ekonomi yangn mengolah bahan mentah, 

bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi menjadi barang  yang 

dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya (UU No. 5 Tahun 

1984). Di Indonesia sendiri pertumbuhan industri sangat maju, dalam 

pembagiannya ada beberapa macam industri yang menduduki sebagai tolak 

ukur perkonomian negara. Salah satunya adalah industri batik. 

Batik merupakan seni budaya indonesia yang melekat hingga saat ini, 

yang tentunya sudah menyatu pada masyarakat Indonesia sejak abad lalu. 

Batik menjadi seni kriya yang paling dikenal sebagai tradisi di Indonesia. 

Seiring berkembangnya zaman dan kebudayaan, batik mulai berkembang 



2 
 

 

dengan sendirinya, dengan pembawaan yang khas baik dari segi tradisional 

maupun segi modern. Namun dengan berkembangnya batik, hal ini tentu 

tidak menghilangkan ciri khas daripada batik itu sendiri. Nilai-nilai yang 

terkandung di dalam tiap corak batik tersebut tentu mengandung makna 

yang cukup dalam, ini menjadi kekuatan dari seni kriya batik itu sendiri 

bahwa tidak mudah untuk dilupakan atau tergantikan oleh jenis pakaian 

yang terus bermunculan dengan inovasi yang baru. Dahulu batik sering 

digunakan untuk acara-acara resmi atau formal, sebagai gambaran dulu 

batik digunakan sebagai pakaian yang digunakan oleh bangsawan keraton 

untuk menghadiri acara. Tetapi batik sekarang penggunaannya lebih 

fleksibel, karena batik sekarang bisa dipakai diberbagai tempat dan banyak 

dari kalangan anak muda yang ikut melestarikan seni budaya dari Indonesia 

ini. Dengan berkembanganya teknologi sekarang dalam proses produksi 

batik lebih modern, hal ini diketahui dari beberapa narasumber yang juga 

berprofesi sebagai pengusaha batik itu sendiri, bahwa dalam pembuatannya 

sekarang menggukanan mesin cetak atau yang dikenal dengan mensin 

sablon. Berbeda dengan zaman dahulu batik diproduksi dengan alat 

seadanya yaitu dengan canting dan lilin. Hal itu tentu sangat mempengaruhi 

jumlah batik yang diproduksi dan dari segi kualitas maupun harga dapat 

dilihat sangat berpengaruh, dengan menggunakan mesin sablon tentu akan 

mengahasilkan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat, dan 

sebaliknya dalam pembuatan dengan cara tradisional tentu akan 
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membutuhkan waktu yang panjang untuk menghasilkan batik dalam jumlah 

yang cukup banyak. 

Batik sendiri ditetapkan sebagai  warisan budaya dunia asli Indonesia 

bukan benda oleh PBB yang membidangi pendidikan, ilmu penegtahuan, 

dan kebudayaan (UNESCO) pada 2 Oktober 2009. Hal ini diperkuat oleh 

Kepres Nomor 33 Tahun 2009 yang menetapkan tangal 2 Oktober 2009 

diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Batik tidak hanya dikenal di dalam 

negeri, tetapi juga menjadi daya tarik masyarakat luar negeri. Potensi batik 

indonesia yang dikhawatirkan akan terkikis tanpa adanya upaya pelestarian 

dan pengembangan yang dilakukan oleh perajin batik Indonesia. Eksistensi 

batik Indonesia sangat ditunjangi oleh perkembangan  batik itu sendiribaik 

dari segi keunikan motif, pewarnaan, makna simbolis yang terkandung 

maupun harga batik di pasaran(Dita Aditia, 2014). 

Di Indonesia sendiri batik sudah berkembangan sangat pesat, 

banyaknya permintaan akan batik membuat produsen batik di Indonesia 

semakin banyak. Industri batik di Indonesia umumnya merupakan (UKM) 

yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Sebelum krisis moneter pada 

tahun 1997 industri kecil menengah ini sempat mengalami kemajuan yang 

pesat, beberapa pengusaha batik sempat mengalami masa kejayaan. Pada 

tahun 1980-an batik merupakan pakaian resmi yang harus dipakai pada 

setiap acara kenegaraan ataupun acara resmi lainnya. Sehingga dapat 

mengenalkan dan meningkatkan citra  batik di dunia internasional pada 

waktu itu. Industri batik Indonesia tersebar dibeberapa daerah di pulau 
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Jawa, kemudian menjadi nama dari jenis-jenis batik tersebut seperti batik 

Pekalongan, batik Surakarta, batik Yogya, batik Lasem, batik Cirebon, dan 

batik Sragen. Setiap batik dari daerah memiliki ciri dan motif yang berbeda 

dan spesifik(Nurainun, 2008). 

Di Jawa Tengah sendiri khususnya di Pekalongan, sudah menjadi hal 

umum bahwa kota pekalongan terkenal dengan kota batiknya Indonesia. 

Pembuatan batik  industri kecil ataupun industri konveksi besar sangat 

beragam dan bersaing dalam pemasaran batik pekalongan yang menyebar  

dan meluas di luar kota pekalongan. Masyarakat Pekalongan sendiri 

menganggap  batik adalah bukan sebagai sebuah karya seni, malainkan 

sudah menjadi mata pencaharian masyarakat Pekalongan itu sendiri yang 

bisa menjadi mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan meraka sehari-

hari. Batik pekalongan yang menjadi kebanggan masyarakat Pekalongan 

mendapat dukungan dari pemerintah dari segi bantuan dana UKM batik 

sampai pengalokasian pedagang  batik  yang dijadikan satu lokasi sehingga 

keberadaan batik dalam lokasi yang telah ada, seperti Pasar Grosir Batik 

Wiradesa, Internasional Batik Center Wiradesa, Pasar Grosir Batik Setono 

Pekalongan. Bantuan dari pemerintah dan alokasi perdagangan batik 

menjadi satu diharapkan dapat berkembangannya pemasaran batik dan 

dikenal dikalangan masyarakat dalam Kota atau antar Kota dengan harga 

dan kualitas yang bersaing(Nandi Wardana, 2013). 

Internasional Batik Center atau yang lebih dikenal dengan IBC adalah 

pusat pembelanjaan pakaian batik di Pekalongan yang menyediakan 
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berbagai pilihan motif batik dari berbagai merek. IBC tentu akan 

memudahkan dan memberikan akses bagi para produsen batik di daerah 

tersebut untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemasaran dan 

memperkenalkan produk mereka kepada pelanggan di satu kawasan 

perdagangan yang terpadu. Letak yang strategis di sepanjang jalan pantura, 

selain itu IBC juga menyediakan fasilitas lainnya termasuk pusat bisnis, dan 

pusat ATM. IBC menyediakan banyak kios yang dapat digunakan oleh 

produsen batik dalam penyewaan nantinya, untuk tahap pertama IBC 

menyediakan 184 kios batik, untuk tahap kedua IBC membuat kios lagi 

dengan jumlah 108, dan yang selanjutnya adalah tahap yang ke tiga IBC 

membuat 12 kios, jadi Total kios di IBC seluruhnya ada 304 kios. 

Jumlah produsen batik yang semakin meningkat, tentu akan 

mengakibatkan banyaknya kompetitor atau pesaing yang datang. Dengan 

motif dan variasi batk yang berbeda, tentu tidak luput dari pesaing yang 

akan memanfaatkan kondisi tersebut. Sebagai halnya teknologi yang 

semakin berkembang, kemudahaan akan proses pembuatan tentu banyak 

produsen-produsen baru yang hanya atau akan menjiplak hasil karya orang 

lain. Hal itu akan membuat produsen-produsen batik yang sebelumnya 

sudah memiliki merek dan nama sendiri akan merasa tersaingi dengan 

produsen baru yang lebih mematok harga dibawah batik yang sebelumnya. 

Dengan melihat kondisi yang seperti ini, salah satu hal yang penting bagi 

produsen batik adalah dengan membuat strategi yang digunakan untuk 

meningkatkan kinerja pemasarannya. Strategi yang diterapkan dalam setiap 
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industri direncanakan dan diarahkan untuk membangun keunggulan 

bersaing, dan semua strategi yang dibuat diharapkan mampu meningkatkan 

kinerja pemasarannya. 

Kinerja pemasaran menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan 

perusahaan. Kinerja pemasaran dikatakan berhasil jika proses dari suatu 

pemasaran tersebut tercapai secara menyeluruh. Dalam pencapainnya 

produk yang dihasilkan dapat dipasarkan dan dijangkau dengan mudah oleh 

konsumen. Kinerja pemasaran merupakan faktor yang sering digunakan 

untuk mengukur dampak dari strategi yang ditetapkan perusahaan sebagai 

prestasi pasar produk, dimana setiap perusahaan berkepentingan untuk 

mengetahui prestasi pasar dari produk-produknya (Ferdinan,2002:3). 

Kinerja pemasaran yang baik dinyatakan dalam tiga besaran utama yaitu 

nilai penjualan yang ditunjukan dengan nilai keuntungan uang dan unit, 

pertumbuhan penjualan yang ditunjukan dengan kenaikan penjualan produk, 

dan porsi pasar yang ditunjukan dengan  kontribusi produk dalam 

menguasai pasar produk dibanding dengan kompetitor yang pada akhirnya 

bermuara pada keuntungan perusahaan ( Ferdinan,2002:3).Kinerja 

pemasaran dapat diukur dengan menggunakan berbagai kriteria pengukuran 

sekaligus. Jika menggukan pengukuran dengan kriteria tunggal maka tidak 

akan mampu memberikan pemahaman yang komperhensif tentang 

bagaimana kinerja suatu perusahaan itu sesungguhnya. Orientasi 

kewirausahaan merupakan faktor internal dari sebuah perusahaan yang 

dapat memepengaruhi suatu kinerja perusahaan, karenannya orientasi 
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kewirausahaan sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan suatu 

perusahaan. 

Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan 

dasar, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. 

Kompetensi kewirusahaan dibutuhkan di dalam implementasi strategi 

pemasaran agar diperoleh keunggulan bersaing yan baik melalui nilai 

responsivitas atas kebutuhan pelanggan. Menurut Mucholifah (2005:55), 

orientasi kewirausahaan merupakan kapabilitas organisasi yang 

memeberikan kontribusi penciptaan sumberdaya organisasi yang unik, 

keunggulan posisional yang berpengaruh terhadap kinerja. Orientasi 

kewirausahaan merupakan orientasi strategi perusahaan dalam berwirausaha 

untuk memperoleh keunggulan yang kompetitif dengan indikator : 

pengambilan keputusan, praktek, dan metode. Orientasi kewirausahaan 

sebagai kecerendungan individu untuk melakukan inovasi, proaktif, dan 

mau mengambil resiko untuk memulai atau mengelola usaha. 

Kecerendungan manajemen puncak untuk mengambil resiko yang telah 

diperhitungkan, inovatif, dan untuk menunjukkan proaktif. Orientasi 

perusahaan didefinisikan sebagai orientasi strategi perusahaan, yang satu 

diantaranya mencakup secara spesifik aspek kewirausahaan dalam gaya 

mengambil keputusan, metode, dan penerapannya. Orientasi kewirausahaan 

merupakan kombinasi dari tiga dimensi, yakni : inovasi, proaktif, dan 

pemgambilan resiko (Frank et al., 2010). Selain peran orientasi 

kewiruasahaan, inovasi produk juga mempunyai peran penting, disini 
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inovasi produk sebagai variabel intervening yang berguna melihat 

sejauhmana variabel tersebut dapat memediasi pengaruh orientasi 

kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran. Inovasi Produk pun bertujuan 

untuk memenuhi permintaan pasar sehingga produk inovasi merupakan 

salah satu yang dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing bagi para 

perusahaan (Han et at., 1998, p. 35). Konsumen dan Pelanggan pada 

umumnya menginginkan produk-produk yang inovatif sesuai dengan 

keinginan mereka. Inovasi pada produk harus dilakukan secara 

berkelanjutan atau konsisten, bagi perusahaan keberhasilannya dalam 

melakukan inovasi produk berarti perusahaan tersebut selangkah lebih maju 

dibanding dengan pesaing lainnya.Hal ini menuntut kepandaian perusahaan 

dan pedagang dalam mengenali keinginan dan selera pelanggannya 

sehingga inovasi yang dilakukan pada akhirnya memang sesuai dengan 

keinginan pelanggan. Upaya untuk melakukan inovasi Produk merupakan 

fungsi penting dari pihak manajemen suatu perusahaan karena inovasi 

produk dapat  menentukan suatu kinerja pemasaran yang baik dan 

berkualitas. Inovasi akan semakin bertambah penting sebagai satu alat untuk 

untuk kelangsungan hidup, bukan hanya pertumbuhan tetapi juga dalam 

persaingan yang semakin hebat dan ketidakpastian lingkungan (Wahyono, 

2002). 

Diantara kinerja pemasaran, orientasi kewirausahaan, dan inovasi 

produk memiliki keterkaitan antara satu sama lain, dimana kinerja 

pemasaran dapat ditingkatkan memalalui orientasi kewirausahaan dan 
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inovasi produk dapat memediasi antara orientasi kewirausahaan dengan 

kinerja pemasaran. 

Beberapa penelitian terdahulu : 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Adinda Fauziyyah, I Putu Gede 

Sukaatmadja, dan Ni Nyoman Kerti Yasa (2017) yang berjudul ( peran 

inovasi produk memediasi orientasi kewirausahaan terhadap kinerja 

pemasaran IMK sektor industri makanan kota denpasar), Orientasi 

kewirausahaan berpengaruh positif signifikan terhadap inovasi produk dan 

kinerja pemasaran, inovasi produk berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja pemasaran, inovasi produk terbukti mampu memediasi orientasi 

kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran IMK sektor industri makanan di 

kota Denpasar. 

Dan dalam penelitian Tesa Asashi dan I Putu Gde Sukaatmadja (2017) 

menunjukkan hasil penelitiannya bahwa orientasi pasar berpenaruh positif 

dan signifikan terhadap inovasi produk dan kinerja pemasaran, inovasi 

produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran, dan 

inovasi produk berperan secara signifikan dalam memediasi pengaruh 

orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran. 

Sedangkan penelitian dari Cynthia Vanessa Djodjobo dan Hendra N. 

Tawas (2014) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa orientasi 

kewirausahaan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keunggulan bersaing, inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keunggulan bersaing, orientasi kewirausahaan dan inovasi produk 
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secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keungulan 

bersaing dan keunggulan bersaing berpengaruh positif da signifikan 

terhadap kinerja pemasaran. 

Dan penelitian Marta Marsela Manahera, Silcyljeova Moniharapon, 

dan Hendra N. Tawas (2018) yang berjudul (analisis pengaruh orientasi 

pasar, orientasi kewirausahaan terhadap inovasi produk dan kinerja 

pemasaran), menyatakan hasil penelitian ini secara parsial, inovasi produk 

berpengaruh berpengaruh negatif terhadap kinerja pemasaran, orientasi 

pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran, dan 

orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas , memunculkan ketertarikan penulis 

dengan perbedaan penelitian tersebut adalah dengan menggabungkan 

variabel antara keunggulan bersaing, orientasi kewirausahaan, dan kinerja 

pemasaran  serta perbedaan periode yang digunakan. Keterkaitan latar 

belakang dengan judul, karena itu penulis tertarik untuk meneliti“ PERAN 

INOVASI PRODUK DALAM MEMEDIASI PENGARUH 

ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KINERJA 

PEMASARAN PADA PEDAGANG BATIK DI INTERNATIONAL 

BATIK CENTER (IBC) PEKALONGAN”. 
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1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Suatu perusahaan akan mencapai tujuan yang diinginkan 

dengan cara menjalankan aspek-aspek yang di dalamnya mempunyai 

orientasi untuk bersaing. Persaingan di dunia perindustrian menjadi 

ancaman besar bagi perusahan atau produsen yang sudah lama 

menjalani dunia bisnis maupun produsen yang baru datang di dunia 

industri. Sebagai pedagang tentu menginginkan  pencapaian yang 

besar dengan tujuan yang sudah ditentukan dari awal, persaingan 

yang dilakukan tentu akan berdampak besar untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang dari perusahaan tersebut. Teknologi yang 

semakin maju memudahkan  memproduksi produk dalam jumlah 

yang banyak, hal ini tentu menjadi persaingan yang ketat. Persamaan 

corak dan plagiasi yang tinggi menjadi masalah besar dan sangat 

merugikan bagi  pedagang batik yang sudah memiliki nama sendiri. 

Hal itu tentu membuat pedangan atau produsen untuk berfikir 

bagaimana mengatasi hal tersebut tanpa adanya permasalahan yang 

menyeluruh. Orientasi kewirausahaan sendiri menjadi pendorong 

bagi pedagang agar mempunyai strategi yang dapat menghasilkan 

keuntungan dan hasil yang baik, orientasi kewirausahaan harus 

dimiliki oleh seorang manajer agar mampu bersaing untuk 

meningkatkan keunggulan bersaing pada kompetitor lainnya. 

Keunggulan bersaing disini mampu menciptakan inovasi-inovasi 
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baru dan faktor yang membedakan ciri dari perusahaan tersebut 

dengan perusahaan atau kompetitor lainnya. Dalam penelitian ini, 

penulis melakukan penelitian yang mempengaruhi kinerja pemasaran 

yaitu orientasi kewirausahaan dan keunggulan bersaing. 

 

1.2.2. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas ruang 

lingkupnya dan mengarah pada penelitian yang baik, oleh karena itu 

peneliti memberikan batasan permasalahaan penelitian yang 

dilakukan pada pedagang batik di International Batik Center di 

Wiradesa Pekalongan. Adapun variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah keunggulan bersaing dan orientasi 

kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran . 

 

1.2.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, 

maka dapat disimpulkan dalam penelitan ini adalah : 

1. Bagaimana  orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap 

inovasi produk pada pedagang International Batik Center 

Pekalongan? 

2. Bagaimana orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap 

kinerja pemasaran pada pedagang International Batik Center 

Pekalongan? 
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3. Bagaimana inovasi produk berpengaruh terhadap kinerja 

pemasaran pada pedagang International Batik Center 

Pekalongan? 

4. Bagaimana inovasi produk mampu memediasi pengaruh 

orientasi kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran pada 

pedagang International Batik Center Pekalongan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji  pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap inovasi 

produk pada pedagang International Batik Center Pekalongan? 

2. Untuk menguji  pengaruh orientasi kewirausahaan  terhadap kinerja 

pemasaran pada pedagang International Batik Center Pekalongan? 

3. Untuk menguji pengaruh inovasi produk  terhadap kinerja pemasaran 

pada pedagang International Batik Center Pekalongan? 

4. Untuk menguji  peran inovasi produk  mampu memediasi pengaruh 

orientasi kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran pada pedagang 

International Batik Center Pekalongan? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan atau 

refrensi dalam pengembangan konsep maupun teori yang digunakan 
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dalam penelitian selanjutnya, khususnya yang terkait dengan faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran pada pedagang di IBC. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dan 

sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja pemasaran 

yang sesuai dengan prinsip yang mereka yakini. 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada para pelaku industri batik pada International Batik Center 

di Pekalongan ysng diharapkan dapat berguna untuk bisa 

menentukan strategi dalam mengembangkan dan meningkatkan 

usahanya agar mencapai hasil yang maksimal. 

b. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan, bahan pembelajaran serta dapat menambah pustaka  di 

perpustakaan universitas pekalongan. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti karena selain 

merupakan syarat menyelesaikan studi akhir, penelitian ini juga 

memberikan pengetahuan secara langsung bagaimana pengaruh 

keunggulan bersaing dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja 

pemasaran pada pedagang batik di International Batik Center di 

Pekalongan. Selain itu peneliti juga mendapatkan wawasan, 
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pengetahuan serta pengalaman baru setelah melakukan penelitian 

ini. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasilpenelitianinidiharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan, pembelajaran serta dapat digunakan sebagai referensi untuk 

melakukan dan mengembangkan penelitian tentan peran inovasi 

produk dalam memediasi pengaruh orientasi kewirausahaan 

terhadap kinerja pemasaran. 

  


