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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. LandasanTeori 

2.1.1. Kinerja Pemasaran 

A. Definisi Kinerja Pemasaran 

Kinerja pemasaran menurut Parmadi (2011: 45) kinerja 

pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi 

pemasaran suatu produk. Kualitas kinerja pemasaran yang 

ditunjang oleh perusahaan terhadap konsumen dan keunggulan 

produk baru merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan 

kesuksesan produk baru  yang berhubungan dengan penciptaan 

superior value bagi konsumen. Terciptanya superior value bagi 

konsumen merupakan batu loncatan bagi suatu perusahaan 

untuk menigkatkan kinerja pemasarannya.  Kinerja pemasaran 

yang juga bagian dari kinerja organisasi, kinerja organisasi 

terdiri dari kinerja pemasaran, kinerja keungan, dan kinerja 

sumber daya manusia. Strategi perusahaan selalu diarahkan 

untuk menghasilkan kinerja pemasaran yaitu volume penjualan, 

market share, dan pertumbuhan pernjualan serta kinerja 

pemasaran sebagai usaha pengukuran tingkat kinerja meliputi 

omzet penjualan, jumlah pembeli, keuntungan, dan pertumbuhan 

penjualan (Ferdinan: 2006).  
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Dari keterangan di atas berdasarkan menurut para ahli 

bahwa kinerja pemasaran adalah sebuah ujung pencapaian yang 

digunakan untuk mungukur tingkat keberhasilan atas pencapaian 

yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi 

tertentu.  Kinerja pemasaran merupakan elemen yang penting 

dari kinerja perusahaan secara umum, karena kinerja suatu 

perusahaan dapat dilihat dari kinerja pemasaran yang telah 

dilakukan selama ini. Setiap perusahaan berkepentingan untuk 

mengetahui prestasi perusahaan tersebut sbagai cerminan dari 

keberhasilan usaha dalam persaingan pasar.  Keberhasilan 

perusahaan yang dicerminkan oleh prestasi kinerja pemasaran 

merupakan implemetasi dan staretegi. Bagaimana setiap langkah 

yang dilakukan mengandung unsur strategi untuk bersaing yang 

baik dan benar, jika dilihat dari lingkup pasar yang luas dan 

kompetitor yang juga siap bersaing menekankan setiap 

perusahaan atau organisasi untuk melakukan strategi bersaing 

yang unggul. Kelebihan setiap perusahan dalam membentuk 

strategi yang baik menjadi motivasi atau dorongan bagi 

perusahaan yang baru atau akan memulai usaha yang baru 

dibangun. Penilaian kinerja menjadi bagian dari upaya 

perusahaan dalam melihat kesesuaian strategi yang 

diterapkannya guna menghadapi perubahan-perubahan 

lingkungannya. Lingkungan memang menjadi bagian yang 
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penting dari perusahan dan merupakan hal yang sulit untuk 

dirubah. Perusahaan tentu hanya dapat mengenali nya untuk 

kemudian mengelola denngan baik sehingga dapat memberi 

manfaat bagi perusuhaan. Pengenalan lingkungan yang baik 

akan memberi dampak yang besar yang mutu strategi yang 

dihasilkan selanjutnya akan berdampak pada kinerja pemasaran. 

Kinerja pemasarasan juga sebagai konstruk yang umum   

digunakan untuk mengukur dampak penerapan strategi 

perusahaan. Namun demikian, masalah pengukuran kinerja 

menjadi permasalah dan perdebatan klasik karena sebagai 

sebuah konstruk, kinerja pemasaran bersifat multidimensioal 

yang mana di dalamnya memuat beragam tujuan dan tipe 

organisasi. Oleh karena itu sebaiknya kinerja seabiknya diukur 

dengan menggunakan berbagai kriteria pengukuran sekaligus 

(multiple measurements), jika menggunakan pengukuran dengan 

kriteria tunggal (single measurements) maka tidak akan mampu 

memberikan pemasahaman yang komprehensif tentang 

bagaimana kinerja suatu perusahaan itu sesungguhnya (Clark, 

2001; dan Gao, 2010). 

 

B. Manfaat Kinerja Pemasaran 

Sampurno (2010: 250) mengatakan kinerja pemasaran 

mempunyai manfaat sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan kemampuan untuk kepuasan customer. 

2. Dampak terhadap reputasi perusahaan. 

3. Pengetahun dan kemampuan organisasi 

Kinerja pemasaran yang dicapai dapat dilakukan atas 

dasar tujuan organisasi secara intern meliputi penjualan, pangsa 

pasar, keuntungan, efesiensi, pelayanan pelanggan, inovasi, 

tanggung jawab sosial masyarakat, kepuasan pelanggan, dan 

pengembangan organisasi. 

 

C. Dimensi Kinerja Pemasaran 

1. Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan penjualan adalah suatu peningkatan 

yang terjadi akibat banyaknya pembelian oleh konsumen 

pada suatu produk yang dihasilkan pada sebuah perusahaan. 

Pertumbuhan penjualan menunjukkan seberapa besar 

kenaikan penjualan produk yang sama dibandingkan 

setahun waktu tertentu tingkat penjualan produk akan selalu 

ditingkatkan untuk bisa mencapai target yang diteteapkan. 

Membaiknya kinerja pemasaran ditandai dengan 

pertumbuhan penjualan yang lebih baik dari tahun ke tahun 

dan petumbuhan yang lebih tinggi dari pesaing sejenis serta 

memiliki pelanggan yang  luas dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya. Dalam usaha untuk menigkatkan pertumbuhan 
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penjualan, perusahaan harus melakukan usaha penjualan 

secara agresif agar bisa mempengaruhi konsumen untuk 

melakukan pembelian produk tersebut dengan cara 

berkelanjutan, sehingga penjualan menigkat begitu saja pula 

dengan keuntungan yang diperoleh. Laju pertumbuhan 

suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan 

memepertahankan keuntungan dala mendanai kesempatan-

kesempatan pada masa yang akan datang. 

2. Pertumbuhan Pelanggan  

Pertumbuha pelanggan aka tergantung kepada berapa 

jumlah pelanggan yang telah diketahu berapa tingkat jumlah 

konsumsi rata-rata yang tetap, besaran volume penjualan 

dapat ditingkatkan. Bagi manajemen pemasaran, tingkat 

pertumbuhan pelanggan lebih penting dari pada sekedar 

jumlah pelanggan yang dimiliki untuk meningkatkan 

pertumbuhan pelanggan maka perusahaan harus berusaha 

untuk melayani pasar dengan baik dan melayani kebutuhan 

konsumen. Dalam memasarkan produknya perusahaan 

harus melakukan pemasaran secara terkoordinasi, tepat 

sasaran dan dapat memenuhikebutuhan pelanggan serta 

profitabilitas perusahaan akan meningkat. Pertumbuhan 

penjualan akan menunjukkan berapa besar kenaikan 
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penjualan produk yang sama dibandingkan satuan waktu 

tertentu. 

3. Keberhasilan Produk 

Selain pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan 

pelanggan ukuran keberhasilan pemasaran juga dapat 

dilohat dari tingkat keberhasil suatu produk yang 

menunjukan bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja 

yan baik. Dengan demikian apabila keberhasilan produk 

suatu perusahaan baik maka kinerja pemasaran yang 

dihasilkan bisa dikatan baik. 

 

2.1.2. Orientasi Kewirausahaan 

A. Definisi Orientasi Kewirausahaan 

Saryana (2009) menyatakan bahwa kewirausahaan adalah 

kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan 

sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Munculnya 

kreatifitas dan inivasi diawali dengan ide-ide dan pemikiran 

seorang wirausaha untuk menciptakan produk baru agar berbeda 

dari yang lain. Tidak semua orang memiliki kapabilitas 

kewirausahaan, hanya orang yang memiliki jiwa kewirausahaan 

dapat mendirikan dan mengelola usaha secara profesional 

(Echdar, 2013). 
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Knight (2000) menjelaskan bahwa orientasi 

kewirausahaan berkaitan dengan pencarian peluang, keberanian 

pengambilan resiko, dan keputusan untuk bertindak dari para 

pemimpin organisasi atau perusahaan. Sehingga orientasi 

kewkirausahaan dapat menjadi penggerak dan penetu strategi 

dari suatu perusahaan. Zimmerer dan Scarborugh (2008) 

menyatakan bahwa sukses kewirausahaan akan tercapai apabila 

berfikir dan melakukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang 

lama dengan cara yang baru. Orientasi kewirausahaan yang baik 

dilakukan maka dapat mrningkatkan kinerja pemasaran untuk 

perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang dinamis 

(Foltean, 2007). 

Dari pernyataan di atas menurut para ahli maka orientasi 

kewirausahaan merupakan suatu bidang keahlian yang harus 

dimiliki oleh seorang wirausaha guna atau untuk mengelola dan 

meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Disini seorang 

manajer wajib memiliki sifat daripada seorang wirausaha, 

karena jika dilihat peran seorang manajer di dalam suatu 

perusahaan sangatlah penting, karena  bukan tanggung jawab 

mengeola perusahaan juga, disini manajer berperan dalam 

mengawasi dan memberi motivasi (dorongan) kepada karyawan 

atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Ketika 

perusahaan dengan kemampuan yang dimiliki, maka dari itu 
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perusahaan  tersebut tentu akan mampu bersaing dengan 

kompetitor lain, harapan yang besar akan menimbulkan 

tanggung jawab yang besar. Sifat-sifat yang harus dimiliki 

seorang wirausaha yaitu sifat yang berani mengambil resiko, 

ahli dalam bidangnya, dan proaktif dalam situasi apapun, jika 

suatu saat perusahaan tersebut mengalami suatu masalah yang 

cukup besar maka perusahaan mampu menghadapi dan 

menyelesaikan dengan baik.  

 

B. Dimensi Orientasi Kewirausahaan 

Orientasi kewirusahaan terbagi dalam lima (5) dimensi 

Lumkin dan Dess, 1996 (dalam Cyinthia dan Tawas, 2014), 

yaitu : 

1. Pengambilan Resiko 

Pengambilan resiko adalah pengambilan tidak tegas 

dengan mengeksplotasi hal tidak diketahui, meminjam 

dalam jumlah besar atau mengalokasikan sumber daya yang 

signifikan untuk usaha dilingkungan yang tidak pasti. 

2. Keaktifan 

Kealtifan adalah sebuah pencarian ulang, perspektif 

memandang ke depan yang ditandai dengan pengenalan 

produk baru atau jasa baru lebih dulu dalam persaingan  dan 
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bertindak dalam mengantisipasi permintaan dimasa yang 

akan datang. 

3. Keagresifan Bersaing 

Keagresifan bersaing adalah intensitas dari upaya-

upaya perusahaan untuk mengungguli pesaing dan ditandai 

oleh sikap atau tanggapan ofensif atau respon agresif 

terhadap tindakan-tindakan pesaing. 

4. Otonom 

Otonom adalah sesuatu yang untuk bekerja secara 

mandiri, dengan membuat keputusan dan mengambil 

tindakan yang bertujuan untuk memajukan konsep bisnis 

dan membawanya pada penyelesaian.  

Dalam pernyataan di atas yang menyatakan tentang 

beberapa dimensi orientasi kewiruasahaan bahwa proaktifitas 

untuk berusaha berprestasi  merupakan petunjuk lain dari 

aplikasi atas orientasi kewirausahaan secara pribadi. Demikian 

pula bila suatau perusahaan menenkankan proaktifitas dalam 

kegiatan bisnisnya, maka perusahaan tersebut telah melakukan 

aktifitas kewirausahaan yang akan secara otomatis mendorong 

tingginya kinerja. Perusahaan dengan aktifitas kewirausahaan 

yang tinggi berarti tampak dari tinginya semangat yang tidak 

pernah padam karena hambatan, rintangan dan tantangan, sikap 

aktif, dan dinamis adalah kata kuncinya. 



25 
 

 

Seseorang yang bernai mengambil resikodapat 

didefinisikan sebagai seorang yang berorientasi pada peluang 

dalam ketidakpastian konteks pengambilan keputusan. 

Hambatan resiko merupakan faktor kunci yang membedakan 

perusahaan dengan jiwa wirausaha dan tidak. Funggsi utama 

dari tingginya orientasi kewirausahaan adalah bagaimana 

melibatkan pengukuran resiko dan pengabilan resiko secara 

optimal. 

 

C. Ciri-ciri dan Watak kewirausahaan 

Menurut Geffrey G. Meredith (Suryana, 2006:24) 

mengemukakan ciri-ciri dan watak kewirausahaan sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1. 

Ciri-ciri dan Watak Kewirausahaan 

No. Ciri-ciri Watak 

1. Percaya diri Keyakinan, ketidak 

ketergantungan, individualitas, 

dan optimisme 

2. Berorientasi pada tugas 

dan hasil 

Kebutuhan untuk berprestasi, 

berorientasi laba, ketekunan dan 

ketabahan, tekad, kerja keras, 

mempunyai dorongan kuat, 

energik, dan inisiatif. 

3. Pengambilan resiko dan 

suka tantangan 

Kemampuan untuk mengambil 

resiko yang wajar, dalam hal ini 

mempertibangkan kemampuan 

yang ada serta apa yang akan 

terjadi di masa yang akan datang 

nantinya. 
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4. Kepemimpinan Perilaku sebagai pemimpin, 

bergaul dengan orang lain, 

menanggapi saran dan kritik 

dengan baik tanpa menyinggung 

orang lain. 

5. Keorisinilan  Inovatif, kreatif, serta fleksibel 

6. Berorientasi ke masa 

depan 

Padangan ke depan dan 

perspektif 

 

D. Tipe Orientasi Kewirausahaan 

Menurut Hutagalung (2010:7), tipe kewirausahaan dibagi 

atas empat (4), anatara lain : 

1. The personal achiever, ciri-ciri tipe personal achiever 

adalah sebagai berikut : 

a. Memilih kebutuhan berprestasi 

b. Memilih kebutuhan atas umoan balik 

c. Memiliki kebutuhan perencanaan dan penetapan tujuan 

2. The supersales person, memiliki ciri-ciri sebgai berikut : 

a. Memiliki kemampuan dan mengerti orang lain 

b. Memiliki keinginan untuk membantu orang lain 

c. Percaya bahwa proses-proses sosial sangat penting 

3. The real manajer, memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Keinginan untuk bersaing 

b. Ketegasan  

c. Keinginan untuk menonjol diantara orang-orang yang 

lain. 
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4. The expert idea generation, memiliki ciri-ciri wiraushaa tipe 

sebagai berikut : 

a. Keinginan untuk melakukan inovasi 

b. Menyukai gagasan-gagasan 

c. Inteligensi yang tinggi 

 

2.1.3. Inovasi Produk 

A. Definisi Inovasi Produk 

Persaingan yang sama dan jenis perusahaan yang sama 

menjadi faktor utama untuk mendominasi pasar. Peran inovasi 

sangat diperlukan untuk memberi ciri khas pada produk atau 

perusahaan mereka sendiri. Inovasi adalah produk atau jasa yang 

persepsikan oleh konsumen sebagai produk baru atau jasa baru. 

Secara sederhana, inovasi dapat diartikan sebagai terobosan 

yang berkaitan dengan produk-produk baru, inovasi tidk hanya 

terbatas pada pengembangan produk-produk jasa-jasa baru. 

Inovasi juga termasuk pada pemikiran bisnis baru dan proses 

baru. Inovasi juga dipandang sebagai mekanisme perusahaan 

untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang dinamis, oleh sebab 

itu maka perusahaan diharapkan menciptakan pemikiran-

pemikiran baru, gagasan baru yang menawarkan produk inovatif 

serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. 

Inovasi semakin memiliki arti penting bukan saja sebagai suatu 



28 
 

 

alat untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan 

melainkan juga untuk unggul dalam persaingan. 

 

B. Karakteristik Inovasi Produk 

Menurut Setiadi (2010) menyatakan bahwa karakteristik 

inovasi terdiri dari 5 hal yaitu:  

a. Keunggulan relatif (relatif advantage), pertanyaan 

terpenting untuk diajukan dalam mengevaluasi keberhasilan 

potensial dari suatu produk baru yaitu, “apakah produk 

bersangkutan akan dirasa menawarkan keunggulan yang 

jauh lebih besar dibandingkan produk yang digantikan?  

b. Keserasian/kesesuaian (compatibility),  adalah determinan 

penting dari penerimaan produk baru. Kesesuaian merujuk 

pada tingkat dimana produk konsisten dengan nilai yang 

sudah ada dan pengalaman masa lalu dari calon adopter.  

c. Kekomplekan (complexity), adalah tingkat dimana inovasi 

dirasa sulit untuk dimengerti dan digunakan. Semakin 

komplek produk bersangkutan, semakin sulit produk itu 

memperoleh penerimaan.  

d. Ketercobaan (trialability) Merupakan tingkat apakah suatu 

inovasi dapat dicoba terlebih dahulu atau harus terikat untuk 

menggunakannya. Suatu inovasi dapat diujicobakan pada 

keadaan sesungguhnya, inovasi pada umumnya lebih cepat 
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diadopsi. Untuk lebih mempercepat proses adopsi, maka 

suatu inovasi harus mampu menunjukkan keunggulannya. 

Produk baru lebih mungkin berhasil jika konsumen dapat 

mencoba atau bereksperimen dengan ide secara terbatas.  

e. Keterlihatan (observability) Tingkat bagaimana hasil 

penggunaan suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain. 

Semakin mudah seseorang melihat hasil suatu inovasi, 

semakin besar kemungkinan inovasi diadopsi oleh orang 

atau sekelompok orang. Keterlihatan dan kemudahan 

komunikasi mencerminkan tingkat di mana hasil dari 

pemakaian produk baru terlihat oleh teman dan tetangga.  

 

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam melihat efektivitas atau keberhasilan suatu kinerja 

pemasaran, banyak sekali model teoritis yang diciptakan oleh para 

peneliti terdahulu. Tentu karena situasi, kondisi, dan tujuan yang 

berbeda menyebabkan berbagai macam variasi dalam penelitiannya. 

Peneliti mencoba menelaah penelitian-penelitian terdahulu guna 

membandingkan, melengkapi, dan  menjadi bahan rujukuan pada 

penelitian selanjutnya. 

Adapun hasil penelitian terdahulu sebagai acuan adalah 

sebagai berikut : 
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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 secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keungulan bersaing dan 
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keunggulan bersaing berpengaruh positif da signifikan terhadap 

kinerja pemasaran. 

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. 

Dan yang terakhir adalah penelitian dari Fahmi Sulus Hasanah 

yang berjudul "pengaruh orientasi pasar dan inovasi produk terhadap 

kinerja pemasaran”, yang menyatakan bahwa hasil penelitian ini 

yaitu secara parsial variabel orentasi pasar berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pemasaran, inovasi produk berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran, dan secara 

simultan orientasi pasar daan inovasi produk berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pemasaran. 

Berdasarkan penjelasan di atas hasil penelitian terdahulu dapat 

dijelaskan dalam tabel di bawah ini : 
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Tabel 2.2. 

 PenelitianTerdahulu 

No 

Nama Peneliti 

danJudul 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Cynthia Vanessa 

Djodjobo dan 

Hendra N. 

Tawas 

“Pengaruh 

Orientasi 

Kewirausahaa, 

Inovasi produ, 

dan keunggulan 

bersaing 

terhadap kinerja 

pemasaran 

(usaha nasi 

kuning di kota 

manado)” 

Analisa 

Jalur,  

Uji 

Multikoli

nieritas, 

Uji 

heteroske

sdastisita

s, Uji 

Normalit

as data 

Variabel 

independen 

: 

Orientasi 

Kewirausah

aan 

Inovasi 

Produk 

Keunggulan 

Bersaing 

 

Variabel 

Dependen : 

Kinerja 

Pemasaran 

Orientasi kewirausahaan 

tidak berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keunggulan 

bersaing, inovasi produk 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keunggulan bersaing, 

orientasi kewirausahaan 

dan inovasi produk 

secara simultan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keungulan bersaing dan 

keunggulan bersaing 

berpengaruh positif da 

signifikan terhadap 

kinerja pemasaran. 

 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

adalah pada 

variabel 

independen, 

yaitu ada dua 

jenis variabel 

antara lain 

orientasi 

kewirausahaan 

dan inovasi 

produk. 

2. Adinda 

Fauziyyah 

Djayadiningrat, 

I Putu Gde 

Sukaatmadja, 

dan Ni Nyoman 

Kerti Yasa 

 “ Peran Inovasi 

Produk 

Memediasi 

Orientasi 

Kewirausahaan 

Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran IMK 

SEKTOR 

INDUSTRI 

MAKANAN 

KOTA 

DENPASAR” 

 

Analisa 

Jalur  

dan Uji 

Sobel 

Variable 

Independen 

: 

Orientasi 

Kewirausah

aan 

 

Variavel 

Instervening 

: 

Inovasi 

Produk 

 

Variabel 

Dependen : 

Kinerja 

Pemasaran 

Orientasi kewirausahaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

inoasi 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. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

adalah terletak 

pada variabel 

interveningnya 

yaitu disini 

tertera bahwa 

variabel 

interveningnya 

adalah inovasi 

produk. 
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3. Tesa Asashi dan 

I Putu Gde 

Sukaatmadja  

“ Peran Inovasi 

Produk Dalam 

Memediasi 

Pengaruh 

Orietasi Pasar 

Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran” 

Analisis 

Faktor 

Konfirma

tori, 

Analisa 

Jalur, dan 

Uji Sobel 

Variabel 

Independen 

: 

Orientasi 

Pasar 

 

Variabel 

Intervening 

: 

Inovasi 

Produk 

 

Variabel 

Dependen : 

Kinerja 

Pemasaran 

 

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. 

Perbedaan pada 

penelitian ini 

adalah terletak 

pada variabel 

independen dan 

intervening. 

Dengan variael 

independen 

yaitu orientasi 

pasar dan 

variabel 

interveningnya 

yaitu inovasi 

produk. 

4. Marta Marsela 

Manahera, 

Silcyjeova 

Moniharapon, 

dan Hendra N. 

Tawas 

“Analisis 

Pengaruh 

Orientasi Pasar, 

Orientasi 

Kewirausahaan 

terhadap Inovasi 

Produk Dan 

Kinerja 

Pemasaran” 

Analisa 

Jalur, Uji 

Asumsi 

Klasik, 

Uji-F, 

dan Uji-t 

Variabel 

Independen 

: 

Orientasi 

Pasar 

Orientasi 

Kewirausah

aan 

 

Variabel 

Intervening 

: 

Inovasi 

Produk 

 

Variabel 

Dependen :  

Kinerja 

Pemasaran 

 

Secara parsial, inovasi 

produk berpengaruh 

negatif terhadap kinerja 

pemasaran, orientasi 

pasar berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

pemasaran, dan 

orientasi kewirausahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

pemasaran. 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah terletak 

pada varibel 

independen dan 

interveningnya. 

Yaitu dengan 

variabel 

dependen 

orientasi pasar 

sedangkan 

variabel 

interveningnya 

adalah inovasi 

produk. 

5. Fahmi Sulus 

Hasanah 

“Pengaruh 

Orientasi pasar 

dan Inovasi 

Produk 

Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran” 

Regresi 

Linier 

Berganda

, Uji 

Asumsi 

klasik, 

Uji 

Ketepata

n Model 

Variabel 

Independen 

: 

Orientas 

Pasar 

Inovasi 

Produk 

 

Variabel 

Secara parsial variabel 

orentasi pasar 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja pemasaran, 

inovasi produk 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja pemasaran, dan 

Perbedaan 

penelitian ini 

adalah terletak 

pada variabel 

independennya 

yaitu orientasi 

pasar dan 

inovasi produk. 

Dan teknik 
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(Uji-f, 

Uji-t) 

Dependen : 

Kinerja 

Pemasaran 

secara simultan orientasi 

pasar daan inovasi 

produk berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja pemasaran. 

analisisnya juga 

berbeda yaitu 

dengan 

menggunakan 

regresi linier 

berganda. 

6. Dyah Tri 

Widiarti (2011) 

“Pengaruh 

Orientasi Pasar 

Dan Inovasi 

Produk 

Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran” 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variabel 

Independen 

: 

Orientasi 

pasar dan 

Inovasi 

Produk 

 

Variabel 

Dependen : 

Kinerja 

Pemasaran 

Orientasi pasar secara 

parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

pemasaran pada Sentra 

Industri pembuatan 

Tahu Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen. 

 

Inovasi produk secara 

parsial berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

pemasaran pada Sentra 

Industri pembuatan 

Tahu Kecamatan Sragen 

Kabupaten Sragen. 

 

Tahun 

Penelitian, 

 

Objek 

Penelitian,  

 

Lokasi 

Penelitian, 

7. Adijadi 

Utaminingsih 

(2011) “ 

Pengaruh 

Orientasi Pasar, 

Inovasi, Dan 

Kreativitas 

Strategi 

Pemasaran 

Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran” 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variabel 

independen: 

Orientasi 

pasar, 

inovasi, dan 

kreativitas 

strategi 

pemasaran 

 

Variabel 

dependen: 

Kinerja 

pemasaran 

Orientasi pasar 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja pemasaran, 

maka dapat berpengaruh 

pada peningkatan 

kinerja pemasaran 

Industri kecil menengah 

Kerajinan rotan Desa 

Teluk wetan, Jepara. 

Inovasi berpengaruh 

Positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

pemasaran, maka dapat 

berpengaruh pada 

peningkatan kinerja 

pemasaran Industri kecil 

menengah Kerajinan 

rotan Desa Teluk wetan, 

Jepara. 

Kreativitas strategi 

pemasaran berpengaruh 

Tahun 

Penelitian, 

 

Objek 

Penelitian,  

 

Lokasi 

Penelitian, 
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positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

pemasaran maka dapat 

berpengaruh pada 

peningkatan kinerja 

pemasarn industry kecil 

menengah Kerajinan 

rotan Desa Teluk wetan, 

Jepara. 

 

8. Indah Merakati 

(2012) 

“Pengaruh 

Orientasi Pasar, 

Inovasi, 

Orientasi 

Kewirusahaan 

Melalui 

Keunggulan 

Bersaing 

Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran” 

Analisis 

Jalur 

Variabel 

independen: 

Orientasi 

pasar, 

inovasi, dan 

orientasi 

kewirausaha

an 

 

Variabel 

dependen: 

Kinerja 

pemasaran 

Orientasi pasar 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja pemasaran baik 

langsung maupun tidak 

langsung melalui 

keunggulan bersaing. 

 

Inovasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

pemasaran baik 

langsung maupun tidak 

langsung melalui 

keunggulan bersaing. 

 

Orientasi kewirausahaan 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

pemasaran baik 

langsung maupun tidak 

langsung melalui 

keunggulan bersaing. 

Keunggulan bersaing 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kinerja pemasaran 

Tahun 

Penelitian, 

 

Objek 

Penelitian, 

 

Beberapa 

Variabel 

Independen, 

 

Variabel 

Penghubung 

 

Model Analisis 

Yang 

Digunakan 

9. Prastuti 

Sulistyorini, Nur 

Ika Royanti, Era 

Yunianto (2019) 

“Pengaruh 

Adopsi E-

Commerce 

Terhadap 

Keberhasilan 

Analisis 

Regresi 

Liner 

Dengan 

Variabel 

Penghubu

ng 

Variabel 

Independen: 

Manfaat 

dan 

Kemudahan 

Penggunaan 

 

Variabel 

Dependen : 

Faktor Manfaat 

berpengaruh siginifikan 

dan positif terhadap 

pengadopsian e-

commerce 

 

Faktor Kemudahan 

penggunaan 

berpengaruh siginifikan 

Tahun 

Penelitian, 

 

Variabel 

Independen, 

 

Variabel 

Dependen 
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Usaha (Studi 

Kasus Pedagang 

Batik Di Pasar 

Grosir Setono)” 

Adopsi E-

commerce 

dan 

Keberhasila

n Usaha 

 

terhadap pengadopsian 

e-commerce 

 

Adopsi e-commerce 

berpengaruh siginifkan 

dan positif terhadap 

keberhasilan usaha 

10. Rohmad Sri 

Andoyono 

(2015) 

“Pengaruh 

Orientasi Pasar 

Dan Orientasi 

Kewirausahaan 

Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran Pada 

Pedagang Baju 

Batik Di Pasar 

Klewer Solo 

Jawa Tengah” 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Variabel 

independen: 

Orientasi 

pasar dan 

orientasi 

kewirausaha

an 

 

Variabel 

independen: 

Kinerja 

pemasaran  

Orientasi pasar 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja pemasaran, 

maka semakin tinggi 

orientasi pasar semakin 

tinggi pula kinerja 

pemasaran pedagang 

batik di pasar Klewer 

Solo Jawa Tengah. 

 

Orientasi kewirausahaan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kinerja pemasaran, 

maka semakin tinggi 

orientasi kewirausahaan 

semakin tinggi pula 

kinerja pemasaran 

pedagang batik di pasar 

Klewer Solo Jawa 

Tengah. 

 

Tahun 

Penelitian, 

 

Lokasi 

Penelitian, 

 

Beberapa 

Variabel 

Independen, 

      

 

2.3. Kerangka Pemikiran  

Dalam sebuah perusahaan  visi dan misi yang telah ditentukan 

bersama dalam sebuah organisasi harus tercapai berdasarkan tingkat kinerja 

perusahaan yang baik. Maka dari itu setiap perusahan dalam menghadapi 

sesuana persaingan perlu adanya penguasaan dalam pengetahuan maupun 

skill yang dimiliki. Dunia pasar yang rumit dan mewajibkan perusahaan 

agar dapat memberikan hal yang baik bagi perdagangan di industri batik 
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pekalongan, startegi bersaing untuk menciptakan peluang demi peluang 

harus dilakukan guna mengetahui sistem pasar yang dibaik. Kebutuhan serta 

keinginan konsumen yang tidak dapat ditebak membuat perusahaan 

untuklebih berinovasi ke produk yang unggul agar tingkat keminatan 

konsumen meningkat, dengan meningkatkan produk-produk yang beriovasi 

tentu perusahaan terlebih dahulu memperhatikan permintaan pasar yang 

sesungguhnya, karena dalam hakekatnya pasar aka terus berkembang 

dengan mengikuti trend masa kini. Dengan adanya istilah riset, membuat 

perusahaan penting dalam bertindak guna mengetahui peluang-peluang apa 

saja yang dapat dijangkau. Maka dari itu perusahaan perlu adanya 

peningkatan agar hasil daripada kinerja pemasaran yang dihasilkan baik.  

Kinerja pemasaran berhasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, biak 

faktor eksternal maupun internal. Salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi kinerja pemasaran adalah inovasi produk. Inovasi produk 

dalam kinerja seuatu perusahaan memiliki peran yang sangat penting, 

bagaimana inovasi produk mampu mengarahkan perusahaan dalam 

mengambil sebuah keputusan yang baik ketika menghadapi sebuah 

persaingan yang tinggi. Inovasi produk memiliki penekanan pada 

perusahaan untuk menciptakan sesuatu yang baru atau berinovasi serta 

mengedepankan kualitas dari produk yang diproduksi, agar produk-produk 

yang diproduksi mempunyai kesan atau nilai yang tinggi. Inovasi Produk 

pun bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar sehingga produk inovasi 

merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing 
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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). 

Selain faktor eksternal, terdapat faktor internal yang mempengaruhi 

kinerja pemasaran adalah orientasi kewirausahaan. Orientasi kewirausahaan 

sendiri merupakan suatu bidang keahlian yang harus dimiliki oleh seorang 

wirausaha untuk mengelola dan meningkatkan usaha yang sedang 

dijalankan. Disini seorang manajer wajib memiliki sifat daripada seorang 

wirausaha, karena jika dilihat peran seorang manajer di dalam suatu 

perusahaan sangatlah penting, karena  bukan tanggung jawab mengeola 

perusahaan juga, disini manajer berperan dalam mengawasi dan memberi 
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motivasi (dorongan) kepada karyawan atau sumber daya manusia yang ada 

di dalamnya. Ketika perusahaan dengan kemampuan yang dimiliki, maka 

dari itu perusahaan  tersebut tentu akan mampu bersaing dengan kompetitor 

lain, harapan yang besar akan menimbulkan tanggung jawab yang besar. 

Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha yaitu sifat yang berani 

mengambil resiko, ahli dalam bidangnya, dan proaktif dalam situasi apapun, 

jika suatu saat perusahaan tersebut mengalami suatu masalah yang cukup 

besar maka perusahaan mampu menghadapi dan menyelesaikan dengan 

baik.  

Berdasarkan landasan teori, hubungan antara variabel dan hasil 

penelitian sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Model KerangkaPenelitian 

 

Keterangan : 

InovasiProduk 

(M) 

OrientasiKewiraus

ahaan 

(X) 

KinerjaPemasaran 

(Y) 



40 
 

 

1. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen atau bisa disebut juga dengan variabel terikat. Dalam 

penelitian ini variable dependen yaitu kinerja pemasaran (Y). 

2. Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu orientasi 

kewirausahaan (X). 

3. Variabel intervening adalah variabel yang mempengaruhi hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi 

hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. 

Dalam penelitian ini variabel interveningnya yaitu keunggulan bersaing 

(M). 

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu rumusan masalah. 

Hipotesis dianggap jawaban sementara karena jawaban tersebut didasarkan 

pada teori-teori yang relevan dan masih belom terbukti secara empiris 

melalui pengumpulan data dan pengolahan data. Hipotesis merupakan 

jawaban yang terdapat pada penelitian yang secara teoritis dianggap paling 

mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya (Ghozali,2010). 

2.4.1. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Terhadap Inovasi Produk  

Orientasi kewirausahaan merupakan suatu bidang keahlian 

yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha guna atau untuk 

mengelola dan meningkatkan usaha yang sedang dijalankan. Disini 
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seorang manajer wajib memiliki sifat daripada seorang wirausaha, 

karena jika dilihat peran seorang manajer di dalam suatu perusahaan 

sangatlah penting, karena  bukan tanggung jawab mengelola 

perusahaan juga, disini manajer berperan dalam mengawasi dan 

memberi motivasi (dorongan) kepada karyawan atau sumber daya 

manusia yang ada di dalamnya. Ketika perusahaan dengan 

kemampuan yang dimiliki, maka dari itu perusahaan  tersebut tentu 

akan mampu bersaing dengan kompetitor lain, harapan yang besar 

akan menimbulkan tanggung jawab yang besar. Sifat-sifat yang 

harus dimiliki seorang wirausaha yaitu sifat yang berani mengambil 

resiko, ahli dalam bidangnya, dan proaktif dalam situasi apapun, jika 

suatu saat perusahaan tersebut mengalami suatu masalah yang cukup 

besar maka perusahaan mampu menghadapi dan menyelesaikan 

dengan baik. Dalam hal ini orientasi  kewirausahaan yang dimiliki 

oleh manajar dalam sebuah perusahaan mempunyai peran penting 

dalam meningkatkan inovasi dalam dunia pasar atau industri yang 

semakin maju dan saling menunjukkan kelebihan yang mereka 

miliki. Teori tersebut didukung dengan adanya penelitian yang telah 

dilakukan oleh Adinda Fauziyyah Djayadiningrat, I Putu Gede 

Sekaatmadja, Dan Ni Nyoman Kerti Yasa (2017) dan yang dimana 

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi produk, serta 

penelitian yang dilakukan oleh Marta Marsela Manahera (2018) 
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yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa orientasi 

kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi 

produk, sedangkan dalam penelitian Cynthia Vanessa Djodjobo dan 

Hendra N. Tawas  (2014) yang dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keunggulan bersaing. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

  : Orientasi Kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap inovasi produk di International Batik Center di 

Pekalongan. 

2.4.2. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja 

Pemasaran 

Orientasi kewirausahaan yang berperan penting dalam 

keunggulan bersaing, yang dimana orientasi kewirausahaan juga 

sangat berperan penting dalam kinerja pemasaran. Orientasi 

kewirausahaan yang tinggi akan dapat meningkatkan kegiatan 

kinerja pemasaran dan begitu pula sebaliknya jika orientasi 

kewirausahaan rendah tentu akan sulit dalam meningkatkan kegiatan 

kinerja pemasarannya. Dengan memiliki orientasi kewirausahaan 

yang baik maka perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran 

yang sesuai dengan target pasar. Hasil ini juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Marta Marsela Manahera, Silcyjeova 
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Moniharapon, dan Hendra N. Tawas (2018)  dalam penelitiannya 

menunjukkan orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pemasaran dan dalam penelitian Erni 

Jayanigrum (2017) menunjukan dalam penelitiannya bahwa orientasi 

kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemasaran 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dugunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

   : Orientasi Kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pemasaran di International Batik Center di 

Pekalongan. 

 

 

 

2.4.3. Pengaruh Inovasi Produk terhadap Kinerja pemasaran 

Inovasi produk merupakan faktor yang penting sebagai bahan 

pembeda dan pertimbangan dari segala hal yang ada. Dari inovasi 

produk perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi 

yang terbaik dari pesaing-pesaing lain yang juga sedang berkembang 

dengan meningkatkan kualitasi daripada produk yang dimilikinya. 

Perusahaan akan mampu mengasilkan produk baru yang akan 

menjadi daya saing yang kuat, dengan mengetahui apa yang 

dibutuhkan konsumen saat ini dan mengikuti trend yang sedang 
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digemari. Ada kalanya suatu perusahaan mengarahkan hal yang beda 

atau keluar dari jalur aman guna memaksimalkan daya saing mereka 

sendiri, dari hal seperti itu dapat dikategorikan perusuhaan tersebut 

mampu mengedepankan keberanian dan tentu mempertimbangan 

segala resiko-resiko yang mungkin akan jadi masalah. Timbulnya 

suatu masalah akan berdampak pada perilaku perusahaan dalam 

menghadapi sutau masalah, tentu akan menimbulkan suatu 

pemikiran yang maju tentang bagaimana perusahaan tersebut 

mengatasinya, dengan pengalaman yang baru tentu akan berguna 

bagi masa yang akan datang. Tidak denngan canggung dan bingung, 

masalah dapat dihadapi dengan baik serta penyelasian yang mampu 

menimbulkan ide-ide baru. Akan sangat disayangkan jika 

pengalaman tersebut hanya sebatas pengalaman saja, karena dari hal 

tersebut dapat dipertimbangan nantinya dan dievaluasi kemabli apa 

rencana dan solusi lain. Dalam hal ini keunggulan bersaing memiliki 

peran penting dalam kinerja pemasaran, karena jika perusahaan 

mampu meciptakan keunggulan bersaing  yang kompettitif tentu 

akan mamiliki kekuatan untuk bersaing dnegan perusahaan lainnya 

karena produk mereka akan tetap dinikmati oleh pelanggan setia 

mereka. Hasil pernyataan tersebut didukung dari  hasil penelitian 

yang dilakukan oleh I Putu Gede Sekaatmadja, Dan Ni Nyoman 

Kerti Yasa (2017) dengan hasil penelitiannya menunjukka bahwa 

inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
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pemasaran dan dalam penelitian yang dilakukan Cynthia Vanessa 

Djodjobo dan Hendra N Tawas (2014) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa inovasi produk berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pemasaran. 

Berdasarkan pada hasil uraian di atas maka hipotesis yang 

digunakan dalam peneltian ini adalah: 

   : Inovasi Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pemasaran di International Batik Center di Pekalongan. 

 

2.4.4. Peran Inovasi Produk dalam Memediasi Pengaruh Orientasi 

Kewirausahaan terhadap Kinerja Pemasaran. 

Peran penting daripada inovasi produk dan orientasi 

kewirausahaan pada kinerja pemasaran merupakan suatu yang harus 

ditingkatkan dari segi mana saja. Peran dari masing-masing faktor 

internal maupun eksternal yang tentu memiliki fungsi dan peran 

yang berbeda, tapi dilain sisi mereka mempunya tujuan yang sama 

yaitu dapat menghasilkan kinerja pemasaran yang baik sehingga 

dapat menghasilkan sebuah keputusan yang besar dalam kemajuan 

suatu perusahaan. Orientasi kewirausahaan yang baik dapat 

meningkatkan keunggulan bersaing sehingga dapat menciptakan dan 

membuat keputusan yang strategis, dan melalui keunggulan bersaing 

perusahaan dapat menigkatkan daya saingnya dengan sesama 

perusahaan lainnya. Dari uraian tersebut dapat ditunjukkan dengan 
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hasil penelitiannya yang dilakukan oleh I Putu Gede Sekaatmadja, 

Dan Ni Nyoman Kerti Yasa (2017) hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa inovasi produk terbukti positif dan signifikan memediasi 

pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran dan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Tesa Asashi Dan I Putu Gede 

Sukaatmadja (2017) menunjukkan bahwa inovas produk berperan 

secara signifikan dapat memediasi pengaruh orientasi pasar terhadap 

kinerja pemasaran. 

Berdasarkan pada hasil uraian di atas maka hipotesis yang 

digunakan dalam peneltian ini adalah: 

   : Inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan dalam 

memediasi pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja 

pemasaran. 

  


