
122 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1. Simpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

peran inovasi produk pada pedagang batik di IBC Pekalongan, karena 

signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), 

sehingga hipotesis satu atau dengan kata lain orientasi kewirausahaan 

berpengaruh positif terhadap peran inovasi produk atau hipotesis 1 

terbukti. 

2. Orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pemasaran pada pedagang batik di IBC Pekalongan, karena 

signifikansinya sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05 (0,006 < 0,05), 

sehingga hipotesis satu atau dengan kata lain orientasi kewirausahaan 

berpengaruh positif terhadap peran inovasi produk atau hipotesis 2 

terbukti. 

3. Inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pemasaran pada pedagang batik di IBC Pekalongan, karena 

signifikansinya sebesar 0,048 lebih kecil dari 0,05 (0,048 < 0,05), 

sehingga hipotesis satu atau dengan kata lain orientasi kewirausahaan 
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berpengaruh positif terhadap peran inovasi produk atau hipotesis 3 

terbukti. 

4. Peran inovasi produk merupakan variabel yang tidak dapat memediasi 

pengaruh tidak langsung orientasi kewirausahaan terhadap kinerja 

pemasaran. Karena pengaruh langsung orientasi kewirausahaan 

terhadap kinerja pemasaran lebih besar  yaitu dengan nilai 0,426 dan 

sedangkan pengaruh tidak  langsungnya dengan nilai 0,139. Maka dari 

pernyataan tersebut peran inovasi produk tidak dapat memediasi 

pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran. 

 

6.2. Keterbatasan  

Keterbatasan dalam penelitian dirasakan pada pengambilan data  

struktur organisasi perusahaan, karena di perusahaan IBC sendiri untuk 

struktur organisasi belum diupdate dan tidak ada. Dan dalam pengambilan 

kuesioner cukup susah, karena waktu pengambilan data di IBC untuk 

wilayah  Pekalongan  sendiri virus corona atau COVID-19 belum membaik, 

sehingga saya menunggu sampai kondisi sudah kondusif atau new normal. 

Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, saya tetap menggunakan 

protokol kesehatan yang ada dengan himbauan dari pemerintah setempat. 
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6.3. Saran dan Rekomendasi 

1. Diharapkan  pedagang di IBC  selalu meningkatkan skil berwirausaha 

yang baik, agar dapat menghasilnya hal baru dan berinovasi dengan 

kreatifitas yang dapat menunjang hasil dari kinerja pemasarannya. 

2. IBC Pekalongan berupaya untuk meminimalkan kompleksitas peran 

inovasi produk agar dapat meningkatkan kinerja pemasaran, karena 

adanya kompleksitas yang tinggi dari peran inovasi produk akan 

menurunkan kinerja pemasaran. 

3. Hasil penelitian dari indikator variabel orientasi kewirausahaan yang 

mempunyai pengaruh paling lemah terhadap kinerja pemasaran adalah 

kemandirian pada item suka mengambil keputusan sindiri, dalam hal  

ini apalagi pada bidang usaha industri tentu memerlukan rekan kerja 

atau partner untuk saling bertukar pikiran, karena dalam dunia usaha 

yang dimana persaingan antar pedagang cukup sulit dengan menguras 

pikiran dan tenaga, terutama dalam menciptakan ide atau inovasi-

inovasi baru pada produknya guna dapat bersaing di pasar. 

4. Hasil penelitan dari indikator variabel inovasi produk yang mempunyai 

pengaruh paling lemah terhadap kinerja pemasaran adalah pengurangan 

biaya pada item pertanyaan berupaya menekan biaya, dalam hal ini 

menekan biaya ada kalanya diperlukan, tetapi dengan melihat 

persaingan sekarang, untuk harga produk dengan kualitas produk tidak 

seimbang. Maka perlu adanya pertimbangan dan analisa terlebih dahulu 

sebelum mengalami kerugian. 


