
15 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Orientasi Pasar 

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), pengertian orientasi adalah 

peninjauan untuk menetukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya) yang tepat dan 

besar; pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Sedangkan 

pengertian pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan 

sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk 

orang-orang dengan imbalan uang. Dalam ilmu ekonomi  mainstream, konsep pasar 

adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis 

barang, jasa dan informasi. Secara historis, pasar berasal di pasar fisik yang sering 

akan berkembang menjadi atau dari komunitas kecil, kota dan kota 

(http://www.wikipedia.com). 

Berikut ini adalah klasifikasi dari berbagai jenis pasar : 

1. Pasar tradisional 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya 

http://www.wikipedia.com/
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ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios atau gerai, los dan 

dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. 

2. Pasar modern 

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini 

penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat 

label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan 

pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. 

Ada tiga karakteristik Pasar yaitu : 

1). Pasar menurut jenisnya. 

A. Pasar konsumsi 

B. Pasar faktor produksi 

C. Pasar menurut jenis barang yang dijual 

D. Pasar menurut lokasi 

E. Pasar menurut hari 

2). Pasar menurut luas jangkauan 

A. Pasar lokal 

B. Pasar nasional 

C. Pasar internasional 

3). Pasar menurut wujud 

A. Pasar konkret 

B. Pasar abstrak 

(sumber : http://www.wikipedia.com) 



17 
 

Sedangkan pengertian dari orientasi pasar adalah proses diri menghasilkan dan 

memberikan informasi pasar untuk tujuan menciptakan superior value bagi konsumen 

(Lukas dan Ferrel, 2000 dalam prakoso 2005). Sedangkan Narver dan Stater 

(1990) dalam Prakoso (2005) mendefinisikan orientasi pasar sebagai suatu konsep 

orientasi yang berfokus pada penciptaan nilai yang tinggi bagi konsumen. Orientasi 

pasar sebagai konstruk dimensi tunggal (one-dimention) terdiri dari 3 komponen 

perilaku, yakni orientasi pelanggan (customer orientation), orientasi pesaing ( 

competitor orientation ) dan koordinasi antar fungsi intraperusahaan (interfunctional 

coordination). 

1. Orientasi pelanggan (customer orientation), diartikan sebagai pemahaman 

yang memadai terhadap pembeli sasaran, sehingga superior value dapat 

diberikan secara terus menerus (Narver dan Slater, 1990 dalam Prakoso, 

2005). Pemahaman disini mencakup pemahaman terhadap seluruh rantai nilai 

pembeli, baik saat terkini maupun pada perkembangannya dimasa yang akan 

datang. Pemahaman yang menyeluruh terhadap rantai nilai pembeli dapat 

dicapai melalui perolehan informasi tentang pelanggan dan pengetahuan 

terhadap hambatan politis dan ekonomis yang dihadapi oleh setiap 

tingkatandalam saluran distribusi. Pemahaman seperti dapat menjadikan 

pertimbangan bagi penjual untuk menentukan siapa saja pelanggan yang 

potensial, baik pada saat ini dan saat yang akan datang, serta apa yang 
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dirasakan mereka pada saat ini maupun apa yang mungkin mereka rasakan 

disaat yang akan datang. 

Orientasi pelanggan tidak hanya menekankan pada pelanggan yang 

ada pada saat ini, namun juga pelanggan potensial. Hal ini sesuai pertanyaan 

Slater dan Narver (1998) dalam Prakoso (2005) bahwa kesulitan yang akan 

dihadapi oleh perusahaan yang hanya memusatkan perhatiannya pada 

pelanggan yang ada, selain kecenderungan bersikap reaktif dan hanya 

mempunyai fokus jangka pendek, namun juga apa yang disebut tyrany of the 

served market yang mencerminkan kecenderungan para manajer untuk 

memandang dunia menurut kacamata pelanggan semata. 

2. Orientasi pesaing (competitor orientation) diartikan sebagai pemahaman akan 

kekuatan dan kelemahan jangka pendek serta kapabilitas dan strategi jangka 

panjang dari para pesaing yang ada maupun pesaing potensial (Narver dan 

Slater, 1990 dalam Prakoso, 2005). Orientasi pesaing mempunyai 

keterkaitan yang kuat dengan orientasi pelanggan dalam hal pengumpulan 

informasi (information gathering) dan mencakup analisis menyeluruh 

terhadap kapabilitas memuaskan pembeli sasaran yang lama. Pada dasarnya 

orientasi pesaing memusatkan pada 3 pertanyaan, yaitu siapa saja pesaing 

kita, teknologi apa yang mereka tawarkan serta apakah mereka menawarkan 

alternatif yang menarik di mata pelanggan (Slater dan Narver, 1994 dalam 

Prakoso, 2005). 
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3. Koordinasi antar fungsi intra perusahaan (interfunctional coordination), 

koordinasi antar fungsi intra perusahaan mereflesikan pendayagunaan secara 

terkoordinasi dari seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan dalam 

rangka menciptakan superior value bagi pembeli sasaran (Narver dan Slater, 

1990 dalam Prakoso, 2005), integrasi sumber daya perusahaan yang 

terkoordinasi berhubungan erat dengan orientasi pelanggan dan pesaing 

dimana koordinasi ini dibangun berdasarkan informasi yang diperoleh dan 

melalui pendayagunaan sumber daya yang terkoordinasi, informasi-informasi 

tersebut disebarkan ke seluruh bagian organisasi bersangkutan. Lebih jauh 

Narver dan Slater (1990) dalam Prakoso (2005) mengemukakan bahwa 

syarat agar koordinasi antar fungsi dapat berjalan efektif adalah adanya daya 

tanggap dan sensivitas dari setiap departemen terhadap kebutuhan 

departemen-departemen lain dalam satu perusahaan. 

2.2 INOVASI 

2.2.1 Pengertian Inovasi 

Konsep inovasi mempunyai sejarah yang panjang dan pengertian yang 

berbeda-beda, terutama didasarkan pada persaingan antara perusahaan-perusahaan 

dan strategi yang berbeda yang dapat dimanfaatkan untuk bersaing. Josef 

Schumpeter sering dianggap sebagai ahli ekonomi pertama yang memberikan 

perhatian pada pentingnya suatu inovasi. Pada tahun 1949 Schumpeter menyebutkan 

bahwa inovasi terdiri dari lima unsur yaitu : (1) memperkenalkan produk baru atau 



20 
 

perubahan kualitatif pada produk yang sudah ada, (2) memperkenalkan proses baru 

ke industri, (3) membuka pasar baru, (4) mengembangkan sumber pasokan baru pada 

bahan baku atau masukan lainnya, dan (5) perubahan pada organisasi industri. 

Amabile (1996) dalam Prakoso (2005) mengatakan bahwa inovasi sebagai 

penerapan yang berhasil dari gagasan kreatif dalam perusahaan.Inovasi merupakan 

sebuah mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. 

Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan penilain serta ide 

yang baru dan menawarkan produk yang inovatif. Menurut Hurley dan Hult (1998) 

dalam Prakoso 2005 Inovasi adalah suatu sistem mekanisme perusahaan untuk 

beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Oleh sebab itu perusahaan dituntut 

untuk mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru dengan menawarkan produk 

yang inovatif serta meningkatkan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan. 

Dua konsep inovasi yang diajukan adalah keinovatifan dan kapasitas 

berinovasi. Keinovatifan adalah pikiran tentang keterbukaan untuk gagasan baru 

sebagai aspek budaya perusahaan sedangkan kapasitas untuk berinovasi adalah 

kemampuan perusahaan untuk menggunakan atau menerapkan gagasan atau proses / 

produk baru secara berhasil. Inovasi merupakan cara untuk terus membangun dan 

mengembangkan organisasi yang dapat dicapai melalui introduksi teknologi baru, 

aplikasi baru dalam bentuk produk dan pelayanan, pengembangan pasar baru dan 

memperkenalkan bentuk-bentuk baru organisasi perpaduan berbagai aspek inovasi 
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tersebut pada gilirannya membentuk area inovasi Leonard, (1995) dalam Prakoso 

(2005)  

Inovasi dibedakan dengan kreatifitas, dimana kreatifitas merupakan 

pemikiran-pemikiran baru, sedangkan inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru 

tersebut atau mengalihkan gagasan-gagasan baru dimaksudkan bagi keberhasilan 

bisnis Gana ( 2003) dalam Prakoso (2005). 

Stata (1998) dalam Prakoso (2005) menyatakan bahwa istilah Inovasi 

berkaitan erat dengan teknologi yang berfungsi membuka wawasan perusahaan 

tentang suatu produk baru atau meningkatkatkan desain dan manufaktur dari produk 

(layanan) yang sudah dimiliki perusahaan. Inovasi dalam hal produk maupun proses 

sangat bergantung pada penciptaan teknologi. Menurut Drucker (2002:41) dalam 

bisnis sebagian besar gagasan inovatif muncul berdasarkan beberapa ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa inovasi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menambah 

jenis produk yang telah ada, yaitu ditambah atau diperbanyak ragamnya. Dengan 

demikian biaya diversifikasi produk adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan guna 

menambah jenis produk dan tujuan untuk memperbaiki produk yang telah ada. 

Dipandang dari dari segi manajemen pemasaran, produk yang telah lama 

beredar dipasar dapat merupakan produk bagi perusahaan yang belum pernah 

menghasilkannya. Selain itu produk dapat pula dikatakan baru, bila produk tersebut 

telah dihasilkan perusahaan tetapi diadakan perbaikan atau modifikasi sehingga 
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tampak baru di mata pembeli. Sebelum mengadakan usaha pengembangan produk 

dilakukan berbagai upaya perencanaan yang matang terlebih dahulu. Dengan 

perencanaan dan penelitian yang seksama diharapkan perusahaan dapat terhindar dari 

kemungkinan  buruk yang tidak diharapkan. Pengertian inovasi akhirnya memang 

menjadi luas tetapi pada dasarnya inovasi merupakan suatu proses yang tidak hanya 

sebatas menciptakan ide atau pemikiran baru. Ide tersebut harus di implementasikan 

melalui sebuah proses adopsi. Dan adopsi keputusan untuk menggunakan inovasi 

secara keseluruhan sebagai cara tindakan yang terbaik (Rogers, 1983 di dalam Higa 

et al, 1997:23). Proses adopsi inovasi inilah yang harus mendapat perhatian utama 

oleh perusahaan. 

2.2.2  Manfaat Inovasi 

    Inovasi adalah memperkenalkan ide, barang, jasa ata praktek-praktek baru yang 

bermanfaat (en.wikipedia.org/wiki/Innovattion) : 

1. Memperkenalkan ide baru ke pasar dalam bentuk barang dan jasa yang baru 

atau perbaikan dalam organisasi atau proses. 

2. Ide, metode atau peralatan baru. Tindakan dalam menciptakan barang atau 

proses baru. Tindakan yang mencakup penemuan atau pekerjaan yang 

diperlukan untuk membawa ide atau konsep kedalam bentuk akhir. 

3. Adalah proses  merubah pengetahuan dan ide menjadi cara yang lebih baik 

dalam menjalankan usaha atau menjadi barang dan jasa yang baru atau lebih 
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baik, yang dinilai oleh masyarakat. Proses inovasi berkaitan dengan riset dan 

pengembangan, komersialisasi, dan difusi teknologi. 

4. Penciptaan, pengembangan, dan implementasi barang, proses, dan jasa baru 

dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas atau keunggulan 

bersaing. Inovasi mungkin berkenaan dengan produk, jasa, proses manufaktur, 

proses managerial atau desain organisasi. 

5. Inovasi sebagian besar dipandang pada tingkat produk atau proses dimana 

inovasi produk tersebut memuaskan kebutuhan konsumen dan inovasi proses 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas. 

6. Proses adopsi sesuatu, ide atau pola perilaku yang baru kedalam budaya. 

7. Tindakan dalam memperkenalkan sesuatu yang baru dan berbeda secara 

signifikan. 

2.2.3 Faktor yang mempengaruhi Inovasi 

Perusahaan melaksanakan diversifikasi produk guna memenuhi selera 

konsumen. Swasta (2003:110-111) menyatakan faktor yang mempengaruhi inovasi 

produk adalah : 

1. Permintaan yang memadai 

2. Produk sesuai dengan struktur pemasaran yang ada 

3. produk baru lebih utama dan lebih menguntungkan  

4. kemampuan keuangan yang ada 

5. kemampuan tidak melanggar hukum 

6. adanya kemampuan manajemen yang memadai untuk menangani 
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Kotler (2001 : 277) menyatakan bahwa proses perencanaan dan 

pengembangan produktif meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 

a) Tahap penciptaan gagasan 

Merupakan tahap dimana gagasan-gagasan mengenai produk baru 

dimunculkan. Gagasan pengembangan produk baru dapat diperoleh dari 

pelanggan, agen penjualan, wiraniaga, perusahaan saingan, bagian produksi 

maupun laboratorium, serta manajemen puncak. 

b) Tahap penyaringan gagasan 

Tahap ini bertujuan memilih dan membuang gagasan yang tidak baik sedini 

mungkin. Dalam tahap ini gagasan-gagasan tentang pengembangan produk 

dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui gagasan  mana yang paling 

mungkin dan potensial untuk dilaksanakan. Proses penyaringan gagasan ini 

melibatkan semua unsur atau bagian yang ada dalam perusahaan dan 

dilaksanakan dalam suatu pertemuan atau rapat khusus.  

c) Tahap pengembanga dan pengujian konsep 

Gagasan-gagasan yang lolos dari penyaringan harus dikembangan lebih lanjut 

kedalam konsep produk yang matang seperti konsumen yang akan dituju, 

manfaat produk dan lain sebagainya. Setelah dipilih konsep mana yang akan 

digunakan, kemudian diadakan pengujian terhadap konsep tersebut pada 

sekelompok calon konsumen. 
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d) Tahap pengembangan strategi pemasaran 

Pada tahap ini manajer harus  menyusun suatu konsep permulaaan strategi 

pemasaran untuk memperkenalkan produk baru di pasaran. Strategi tersebut 

meliputi rencana penempatan (positioning) produk, hasil penjualan, pangsa 

pasar serta sasaran keuntungan selama beberapa tahun yang akan datang.  

e) Analisis Bisnis 

Tahap ini bertujuan untuk meramalkan penjualan, laba dan tingkat 

penerimaan dari produk baru dan menentukan apakah hal-hal tersebut dapat 

memenuhi tujuan-tujuan perusahaan. 

f) Pengembangan produk 

Setelah konsep tentang produk melewati tahap proses analisis bisnis dan dari 

segi bisnis dianggap memenuhi syarat, maka gagasan tentang pengembangan 

produk tersebut mulai dikembangkan dan diuji coba dari segi mutu, rasa, 

khasiat, daya tahan, bentuk, warna dan sebagainya. 

g) Pengujian pasar 

Bila dari semua pengujian yang telah dilakukan bisa dibuktikan bahwa produk 

dapat berfungsi dengan baik, berhasil dan aman, maka selanjutnya produk 

tersebut siap untuk program pemasaran yang masih bersifat awal dan diuji 

dalam lingkungan konsumen yang lebih otentik. Pengujian pasar dilakukan 

karena bisa memberikan informasi berharga mengenai pembeli, penyalur, 

efektivitas program pemasaran, potensi pasar dan sebagainya. 
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h) Tahap komersial 

Dengan selesainya tahap uji coba pemasaran dengan hasil yang positif, maka 

perusahaan sudah siap untuk memasarkan produk baru secara komersial. 

Berbagai tindak lanjut harus diadakan pada masa awal pemasaran secara 

komersial, seperti kapan (waktu), dimana (strategi geografis), kepada siapa 

(prospek pasar sasaran) dan bagaimana (strategi pasar paparan). 

2.3 Kinerja Perusahaan 

Kinerja perusahaan merupakan ukuran keberhasilan dari suatu perusahaan yang 

diukur setiap jangka waktu yang telah ditentukan. Hasil ini dapat dikatakan sebagai 

nilai dari setiap aktivitas yang telah disusun dan dilaksanakan untuk dapat 

mengidentifikasi apakah strategi yang dibuat dan pelaksanaannya Adalah tepat atau 

malah sebaliknya.Pelham dan Wilson (1996) dalam Prakoso (2005) 

mendefisinisikan kinerja sebagai sebagai sukses produk baru dan pengembangan 

pasar, kinerka perusahaan diukur melalui pertumbuhan penjualan dan porsi 

pasar.Menurut Birley dan Westhead (1990) dalam Prakoso (2005) penilaian kinerja 

dengan membandingkan perusahaan dengan pesaing dalam pasar merupakan 

tambahan informasi yang penting. Pengukuran seperti itu dapat memberikan 

informasi mengenai apakah perusahaan dapat dengan mudah ditarik dengan trend 

pasar atau mereka menunjukan perilaku pertumbuhan yang menyimpang secara 

substansi dibandingkan dengan industri lain secara umum. 
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Pada umumnya pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja perusahaan akan 

lebih kuat apabila didukung dengan pembelajaran organisasi. Karena seiring dengan 

semakin berkembangnya lingkungan organisasi yang muncul.Barker dan Sinkula 

(Prakoso, 2005) menyebutkan bahwa orientasi pasar dan orientasi pembelajaran 

secara sendiri-sendiri berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dilihat dari 

indikator pertumbuhan pangsa pasar, keberhasilan produk baru dan kinerja 

keseluruhan. 

Menurut Ferdinand (2000:57) kinerja pemasaran yang diperoleh pada suatu 

saat dapat dipandang sebagai prestasi jangka pendek suatu perusahaan.Tinggi 

rendahnya tingkat kinerja jangka pendek perusahaan merupakan instrumen untuk 

mengembangkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat adalah tergantung pada 

kinerja para manajer dalam menjalankan tanggung jawabnya. Jika para manajer tidak 

melakukan pekerjaan dengan baik, maka perusahaan tidak akan berhasil untuk 

mencapai tujuannya. Apabila manajer berfungsi didalam organisasi, maka organisasi 

berfungsi didalam masyarakat yang lebih luas. Kinerja perusahaan sebagai sebuah 

kelompok adalah faktor kunci bagi kinerja masyarakat atau suatu bangsa. 
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Hal ini sependapat dengan Mahoney (1963) dalam Supomo dan 

Indriantoro (2001:5) bahwa kinerja dapat diukur melalui: 

1. Perencanaan  

menentukan tujuan, kebijakan, tindakan atau pelaksanaan, penjadwalan kerja, 

penganggaran, perencanaan dan pemprograman 

2. Investigasi 

mengumpulkan dan menyiapkan informasi untuk catatan, laporan mengukur hasil, 

serta menganalisis pekerjaan 

3. Pengkoordinasian 

tukar menukar informasi dengan bagian lain untuk menyusun suatu program dan 

hubungan dengan manajer lain 

4. Evaluasi 

menilai dan mengukur kepuasana yang diambil, pemeriksaan laporan keuangan 

dan pelayanan kepada pemakai jasa komunikasi 

5. Pengawasan 

mengarahkan, memimpin, membimbing, menjelaskan segala aturan yang berlaku, 

memberikan dan menangani keluhan pelaksanaan tugas bawahan 

6. Pengaturan staff 

mempertahankan angkatan kerja dibagiannya, merekrut, menempatkan, 

mempromosikan dan memutasi pegawai 
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7. Negoisasi 

melakukan kinerja manajerial atau melakukan suatu kontrak perjanjian untuk 

barang maupun jasa, pembelian dan tawar menawar 

8. Perwakilan  

melakukan pertemuan dengan wakil dari perusahaan-perusahaan lain dan 

mempromosikan tujuan umum perusahaan 

9. Keseluruhan 

melakukan tukar menukar ide deBngan beberapa manajer pada perusahaan secara 

keseluruhan, sehingga hasil yang dicapai berhasil sesuai tujuan perusahaan. 

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil riset penelitian terdahulu, yang berjudul Pengaruh Orientasi 

Pasar, Inovasi, dan Orientasi pembelajaran Terhadap Kinerja Perusahaan Untuk 

Mencapai Keunggulan Bersaing Pada Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, yang 

dilakukan oleh Bagas Prakoso (2005), penelitian ini menemukan bahwa 

orientasipasar, inovasi dan orientasi pembelajaran mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja perusahaan di perum perhutani unti 1 jawa tengah. 

Hasil dari penelitian Bagas Prakoso (2005) tersebut juga didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Rana (2005) yang berjudul Analisi 

Pengaruh Integrasi Strategik dan Orientasi Pasar Terhadap Kinerja Perusahaan dan 

Keunggulan Bersaing Berkelanjutan (Studi Kasus Distributor Sepeda Motor Honda di 

Bali), penelitian tersebut juga mengemukakan bahwa orientasi pasar berpengaruh 
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secara positif terhadap kinerja perusahaan pada distributor sepeda motor honda di 

Bali. 

Pada penelitian lainnya yang berjudul Analisis Pengaruh karakteristik 

Pimpinan, Orientasi Pasar, dan Inovasi Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris 

pada Industri Mebel di Kabupaten Jepara) oleh Taufik, Moh.Mabrur (2005), juga 

ikut mendukung hasil dari dua penelitian diatas, dengan hasil yang menyatakan 

bahwa inovasi dan orientasi pasar berpengaruh secara positif terhadap kinerja 

perusahaan pada industri mebel di kabupaten Jepara. 

Serta penelitian lainnya yang berjudul Pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi 

Terhadap Kinerja Perusahaan pada Factory Outlet (FO) dan Distro di Bandung oleh 

Johan Whidiana Rachman (2011), juga ikut mendukung hasil dari ketiga penelitian 

diatas, dengan hasil yang menyatakan bahwa orientasi pasar dan inovasi berpengaruh 

secara positif terhadap kinerja perusahaan pada factory outlet (FO) dan distro di 

Bandung. 

2.5 Pengembangan Hipotesis 

1. Orientasi pasar sebagai suatu konsep orientasi yang berfokus pada penciptaan 

nilai-nilai yang tinggi bagi konsumen. Orientasi pasar akan berfokus pada 

kebutuhan pasar eksternal, keinginan dan permintaan pasar sebagai basis 

dalam penyusunan strategi bagi masing-masing unit bisnis dalam organisasi 

dan menentukan keberhasilan kinerja perusahaan. Dengan semakin tinggi 
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derajat orientasi pasar maka akan semakin tinggi kinerja perusahaan. Hal ini 

sesuai pernyataan Narver dan Slater (1995) dalam Prakoso (2005), 

perusahaan yang telah menjadikan orientasi pasar sebagai budaya organisasi 

akan berfokus pada kebutuhan pasar eksternal, keinginan dan permintaan 

pasar sebagai basis dalam penyusunan strategi bagi masing-masing unit bisnis 

dalam organisasi dan menentukan keberhasilan perusahaan. Penelitian ini juga 

didukung oleh penelitian Prakoso (2005) dan I Nyoman Rana (2005) yang 

menyimpulkan bahwa orientasi pasar merupakan faktor penentuan kinerja 

perusahaan tanpa memandang kondisi lingkungan eksternal dimana 

perusahaan itu beroperasi. 

Ha1 : Diduga orientasi pasar mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja perusahaan 

2. Inovasi merupakan sebuah mekanisme perusahaan untuk mampu menciptakan 

penilaian serta ide-ide baru dan menawarkan produk yang inovatif. 

Perusahaan yang berusaha mempergunakan sumber daya yang dimilikinya 

untuk dapat berinovasi. Anggota organisasi perusahaan berusaha untuk belajar 

demi kemajuan perusahaan. Keinovatifan berinovasi adalah pemikiran tentang 

keterbukaan untuk gagasan baru sesuai dengan aspek budaya perusahaan, 

sedangkan kapasitas untuk berinovasi adalah kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan atau menerapkan gagasan, proses/produk baru secara berhasil. 

Semakin tinggi kemampuan inovasi perusahaan, maka akan semakin tinggi 

kinerja perusahaan. Penelitian ini didukung Han et al (1998) dalam Prakoso 
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(2005) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Taufik, Moh. Mabrur (2005) 

yang menyatakan bahwa inovasi secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

perusahaan. 

Ha2 : Diduga inovasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja perusahaan. 

3. Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu tersebut 

diatas, dimana pada ketiga penelitian tersebut semuanya menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara orientasi pasar dan 

inovasi terhadap kinerja perusahaan, maka dalam penelitian ini penulis 

menduga : 

Ha3 : Diduga orientasi pasar dan inovasi mempunyai pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 

 

 


