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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV mengenai orientasi pasar dan inovasi terhadap kinerja perusahaan pada 

sentra sepatu dan tas cibaduyut Bandung, maka penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan dan memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi perusahaan.  

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui 

analisa data statistik dari kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara 

pada sentra sepatu dan tas cibaduyut Bandung, serta berdasarkan pembahasan 

pada bab - bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Orientasi Pasar (Orientasi Pelanggan, Orientasi Pesaing, dan 

Orientasi Internal / Integrasi) dan Inovasi terhadap Kinerja Perusahaan 

pada Sentra Sepatu dan Tas Cibaduyut Bandung sudah dilakukan dengan 

baik, hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang angka-angkanya 

menunjukan hasil yang positif. 

2. Dari hasil pengujian secara simultan yang telah dilakukan, pengaruh 

keseluruhan dari Orientasi Pasar (Orientasi Pelanggan, Orientasi Pesaing, 

Orientasi Internal / Integrasi) dan Inovasi terhdap Kinerja Perusahaan, 

ternyata diperoleh hasil pengujian yaitu Ho Ditolak, dan dari hasil analisis 
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statistik menunjukan bahwa Orientasi Pasar (Orientasi Pelanggan, 

Orientasi Pesaing, dan Orientasi Internal / Integrasi) dan Inovasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Perusahaan dengan tingkat 

signifikansi 0,000 < α = 0,05. Sehingga dapt ditarik kesimpulan bahwa 

secara simultan, Orientasi Pasar (Orientasi Pelanggan, Orientasi 

Pesaing, dan Orientasi Internal / Integrasi) dan Inovasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Perusahaan.  

3. Dari hasil pengujian secara parsial, pengaruh dari variabel independen 

(variabel X) terhadap variabel dependen (variabel Y) memberikan hasil 

sebagai berikut : 

a. Dari hasil penelitian untuk mnguji pengaruh Orientasi Pasar (Orientasi 

Pelanggan, Orientasi Pesaing, dan Orientasi Internal / Integrasi) 

terhadap Kinerja Perusahaan diperoleh hasil Ho ditolak, yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh Orientasi Pasar 

(Orientasi Pelanggan, Orientasi Pesaing, dan Orientasi Internal / 

Integrasi) terhadap Kinerja Perusahaan pada Sentra Sepatu dan Tas 

Cibaduyut Bandung. 

b. Dari hasil penelitian untuk menguji pengaruh Inovasi terhdap Kinerja 

Perusahaan diperoleh hasil Ho ditolak, yang berarti terdapat pengaruh 

yang signfikan antara pengaruh Inovasi terhadap Kinerja Perusahaan. 
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5.2 Saran 

 Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat 

terdapat beberapa hal yang dapt dijadikanmasukan kepada pihak yang 

berkepentingan antara lain : 

1. Pihak Perusahaan 

Bagi pihak perusahaan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan 

masukan untuk perkembangan bisnis perusahaan untuk kedepannya, 

yaitu : 

a. Berdasarkan hasil penelitian, pihak perusahaan telah cukup baik 

dalam menjalakan Orientasi Pasar dan Inovasi guna meningkatkan 

Kinerja dari perusahaan, hal yang perlu dilakukan adalah dengan 

lebih meningkatkan kualitas Orientasi Pasar dan Inovasi yang telah 

dilakukan oleh perusahaan agar dimasa depan kinerja perusahaan 

dapat lebih meningkat dan juga memperluas pangasa pasar serta 

meningkatkan tingkat pengembalian investasi (ROI) setiap 

tahunnya, karena mempunyai nilai mean paling rendah diantara 23 

pernyataan yang diperoleh dari responden melaui kuesioner. 

b. Para pengusaha Sentra Sepatu dan Tas Cibaduyut Bandung, 

sebaiknya melakukan peningkatan kualitas orientasi pasar baik 

orientasi terhadap pelanggan, pesaing dan internal dan melakukan   

inovasi secara berkala terhadap produknya dengan terus mengikuti 

perkembangan model dan trend di pasaran, karena konsumen 

cenderung memilih barang yang sesuai dengan kebutuhan dan 
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trend yang sedang berkembang. Dengan banyaknya pilihan model 

sepatu dan tas yang sedang  trend, maka banyak konsumen yang 

akan datang berkunjung dan berbelanja pada kawasan Sentra 

Sepatu dan Tas Cibaduyut Bandung. Peningkatan mutu atau 

kualitas dari kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi 

peningkatan kinerja perusahaan untuk bersaing dalam bisnis 

perdagangan yang semakin ketat terutama pada kawasan sentra 

sepatu dan tas Cibaduyut Bandung.   

2. Penelitian Selanjutnya 

Bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih dalam mengenai pengaruh dari Orientasi Pasar 

(Orientasi Pelanggan, Orientasi Pesaing, dan Orientasi Internal / 

Integrasi) dan Inovasi terhadap Kinerja Perusahaan, penulis 

menyarankan agar sebaiknya memilih objek penelitian lainnya, antara 

lain : Sentra industri Tekstil Cigondewah, Sentra Tahu Cibuntu, Sentra 

Jeans Cihampelas, dan Sentra Percetakan Suci. Dengan semakin 

bertambahnya objek penelitian mengenai Orientasi Pasar (Orientasi 

Pelanggan, Orientasi Pesaing, dan Orientasi Internal / Integrasi) dan 

Inovasi terhadap kinerja, maka hal ini dapat membantu baik bagi pihak 

peneliti untuk melakukan perbandingan antara satu objek dengan objek 

lainnya, agar dapat diketahui perkembangan setiap perusahaan 

terutamana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah khususnya di daerah 

kota Bandung dan sekitranya.         


