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Abstrak 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, menggali, mengungkapkan pengetahuan yang 

memiliki keterkaitan melalui kajian ilmiah. Sampel yang diteliti sebanyak 200 pengguna kain 

songket. Metode penelitian yang digunakan bersifat descriptif, sedangkan verifikatif 

digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana peran Inovasi Produk, Nilai Pelanggan, 

dan Kinerja Pemasaran di zaman modern yang sarat persaingan melalui pengujian 

hipotesis, pendekatan pemodelan dalam tehnik solusi dan alat ananilis yang digunakan yaitu 

Structural Equation Model (SEM).  

Hasil penelitian terungkap bahwa Inovasi Produk tidak selalu memberikan inspirasi bagi 

generasi muda untuk tetap berkreasi, sulitnya bahan baku yang dibutuhkan, berpengaruh 

pada Nilai Pelanggan. Menjadikan citra perusahaan dalam memproduksi Kain Tenun 

Songket kurang  memuaskan, selain Kain Tenun Songket yang diproduksi belum sepenuhnya 

mengarah kepada desain motif yang siap dipindahkan ke dalam pola gambar. Kendala 

lainnya adalah minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu alat produksi 

tenun Kain Tenun Songket yang masih tradisional, membuat generasi muda enggan 

menekuni proses produksi yang membutuhkan waktu lama. Akibatnya berimbas kepada 

Kinerja Pemasaran karena generasi muda menganggap menenun adalah suatu pekerjaan 

yang membosankan dan melelahkan.  

Kata kunci; Inovasi produk, Nilai Pelanggan dan Kinerja Pemasaran.  
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PENDAHULUAN 

            Inovasi Produk datangnya dari ragam kekayaan budaya yang selalu memberikan 

inspirasi berlimpah untuk diwujudkan menjadi sebuah karya, baik dalam hal perpaduan 

warna, motif, aplikasi payet maupun modifikasi garis potong busana kebaya. Kebaya 

merupakan harta yang tak ternilai, memberi inspirasi, menambah wawasan dan tantangan 

bagi pelestarian budaya yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai salah satu busana 

wanita. Keserasian warna memegang peranan penting dalam memadukan Kebaya dan Kain 

Tenun Songket Palembang, membuat tampilannya elegan nan mewah sehingga memberikan 

Nilai Pelanggan yang mengagumkan dengan benang emas menghasilkan kain motif tenun 

yang dipadupadankan dengan Kebaya.  

            Pertimbangan motif dan warna disesuaikan dengan usia pemakainya, melalui tangan 

generasi muda terlebih perajin Kain Tenun Songket diwujudkan dalam Kinerja Pemasaran 

tampil apik, penuh dengan gaya multi yang kompleks. Kekayaan budaya serta tradisi yang 

hidup di Indonesia memunculkan paradigma baru mengenai fashion Indonesia, yang tidak 

melulu menghasilkan produk tetapi juga menghasilkan inspirasi. Dengan diperkenalkannya 

beragam tradisi dan budaya seperti batik, kain tenun, saroong, songket, tapis dan busana – 

busana etnik lainnya. Indonesia tidak saja sebagai negeri produsen busana tetapi sebagai 

negeri kunjungan untuk mencari inspirasi bagi masyarakat dunia dalam menciptakan suatu 

karya anak bangsa. Majalah Trend Kebaya (2012)  

          Tampilan nan mewah dan glamor teringat pada kejayaan Kerajaan Sriwijaya di 

Palembang, Sumatera Selatan. Nuansa khas tradisonal dengan benang emas kombinasi warna 

merah membaluti tubuh pelanggan yang mengenakannya. Lekatnya Kain Tenun Songket 

Palembang berbuntut keinginan untuk mengembangkan dan mempopulerkan kain tersebut 

memiliki keanggunan dan keeleganan yang sangat Indonesia. Originalitas terinspirasi dari 

banyak hal, bertujuan untuk mengemban kebudayaan pelestarian kain Songket, terutama 

tehnik pembuatan desain motif beragam dan memiliki makna berbeda.  

           Dalam Kain Tenun Songket terdapat istilah Lepus artinya Songket memiliki kekhasan 

yaitu benang emasnya hampir menutupi seluruh bagian kain dengan kualitas tertinggi dan 

mahal harganya. Dilihat dari gambar motifnya ternyata kain Songket Lepus memiliki nama 

dan motif beragam, antara lain Songket Lepus Lintang bergambar Bintang, Songket Lepus 

Buah Anggur, Songket Lepus Berantai dan motif lainnya. Dari sekian banyak jenis Kain 
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Tenun Songket terdapat jenis yang berbeda yaitu memiliki motif tidak menutupi seluruh  

permukaan kain tetapi berkelompok – kelompok dan letaknya menyebar (bertabur/tawur).  

           Jenis Songket Tawur lainnya adalah Songket Tawur Lintang, Songket Tawur tampak 

Manggis, Songket Tawur Nampan Perak dan Songket sebagainya. Jenis kain Songket lainnya 

adalah Songket Tretes Mender, motif ini tidak banyak dijumpai gambar motif pada bagian 

tengah, karena hanya ada pada kedua ujung pangkal dan pada pinggir – pinggir kain. 

Sedangkan Songket Bungo Pacik memiliki motif yang terbuat dari benang emas yang 

digantikan dengan benang kapas putih, sehingga tenunan benang emasnya tidak banyak dan 

digunakan hanya sebagai selingan saja.  

            Jenis lain yang tidak kalah menariknya adalah Songket Kombinasi yang 

menggabungkan antara jenis – jenis Songket yang sudah diproduksi terlebih dahulu sehingga 

menghasilkan desain yang beraneka ragam motifnya. Sedangkan motif Songket Limar tidak 

dibentuk oleh benang – benang tambahan tetapi motif bunga berasal dari benang lungsi yang 

dicelup pada bagian – bagian tertentu sebelum ditenun. Sebagian masyarakat Palembang 

masih memegang teguh adat warisan budaya yang mengacu pada ketentuan pakem/aturan, 

walaupun sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan, (Majalah Trend Kebaya (2013).   

            Inovasi Produk mengalami kesulitan untuk dikembangkan turutama dalam 

menciptakan pola/gambar yang berbeda, untuk dapat bersaing di pasar, dimana Nilai 

Pelanggan menjadi sangat penting. Kesulitan untuk memperoleh permodalan dari Perbankan 

menjadi kendala utama pengembangan potensi daerah yang akan membantu sejumlah usaha 

daerah agar memiliki daya saing tinggi. Kenyataannya belum mampu merealisasikan 

program kemitraan dengan perbankan terutama perajin Kain Tenun Songket. Faktor lainnya 

yang turut memicu kurang berkembangnya industri rumahan yaitu semakin menguatnya Kain 

Songket Thailand, India,  Vietnam turut meramaikan persaingan.  

 Idealnya Kinerja Pemasaran memiliki kinerja yang dapat memberikan nilai benefit 

tinggi dan kepuasan bagi pelanggan yang menjadi tujuan pokok dari perajin Kain Songket di 

Palembang secara keseluruhan melalui Nilai Pelanggan. Kenyataannya rendahnya Kinerja 

Pemasaran disinyalir oleh lemahnya Inovasi Produk untuk keluar dari pakem/aturan yang 

selama ini menjadi acuan perajin Kain Tenun Songket pada umumnya, sehingga Nilai 

Pelanggan kurang menyajikan nilai manfaat dibandingkan nilai korbanan. Penelitian ini 

difokuskan pada beberapa perajin Kain Tenun Songket di  Palembang, memiliki beberapa 
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perajin dan merupakan kantong terbesar penghasil Kain Tenun Songket yang 

menggantungkan kehidupannya dari menenun.   

Berdasarkan identifikasi masalah cakupan variabel penelitian ini dibatasi ke dalam 3 

variabel yang diteliti yaitu Inovasi Produk (X), Nilai Pelanggan (Y) dan Kinerja Pemasaran 

(Z). Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti 

sebagai berikut: 

Bagaimana pengaruh Inovasi Produk terhadap Nilai Pelanggan serta 

implikasinya terhadap Kinerja Pemasaran Kain Tenun Songket Palembang baik secara 

parsial maupun simultan.  

 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Inovasi Produk 

           Perkenalan masyarakat dunia terhadap aset lokal dapat dipelajari salah satunya adalah 

memahami dan membuat kain Songket merupakan salah satu cara untuk mempopulerkan 

Indonesia. Inovasi Produk menjadi bagian dari kegiatan masyarakatnya untuk 

memperkenalkan potensi daerah melalui kreativitas dengan memunculkan inovasi baru dan 

dijadikan satu – satunya jalan bagi pengusaha untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya 

yang sudah menjadi komoditas bisnis.  

            Dengan pengetahuan tentang kain Songket yang sesuai dengan peran dari perusahaan 

yang menghendaki perubahan di segala bidang. Kotler & Keller (2012): mengemukakan 

dimensi Inovasi Produk: 1) Main power menyeimbangkan antara kemampuan seseorang 

dengan kebutuhan perusahaan, 2) Materials, penyesuaian bahan baku dan bahan penunjang 

lainnya dalam pelaksanaan produksi, 3) Machine dibutuhkan untuk membantu kelancaran 

proses produksi,  

           Inovasi Produk untuk Kain Tenun Songket Palembang, SDM yang diberdayakan 

sesuai keahlian, yaitu mendesain motif benang emas dengan bahan lainnya yang teruji 

keterampilannya, dikembangkan kemampuannya melalui pelatihan yang intensif. Bahan baku 

yang dibutuhkan perajin Kain Tenun Songket untuk menciptakan selain desain yang unik 

juga diperlukan benang emas yang akan dirancang melalui proses penenunan sesuai dengan 

desain moif yang akan diproduksi. Untuk menghasilkan warna yang ditampilkan seringkali 
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diidentikkan dengan warna – warna menyolok yang sedang digandrungi pencinta mode. 

Kelancaran proses produksi dapat ditunjang oleh mesin atau alat berat lainnya diantaranya 

mesin pemotong Kain Songket. 

Nilai Pelanggan 

          Pelanggan sering menghadapi kebingungan dalam memilih produk dan jasa, evaluasi 

pelanggan tentang perbedaan antara semua keuntungan dan biaya lainnya, dibandingkan 

dengan penawaran pesaing. Kotler & Keller (2012) berpendapat bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menurunkan harga produk atau meningkatkan 

pelayanannya walaupun kebijakan ini dapat menurunkan keuntungan. Hal ini bertolak 

belakang dengan tujuan pemasaran adalah menghasilkan profitabilitas nilai pelanggan, 

memerlukan keseimbangan yaitu pemasar harus menghasilkan lebih banyak nilai dan 

kepuasan pelanggan tetapi tidak  “memberikan segalanya”.  

           Ditinjau dari sisi stratejik apabila perusahaan ingin memberikan Total Customer Value 

yang tinggi, perusahaan harus meningkatkan kualitas dari produk atau jasa yang 

menyertainya. Produk atau jasa merupakan totalitas fitur yang memiliki karakteristik dan 

bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Kotler & Keller 

(2012) menyatakan dimensi Nilai Pelanggan yaitu 1) Total Customer Value, adalah nilai 

moneter, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional dan psikologi yang diharapkan pelanggan 

dan suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk. 2) Total Customer Cost, adalah 

kumpulan biaya yang dipersepsikan dan diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam 

mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan menyingkirkan suatu penawaran pasar 

termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologi.  

           Nilai Pelanggan untuk Kain Tenun Songket Palembang berupa kecenderungan untuk 

terus berkembang dan dapat memberikan kepuasan pada pelanggannya, yaitu kemampuan 

perajinnya memiliki SDM/karyawan yang mampu memberikan citra baik bagi perusahaan, R. 

Adjeng Mariana Febrianti (2012). Proses produksi memerlukan biaya untuk keperluan 

produksi, waktu yang digunakan untuk proses produksi, tenaga yang dibutuhkan menenun 

sehingga dapat menghasilkan Kain Tenun Songket yang berkualitas dan dapat memberikan 

kepuasan dilihat dari sisi emosional pelanggan.  
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Kinerja Pemasaran  

           Berdasarkan penelitian sebagian besar perusahaan menganggap bahwa semakin tinggi 

kepuasan pelanggan akan semakin tinggi pula tingkat kesetiaan pada perusahaan, selanjutnya 

akan menghasilkan kinerja pemasaran yng lebih baik. Perusahaan yang cerdik bertujuan 

memuaskan pelanggan dengan hanya menjanjikan apa yang dapat diberikan tetapi 

memberikan lebih dari yang dijanjikan. Fandy Tjiptono, Gregorius Tjandra (2009) 

mengatakan Kinerja Pemasaran yang dicapai dapat dilakukan ats dasar tujuan organisasi 

meliputi penjualan, pangsa pasar, keuntungan, efisiensi, pelayanan pelanggan, inovasi, 

tanggung jawab sosial-masyarakat, kepuasan pelanggan dan pengembangan organisasi.  

           Walker, Boyd, Larreche (2003: 335), berpendapat bahwa tujuan perusahaan dalam 

menentukan konsep kinerja pemasaran adalah penjualan, dimensi lainnya adalah 1) 

Profitabilitas, menghasilkan laba dengan memberikan arus pendapatan yang jauh melebihi 

arus biaya untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan. 2) Kepuasan Pelanggan, wacana 

bisnis dalam manajemen yaitu mengevaluasi Kinerja Pemasaaran khususnya dalam 

memberikan informasi tentang produk yang dikonsumsinya.  

          Kinerja Pemasaran untuk Kain Tenun Songket Palembang terdapat kecenderungan 

bahwa perajin tentunya tidak hanya bertumpu pada penjualan yang berujung keuntungan saja, 

tetapi bagaimana perajinnya konsisten tentang kualitas yang ditawarkan berikut 

pelayanannya, R. Adjeng Mariana Febrianti (2012). Selain pada itu setiap perajin Kain 

Tenun Songket tentunya memberikan pelayanan yang prima berkaitan dengan kecenderungan 

kepuasan pelanggan yang menjadi prioritas utama perajin Songket. 

 

 

METODA PENELITIAN 

         Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode SEM (Structural Equation 

Modeling), merupakan alat untuk mengukur konstruksi secara tidak langsung melalui 

indikator – indikator serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan 

pengukurannya. Karakteristik yang diuji didalam penelitian ini adalah Inovasi Produk yang di 

duga berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Pelanggan serta implikasinya terhadap 

Kinerja Pemasaran. Peneliti melakukan survei kepada pelanggan Kain Tenun Songket di 
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berbagai gerai yang ada di Thamrin City, Pasar Baru, Pasar Senen, Pasar Tanah Abang, 

bahkan di Galery – galery yang ada di Jakarta. 

Objek Penelitian 

         Tujuan objek penelitian adalah untuk mengklarifikasi tentang Inovas Produk yang 

berpengaruh terhadap Nilai Pelanggan serta implikasinya terhadap Kinerja Pemasaran, 

sampel yang telah memenuhi kriteria yaitu 200 sampel. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini 

bersifat deskriptif, untuk memperoleh gambaran atau deskripsi tentang Inovasi Produk, Nilai 

Pelanggan dan Kinerja Pemasaran, Zinkmund, (2000). Sedangkan penelitian verifikatif 

adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis 

berdasarkan data di lapangan Nana Sujana (2004: 10). Untuk memperoleh data dan 

informasi dalam penelitian ini dilakukan pengungkapan sejumlah variabel pelengkap dengan 

konsep, dimensi, indikator, ukuran dan skalanya. 

Alat yang digunakan  

         Ukuran sampel untuk model persamaan structural (SEM) sesuai dengan pendapat 

Jöreskog dan Sörbom (1988: 32) menyatakan bahwa hubungan antara banyaknya variabel 

dan ukuran sampel minimal dalam model persamaan structural. Dalam penelitian ini terdapat 

18 parameter terdiri dari Inovasi Produk 6 parameter, Nilai Pelanggan 8 parameter,  Kinerja 

Pemasaran 4 parameter dengan menggunakan bobot angka mulai dari terkecil 1 sampai angka 

terbesar 5. Untuk kelengkapan penelitian dibutuhkan informasi akurat dari perajin kain 

Songket berdasarkan dimensi dari masing – masing variabel.  

 

 

HASIL PENELITIAN 

Pengujian Validitas Data 

 

         Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang benar-

benar dapat menjalankan fungsinya. Untuk melihat valid tidaknya suatu alat ukur digunakan 

pendekatan secara statistika, yaitu melalui nilai korelasi skor butir pertanyaan dengan skor 

totalnya. Apabila koefisien korelasinya > 0,30 maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 
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Dari hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi Pearson (r) diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

          Tabel 1 merupakan hasil perhitungan validitas instrumen  penelitian dengan jumlah 

item kuesioner 18 butir yang terdiri atas 6 item instrumen Inovasi Produk, 8 item instrumen 

Nilai Pelanggan dan 4 item instrumen Kinerja Pemasaran memenuhi persyaratan validitas 

karena koefisien korelasinya > 0.30.  

Tabel 1 

Hasil Uji Validitas Kuesioner   

 
No 

Item 

Indeks 

Validitas 

( r )  

r kritis Keterangan 

 1 0,740 0,300 Valid 

 2 0,779 0,300 Valid 

 3 0,774 0,300 Valid 

 4 0,808 0,300 Valid 

 5 0,786 0,300 Valid 

 6 0,830 0,300 Valid 

 7 0,516 0,300 Valid 

 8 0,506 0,300 Valid 

 9 0,381 0,300 Valid 

 10 0,407 0,300 Valid 

 11 0,543 0,300 Valid 

 12 0,462 0,300 Valid 

 13 0,431 0,300 Valid 

 14 0,411 0,300 Valid 
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 15 0,634 0,300 Valid 

 16 0,763 0,300 Valid 

 17 0,719 0,300 Valid 

 18 0,634 0,300 Valid 

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian 

 

Reliabilitas Data  

          Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah dirancang 

dalam bentuk kuesioner dapat diandalkan, suatu alat ukur dapat di-andalkan jika alat ukur 

tersebut digunakan berulangkali pada subjek yang memi-liki karakteristik sama akan 

memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat andal tidaknya suatu 

alat ukur digunakan pendekatan secara statistika, yaitu melalui koefisien reliabilitas dan 

apabila koefisien reliabilitasnya tidak kurang dari 0.70 maka secara keseluruhan pernyataan 

tersebut dinyatakan andal (reliable). 

          Dari hasil uji yang dilakukan dapat dinilai koefisien reliabilitas alat ukur diperoleh 

sebesar 0,763, maka pernyataan instrumen penelitian untuk masing-masing variabel Inovasi 

Produk, Nilai Pelanggan, dan Kinerja Pemasaran dinyatakan reliabel. 

 

Analisis Hasil Penelitian Pengaruh Inovasi Produk terhadap Nilai Pelanggan serta     

Implikasinya terhadap Kinerja Pemasaran 

          Hasil model Sem ditunjukkan dalam model pengukuran dan model struktur. Model 

pengukuran menjelaskan proporsi variance variabel manifes (indikator) yang dapat 

dijelaskan dalam variabel laten. Dari model pengukuran akan diketahui indikator mana yang 

signifikan dalam pembentukan variabel laten. Selain itu pada model pengukuran juga dicari 

nilai construct reliability yang menunjukkan apakah sekumpulan variabel manifes tersebut 

memiliki derajat kesesuaian yang tinggi dalam membentuk variabel laten.  

Hasil Model Pengukuran Variabel Inovasi Produk ( ), Nilai Pelanggan (
1
) dan 

Kinerja Pemasaran(
2
) 

           Hasil pengujian untuk masing-masing indikator variabel laten  diuraikan pada Tabel.2  

sebagai berikut: 
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Tabel 2 

 Ringkasan Hasil Komputasi Statistik Model Pengukuran   

Indikator 
Loding 

Faktor 
Nilai t 

Error 

Variance 

 

X X1 0,813 13,004 0,339 CR = 0,849  

VE = 0,652 X X2 0,837 13,534 0,299 

X X3 0,770 12,080 0,407 

Y Y1 0,811 - 0,342 CR = 0,783  

VE = 0,481 Y Y2 0,688 9,459 0,526 

Y Y3 0,507 6,816 0,743 

Y Y4 0,732 10,081 0,464 

Z Z1 0,735 - 0,460 CR = 0,642  

VE = 0,475 Z Z2 0,639 5,878 0,591 

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian 

Construct Reliability dari 3 indikator laten variabel Inovasi Produk sebesar 0,849 

lebih besar dari yang direkomendasikan sebesar 0,7. Artinya laten variabel Inovasi Produk 

memiliki keandalan yang baik dan konsisten. Nilai variance extracted sebesar 0,652 memiliki 

makna bahwa 65,2% informasi yang terkandung pada ketiga variabel manifes dapat terwakili 

dalam variabel laten Inovasi Produk.Nilai t menunjukkan bahwa ketiga variabel 

manifes/indikator signifikan dalam membentuk laten Inovasi Produk (nilai t > 1,96).  

Construct Reliability dari 4 indikator laten variabel Nilai Pelanggan (
1
) sebesar 

0,783 lebih besar dari yang direkomendasikan sebesar 0,7. Artinya laten variabel Nilai 
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Pelanggan (
1
) memiliki keandalan yang baik dan konsisten. Nilai variance extracted 

sebesar 0,481 memiliki makna bahwa 48,1% informasi yang terkandung pada keempat 

variabel manifes dapat terwakili dalam variabel laten Nilai Pelanggan (
1
). Nilai t 

menunjukkan bahwa keempat variabel manifes/indikator signifikan dalam membentuk laten 

Nilai Pelanggan (
1
) (nilai t > 1,96).  

             Construct Reliability dari 4 indikator laten variabel Kinerja Pemasaran(
2
) sebesar 

0,783 lebih besar dari yang direkomendasikan sebesar 0,7. Artinya laten variabel Kinerja 

Pemasaran(
2
) memiliki keandalan yang baik dan konsisten. Nilai variance extracted 

sebesar 0,481 memiliki makna bahwa 48,1% informasi yang terkandung pada keempat 

variabel manifes dapat terwakili dalam variabel laten Kinerja Pemasaran(
2
). Nilai t 

menunjukkan bahwa keempat variabel manifes/indikator signifikan dalam membentuk laten 

Kinerja Pemasaran(
2
) (nilai t > 1,96).  

Hasil Estimasi Model Struktural 

Berdasarkan kerangka pengujian model struktural  akan diuji pada penelitian ini 

Inovasi Produk terhadap Nilai Pelanggan. Inovasi Produk dihipotesiskan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Nilai Pelanggan. Untuk membuktikan hipotesis tersebut, dilakukan 

pengujian berdasarkan data hasil survei yang telah dikumpulkan peneliti di lapangan.  

Dari hasil pengolahan data menggunakan software LISREL diperoleh model 

struktural sebagai berikut : 

 

 Gambar 1. 
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Hasil Pengujian Struktural Equation Model (SEM) 

Hasil Uji Model Struktural (Goodness-of-fit) 

Hasil ketepatan model yang diperoleh (pengujian model secara simultan atau 

keseluruhan) ditunjukkan oleh ukuran kesesuaian model (Goodness of fit measures) yang 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 3 

Hasil Pengujian Kelayakan Model Struktural Antar Variabel Laten (Goodness-

of-fit Indices)  

Goodness of Fit 

Indeks 
Nilai Cut-off 

Hasil 

Komputasi 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

Chi-Square Diharapkan lebih kecil 

Dapat diterima Chi-

Square< 2 df 

34,48 

(df = 25) 

Fit (Baik) 

Probalibilitas  

(signifikansi) 

> 0,05 0,098 Fit (Baik) 

RMSEA < 0,05 0,044 Fit (Baik) 

GFI 0,90 < GFI < 1 0,963 Fit (Baik) 

AGFI 0,90 < GFI < 1 0,933 Fit (Baik) 

NFI 0,90 < NFI < 1 0,970 Fit (Baik) 

            Sumber: Lampiran 

Uji terhadap model menunjukkan bahwa model ini sesuai dengan data atau fit 

terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini sehingga model yang diperoleh dapat 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antar model yang diteliti.   

Hasil perhitungan kriteria Goodness-of-fit Indices untuk model diperoleh nilai χ 2 

sebesar 34,48 dengan p-value = 0,098. Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa berdasarkan 

kriteria Chi-Square, model yang diperoleh memenuhi kriteria ideal dimana diharapkan nilai 

χ2 kecil (tidak signifikan) dengan p-value > 0.05.  

Nilai ukuran kecocoka model lainnya juga menunjukkan bahwa model yang diteliti fit 

dimana nilai RMSEA  0,05, Normed Fit Index (NFI) dan Goodness of Fit Index (GFI) 

model yang diperoleh lebih dari 0,9.  
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Pengujian Hipotesis Penelitian 

Setelah semua asumsi dapat terpenuhi, selanjutnya akan dilakukan pengujian 

hipotesis. Pengujian kedua hipotesis penelitian dilakukan berdasarkan nilai t dari hubungan 

kausalitas dari hasil pengolahan SEM sebagaimana pada tabel 4 

Tabel 4 

Hasil Uji Signifikansi   

Variabel 
Koefisien 

Pengaruh 
t-hitung t-kritis R2 Kesimpulan 

Inovasi Produk – 

Nilai Pelanggan 

0,679 8,319 1,96 

0,461 

Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

Nilai Pelanggan – 

Kinerja Pemasaran 

0,693 6,822 1,96 

0,480 

Terdapat 

pengaruh yang 

signifikan 

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian 

Hasil Pengaruh Inovasi Produk terhadap Nilai Pelanggan (Hipotesis 1) 

Dapat dilihat koefisien jalur dari variabel Inovasi Produk terhadap Nilai Pelanggan 

sebesar 0,679. Nilai koefisien jalur yang bertanda positif menunjukkan bahwa Inovasi Produk 

yang tinggi akan membuat Nilai Pelanggan semakin tinggi.  

Hipotesis 1 dalam penelitian ini adalah Inovasi Produk berpengaruh positif terhadap 

Nilai Pelanggan. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa  nilai t-hitung koefisien 

jalur dari variabel Inovasi Produk terhadap Nilai Pelanggan diperoleh sebesar 8,319 seperti 

terlihat pada Tabel 4. Nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat yaitu nilai t-hitung 

lebih besar dari t-kritis 1.96. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 pada penelitian ini 

dapat diterima. Besarnya pengaruh Inovasi Produk terhadap Nilai Pelanggan adalah 46,1%.  

 

Hasil Pengaruh Nilai Pelanggan terhadap Kinerja Pemasaran (Hipotesis 2) 
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Dapat dilihat koefisien jalur dari variabel Nilai Pelanggan terhadap Kinerja 

Pemasaran sebesar 0,693. Nilai koefisien jalur yang bertanda positif menunjukkan bahwa 

Nilai Pelanggan yang semakin tinggi akan membuat Kinerja Pemasaran semakin tinggi.  

Hipotesis 2 dalam penelitian ini adalah Nilai Pelanggan berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Pemasaran. Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa  nilai t-hitung koefisien 

jalur dari variabel Nilai Pelanggan terhadap Kinerja Pemasaran diperoleh sebesar 6,822 

seperti terlihat pada Tabel 4. Nilai ini menunjukkan hasil yang memenuhi syarat yaitu nilai t-

hitung lebih besar dari t-kritis 1.96. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 pada 

penelitian ini dapat diterima. Besarnya pengaruh Nilai Pelanggan terhadap Kinerja 

Pemasaran adalah 48,0%. 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

          Inovasi Produk tidak selalu memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk tetap 

berkreasi, tetapi hanya sebatas motif yang lebih dulu ada, sedangkan selera pasar mengalami 

perkembangan mengingat tren mode yang cepat berubah. Dimensi materials yaitu benang 

emas yang dibutuhkan seharusnya menjadi unggulan, tetapi kenyataan di lapangan kesulitan 

untuk mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Produksi Kain Tenun Songket dirasakan 

kurang memuaskan pelanggan, dikarenakan desain motif yang statis, tentang pengetahuan 

menenun kurang dikuasai generasi muda. Akibatnya output Kain Tenun Songket masih 

tradisional merupakan faktor penyebab proses produk terlambat. 

          Nilai Pelanggan yang terjadi di perajin Kain Tenun Songket dinilai belum sesuai 

dengan yang diharapkan yaitu belum mengarah kepada nilai superior. Dimensi korbanan 

terutama indikator daya kreativitas dinilai paling berhasil disajikan dalam mendesain Kain 

Tenun Songket. Sementara itu dimensi manfaat dinilai masih rendah karena hanya 

dikhususkan bagi golongan tertentu saja, sehingga tidak adanya keseimbangan antara biaya 

untuk membeli selembar Kain Tenun Songket Palembang dengan manfaat yang didapat 

pelanggan secara keseluruhan. 

          Lemahnya Kinerja Pemasaran disebabkan keengganan generasi muda untuk 

mengembangkan Inovasi Produk dan kemauan untuk menekuni alat produksi tenun yang 

dianggap masih tradisional, melelahkan dan membosankan, padahal dapat menghasilkan 
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Kain Tenun Songket yang memiliki daya tarik dan daya jual tinggi. Akibatnya minat untuk 

mempertahankan budaya tradisional semakin berkurang yang berimbas pada Nilai Pelanggan. 

Saat ini pelanggan semakin kritis dalam menilai kepuasan yang diberikan perajin Kain Tenun 

Songket dengan biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang akan didapat 

oleh pelanggan. 

 

Saran   

           Inovasi Produk menjadi perhatian khusus yaitu memodifikasi desain – desain seperti 

Kain Tenun Songket Bungo Pacik yang mngkombinasikan benang emas dengan benang 

kapas putih untuk dapat menghasilkan sebuah karya berharga melalui penanganan yang 

profesional. Nilai Pelanggan  mengutamakan penyempurnaan penampilan, inovatif, 

menciptakan kreativitas lebih variatif, modern dan kekinian. Untuk memfasilititasi 

penyediaan alat teknologi, disediakan pendidikan dan pelatihan bagi generasi muda untuk 

mengetahui lebih banyak tentang cara menenun yang lebih baik dari hulu ke hilir.  

           Kinerja Pemasaran melalui generasi muda diharapkan dapat melestarikan seni budaya 

Songket dengan memunculkan kreasi local, yaitu menciptakan desain asli tanpa 

menghilangkan khasnya Palembang, Keterlibatan Pemerintah Daerah memberikan pelatihan 

melalui teknologi yang dapat membantu penciptaan desain motif agar kebosanan dan 

keengganan terhapus dengan cara lebih memotivasi masyarakat Palembang yang menjunjung 

tinggi warisan budaya melebihi generasi terdahulu.  
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