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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemasaran dan Manajemen Pemasaran

2.1.1 Pengertian Pemasaran

Pemasaran pemegang peranan penting dalam perusahaan, karena bagian

pemasaran berhubungan langsung dengan konsumen, lingkungan luar perusahaan,

dan lingkungan perusahaan lainnya. Berikut ini akan dikemukakan beberapa

pengertian pemasaran menurut para ahli.

Menurut American Marketing Association yang dikutip oleh Kotler dan

Keller (2012:5), yaitu :

“Pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses
untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai
kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan
cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku
kepentingannya.”

Pemasaran (marketing) menurut Kurtz (2008 :7) yaitu:

“Pemasaran adalah fungsi organisasi dan sebuah proses untuk
menciptakan, mengkomunikasikan, dan mengirimkan nilai untuk
konsumen dan mengatur hubungan dengan konsumen sebagai cara
menguntungkan perusahaan dan juga pihak berkepentingan”.

Pemasaran, menurut Tjiptono (2011 : 5) adalah:

“fungsi yang memiliki kontak yang paling besar dengan lingkungan
eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas
terhadap lingkungan eksternal”. Oleh karena itu, pemasaran
memainkan peranan penting dalam pengembangan strategi.

Berbagai definisi mengenai pemasaran diatas, pada dasarnya mempunyai

tujuan dan persepsi yang sama dan dapat disimpulkan bahwa pemasaran

merupakan suatu serangkaian aktivitas untuk menciptakan dan

mengkomunikasikan nilai melalui proses pertukaran barang dan jasa dengan

tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia serta

memperoleh keuntungan bagi individu dan perusahaan.
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2.1.2 Pengertian Manajemen Pemasaran

Menurut Kotler & Keller, 2012:6) Manajemen pemasaran adalah

Seni dan ilmu untuk memilih pasar sasaran dan mendapatkan,

menjaga, dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan,

menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul

Pengertian manajemen pemasaran menurut Alma (2008:130) adalah:

Merencanakan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan

pemasaran perusahaan ataupun bagian dipemasaran.

Sedangkan menurut Lupiyoadi & Hamdani (2006:6) juga menyatakan

bahwa manajemen pemasaran adalah:

Suatu analisis, perencana, pelaksanaan serta kontrol program-
program yang telah direncanakan dalam hubungannya dengan
pertukaran-pertukaran yang diinginkan terhadap konsumen yang
dituju untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun bersama.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tujuan dan

prinsip dari manajemen pemasaran adalah sama, yaitu kegiatan penganalisaan,

pelaksanaan, pengendalian atas program yang telah ditetapkan untuk mencapai

tujuan dan memperoleh keuntungan.

2.2 Pengertian Bauran Pemasaran

Pada pemasar menggunakan sejumlah alat untuk mendapatkan tanggapan

yang diinginkan dari pasar sasaran mereka. Alat-alat tersebut membentuk suatu

bauran pemasaran. Menurut Kotler & Armstrong (2008:68) berpendapat bahwa:

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah kumpulan alat pemasaran

secara taktis atau taktik terkendali yang dipadukan perusahaan

untuk menghasilkan respons yang diinginkannya di pasar sasaran.

Menurut Saladin (2007:3) definisi bauran pemasaran adalah:

Serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh

perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar

sasaran.
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Produk
Ragam
Kualitas
Desain
Fitur
Nama Merek
Kemasan
Layanan

Harga
Daftar Harga
Diskon
Potongan Harga
Periode
pembayaran
Persyaratan
kredit

Pelanggan
sasaran

Positioning
yang

diharapkan

Promosi
Iklan
Penjualan pribadi
Promosi penjualan
Hubungan
masyarakat

Tempat
Saluran
Cakupan
Pemilahan
Lokasi
Persediaan
Transportasi
Logistik

Sedangkan menurut Stanton yang diterjemahkan oleh Swastha (2009:25)

mengemukakan bahwa:

“Bauran pemasaran adalah kombinasi dari empat variabel atau

kegiatan yang merupakan inti dari sistem perusahaan yaitu : produk,

sistem harga, distribusi dan promosi”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran adalah suatu perangkat

atau unsur-unsur pemasaran yang saling terkait, dibaurkan, diorganisir dan

digunakan dengan tepat yang dapat dilakukan perusahaan untuk mempengaruhi

permintaan terhadap produknya dan perangkat-perangkat tersebut akan

menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan sekaligus

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

Bauran pemasaran (marketing mix) terdiri dari empat elemen, yaitu

produk (Product), harga (Price), tempat (place), dan promosi (promotion).

Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas

dengan penambahan tiga unsur, yaitu orang (people), fasilitas fisik (physical

evidance), dan proses (process,), sehingga menjadi tujuh unsur (7P). Ketujuh

elemen tersebut saling berhubungan satu sama lainnya dan dapat dikombinasikan

sesuai dengan lingkungan, baik didalam maupun di luar perusahaan agar tujuan

perusahaan tercapai.

Gambar 2.1

Bauran Pemasaran

Sumber: Kotler & Armstrong(2008:84)
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Untuk lebih jelasnya tentang ketujuh komponen tersebut adalah:

1. Produk (Product)

Merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau

lembaga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Keberadaan produk

dapat dikatakan sebagai titik sentral dari kegiatan marketing, karena semua

kegiatan dari unsur-unsur bauran pemasaran lainnya berawal dan berpatokan dari

produk yang dihasilkan. Penegenalan secara mendalam terhadap keberadaan suatu

produk yang dihasilkan dapat dilihat dari bauran produk yang unsur-unsurnya

terdiri dari keanekaragaman produk, kualitas, desain, ciri-ciri atau bentuk produk,

merek dagang, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan atau garansi, dan

pengembalian.

2. Harga (Price)

Merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen untuk

mendapatkan produk atau jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan yang

belum terpuaskan. Harga adalah satu-satunya elemen bauran pemasaran yang

menhasilkan pendapatan dan bersifat paling fleksibel.

3. Tempat (place)

Menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk

menjadikan suatu produk yang dihasilkan dapat diperoleh dan tersedia bagi

konsumen pada waktu dan tempat yang tepat dimanapun konsumen berada. Oleh

karena itu, dalam penetapan saluran distribusi, produsen hendaknya

memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam bauran distribusi yang terdiri dari

sistem saluran, daya jangkau, lokasi, persediaan, dan transportasi.

4. Promosi (promotion)

Merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk

mengkomunikasikan produk yang dihasilkannya, baik kepada konsumen sasaran

maupun kepada perantara, dengan maksud menyampaikan informasi yang bersifat

memberitahu, membujuk atau meningkatkan kembali segala sesuatu mengenai

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam promosi tercakup kebijakan

mengenai advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing, dan

public relation.
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5. Orang (people)

Merupakan semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa

sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen dari ‘people’

adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan

jasa. Elemen people ini memiliki dua aspek, yaitu service people dan customer.

6. Fasilitas Fisik (physical evidance)

Merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan

konsumen untuk membeli dan menggunakan produk dan atau jasa yang

ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk didalam fasilitas/sarana fisik, peralatan,

perlengkapan, logo, warna dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan

service yang diberikan.

7. Proses (process)

Proses adalah semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang

digunakan untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini mempunyai arti suatu

upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitasnya untuk

memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya.

2.2.1 Tingkatan Produk

Pada dasarnya tingkatan produk adalah sebagai berikut (Tjiptono, 2011):

1. Produk Inti (Core Product)

Produk inti terdiri dari manfaat inti untuk pemecahan masalah yang

dicarikonsumen ketika mereka membeli produk atau jasa.

2. Produk Aktual (Actual Product)

Seorang perencana produk harus menciptakan produk aktual (actual

Product) disekitar produk inti. Karakteristik dari produk aktual

diantaranya, tingkat kualitas, nama merek, kemasan yang dikombinasikan

dengan cermat untuk menyampaikan manfaat inti (Kotler dan Armstrong,

2008).

3. Produk Tambahan

Produk tambahan harus diwujudkan dengan menawarkan jasa pelayanan

tambahan untuk memuaskan konsumen, misalnya dengan menanggapi
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dengan baik claim dari konsumen dan melayani konsumen lewat telepon

jika konsumen mempunyai masalah atau pertanyaan (Kotler dan Keller,

2012).

2.2.2 Karakteristik Produk

Karakteristik produk merupakan hal yang penting untuk diketahui dalam

menganalisis hubungan antara konsumen dengan produk yang digunakan.

Sebagian dari karakteristik tersebut terbukti dapat mempengaruhi keberhasilan

suatu produk atau merek. Menurut Paul & Olson (2008:170) mengenai

karakteristik produk yaitu :

1. Kompabilitas

Adalah sejauh mana suatu produk konsisten dengan afeksi, kognisi, dan

perilaku konsumen saat ini.

2. Kemampuan untuk di uji coba

Kemampuan untuk di uji coba menjelaskan sejauh mana suatu produk

dapat dicoba dalam jumlah yang terbatas atau dipilah-pilah ke dalam

jumlah-jumlah yang lebih kecil jika untuk melakukan uji coba ternyata

membutuhkan biaya yang tinggi.

3. Kemampuan untuk diteliti

Mengacu pada sejauh mana produk atau dampak yang dihasilkan produk

tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lain. Produk baru yang dikenal

masyarakat dan sering didiskusikan cenderung diadopsi lebih cepat.

4. Kecepatan

Adalah seberapa cepat manfaat suatu produk dipahami oleh konsumen,

Karena sebagian konsumen masih berorientasi pada kepuasan yang dengan

cepat dirasakan ketimbang yang ditunda, produk yang dapat memberikan

manfaat lebih cenderung berkemungkinan lebih tinggi untuk paling tidak

dicoba oleh konsumen.

5. Kesederhanaan

Adalah sejauh mana suatu produk dengan mudah dimengerti dan

digunakan konsumen.
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6. Manfaat relatif

Adalah sejauh mana produk memiliki keunggulan bersaing yang bertahan

atas kelas produk, bentuk produk, dan merek lainnya.

7. Simbolisme produk

Apakah makna suatu produk atau merek bagi konsumen dan

bagaimanakah pengalaman konsumen ketika membeli dan

menggunakannya.

2.2.3 Klasifikasi Produk

Menurut Tjiptono (2011) klasifikasi produk bisa dilakukan atas berbagai

macam sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat

diklasifikasikan kedalam dua kelompok utama yaitu barang dan jasa. Ditinjau dari

aspek daya tahannya, terdapat dua macam barang, yaitu:

1. Barang Tidak Tahan Lama (Nondurable Goods) :Barang tidak tahan lama

adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau

beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah sabun, minuman dan makanan

ringan, kapur tulis, gula dan garam.

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods)

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa

bertahan lama dengan banyak pemakaian (umur ekonomisnya untuk

pemakaian normal adalah satu tahun atau lebih). Contohnya antara lain

TV, lemari es, mobil, dan komputer.

Selain berdasarkan daya tahannya, produk pada umumnya juga

diklasifikasikan berdasarkan siapa konsumennya dan untuk apa produk tersebut

dikonsumsi. Berdasarkan kriteria ini, produk dapat dibedakan menjadi barang

konsumen (costumer's goods) dan barang industri (industrial's goods). Barang

konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir

sendiri (individu dan rumah tangga), bukan untuk tujuan bisnis. Umumnya barang

konsumen dapat diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:
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a. Convinience Goods

Convinience goods merupakan barang yang pada umumnya memiliki

frekuensi pembelian tinggi (sering beli), dibutuhkan dalam waktu segera,

dan hanya memerlukan usaha yang minimum (sangat kecil) dalam

pembandingan dan pembeliannya. Contohnya sabun, pasta gigi, baterai,

makanan, minuman, majalah, surat kabar, payung dan jas hujan.

b. Shopping Goods

Shopping goods adalah barang-barang dalam proses pemilihan dan

pembeliannya dibandingkan oleh konsumen diantara berbagai alternatif

yang tersedia. Kriteria perbandingan tersebut meliputi harga, kualitas dan

model masing-masing barang. Contohnya alat-alat rumah tangga (TV,

mesin cuci, tape recorder), furniture (mebel), dan pakaian.

c. Specially Goods

Specially goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik dan

identifikasi merek yang unik di mana sekelompok konsumen bersedia

melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya adalah barang-

barang mewah dengan merek dan model spesifik.

d. Unsought Goods

Unsought goods merupakan barang-barang yang diketahui konsumen atau

kalaupun sudah diketahui tetapi pada umumnya belum terpikirkan untuk

membelinya. Contohnya asuransi jiwa, batu nisan, tanah kuburan

(Tjiptono, 2008).

2.3 Bauran Produk

Menurut Kotler dan Keller yang diterjemahkan oleh Bob Sabran

(2012:4), yaitu:

“Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar
untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang
fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, property, organisasi,
informasi dan ide”.
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Jadi produk terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud. Sehingga

seacara lebih luas produk meliputi objek fisik, jasa, kegiatan, orang, tempat, ide,

atau campuran dari hal-hal tersebut. Produk sebagai barang dan jasa yang terdiri

dari atribut nyata dan tidak nyata termasuk kemasan, warna, harga, prestise,

kualitas, dan merek ditambah pelayanan dan reputasi penjual yang ditawarkan

perusahaan ke pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan, atau

dikonsumsi yang dapat memenui suatu kebutuhan dan keinginan pembeli.

Bauran produk terdiri dari 4 dimensi yaitu :

1. Tingkat Keleberan Produk. Lebar bauran produk mengacu pada jumlah

lini produk berbeda yang ditawarkan perusahaan. (whall Cake)

2. Tingkat Kepanjangan produk. Panjang bauran produk mengacu pada

jumlah seluruh jenis barang yang dibuat perusahaan.(slice cake)

3. Tingkat Kedalam produk. Dalam bauran produk merujuk pada jumlah

versi yang ditawarkan dari setiap produk dalam lini.

Cake = 21 rasa slice cake 26 opera green and coko backed chese cake

cookies 11

4. Konsistensi bauran produk. Konsistensi bauran produk merujuk pada

sebesarapa dekat hubungan berbagai lini produk dalam pemakaian akhir,

persyaratan produksi, saluran distribusi atau dengan hal cara lain.

Empat dimensi bauran produk mengizinkan perusahaan untuk memperluas

bisnis mereka dengan empat cara bauaran tersebut. Bisa dengan menambah lini

produk, memperlebar bauarn produknya, memperpanjang lini produk, menambah

varian produk pada lini produk tersebut, dan perusahaan bisa mencapai

konsistensi yang lebih dari lini produk.

2.4 Orientasi Pasar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian orientasi

adalah peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat dan sebagainya) yang

tepat dan besar: pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau

kecenderungan. Sedangkan pengertian pasar adalah salah satu dari berbagai

system, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha
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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 sedang berkembang

menjadi atau dari komunitas kecil, kota dan kota. (http://www.wikipedia.com),

Narver dan Slater (1990) dalam Wachjuni (2014: 4) mendefinisikan:

Orientasi pasar sebagai budaya organisasi yang efektif dalam
menciptakan nilai unggul bagi pembeli serta kinerja dalam berbisnis.
Orientasi pasar merupakan budaya perusahaan secara mendasar
menetapkan prinsip perilaku organisasi berkenaan dengan
pelanggan, pesaing, dan fungsi internal.

Sedangkan pengertian orientasi pasar menurut Lukas dan Ferrel (2000)

dalam Prakosa (2005) yaitu:

Proses dari menghasilkan dan memberikan informasi pasar untuk

menciptakan superior value bagi konsumen.

Menurut Kohli et al dalam Wachjuni (2014:2):

“Orientasi pasar merupakan serangkaian proses dan aktivitas untuk

mendapatkan informasi. “

Menurut Narver & Slater dalam Tjiptono (2011:53) bahwa:

“orientasi pasar adalah merupakan sebagai budaya bisnis yang
secara efektif dan efisien menciptakan perilaku karyawan sedemikian
rupa sehingga menunjang upaya penciptaan nilai superior bagi para
pelanggan”

Menurut Dewi (2006) orientasi pasar adalah:

Merupakan budaya bisnis dimana organisasi mempunyai komitmen

untuk terus berkreasi dalam menciptakan nilai unggul bagi pelanggan

Sedangkan menurut Uncles (2000:1) mengartikan:

Orientasi pasar sebagai suatu proses dan aktivitas yang berhubungan

dengan penciptaan dan pemuasan pelanggan dengan cara terus

menilai kebutuhan dan keinginan pelanggan.
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Menurut Wahyono (2002):

Orientasi pasar merupakan buadaya organisasi yang efektif dan
efisien untuk menciptakan perilaku yang dibutuhkan untuk
menciptakan “superior value” bagi pembeli dan “superior
performance” bagi perusahaan.

Menurut Day 1994 dalam Gatignon dan Xuereb (1997) yang dikutip

Wachjuni (2014:4) yang termasuk dalam orientasi pasar tidak hanya konsep

orientasi pelanggan tetapi juga konsep orientasi pesaing.

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 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 factor 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
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c. Pasar internasional

3) Pasar menurut wujud

a. Pasar konkret

b. Pasar abstrak

Narver dan Slater (1990) dalam Prakosa (2005) menyatakan bahwa

orientasi pasar terdiri dari 3 komponen perilaku yaitu (1) orientasi pelanggan, (2)

orientasi pesaing, (3) koordinasi antar fungsi. Orientasi pelanggan dan orientasi

pesaing menunjukkan tekanan relatif pada pengumpulan dan pemrosesan

informasi untuk pilihan pelanggan dan kemampuan pesaing secara berturut-turut.

Koordinasi antar fungsi meliputi aplikasi koordinasi dari sumber daya organisasi

dalam penyebaran kecerdasan pasar

1. Orientasi pelanggan, merupakan pemahaman yang memadai terhadap para

pembeli sasaran agar mampu menciptakan nilai yang lebih superior bagi

mereka secara kontinyu dan menciptakan penampilan yang lebih superior bagi

perusahaan. Dengan demikian orientasi pelanggan mengharuskan seorang

penjual agar memahami mata rantai nilai keseluruhan pembeli. Melalui

orientasi pelanggan, perusahaan memiliki peluang untuk membentuk persepsi

pelanggan atas nilai- nilai yang dibangunnya dan nilai-nilai yang dirasakan itu

dan pada gilirannya akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Kemampuan

penjual dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan akan membantu

memahami siapa pelanggan potensial untuk saat ini dan yang akan datang, apa

yang mereka harapkan dan apa yang mungkin mereka inginkan di masa yang

akan datang, apa yang mereka rasakan di masa yang akan datang sebagai

pemuas yang relevan dari keinginan- keinginan pelanggan.

Kebutuhan pelanggan terbatas pada produk yang sudah mereka kenal atau

produk yang berhubungan dengan mereka. Pelanggan tidak dapat melihat

dunianya melalui teknologi dan oleh sebab itu mereka tidak tahu apa yang

terbaru. Perusahaan lebih suka meluncurkan produk baru yang mempunyai

kesamaan dengan lini produk yang sudah ada jika mereka mengandalkan

proses inovasi pada input pelanggan
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Ferdinand dalam Wahyono (2002) menyatakan bahwa perusahaan-

perusahaan yang berorientasi pada pelanggan umumnya menunjukkan sebuah

perilaku yang lebih responsive, misalnya melalui kebijakan purna jual serta

kecepatan dalam memberikan tanggapan terhadap keluhan-keluhan pelanggan.

2. Orientasi pasar pesaing berarti pemahaman yang dimiliki penjual dalam

memahami kekuatan-kekuatan jangka pendek, kelemahan-kelemahan,

kapabilitas-kapabilitas, dan strategi-strategi jangka panjang baik dari pesaing

utamanya saat ini maupun pesaing-pesaing potensial utama (Day dan Wesley

dalam Wahyono (2002). Li dan Calantone (1998) menyatakan bahwa

perubahan teknologi akan mendorong perusahaan untuk lebih mengintensifkan

pengumpulan informasi tentang pesaing. Oleh karena itu tenaga penjual harus

berupaya untuk mengumpulkan informasi mengenai pesaing dan membagi

informasi itu pada fungsi-fungsi lain dalam perusahaan dan mendiskusikan

dengan pimpinan perusahaan bagaimana kekuatan pesaing dan membagi

informasi itu pada fungsi-fungsi lain dalam perusahaan dan mendiskusikan

dengan pimpinan perusahaan bagaimana kekuatan pesaing dan strategi yang

mereka kembangkan. 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 dalam Prakosa, 2005)

3. Koordinasi antar fungsi adalah komponen ketiga dari orientasi pasar.

Koordinasi antar fungsi ini menjadi sangat penting bagi kelangsungan

perusahaan yang ingin memberikan kepuasaan pada pelanggan sekaligus

memenangkan persaingan dengan cara mengoptimalkan fungsi-fungsi yang

ada dalam perusahaan dengan cermat. Langkah ini sekaligus merupakan

kemampuan perusahaan dalam menangkap umpan balik dari pelangggan,

merespon dan memberikan pelayanan yang lebih prima dikemudian hari.
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Keterbukaan dan komunikasi antar fungsi perlu dalam usaha memberikan

tanggapan kepada pelanggan, permasalahan yang muncul dari satu fungsi

dapat dibantu dengan analisis dan pemecahannya dari fungsi-fungsi lain secara

profesional dan konseptional. Demikian pula terhadap masalah-masalah yang

tidak dapat dipecahkan pada salah satu bagian dapat didiskusikan dan diambil

langkah-langkah penyesuaian melalui koordinasi antar fungsi yang ada dalam

perusahaan. Langkah ini perlu dibiasakan dalam budaya perusahaan agar para

karyawan tidak menutup diri serta tidak berani mengambil inisiatif dan takut

mengambil resiko

Lukas dan Ferrell (2000) menyatakan bahwa koordinasi interfungsional

dapat mempertinggi komunikasi dan pertukaran antar semua fungsi organisasi

yang memperhatikan pelanggan dan pesaing serta untuk menginformasikan

trend pasar terkini.

Koordinasi antar fungsi yang efektif diharapkan mampu menggerakkan

partisipasi secara aktif masing-masing bidang untuk mencapai tujuan utama

perusahaan. Untuk itu diperlukan dukungan yang efektif dan kepemimpinan

yang handal dalam mengkoordinasi antar fungsi, dukungan dan partisipasi

antar bidang fungsional dan sikap ketergantungan antar fungsi. Hal ini

diarahkan agar masing-masing bidang fungsional mampu mengenali

kelebihan-kelebihannya dan dapat bekerjasama dengan bidang lainnya secara

efektif (Puspitasari, 2007).

Dalam hal ini Martin dan Martin (2004) mengemukakan bahwa dalam

perusahaan yang menjalankan orientasi pasar akan berupaya mengembangkan

sistem manajemen kinerja dalam mengelola informasi pasar yang akan

membangun komitmen pada seluruh bagian perusahaan dalam melayani pembeli.

Lebih lanjut dinyatakan pula bahwa penyampaian layanan yang baik kepada

pembeli secara berkesinambungan akan dapat dilakukan apabila penjual

menjalankan orientasi pasar.

Studi sebelumnya telah menemukan adanya hubungan yang positif antara

orientasi pasar dengan kinerja didasari pada asumsi bahwa orientasi pasar akan

menyediakan bagi perusahaan pemahaman yang terbaik tentang lingkungan
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perusahaan dan pelanggannya, sehingga perusahaan dapat memahami dan

meningkatkan kepuasan pelanggan. Studi empirik yang telah dilakukan

memberikan hasil yang mendukung adanya hubungan positif diantara orientasi

pasar dan persepsi manager tentang kinerja perusahaan secara keseluruhan,

berhubungan dengan persepsi manager tentang pertumbuhan penjualan (Slater

dan Narver, 1994) dan berhubungan dengan persepsi manager tentang kinerja

produk baru

Orientasi pasar telah dikonsepsikan, baik oleh Kohli, Jaworski (1990)

maupun oleh Narver, Slater (1990), sebagai fenomena organisasional yang

berpotensi untuk meningkatkan kinerja perusahaan berkelanjutan. Lebih lanjut

Narver and Slater (1990) mengaksentuasikan hubungan antara keunggulan

kompetitif dan orientasi pasar menggambarkan orientasi pasar sebagai sebuah

business culture yang sangat efektif dan efisien yang mampu menghasilkan

superior bagi pelanggannya. Berbasis pada konsepsi keunggulan kompetitif,

argumentasikan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai superior performance

adalah melalui penciptaan superior value bagi pelangan.

Adanya hubungan kuat antara orientasi pasar dan kinerja telah

memberikan suatu kondisi yang memungkinkan perusahaan menciptakan

keunggulan bersaing berkelanjutan (Martin and Martin, 2004). Hal tersebut

didukung oleh Olivares dan Lado (2003) yang mengungkapkan bahwa orientasi

pasar dapat didefinisikan sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mencapai

kinerja pemasaran berdasarkan pada pemanfaatan informasi pada organisasi dan

penyeleksian pasar dalam upaya mencapai kepuasan. Dalam penelitiannya,

diyakini bahwa hasil keunggulan bersaing diperoleh dari penggunaan sumber daya

dan kemampuan untuk menciptakan kepuasan berbeda pada pasar yang

menguntungkan. Keberlanjutan dapat dicapai karena kinerja dari perilaku

orientasi pasar membutuhkan pengetahuan organisasi yang kompleks tidak mudah

ditiru oleh pesaing.
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2.5 Inovasi

2.5.1 Pengertian Inovasi

Konsep inovasi mempunyai sejarah yang panjang dan pengertian yang

berbeda-beda, terutama di dasarkan pada persaingan antara perusahaan-

perusahaan dan strategi yang berbeda yang dapat dimanfaatkan untuk bersaing

Inovasi didefinisikan sebagai ide, praktek, atau objek yang dirasakan sebagai

suatu yang baru bagi individu maupun unit yang relevan untuk diadopsi. Ide

tersebut dikomunikasikan melalui saluran yang pasti dan dilakukan sepanjang

waktu dengan penerapan yang bersifat kontinyu. Disamping itu perlu adanya

keterlibatan seluruh anggota perusahaan dalam mewujudkan inovasi.

Menurut Amabile (1996) dalam Prakosa (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 penilaian

serta ide yang baru dan menawarkan produk yang inovatif.

Menurut Hurley dan Hult (1998) dalam Prakosa (2005):

Inovasi adalah suatu system mekanisme perusahaan untuk

beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis

Menurut Rogers dalam Wachjuni (2014) :

Inovasi didefinisikan sebagai ide, atau objek yang dirasakan sebagai

suatu yang baru bagi individu maupun unit yang relevan untuk

diadopsi.

Ide tersebut dikomunikasikan melalui saluran yang pasti dan dilakukan

sepanjang waktu dengan penerapan yang bersifat kontinyu. Disamping itu perlu

adanya keterlibatan seluruh anggota perusahaan dalam mewujudkan inovasi.

Nelly dkk (2001) berpendapat bahwa :

inovasi produk menunjukkan pada pengembangan dan pengenalan
produk baru atau dikembangkan yang berhasil dipemasaran. Inovasi
produk dapat berupa perubahan desain, komponen dan arsitektur
produk.
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Berthon dkk (1999) dalam Wachjuni (2014) menyatakan bahwa:

Inovasi produk merupakan satu hal yang potensial untuk

menciptakan pemikiran dan imajinasi orang yang pada akhirnya

menciptakan pelanggan.

Menurut Dougerty (1996) dalam Wachjuni (2014)

Inovasi merupakan suatu cara yang penting bagi perusahaan agar

tetap dapat beradaptasi dengan pasar, teknologi, serta persaingan.

Menurut Stata (1989) dalam Prakosa (2005) menyatakan bahwa inovasi

berkaitan erat dengan tekonologi yang berfungsi membuka wawasan perusahaan

tentang suatu produk baru atau meningkatkan design dan manufaktur dari produk

(layanan) yang sudah dimiliki perusahaan.

Sedangkan menurut Leonard dalam Prakosa (2005)

Inovasi merupakan cara untuk terus membangun dan
mengembangkan organisasi yang dapat dicapai melalui introduksi
teknologi baru, aplikasi baru dalam bentuk produk-produk dan
pelayanan-pelayanan, pengembangan pasar baru dan
memperkenalkan bentuk-bentuk baru organisasi perpaduan berbagai
aspek inovasi tersebut pada gilirannya membentuk arena inovasi.

Pramono dan Waridin (2006:35), menguraikan definisi dari orientasi

pasar adalah:

“Orientasi pasar sebagai kemampuan untuk mencermati kekuatan

dan kelemahan pesaing dan strategi-strategi yang dilakukan oleh

pesaing dalam suatu orientasi pasar”.

Menurut Hurley dan Hult (1998) dalam Noble dkk (2002), menyatakan

bahwa:

Inovasi merupakan bagian dari karakter kerja yang menghubungkan

aspek budaya perusahaan dengan kemapuan berinovasi serta

meningkatkan kinerja.

Sedangkan menurut Lukas dan Ferrell (2000), menyatakan bahwa

pemasaran dan inovasi dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan

komponen utama dari keunggulan bersaing.
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Oleh sebab itu perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran-

pemikiran baru dengan menawarkan produk yang inovatif serta meningkatkan

pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan.

Dengan adanya penyampaian inovasi yang tinggi kepada konsumen,

perusahaan akan menciptakan kesempatan dalam menawarkan kepada konsumen

nilai produk atau layanan yang lebih tinggi, selain itu mampu menciptakan pasar

baru atau melayani segmen dengan efektif. Seperti yang diungkapkan oleh

Drucker (1998) dalam Prakosa (2005), salah satu elemen dasar yang membuat

perusahaan sukses dalam persaingan adalah strategi inovasi yang tepat. Inovasi

tersebut hendaknya dilakukan secara terfokus dan sederhana agar tidak tidak

membingungkan konsumen sehingga mampu pula menciptakan new market.

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

intriduksi teknologi baru, aplikasi baru dalam bentuk produk dan pelayanan,

pengembangan pasar baru dan memperkenalkan bentuk-bentuk baru organisasi

perpaduan berbagai aspek inovasi tersebut pada gilirannya membentuk area

inovasi (Leonard, 1995 dalam Prakosa, 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 Prakosa, 2005).

Menurut Stata (1998) dalam Prakosa (2005) menyatakan bahwa istilah

inovasi berkaitan erat dengan teknologi yang berfungsi membuka wawasan

perusahaan tentang suatu produk baru atau meningkatkan desain dan manufaktur

dari produk (layanan) yang sudah dimiliki perusahaan. Inovasi dalam produk

maupun proses sangat bergantung pada penciptaan teknologi. Menurut Drucker

(2002:41), dalam bisnis sebagian besar gagasan inovatif muncul berdasarkan
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beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa inovasi dapat diartikan sebagai suatu

usaha untuk menambah jenis produk yang telah ada, yaitu ditambah atau

diperbanyak ragamnya. Dengan demikian biaya diversikasi produk adalah biaya

yang dikeluarkan perusahaan guna menambah jenis produk dan tujuan untuk

memperbaiki produk yang telah ada.

Nelly dkk (2001) berpendapat bahwa inovasi produk menunjukkan pada

pengembangan dan pengenalan produk baru atau dikembangkan yang berhasil

dipemasaran. Inovasi produk dapat berupa perubahan desain, komponen dan

arsitektur produk. Drucker dalam Berthon dkk (1999) menyatakan bahwa inovasi

produk merupakan satu hal yang potensial untuk menciptakan pemikiran dan

imajinasi orang yang pada akhirnya menciptakan pelanggan. Menurut Dougerty

(1996) inovasi merupakan suatu cara yang penting bagi perusahaan agar tetap

dapat beradaptasi dengan pasar, teknologi, serta persaingan.

Menurut Hurley dan Hult (1998) dalam Noble dkk (2002), menyatakan

bahwa inovasi merupakan bagian dari karakter kerja yang menghubungkan aspek

budaya perusahaan dengan kemapuan berinovasi serta meningkatkan kinerja.

Sedangkan menurut Lukas dan Ferrell (2000), menyatakan bahwa pemasaran dan

inovasi dipandang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan komponen

utama dari keunggulan bersaing. Inovasi produk merupakan cara meningkatkan

nilai sebagai sebuah komponen kunci kesuksesan sebuah operasi bisnis yang

dapat membawa perusahaan memiliki keunggulan kompetitif maka perlu produk-

produk yang unggul pula. Henard dan Szymansky (2001) dalam penelitiannya

menguraikan apa yang disebut produk leadership.

Product leadership adalah satu dari trilogi konsep disciplines of market

leader yang dipopulerkan Treacy dan Wiersema (1995). Product leadership

bertumpu pada prinsip-prinsip. Pertama, inovasi produk yang akhirnya dapat

mengendalikan pasar (market driving). Kedua, perusahaan yang meluncurkan

produk harus memperhitungkan resiko tidak diterima pasar. Ketiga, perusahaan

harus mengerahkan sumber daya manusianya untuk menggali kreasi- kreasi baru.

Dan keempat, perusahaan harus memahami kebutuhan dan mampu

mengedukasikan pasar.
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Product leadership memiliki karakteristik: produk unggul, produk yang

dapat mempertemukan kebutuhan konsumen, harga produk yang tepat, poduk

dengan teknologi yang sempurna, dan keinovatifan produk itu sendiri. Produk

unggul merupakan produk yang superior dan memiliki diferensiasi diatas produk

yang ditawarkan oleh kompetitor. Produk juga meluas di mana produk dirasakan

dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Harga produk juga dirasakan pelanggan

sesuai dengan value yang dimiliki produk.

Kesempurnaan teknologi produk memakai high-tech atau low-tech.

Sedangkan keinovatifan produk meliputi pembaruan produk, keaslian, keunikan,

dan keradikalan produk.

Cooper (2000) mengidentifikasikan enam faktor sukses untuk

menciptakan produk leadership :

1. Diferrensiasi, produk superior.

2. Jelas dan tajam untuk sebuah definisi produk awal.

3. Memiliki respon yang kuat terhadap persaingan, pasar, teknikal, dan finansial.

4. Aksi pemasaran yang berjalan baik.

5. Aksi teknologi yang berjalan baik.

6. Tim cross-functional yang benar.

Dipandang 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 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 idea tau pemikiran

baru. Ide tersebut harus diimplementasikan melalui sebuah proses adopsi. Dan

adopsi keputusan untuk menggunakan inovasi secara keseluruhan sebagai cara
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tindakan yang terbaik. Proses adopsi inovasi inilah yang harus mendapat perhatian

utama oleh perusahaan.

2.5.2 Manfaat Inovasi

Inovasi adalah memperkenalkan ide, barang, jasa dan praktek-praktek baru

yang bermanfaat (Wikipedia.org/wiki/innovation):

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 idea atau konsep ke dalam bentuk akhir

3. Proses merubah pengetahuan dan ide menjadi cara yang lebih baik dalam

menjakankan usaha atau menjadi barang dan jasa yang baru atau lebih 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, efektivitas atau keunggulan

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

proses manajerial 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 efektivitas

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

7. Tindakan dalam memperkenalkan sesuatu yang baru dan berbeda secara

signifikan.

2.5.3 Faktor yang mempengaruhi Inovasi

Perusahaan melaksanakan diversifikasi produk guna memenuhi selera

konsumen. Menurut Swasta (2009:110) menyatakan factor yang mempengaruhi

inovasi produk adalah:
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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

Menurut Kotler (2012:277) 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 pengembangan dan pengujian konsep

Gagasan-gagasan yang lolos dari penyaringan harus dikembangkan lebih

lanjut ke dalam 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

d) Tahap pengembangan strategi pemasaran

Pada tahap ini manajer harus menyusun suatu konsep permulaan strategi

pemasaran untuk memperkenalkan produk baru di pasaran. Strategi tersebut

meliputi rencana penempatan produk, hasil penjualan, pangsa pasar serta

sasaran keuntungan selama beberapa tahun yang akan datang
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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 bias 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 bias memberikan informasi berharga mengenai pembeli, penyalur,

efektivitas program pemasaran, potensi pasar dan sebagainya

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).

2.5.4 Karakteristik Produk Inovatif

Karakteristik produk inovasi terdiri dari :

a. Kultur Inovasi

Inovasi yang berkelanjutan dalam suatu perusahaan merupakan kebutuhan

mendasar yang pada gilirannya akan mampu menciptakan keunggulan

kompetitif. Dengan demikian inovasi merupakan sebuah fungsi penting dari

manajemen karena inovasi akan menentukan suatu kinerja bisnis yang

superior. Inovasi akan semakin bertambah penting sebagai satu alat untuk
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kelangsungan hidup, bukan hanya pertumbuhan tetapi juga dalam persaingan

yang semakin hebat dan ketidak pastian lingkungan.

Selanjutnya Hurley dan Hult (1998) dalam Wahyono (2002), mengajukan dua

konsepsi inovasi yaitu : (1) Keinovatifan, fikiran tentang keterbukaan untuk

gagasan baru sebagai sebuah aspek kultur perusahaan: (2) Kapasitas untuk

berinovasi, kemampuan perusahaan untuk menggunakan atau menerapkan

gagasan, proses, atau produk, baru secara berhasil.

Keinovatifan sebagai sebuah aspek kultur perusahaan, pada hakekatnya adalah

keterbukaan terhadap inovasi, yang ditentukan oleh apakah anggota

perusahaan mau menerima atau menolak terhadap inovasi. Dengan demikian

keinovatifan adalah ukuran dari orientasi perusahaan terhadap inovasi.

b. Inovasi Teknis

Inovasi teknis berkaitan dengan produk, jasa, dan teknologi proses produksi.

Inovasi tersebut berkaitan dengan aktivitas kerja dasar dan dapat melibatkan

produk atau proses. Menurut Galbarith (1973) dalam Dewanti dkk (2010)

mendefinisikan inovasi teknik atau inovasi produk sebagai proses membawa

teknologi baru agar berguna. Inovasi produk bisa digolongkan kedalam tiga

kategori dasar yaitu : (1) Tambahan– tambahan lini, produk yang masih

dikenal organisasi bisnis tetapi baru bagi pasar : (2) Produk – produk yang

sama, produk dianggap baru bagi organisasi bisnis, tetapi dikenal oleh pasar

yaitu peniruan dari produk – produk pesaing : (3) produk – produk yang baru

bagi pasar, produk dianggap baru baik oleh organisasi bisnis dan pasar

(Wahyono, 2002 : 8).

Menurut Han, dkk, (1998 : 4) dalam Dewanti dkk (2010) menyimpulkan

bahwa pemantauan lingkungan akan ide – ide inovasi tenologi baru, informasi

teknologi dan sebagainya, terkait sangat signifikan dengan inovasi teknologi.

Suatu inovasi akan dikatakan berhasil apabila dapat menghasilkan kinerja

yang superior.

Kemudian mengemukakan bahwa kinerja perusahaan yang superior dihasilkan

dari satu komitmen terhadap kepuasan total pelanggan, yang bias disebabkan
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oleh inovasi yang berkelanjutan. Selanjutannya dikemukakan juga bahwa

inovasi teknis memiliki pengaruh kuat dan positif terhadap kinerja perusahaan.

c. Inovasi Administrasi

Menurut Damanpour (1991 : 4) dalam Dewanti dkk (2010) inovasi

administrative berkaitan dengan struktur organisasional, dan proses

administrasi dari sebuah organisasi.

Selanjutnya dikemukakan bahwa kinerja organisasional akan lebih berhasil

bila dikembangkan beberapa macam tipe inovasi yang berbeda, yang saling

mendukung dari pada hanya satu tipe inovasi. Hal ini berarti bahwa inovasi

yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya mengacu pada inovasi produk

semata, tetapi juga diikuti dengan inovasi administrasi.

Ukuran keberhasilan inovasi administrasi akan sangat tergantung dari kinerja

yang dihasilkan oleh inovasi tersebut. Jadi bahwa inovasi administrasi,

memiliki pengaruh kuat dan positif terhadap kinerja. Indikator dalam

penelitian ini adalah kultur inovasi, inovasi teknis dan inovasi administrasi.

2.6 Kinerja

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 disusun dan dilaksanakan untuk dapat

mengidentifikasi apakah strategi yang dibuat dan pelaksanaannya adalah tepat

atau malah sebaliknya.

Pelham dan Wilson (1996) dalam Prakosa (2005) mendefinisikan kinerja:

Sebagai sukses produk baru dan pengembangan pasar, dimana

kinerja perusahaan dapat diukur melalui pertumbuhan penjualan

dan porsi pasar.

Menurut Birley dan Westhead (1990) dalam Prakosa (2005) penilaian

kinerja dengan membandingkan perusahaan dengan pesaing dalam pasar

merupakan tambahan informasi yang penting.seperti itu dapat memberikan

informasi mengenai apakah perusahaan dapat dengan mudah ditarik dengan trend
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pasar atau mereka menunjukkan perilaku pertumbuhan yang menyimpang secara

substansi dibandingkan dengan industry lain secara umum.

Menurut Simamora (2005):

Kinerja sebagai suatu tingkatan dimana para karyawan atau

organisasi mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan yang telah

ditentukan.

Ferdinand (2000), Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur

prestasi pasar suatu produk, dimana setiap perusahaan berkepentingan untuk

mengetahui prestasi pasar dari produk-produknya

Menurut Pelhan (1997) dalam Sismanto (2006) :

kinerja pemasaran merupakan konstruk yang umum digunakan
untuk mengukur dampak dari sebuah strategi perusahaan,
saedangkan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh tiga hal antara lain
efektifitas perusahaan, pertumbuhan penjualan dan kemampuan
labaan.

Pada umummnya 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 dalam Prakosa (2005) menyebutkan bahwa orientasi pasar dan orientasi

pembelajaran secara sendiri-sendiri berpengaruh pada kinerja organisasi yang

dapat dilihat dari indicator pertumbuhan pangsa pasar, keberhasilan produk baru

dan kinerja keseluruhan.

Menurut Ferdinand (2007:57) kinerja pemasaran yang diperoleh pada

suatu saat dapat dipandang sebagai prestasi jangka pendek suatu perusahaan.

Tinggi rendahnya tingkat kinerja jangka pendek perusahaan merupakan

instrument 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 di dalam organisasi, maka organisasi berfungsi didalam masyarakat
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yang lebih luas. Kinerja perusahaan sebagai sebuah kelompok adalah faktor kunci

bagi kinerja masyarakat atau suatu bangsa.

2.6.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja pemasaran didasarkan pada profitabilitas, dimana kemampuan

perusahaan memperoleh laba dalam kaitannya dengan penjualan, total aktiva,

maupun modal sendiri. Jadi profitabilitas merupakan hasil bersih dari serangkaian

kebijakan dan keputusan semakin tinggi profitabilitas semakin baik kinerja.

Menurut Ferdinand (2000  dalam Dewanti dkk (2010) menyatakan kinerja

pemasaran yang baik dinyatakan dalam tiga besaran utama, yaitu : nilai penjualan,

pertumbuhan penjualan, porsi pasar, yang pada akhirnya bermuara pada

keuntungan perusahaan. Dalam riset kali ini menggunakan pertumbuhan

penjualan, pertumbuhan pasar dan pertumbuhan keuntungan sebagai indikator

kinerja pemasaran.

Menurut Hatani (2003) upaya meningkatkan kinerja perusahaan dapat

dilakukan melalui dua cara, yaitu secara internal dan eksternal. Khususnya secara

eksternal peningkatan kinerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan kultur

yang berorientasi pada pasar. Dalam aplikasinya upaya tersebut menjadi satu

kebutuhan yang dilakukan dalam mengoptimalkan kinerja. Nilai penjualan

menunjukkan berapa rupiah atau unit produk yang terjual.

Pertumbuhan penjualan akan tergantung pada berapa jumlah pelanggan

yang diketahui tingkat konsumsi rata – ratanya yang bersifat tetap. Dengan

demikian banyaknya jumlah pelanggan walaupun dengan tingkat konsumsi rata –

rata yang tetap, besaran volume penjualan dapat ditingkatkan.

Pertumbuhan penjualan bisa dilihat dari berapa besar kenaikan penjualan

produk yang sama dibandingkan satuan waktu tertentu. Tingkat penjualan produk

akan selalu ditingkatkan untuk bisa mencapai target yang telah ditentukan.

Pertumbuhan pasar menunjukkan seberapa kontribusi produk yang di tangani

menguasai pasar produk sejenis di banding para kompetitor. Perusahaan yang

memiliki porsi pasar yang luas akan mendominasi penjualan produk secara
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keseluruhan di banding pesaingnya, sehingga bisa dilihat seberapa besar pasar

yang dikuasai di banding pesaing utama.

Menurut Tjiptono dkk (2011 : 239) pengukuran dari kinerja pemasaran

didasarkan pada profitabilitas dan produktivitas keputusan pemasaran. Analisis

profitabilitas didasarkan pada penilaian untuk menelaah pengaruh dari berbagai

strategi dan program pemasaran terhadap kontribusi laba dari suatu produk

maupun jasa. Sedangkan produktivitas didasarkan pada konsekuensi penjualan

atau pangsa pasar yang dihasilkan dari penerapan strategi pemasaran tertentu.

Keberhasilan kinerja pemasaran yang paling akhir dapat dilihat dari

pertumbuhan keuntungan perusahaan. Pertumbuhan penjualan dan porsi pasar

yang diperoleh akan sangat menentukan pertumbuhan penjualan perusahaan.

Apabila tingkat penjualan, dari tahun ke tahun terus meningkat serta penjualan

produknya mendominasi pasar, maka pertumbuhan keuntungan perusahaan akan

meningkat pula dan menunjukkan perusahaan tersebut kinerjanya semakin baik.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka

menyusun skripsi ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan

mengarahkan penelitian ini diantaranya yaitu :

Penelitian yang dilakukan Wiwoho (2011) dengan judul Analisis Pengaruh

Orientasi Pasar, Orientasi Pembelajaran Terhadap Inovasi Produk Dan Kinerja

Pemasaran, Hasil Analisis yang dihasilkan yaitu secara langsung variabel orientasi

pasar dan orientasi pembelajaran mempunyai pengaruh signifikan dan positif

terhadap inovasi produk namun, tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap

kinerja pemasaran Industri kecil rumah tangga kerajinan anyaman pandan dan

secara tidak langsung variabel orientasi pasar dan orientasi pembelajaran

mempunyai pengaruh signifikan terhadap inovasi produk. Begitu juga orientasi

pasar, orientasi pembelajaran, dan inovasi produk sebagai variabel intervening

mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran industri kecil rumah

tangga kerajnan anyaman pandan.
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Penelitian selanjutnya yang dilakukan Wachjuni (2014)  dengan judul

Pengaruh Orientasi Pasar, Inovasi Produk Dan Kualitas Pelayanan Terhadap

Kinerja Pemasaran Dalam Upaya Mencapai Keunggulan Bersaing, hasil penelitian

menunjukkan bahwa Pengaruh antara orientasi pasar terhadap kinerja pemasaran

adalah positif, sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan yang melakukan

orientasi pasar dengan baik akan meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan.

Pengaruh antara inovasi produk terhadap kinerja pemasaran adalah positif,

sehingga dapat dikatakan bahwa dengan melakukan inovasi produk dengan baik

maka akan meningkatkan kinerja pemasaran. Pengaruh antara kualitas layanan

dengan kinerja pemasaran adalah positif, sehingga dapat dikatakan bahwa

semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan perusahaan maka akan

meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Pengaruh kinerja pemasaran

terhadap keunggulan bersaing adalah positif, sehingga dapat dikatakan bahwa

perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing bilamana perusahaan dapat

meningkatkan kinerja pemasaran.

Penelitian yang dilakukan Wibowo dkk (2011) dengan judul Analisis

Pengaruh Orientasi Produk dan Orientasi Pasar terhadap Kinerja Museum, hasil

penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kinerja sosial

museum adalah orientasi produk dan orientasi pelanggan, yang lebih kuat

pengaruhnya adalah orientasi produk. Sedangkan variabel yang berpengaruh

terhadap kinerja ekonomi adalah orientasi pelanggan dan kinerja sosial, yang

pengaruhnya lebih kuat adalah kinerja sosial.

Penelitian lain yang dilakukan Djodjobo dan Tawas (2014) dalam judul

Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Inovasi Produk dan keunggulan Bersaing

terhadap Kinerja Pemasaran Usaha Nasi Kuning di Kota Manado. Hasil penelitian

menggaris bawahi 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 keunggulan

bersaing, dan keunggulan bersaing berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja pemasaran. Sebaiknya pemilik usaha nasi kuning di kota Manado
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meningkatkan keunikan produk dan kualitas produk yang sesuai dengan keinginan

konsumen.

Penelitian yang dilakukan Samsir dkk (2014) dengan judul Strategi

Orientasi Pasar, Inovasi dan Orientasi Pembelajaran Pengaruhnya terhadap

Kinerja Usaha Serta Dampaknya terhadap Keuanggulan Bersaing. (Studi pada

Industri Jasa Salon Kecantikan dan SPA di Kota Pekan Baru).  Hasil penelitian

menunjukkan bahwa orientasi pasar, inovasi, dan orientasi pembelajaran secara

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja usaha: dan secara individual terdapat

pengaruh dari orientasi pasar, inovasi, dan orientasi pembelajaran terhadap kinerja

usaha pada industri jasa salon kecantikan dan SPA di Kota Pekanbaru. Selain itu

juga, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dari kinerja

usaha terhadap keunggulan bersaing pada industri jasa salon kecantikan dan SPA

di Kota Pekanbaru. Dimana semakin tinggi dan berkualitas kinerja usaha secara

langsung akan meningkatkan keunggulan bersaing pada industri jasa salon

kecantikan dan SPA di Kota Pekanbaru dan sebaliknya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Fatah (2013) dengan judul

Pengaruh Inovasi Produk dan Orientasi Pasar terhadap Keunggulan Bersaing

(Survey pada UKM Batik Deden Tasikmalaya), hasil penelitian menunjukkan

bahwa baik secara simultan maupun parsial terdapat pengaruh yang signifikan

antara inovasi produk dan orientasi pasar terhadap keunggulan bersaing.

Penelitian Ari Ahmad Fauzi (2014) Skripsi Universitas Widyatama yang

berjudul “Pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi Terhadap Kinerja Perusahaan

pada Sentra Sepatu dan Tas Cibaduyut Bandung, hasil penelitian menunjukkan

bahwa secara parsial orientasi pasar berpengaruh positif terhadap kinerja

perusahaan dan inovasi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Secara

simultan bahwa orientasi pasar dan inovasi pasar berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan.

Pada penelitian Lia Anggaraeni (2015) skripsi Universitas Widyatama

yang berjudul”Pengaruh Internal Marketing dan Market Orientation terhadap

Kinerja di Universitas Widyatama”, hasil penelitiannya menyatakan bahwa
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terdapat pengaruh positif dan signifikan antara internal marketing dengan kinerja

dan antara market orientation dengan kinerja.

Juga penelitian yang dilakukan Adjeng Mariana Febrianti (2014) skripsi

Universitas Widyatama yang berjudul “Pengaruh Inovasi Produk Terhadap Nilai

Pelanggan Serta Implikasinya pada Kinerja Pemasaran Kain Songket in Style di

Tangan Generasi Muda yang Kaya Inspirasi”, hasil penelitian menunjukkan

bahwa 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.

2.8 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.8.1 Kerangka Pemikiran

Pada persaingan usaha yang ketat usaha kecil dituntut untuk mampu

melakukan proses manajemen usaha yang produktif dan seefisien mungkin, serta

dapat menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan preferensi pasar dengan

standar kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing. Usaha kecil tidak

cukup hanya memiliki keungggulan komparatif (comparative advantage) namun

yang terpenting adalah memiliki keungggulan bersaing yang berkelanjutan

(sustainable competitive advantage). Agar menang dalam suatu persaingan maka

dalam memasarkan produk saat ini produsen tidak hanya berdasarkan pada

kualitas produk saja, tetapi juga tergantung dari strategi yang diterapkan oleh

perusahaan. Terkait dengan itu ada dua strategi yang umumnya digunakan

perusahaan yaitu orientasi pasar dan inovasi.
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Menurut Kohli dan Jaworski (1990, p. 1 – 18), orientasi pasar merupakan

budaya perusahaan yang bisa membawa pada meningkatnya kinerja pemasaran.

Narver dan Slater (1990, p. 34) dalam Prakosa (2005) mendefinisikan orientasi

pasar sebagai budaya organisasi yang paling efektif dan efisien untuk

menciptakan perilaku – perilaku yang dibutuhkan untuk menciptakan superior

value bagi pembeli dan menghasilkan superior performance bagi perusahaan,

apalagi dalam lingkungan yang bersaing ketat.

Orientasi pasar sebagai konstruk tunggal menurut Narver dan Slater (1990)

seperti dikutip Alam (2013) terdiri dari tiga dimensi yaitu: 1) orientasi pada

pelanggan, 2) orientasi pada pesaing dan 3) koordinasi antar fungsi. Orientasi

pelanggan adalah pemahaman perusahaan terhadap target buyer sehingga dapat

menciptakan superior value kepada mereka secara terus menerus. Untuk itu

dibutuhkan pemahaman pemasar terhadap keseluruhan rantai nilai konsumen,

tidak hanya saat ini tetapi juga dalam perkembangannya seiring dinamika kondisi

internal pasar. Melalui orientasi pelanggan perusahaan berusaha memahami

pelanggannya sekarang maupun pelanggan potensial di masa depan serta apa yang

dapat ditawarkan untuk memuaskan keinginan tersebut sekarang atau di masa

depan. Orientasi pada pesaing adalah sebagai pemahaman akan kekuatan dan

kelemahan jangka pendek serta kapabilitas dan strategi jangka panjang dari para

pesaing yang ada maupun pesaing potensial. Penerapan orientasi pesaing

mempunyai dua tujuan, yaitu dalam jangka pendek perusahaan berusaha

memahami kekuatan dan kelemahan baik dari pesaing sekarang atau pesaing yang

potensial dimasa mendatang. Sedangkan dalam jangka panjang perusahaan harus

mengerti kapabilitas dan strategi apa yang mereka gunakan. Melalui orientasi

pasar ini perusahaan berusaha untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu siapa saja

pesaing perusahaan, teknologi seperti apakah yang dipakai oleh pesaing, dan

apakah pesaing mewakili sebuah alternatif yang menarik dari sudut pandang

target costumer.

Koordinasi antar fungsi adalah merefleksikan pendayagunaan secara

terkoordinasi dari seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan dalam rangka

menciptakan superior costumer value bagi pembeli sasaran. Untuk dapat
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memberikan respon yang tepat kepada pelanggan dibutuhkan adanya koordinasi

pemanfaatan sumber daya dalam perusahaan antar berbagai departemen,

koordinasi dalam rangka integrasi sumber daya tersebut terkait erat dengan

orientasi pelanggan dan pesaing. Orientasi pada pasar yang baik dari sebuah

perusahaan akan memberikan kontribusi pada penerapan strategi pemasaran yang

baik oleh pihak manajemen. Hal ini tentunya akan berdampak pada tingkat

keefektifitasan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan akan semakin baik seiring

dengan semakin baiknya orientasi perusahaan pada pasar sasaran. Kinerja

didefinisikan Mangkunegara (2011) sebagai hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang atau organisasi.

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.

Selain orientasi pasar, inovasi juga dapat dijadikan sebagai salah satu

strategi dalam mencapai keunggulan bersaing. Tujuan utama dari inovasi produk

adalah untuk memenuhi permintaan pasar sehingga produk inovasi merupakan

salah satu yang dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing bagi perusahaan.

Pelanggan umumnya menginginkan produk-produk yang inovatif sesuai dengan

keinginan mereka. Bagi perusahaan, keberhasilannya dalam melakukan inovasi

produk berarti perusahaan tersebut selangkah lebih maju dibanding dengan

pesaingnya.

Berdasarkan teori-teori yang mendukung diatas, maka penulis membuat

kerangka pemikiran sebagai berikut:
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Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

Orientasi Pasar
(X1)

 Orientasi pelanggan
 Orientasi pasar pesaing
 Koordinasi antar fungsi

Narver dan Slater (1990)
dalam Prakoso (2005)

Inovasi
(X2)

 Inovasi teknis
 Inovasi

Adm/perubahan
desain

Hurley dan Hult
(1998) dalam
Wahyono (2002)

Kinerja
(Y)

 Pertumbuhan penjualan

 Pertumbuhan pasar
 Pertumbuhan laba

Dewanti dkk (2010)

Perusahaan
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Gambar 2.3

Bagan Kerangka Berpikir

2.8.2 Hipotesis

Sejalan dengan kerangka pemikiran di atas maka dalam melakukan

penelitian ini penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Orientasi Pasar mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja

H2 : Inovasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja

H3 : Orientasi Pasar dan Inovasi mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja

Orientasi Pasar
(X1)

Kinerja
(Y)

Inovasi
(X2)


