
103

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Orientasi Pasar dan Inovasi

Terhadap Kinerja UKM Berbasis Industri Kreatif pada SAS Advertising Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa Orientasi pasar

berada dalam kategori baik, hal ini tercermin dari responden memberikan

pelayanan yang baik untuk kepuasan konsumen, ketika responden

mengetahui bahwa konsumen menginginkan responden memodifikasi

produk, responden berusaha melakukannya, responden secara periodik

mengkaji ulang usaha-usaha pengembangan produk untuk menjamin

bahwa produk-produk responden sesuai dengan keinginan konsumen,

responden selalu mengawasi langkah-langkah dan aktifitas yang dilakukan

oleh pesaing (jika pesaing mengeluarkan bentuk produk dan harga baru

maka perusahaan akan segera meresponnya, responden selalu mengamati

perkembangan yang dilakukan pesaing dalam memasarkan produknya,

jika pesaing utama melancarkan kampanye intensif yang diarahkan ke

pelanggan responden, responden akan segera menanggapi dengan cepat,

responden segera merespon setiap perubahan besar dalam struktur harga

pesaing responden.

2. Berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa inovasi berada

dalam kategori baik, hal ini tercermin dari responden selalu berusaha

menampilkan produk dalam bentuk yang berbeda dengan pesaing, produk

yang responden tawarkan beragam, responden harus terus

mengembangkan produk untuk menjaga keunggulan produk dengan

pesaing, responden melakukan perubahan harga disesuaikan harga pasar

dan harga disesuaikan berdasarkan ukuran, bentuk dan pesanan.
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3. Kinerja UKM Berbasis Industri Kreatif pada SAS Advertising Bandung

berada dalam kategori baik, hal ini tercermin dari target penjualan selalu

mengalami peningkatan setiap tahunnya, pertumbuhan penjualan

meningkat secara berkala dengan pelaksanaan pengembangan produk,

perusahaan mengalami peningkatan penjualan bila dibanding dengan

tahun sebelumnya, peningkatan penjualan menunjukkan bertambahnya

jumlah pelanggan, responden melakukan pengembangan produk untuk

meningkatkan daerah pemasaran dan pertumbuhan pelanggan meningkat

setelah adanya penambahan daerah pemasaran.

4. Berdasarkan pengujian analisis statistik diperoleh hasil:

a. Secara simultan, hasil perhitungan koefisien korelasi berganda (R)

Orientasi pasar (X1), dan Inovasi (X2) memiliki keeratan hubungan

yang kuat dengan Kinerja UKM Berbasis Industri Kreatif  (Variabel

Y). Hasil koefisien determinasi dan hasil uji hipotesis secara simultan

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan Orientasi Pasar

(Variabel X1), dan Inovasi (Variabel X2) terhadap Kinerja UKM

Berbasis Industri Kreatif (Variabel Y).

b. Secara parsial,  hasil penelitian menunjukan bahwa Orientasi Pasar

secara parsial memiliki pengaruh terhadap Kinerja UKM Berbasis

Industri Kreatif pada SAS Advertising Bandung. Hasil penelitian

menunjukan bahwa Inovasi secara parsial memiliki pengaruh terhadap

Kinerja UKM Berbasis Industri Kreatif pada SAS Advertising

Bandung
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5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan

untuk perkembangan bisnis perusahaan untuk ke depannya, yaitu:

a. Berdasarkan hasil penelitian pihak perusahaan telah cukup baik dalam

menjalankan orientasi pasar dam inovasi guna meningkatkan kinerja

UKM Berbasis Industri Kreatif, hal yang perlu dilakukan adalah

dengan lebih meningkatkan kualitas orientasi pasar dan inovasi yang

telah dilakukan oleh perusahaan agar dimasa mendatang kinerja

perusahaan dapat lebih meningkat dan juga memperluas pangsa pasar

serta meningkatkan tingkat pengembalian investasi setiap tahunnya.

b. Para pengusaha UKM Berbasis Industri Kreatif, sebaiknya melakukan

peningkatan kualitas orientasi pasar dan melakukan inovasi secara

berkala terhadap produknya dengan terus mengikuti perkembangan

model dan trend di pasaran, karena konsumen cenderung memilih

barang yang sesuai dengan kebutuhan dan trend yang sedang

berkembang. Peningkatan mutu atau kualitas dari kedua variabel

tersebut dapat mempengaruhi peningkatan kinerja perusahaan untuk

bersaing dalam bisnis perdagangan yang semakin ketat terutama pada

kawasan sentra jalan Suci Bandung.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan agar sebaiknya memilih objek penelitian lainnya,

antara lain: Sentra Industry Tekstil Cigondewah, Sentra Tahu CIbuntu,

Sentra Jeans Cihampelas. Dengan semakin bertambahnya objek penelitian

mengenai orientasi pasar dan inovasi terhadap kinerja, maka hal ini dapat

membantu baik bagi pihak peneliti untuk melakukan perbandingan antara

satu objek dengan objek lainnya, agar dapat diketahui perkembangan

setiap perusahaan terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah di daerah

Kota Bandung dan Sekitarnya.


