
14 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu oleh  Zainal 

Abidin (2017), Halim (2011), Sambudi Hambali, Yahya Wirawan ( 2017), Adijati 

Utaminingsih (2016) sebagai berikut : 

Tabel 2.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

 
No Judul, 

Penelitian 

Jurnal  

Variabel  Metodologi 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan dan 

Persamaan 

1. Pengaruh 

Kompetensi 

Pengetahuan 

Pemasaran dan 

Orientasi 

Kewirausahaan 

Terhadap 

Kapabilitas dan 

Kinerja 

Pemasaran 

Usaha Kecil 

Menengah 

(UKM) 

Perikanan Di 

Kota Malang 

Jawa Timur 

X1: 

Kompetensi 

pemasaran 

X2 : Orientasi 

Kewirausahaan 

Y1: 

Kapabilitas 

Pemasaran  

Y2 : Kinerja 

Pemasaran 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

UKM Perikanan 

Kota Malang 

dengan obyek 

para pelaku 

UKM 

Perikanan, jenis 

penelitiannya 

adalah 

kuantitatif. 

Analisis yang 

digunakan 

peneliti adalah 

deskriptif. 

Kompetensi 

pengetahuan 

pemasaran,  

orientasi 

kewirausaha

an, dan 

kapabilitas 

pemasaran  

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

dan positif 

terhadap 

kapabilitas 

pemasaran 

Persamaan : 

Meneliti variabel 

orientasi pasar. 

 

Metode analisis 

dengan regresi 

linear berganda. 

 

Perbedaan : 

Menggunakan 

variabel orientasi 

kewirausahaan. 

 

Lokasi penelitian. 

2. Kapabilitas 

Pemasaran 

sebagai 

Mediasi 

Pengaruh 

Orientasi Pasar 

Orientasi 

Pembelajaran 

dan Orientasi 

Kewirausahaan 

Terhadap 

Kinerja 

X1 : Orientasi 

Pasar 

X2 : Orientasi 

Pembelajaran  

Y1: Kinerja 

Pemasaran  

Penelitianini 

dilakukan  pada 

seluruh Usaha 

menengah, 

pengujian 

hipotesis dalam 

penelitian ini 

dilakukan 

dengan 

pendekatan 

model regresi 

berganda jenis 

berdasarkan 

hasil analisis 

bahwa 

koefisien 

jalur 

pengaruh 

langsung 

orientasi 

pasar 

terhadap 

kinerja 

pemasaran, 

Persamaan : 

Meneliti variabel 

kapabilitas 

pemasaran dan 

orientasi pasar. 

 

Pendekatan model 

regresi linear 

berganda. 

 

Penelitian 

kuantitatif. 
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Pemasaran 

(Studi pada 

Usaha 

Menengah di 

Sulawesi 

Tenggara) 

penelitian 

kuantitatif  

kinerja 

pemasaran 

Pengaruh 

tidak 

langsung  

pada 

variabel 

orientasi 

pembelajara

n dan 

orientasi 

kewirausaha

an  

terhadapkine

rja 

pemasaran  

 

 

Perbedaan : 

Menggunakan 

variabel orientasi 

kewirausahaan. 

 

Lokasi penelitian. 

 

3. Meningkatkan 

Inovasi Melalui 

Entrepreneurial 

Marketing dan 

Dampak Pada 

Kinerja 

Pemasaran 

UKM- UKM 

Garment Di 

Jawa Barat 

X1 :  Penelitian 

berlokasi di 

wilayah 

pengembangan 

industri alas 

kaki di Bogor 

penelitian ini 

menggunakan 

skala 

likert,mengguna

kan pendekatan 

PLS 

Berdasarkan 

hasil analisis 

bahwa  

Entrepreneur

ial 

Marketing 

berpengaruh 

dalam 

meningkatka

n inovasi 

dan kinerja 

perusahaan, 

Persamaa: 

Meneliti variabel 

Y yaitu kinerja 

pemasaran 

 

 

Perbedaan : 

Menggunakan 

variabel inovasi 

melalui 

entepreneurial 

marketing. 

 

Lokasi penelitian. 

 

 

Metode analisis 

dengan bantuan 

PLS. 

4. Pengaruh 

Orientasi Pasar, 

Orientasi 

Kewirausahaan 

Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran 

UMKM Batik 

Di Kabupaten 

Jombang 

X1 : Orientasi 

Pasar  

X2 : Orientasi 

Kewirausahaan 

Y1 : Kinerja 

Pemasaran  

Penelitian ini 

menggunakan 

teknik purposive 

random 

sampling, 

penelitian ini 

dilakukan di 

UMKM Batik, 

metode regresi 

menggunakan 

bantuan SPSS 

Berdasarkan 

hasil analisis 

bahwa  

orientasi 

pasar dan 

orientasi 

kewirausaha

an 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

secara 

Persamaan : 

Menggunakan 

variabel orientasi 

pasar dan kinerja 

pemasaran 

 

Metode analisis 

dengan bantuan 

SPSS 

 

Perbedaan : 

Menggunakan 



16 
 

simultan 

terhadap 

kinerja 

pemasaran. 

variabel orientasi 

kewirausahaan. 

 

Lokasi penelitian.  

5. Pengaruh 

Orientasi pasar, 

Inovasi, Dan 

Kreativitas 

Strategi 

Pemasaran 

Terhadap 

Kinerja 

Pemasaran 

Pada UKM 

Kerajinan 

Rotan Di Desa 

Teluk Wetan, 

Welahan, 

Jepara 

X1 : Orientasi 

Pasar 

X2 : Inovasi 

X3 : 

Kreativitas 

Strategi 

Pemasaran 

Y1 : Kinerja 

Pemasaran 

Penelitian ini 

dilakukan pada 

pengusaha 

kerajinan rotan 

yg ada di Desa 

teluk wetan 

menggunakan 

teknik random 

sampling, 

pengujian 

hipotesis dalam 

penelitian ini 

dilakukan 

dengan 

pendekatan 

model regresi 

berganda jenis 

penelitian 

kuantitatif 

Berdasarkan 

hasil analisis 

bahwa  

orientasi 

pasar, 

inovasi, dan 

kreativitas 

strategi 

pemasaran 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja 

pemasaran.  

Persamaan : 

Menggunakan 

variabel orientasi 

pasar dan kinerja 

pemasaran 

 

Metode analisis 

dengan bantuan 

SPSS. 

 

 

Perbedaan : 

Menggunakan 

variabel inovasi 

dan kreativitas 

strategi 

pemasaran. 

 

Lokasi penelitian. 

Sumber : data diolah (2018) 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Pemasaran  

2.2.1.1. Definisi Pemasaran  

Pemasaran merupakan aktivitas yang sangat penting bagi perusahaan untuk 

mencapai tujuannya. Sekarang sudah banyak pesaing yang memiliki produk yang 

sejenis, perusahaan harus bisa menentukan strategi yang tepat agar perusahaan 

bisa terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perusahaan harus 

melakukan inovasi produk agar produk yang terjual sesuai dengan kebutuhan para 

konsumen dan dapat memuaskan mereka. Menurut Kotler dan Keller (2011:5) 

dalam buku Marketing Management edisi 13 pengertian pemasaran adalah : 



17 
 

Sedangkan menurut Maynard dan Beckman yang dikutip oleh Alma 

(2011:1)Dalam bukunya Manajemen Pemasaran dan Pemasaran jasa adalah: 

“Marketing embraces all business activities involved in the flow og ogoodsans 

services from physical production to consumtion”. 

 Sedangkan menurut Basu dan Hani (20014:4) mengemukakan pengertian 

pemasaran sebagai berikut : 

Pemasaran ialah sistem keseluruhan dari kegiatan- kegiatan usaha yang 

ditunjukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada 

pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 

2.2.2 Pengetahuan Pemasaran 

2.2.2.1 Definisi Pengetahuan Pemasaran  

Kompetensi pengetahuan merupakan suatu karakteristik yang mendasari dari 

seseorang bagian dari kepribadian seseorang yang telah tertanam dan berlangsung 

lama dan dapat memprediksi perilaku dalam berbagai tugas dan situasi kerja. 

Penyebab terkait (casually related) berarti kompetensi menyebabkan atau 

memprediksi perilaku dan kinerja (performance) (Spencer & Spencer, 2011:9). 

Hatta, (2014;45) Kompetensi pengetahuan merupakan pengetahuan, sikap 

dan ketrampilan yang terhubung satu dengan yang lainnya yang diperlukan 

pengusaha untuk dilatih dan dikembangkan agar mampu menghasilkan kinerja 

terbaik dalam mengelola usahannya agar sesuai dengan target pasar.  

Grote dalam Pramudyo(2010;8) mengemukakan pengertian kompetensi 

merupakan keinginan untuk memberikan dampak pada orang lain dan 



18 
 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain  melalui strategi membujuk dan 

mempengaruhi. Kompetensi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja, yaitu 

siapa yang berkinerja baik dan kurang baik tergantung pada kompetensi yang 

dimilikinya, diukur dari criteria atau standart yang digunakan. 

 

2.2.2.2 Faktor- faktor yang mempengaruhi Pengetahuan Pemasaran 

Michael Zwell (2010:56-58) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang. 

1. Keyakinan dan nilai- nilai 

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat 

mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif 

dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau 

berbeda dalam melakukan sesuatu. Untuk itu setiap orang harus berfikir positif 

tentang dirinya, maupun terhadap orang lain dan menunjukkan cirri orang yang 

berpikir ke depan. 

2. Ketrampilan  

Dengan memperbaiki ketrampilan, individu akan meningkat kecakapannya 

dalam kompetensi. 

3. Pengalaman 

Keahlian dari banyak kompetensi memelukan pengalaman. Diantaranya 

pengalaman dalam mengorganisasi orang, komunikasi dihadapan kelompok, 

menyelesaikan masalah, dsb. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan 

organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan 

organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam 
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lingkungan. Orang yang pekerjaanya memerlukan sedikit pemikiran strategis 

kurang mengembangkan kompetensi daripada mereka yang telah menggunakan 

pemikiran strategis bertahun- tahun. 

4. Karakteristik kepribadian  

Kepribadian bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah. Kepribadian 

seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang meresponse dan berinteraksi 

dengan kekuatan dan lingkungan sekitar. Walaupun dapat berubah, 

kepribadiannya cenderung berubah dengan tidak mudah. Tidaklah bijaksana 

mengharapkan orang memperbaiki kompetensinya dengan mengubah 

kepribadiannya. 

5. Motivasi 

Dengan memberikan dorongan apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, 

memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat memberikan 

pengaruh positive terhadap motivasi seseorang bawahan. 

6. Isu Emosional  

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. misal, takut 

membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi 

bagian semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. 

7. Kemampuan Intelektual 

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti, pemikiran analitis, dan 

pemikiran konseptual. 
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8. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumberdaya manusia dalam 

kegiatan sebagai berikut : 

a. Proses Recritmen  dan seleksi karyawan. 

b. Sistem penghargaan 

c. Praktik pengambilan keputusan 

d. Folosofi organisasi (misi- visi, dan nilai-nilai organisasi) 

e. Kebiasaan dan procedure 

f. Komitmen pada pelatihan dan pengembangan  

g. Proses Organisastional 

 

2.2.2 Orientasi  Pasar 

2.2.2.1 Definisi Orientasi Pasar 

Orientasi pasar didefinisikan dan secara empiris tervalidasi sebagai suatu cara 

untuk memperbaiki kinerja pada suatu perusahaan. Akan tetapi, berdasarkan 

tinjauan literature, tidak ada kesamaan pendapat diantara akademisi pemasaran. 

Menurut Nerver (2009:11) sangat efektif dalam mendapatkan dan 

mempertahankan keunggulan kompetitif, yang dimulai dengan perencanaan dan 

koordinasi dengan semua bagian yang ada dalam organisasi untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen.Oleh karena itu orientasi pasar harus 

menekankan pentingnya analisis kebutuhan dan keinginan target pasar secara 

efisien dan efektif dibandingkan dengan pesaingnya dalam usaha untuk mencapai 

keunggulan bersaing. Menurut Nerver (2011:475)mendefinisikan bahwa orientasi 
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pasar sebagai suatu budaya organisasiyang paling efektif dalam menciptakan 

perilaku penting untuk penciptaan nilai unggul bagi pelanggan. 

Menurut Hasan (2010;21) sebuah usaha bisnis yang dikelola dengan 

berorientasi pasar memiliki berbagai manfaat diantaranya dapat memproduksi 

produk atau jasa yang sesuai dengan persepsi pelanggan, dapat berproduksi lebih 

efisien dibandingkan para pesaing dan dapat menjelaskan perbedaan-perbedaan 

kinerja yang dicapai oleh perusahaan, serta dapat mengarahkan perusahaan pada 

keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan melalui aktivitas-aktivitas internal 

dan eksternal. 

Penelitian lain  Nerver dan Slater (2015;30) menyatakan bahwa orientasi 

pasar dapat dilihat dari tiga komponen utama, yaitu orientasi kepada konsumen, 

orientasi kepada konsumen, orientasi kepada pesaing dan koordinasi antar fungsi. 

Untuk konsep ini Narver dan Slater lebih memfokuskan informasi pasar kepada 

konsumen dan pesaing. Dengan demikian, menurut prioritas mereka, persepsi 

orientasi pasar adalah sekumpulan proses dan aktivitas yang diarahkan untuk 

penciptaan nilai bagi konsumen melalui peningkatan sensitive terhadap informasi 

pasar. 

Untuk pengintegrasian kedua definisi tersebut, Soehandi (2012) mencoba 

menyimpulkan bahwa orientasi pasar terdiri dari empat komponen utama yaitu : 

1. Menempelkan pelanggan sebagai pendorong kegiatan perusahaan (orientasi 

pelanggan) 

2. Kepekaan terhadap kegiatan pesaing (orientasi pesaing) 
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3. Kemampuan untuk melakukan koordinasi antar departemen dalam penciptaan 

nilai yang superiuor bagi pelanggan (coordinasi-inter-fungsi) 

4. Kemampuan untuyk mengkaitkan setiap aktivitas dengan indikator keuangna 

(orientasi keuangan) 

 Cano, Carriot, dan Jaramillo (2014;5), menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang positif dan konsisten di 23 negara antara orientasi pasar dan 

kinerja bisnis. Roasionalisasinya adalah perusahaan yang mengadopsi orientasi 

pasar secara berkesinambungan akan monitor peruabahan kebutuhan konsumen 

dan berusaha memuaskan kebutuhannya dengan menciptakan produk atau layanan 

yang mempunyai nilai superior. Nilai yang superior diharapkan dapat 

meningkatkan daya tarik konsumen untuk melakukan transaksi dengan 

perusahaan. Dalam jangka waktu yang panjang, nilai pelanggan yang superior ini 

akan meningkatkan produktivitas pemasaran dan loyalitas pelanggan yang 

akhirnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan (Zeithaml et al, 1990). 

Ramaswami, Bhargava, dan Shri vastava (2004;6), mengajukan model 

konseptual yang didasarioleh teori resource-based dan keunggulan komperatif 

(comperative advandages). Mereka memperlihatkan bagaimana orientasi pasar 

memberikan kontribusi terhadap kinerja bisnis melalui kapitalisasi aet pasar 

dalam proses bisnisnya, seperti pengembangan produk baru (new product 

development), manajemen hubungan pelanggan (customer relationship 

management), dan manajemen rantai pasokan (supply chain management), yang 

ditunjukkan untuk menciptakan keunggulan komparatif dan kinerja keunagan 

yang superior. Model tersebut diuji pada 88 perusahaan. Hasilnya menunjukkan 
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bahwa orientasi pasar merupakan pendorong utama terhadap keberhasilan 

pelaksanaan ketiga proses bisnis tersebut, baik dalam menciptakan keunggulan 

komparatif maupun kinerja keuangan. Temuan mereka sejalan dengan temuan 

yang sihasilkan oleh peneliti sebelumnya( Han et al , 1998;Siguaw et al, 1998; 

Soehandi, 2009). 

Pasar pada dasarnya adalah hasil dari kegiatan / proses yang bernama 

pemasaran, pemasar melakukan kegiatan pemasaran adalah dalam rangka 

memperoleh pasar. Menurut Kotler san Keller (2012;78) pasar berdasarkan 

pandangan para ahli ekonomi digambarkan sebagai kumpulan dari pembeli dan 

penjual yang melakukan transaksi suatu produk atau kelompok produk tertentu. 

Secara lebih spesifik pada bagian lain Kotler dan Keller menyatakan bahwa 

pemasaran menggunakan istilah pasar untuk mencakup beragam kelompok 

konsumen. Adapun yang dimaksud beragam konsumen tersebut adalah pasar 

konsumen, perantara, manufaktur, dan sumber daya.  

Perusahaan yang berorientasi pasar dimulai dengan mencari peluang pasar 

yang diciptakan oleh kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Kebutuhan ini 

diidentifikasi dengan mendengarkan dengan cermat permintaan pelanggan dan 

memantau perubahan teknologi dan lingkungan yang menimpa pasa pasar. Dari 

serangkaian peluang yang bertujuan untuk memilih orang-orang yang terlihat 

paling potensial dan yang paling sesuai kompetensinya. Perusahaan lalu 

mengevaluasi kemampuan memproduksi dsn program pemasaran yang perlu 

dilakukan dengan mengacu kepada sumber daya yang dimiliki. Service dan 

produk yang kemudian disesuaikan denagn masalah yang pelanggan miliki. 
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Sepanjang proses manajemen terus memperoleh umpan balik dengan 

mendengarkan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang 

baik anatara perusahaan dan pelanggan sedemikian rupa, sehingga kedua belah 

pihak melihat nilai dalam melakukan bisnis dengan satu sama lain selama jangka 

waktu tertentu (Doyle, 2009;36).  

Penelitian orientasi pasar dengan obyek perusahaan besar telah banyak 

dilakukan. Akan tetapi, untuk perusahaan kecil dan menengah masih relatif 

jarang. Salah satunya peneliti yang menelii orientasi pasar di perusahaan kecil 

dan menenggah adalah Bacherer, Halted, dan Hynes (2011;160). Mereka 

mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan 

karakteristik organisasi, tingkat kinerja bisnis, karakteristik dan gaya 

pengambilan keputusan, dan pengalaman kewirausahaan menengah terhadap 

orientasi pemasaran.  

 

2.2.2.1 Pengukuran Orientasi Pasar 

Narver, et al Nerver (2011:475) menyatakan bahwa orientasi pasar terdiri dari tiga 

komponen yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar 

fungsi termasuk aktivitasnya diibaratkan dalam memperoleh informasi tentang 

pembeli dan pesaing pada pasar yang dituju dan menyebarkan melalui nisnis, 

sedangkan koordinasi interfungsional didasarkan pada informasi pelanggan serta 

pesaing dan terdiri dari usaha bisnis yang terkoordinasi. 

1. Orientasi Pelanggan 

Konsep orientasi pelanggan juga dapat diartikan sebagai pemahaman yang 

menandai pelanggan yang ditargetkan oleh seorang penjual yang mampu 
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menciptkan nilai kemanfaatan terbaik terus-menerus untuk barang yang dibeli 

pembeli baik pada saat terkini maupun pada saat perkembanganya dimasa yang 

akan datang. Upaya ini dapat dicapai melalui prosers pencarian informasi 

tentang pelanggan (Ucles,2015;69). Dengan adanya informasi rtersebut maka 

perusahaan penjual akan memahami siapa saja pelanggan potensialnya, baik 

pada saat ini maupun pada saat masa yang akan mendatang . penjelasan 

tersebut maka dapat dipahami bahwa penerapan orientasi pasar memerlukan 

kemampuan perusahaan dalam mencari berbagai informasi pasar sehngga dapat 

dijadikan dasar bagi perusahaan untuk melakukan langkah atau strategi 

selanjutnya.  

2. Orientasi Pesaing  

Orientasi Pesaing berarti bahwa perusahaan memahami akekuatan jangka 

pendek, kelemahan, kemampuan jangkanpanjang, dan strategi dari para 

pesaing potensialnya (Nerver at al, dalam Suprapto, 2009;5). Perusahaan yang 

berorientasi pesaing sering dilihat sebagai perusahaan yang mempunyai strategi 

dan memahami bagaimana merespon tindakan pesaing dan juga bagaiman 

manajmen puncak menanggapi strategi pesaing (Jaworski et al, dalam 

Suprapto,  2009;8) orientasi pesaing mempunyai keterikatan yang kuat dengan 

orientasi pelanggan dalam hal pengumpulan informasi dan mencakup analisis 

usaha untuk mengukur kemampuan para pesaing dalam memuaskan pembeli 

sasaran yang sama (Naver dan Slater dalam Prakoso, 2014;153). Pada dasarnya 

orientasi pesaing memusatkan pada 3 pernyataan berikut: 
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(a) Siapa saja pesaing kita? (b) teknologi apa yang mereka tawarkan? (c) 

apakah mereka tawarkan alternative yang menarik dimata pelanggan? (Slater 

et al, dalam Prakoso, 2014;159). Dengan demikian penerapan orientasi 

pesaing kita dapat mengetahui siapa yang menjadi pesaing utama, teknologi 

apa yang mereka gunakan, serta strategi apa yang mereka gunakan dengan 

demikian kita dapat mengevaluasi kelemahan kita.  

3. Koordinasi Antar Fungsi 

Naver, et al (dalam supranoto,2009;4) menyatakan bahwa koordinasi antar 

fungsi merupakan kegunaan dari sumber daya perusahaan yang terkoordinasi 

dalam menciptakan nilai unggul bagi pelanggan yang ditargetkan. Koordinasi 

antar fungsi menunjukkan pada aspek khusus dari struktur organisasi yang 

mempermudah komunikasi antar fungsi organisasi yang mempermudah 

komunikasi antar fungsi organisasi yang berbeda. Koordinasi antar fungsi 

didasarkan pada informasi pelanggan dan pesaing serta terdiri dari upaya 

penyelarasan pada bisnis, untuk menciptakan nilai unggul bagi pelanggan 

(Slater, 2014;164). Koordinasi antar fungsi dapat mempertinggi komunikasi 

dan pertukaran antara semua fungsi organisasi yang memperlihatkan pelanggan 

dan pesaing. Serta menginformasikan tren pasar yang terkini atau terbaru. Hal 

ini membantu perkembangan baik pada kepercayaan maupun kemandirian 

diantara unit fungsional yang terpisah, pada akhirnya menimbulkan lingkungan 

perusahaan yang lebih mau menerima suatu produk yang benar-benar baru 

yang didasarkan dari kebutuhan pelanggan. Naver et al, dalam Prakoso 

(2012;21) mengemukakan bahwa syarat koordinasi antar fungsi dapat berjalan 
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efektif adalah adanya daya tanggap dan sensitivitas dari setiap departemen 

terhadap kebutuhan departemen-departemen lain dalam suatu perusahaan.  

 Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya orientasi pasar ini 

merupakan salah satu bagian dari pemasaran, pemasaran adalah suatu kegiatan 

yang memberikan arah kepada semua aktivitas bisnis yang meliputi bauran 

pemasaran dimana produk/jasa yang dipasarkan ini dapat mengalami proses 

pengembangan yang akan ditunjukkan kepada pemakai akhir. Peranan pada 

orientasi pasar ini sangat penting sekali, karena dengan adanya orientasi pasar 

perusahaan bisa mengetahui keadaan pasar supaya perusahaan dapat menyadari  

bahwasanya perusahaan ini harus selalu dekat dengan pasar konsumennya. 

Perananan orientasi pasar ini sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan dan 

kinerja darinproduk yang inovatif misalnya mengumpulkan informasi pada pasar, 

penyebaran informasi pasar, inovasi dan kinerja pemasaran. Dalan orientasi pasar 

ini, cara pengukuran orientasi pemasaran itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

orientasi pelanggan, orientasi pesaing, koordinasi antar fungsi.  

Pengukuran orientasi pasar (market orientation) pada usaha mikro dan kecil 

berdasarkan konsep-konsep yang telah di bahas yang dapat direkomendasikan 

adalah berdasarkan definisi dan dimensi dari Best (2009;10) namun dimensi yang 

digunakan harus disesuaikan dengan objek dan tujuan penelitian. Berkaitan 

dengan hal tersebut untuk usaha mikro dan kecil hanya dua dimensi yaitu focus 

kepada pelanggan (customer focus), dan orientasi kepada pesaing (competitor 

orientation). Dimensi dan indikator orientasi pasar yang dapat direkomendasikan 

untuk usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut. Pertama, focus pada 
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pelanggan yaitu tingkat dimana bisnis berusaha untuk memahami kebutuhan 

pelanggan dan menggunakan situasi serta melacak kepuasan pelanggan. 

Indikatornya adalah selalu memahami kebutuhan dan keinginan pada pelanggan, 

meminta tanggapan  terhadap kepuasan pelanggan. Kedua yaitu orientasi pesaing, 

yaitu tingkat jejak bisnis strategi pesaing dan perbandingan kinerja relative 

terhadap pesaing. Indikatornya adalah selalu membandingkan strategi bisnis 

sendiri dengan pesaing, selalu membandingkan kinerja dengan pesaing, selaluu 

mengantisipasi perubahan-perubahan strategi pesaing. 

 

2.2.3 Kapabilitas Pemasaran 

2.2.3.1 Definisi Kapabilitas Pemasaran 

Kapabilitas pemasaran adalah kemampuan perusahaan dalam melakukan berbagai 

fungsi pemasaran sebagai proses terintegrasi yang dirancang untuk menerapkan 

kumpulan pengetahuan, ketrampilan dan sumberdaya dari perusahaan bagi usaha 

yang terkait dengan kebutuhan yang terkait dengan pasar. Kapabilitas pemasaran 

memungkinkan bisnis memberikan nilai tambah dan menciptakan nilai bagi 

pelanggan serta menjadi kompetitif. Sudut pandang berdasarkan sumberdaya dari 

perusahaan menganjurkan hasil yang diharapkan dari usaha manajemen 

perusahaan merupakan penciptaan dan pengiriman dari keunggulan kompetitif 

yang berkelanjutan yang pada akhirnya adalah pencapaian kinerja bisnis yang 

menjadi unggul. Menurut sumberdaya yang berbasis sumberdaya, keunggulan 

kompetitif dapat dicapai melalui kepemilikan asset atau kapabilitas (Barney, 2012 

: 101).  
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 Kapabilitas pemasaran meliputi kemampuan perusahaan untuk 

menghadapi permasalahan pemasaran dan kinerja (Zaman et al. 2012). 

Kapabilitas pemasaran terjadi melalui integrasi pengetahuan perusahaan akan 

pasar dan ketrampilan karyawan (O’Shannassy 2010; Vijande et al. 2014;52).  

1. Kapabilitas Produk (jasa) berkaitan dengan menawarkan produk/jasa tetapi 

juga dlengkapi dengan manfaat dan nilai dari jasa tersebut. 

2. Kapabilitas Harga berkaitan dengan perusahaan untuk menjalankan strategi 

penentuan harga yaitu bertahan, memaksimalkan laba, memaksimalkan 

penjualan, gengsi atau prestisi, pengembalian utang investasi (ROI). 

3. Kapabilitas Promosi berkaitan dengan kegiatan untuk mengidentifikasi 

konsumen, mencapai tujuan promosi, mengembangkan pesan yang 

disampaikan dan mwmilih bauran komunikasi kepada konsumen. 

4. Kapabilitas Tempat berkaitan dengan tempat yaitu untuk memberikan jasa 

kepada konsumen. 

5. Kapabilitas Orang berfungsi sebagai penyedia jasa yang mempengaruhi 

kualitas jasa yang diberikan.  

6. Kapabilitas Proses berkaitan dengan kegiatan pemasaran jasa yang terkait 

dengan kualitas jasa yang diberikan, terutama dalam hal sistem penyampaian 

jasa. 

7. Kapabilitas Bukti Fisik yang berkaitan dengan kegiatan yaitu untuk 

melaksanakan aktivitas pelayanan pratransaksi saat transaksi dan pasca 

transaksi. 
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Menurut Sunarwan (2011) pencapaian kinerja pemasaran yang ditargetkan 

dengan membutuhkan kapabilitas pemasaran untuk mengimplementasikan strategi 

pemasaran yang dipilih secara optimal. Menurut Best (2009;8) organisasi bisnis 

yang berorientasi pasar dan memiliki kapabilitas pemasaran dibutuhkan untuk 

pencapaian kinerja pemasara. Kapabilitas pemasaran tersebut meliputi dari 

sekumpulan ketrampilan dan akumulasi pengetahuan serta kemampuan 

masyarakat melakukan proses organisasi yang mampu mengkoordinasikan 

kegiatan pemasaran yang dikembangkan menjadi asset suatu perusahaan. 

Pencapaian kapabilitas dan kinerja pemasaran juga di dukung dengan kemampuan 

prientasi kewirausahaan yang tangguh. Kegiatan yang bersifat inovatif, dan 

otonomi diwujudkan untuk pencapaian kapabilitas dan kinerja pemasaran yang 

optimal.  

Sedangkan menurut Morgan et al (2009;14) menunjukkan bahwa pengaruh 

kapabilitas pemasaran (marketing capability)pada kesuksesan perusahaan. 

Kapabilitas pemasaran diperlukan untuk memahami posisi perusahaan berkaitan 

dengan lingkungan perusahaan, khususnya relasi terhadap konsumen, pesaing, 

supplier dan distributor. Perusahaan perlu memahami kondisi lingkungan dan 

menangani lingkungan secara efektif. Dalam kondisi ini, kapabilitas pemasaran 

dinamis (dynamic marketing capability) memainkan peran yang sangat penting. 

Hal ini merupakan kunci dari implementasi untuk membantu perusahaan 

meningkatkan keunggulan bersaing dan keberlangsungan hidup dalam kondisi 

perubahan pada lingkungan.  
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Bruni and Verona (2009;16) menyebutkan bahwa literature kapabilitas 

pemasaran dinamis focus pada bagaimana perusahaan memiliki kemampuan 

manajerial untuk membangun dan mengintegrasikan pada sebuah market 

knowledge (customer orientation, aktifitas competitor, kemampuan research and 

development, pengetahuan teknologi), pada hal ini meliputi market orientation 

dan strategic flexibility. 

 

2.2.4 Kinerja Pemasaran 

2.2.4.1 Definisi Kinerja Pemasaran 

Kinerja pemasaran sebagai hasil dari serangkaian kegiatan perusahaan merupakan 

dampak dari peran seluruh bagian dalam organisasi. Salah satu peran stratejik 

yang dikembangkan perusahaan adalah pengembangan strategi selling-in sebagai 

upaya membangun akises pasar produk perusahaan untuk masuk ke pasar secara 

merata dan kompetitif. Ferdinand AT (2013, p.46-48) mengemukakan kebijakan 

distribusi dapat dikembangkan berpijak pada dua pilihan dasar yaitu kebijakan 

selling-in yang berada dalam daerah pengendalian perusahaan distribusi serta 

kebijakan selling-out yang berada diluar daerah pengendalian  perusahaan 

distribusi.  

  Menurut Ferdinand (2011: 23) menyatakan bahwa kinerja pemasaran 

merupakan faktor yang sering digunakan untuk mengukur dampak dari strategi 

yang diterapkan perusahaan. Kinerja pemasaran merupakan elemen penting dari 

kinerja perusahaan secara umum yaitu untuk mengukur prestasi pemasaran suatu 

perusahaan. Setiap perusahaan berkepentingan untuk mengetahui prestasinya 

sebagai cermin dari keberhasilan usaha dalam persaingan pasar. Ferdinan (2011: 
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23) menggambarkan hasil dari penerapan strategi perusahaan diantaranya berupa 

pertumbuhan penjualan, pertumbuhan pelanggan, dan keberhasilan produk.  

  Menurut Farris, et al. (2009;26) pengukuran kinerja pemasaran perlu 

dialkukan karena tujuan bisnis disamping menciptakan pelanggan, juga mampu 

mendapatkan keuntungan. Menurut kotler dan Lane (2009;14) pengukuran kinerja 

pemasaran dapat dilihat dari kesesuaian antara tingkat keuntungan, volume 

penjualan, pangsa pasar, dan tingkat kepuasan pelanggan.  

  Selain itu, kinerja pemasaran juga dapat dipandang sebagai sebuah konsep 

yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana prestasi pasar yang telah 

dicapai oleh suatu produk yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Ferdinand 

(2013;51) menyatakan bahwa kinerja pemasaran merupakan faktor yang  

digunakan untuk mengukur dampak dari strategi yang diterapkan oleh perusahaan. 

Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan kinerja pemasaran 

(seperti volume penjualn dan tingkat pertumbuhan penjualan) yang baik 

selanjutnya Ferdinand juga menyatakan bahwa kinerja pemasaran yang baik 

dinyatakan dalam tiga besaran nilai yaitu, nilai penjualan, pertumbuhan penjualan, 

dan porsi pasar.  

Kotler dan Amstrong (2009;58) pemasaran adalah sebuah proses social 

dan manajerial yang dengannya individu-individu dan kelompok-kelompok 

memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan 

saling mempertukarkan produk-produk dan nilai satu sama lain. Kinerja 

pemasaran ialah sesuatu yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pada 

strategi yang digunakan perusahaan dalam memasarkan produknya di pasar. 
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Kinerja pemasaran dapat diukur dan dinilai dari data tingkat penjualan, 

peningkatan pendapatan, jumlah pelanggan, ataupun dari data lain yang 

menggambarkan pada sejauh mana tingkat keberhasilan pemasaran suatu produk 

ataupun jasa dari sebuah perusahaan. Tentu saja keberhasilan kinerja pemasaran 

juga ditentukan dari strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

bersaing dengan kompetitornya. Kinerja pemasaran dinyatakan berhasil yaitu 

apabila data penjualan menyatakan jumlah produk yang telah meningkat, jumlah 

pelanggan semakin banyak, pendapatan meningkat, pasar semakin meluas, dan      

produk semakin dikenal oleh konsumen atau masyarakat.  

Menurut Menon, et al (2014;5) penelitian ini baru-baru menggarisbawahi bahwa 

penilaian keuangan manjerialn dan kinerja pemasaran adalah konsisten dengan 

pengukuran-pengukuran kinerja ayau pencapaian obyektif. Konsep yang 

sederhana dan lebih praktis dijelaskan oleh Ferdinand (2002) yang menyatakan 

bahwa kinerja pemasaran yang baik dinyatakan dalam tiga besaran yaitu : 

pertumbuhan pelanggan , pertumbuah penjualan, dan posisi pasar yang apada 

akhirnya berdampak pada keuntungan perusahaan. Oleh karenanya penelitian ini 

menggunakan pengukuran kinerja relative dan mengkombinasikan ukuran kinerja 

financial dan berbasis pada pasar, dan kemampuanlabaan. Untuk memperjelas 

indikator-indikator pengukuran pada variabel kinerja pemasaran. Maka 

dimensionalisasinya pada gambar 2.1 sebagai berikut : 
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Sumber : Ferdinand, 2002; Fahu et al, 2000 

Gambar 2.1 

Dimensionalisasi Variabel Pemasaran 

 

Strategi pemasaran terdiri atas lima elemen yang saling terkait. Kelima elemen 

tersebut menurut Corey (dalam Tciptono 2011;150) yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian Pasar  

Penelitian pasar merupakan memiliki pasar yang akan dilayani. Hal ini 

didasarkan atas faktor-faktor persepsi terhadap fungsi produk dan 

pengelompokan teknologi yang dapat di prediksi dan didominasi, keterbatasan 

sumberdaya internal yang telah mendorong atau memusatkan (fokus) yang 

lebih sempit. Pengalaman kumulatif yang telah didasarkan pada trial and error 

didalam menggapai peluang dan tantangan kemampuan yang berasal dari akses 

terhadap sumberdaya langka dan pasar yang terpoteksi. Penelitian pasar 

dimulai dengan melakukan segmentasi pasar dan kemudian memilih pasar 

sasaran yang mendukung atau yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh 

perusahaan. 

2. Perencanaan Produk  

Perencanaan produk meliputi produk spesifik yang dijual, pembentukan diri 

produk dan desain sebagai penawaran yang individual pada tiap diri, produk itu 

Kinerja 

Pemasaran 

Pertumbuhan Penjualan 

Pertumbuhan Pasar 

Porsi Pasar 

Kemampuan Perolehan Laba 
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sendiri, nama merk produk, ketersediaan produk, jaminan dan garansi, jasa 

reparasi dan bantu teknis yang telah disediakan penjual serta hubungan 

personal yang memungkinkan terbentuk yaitu diantara pembeli dan penjual. 

3. Penetapan Harga 

Penetapan harga adalah menentukan harga yang dapat mencerminkan suatu 

nilai kuantitatif pada produk kepada pelanggan. 

4. System distribusi yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang melalui 

produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan sampai 

menggunakannya. 

5. Komunikasi pemasaran (promosi) 

Komunikasi pemasaran yaitu meliputi periklanan, personal selling, promosi 

penjualan, direct marketing, dan public relation.    

 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Antara Pengaruh Pengetahuan Pemasaran dengan Kinerja  

Pemasaran 

 

Manajemen pengetahuan pemasaran adalah sekumpulan proses yang telah 

menciptakan, memisahkan dan menyimpan pengetahuan tentang pelanggan, 

pesaing, produk, daluran distribusi dan juga tren (Sinkula, 1994;39). Dari sisi 

proses manajemen pengetahuan, perpindahan pengetahuan (knowledge 

acquisition) yaitu sebuah proses bagaimana pengetahuan tersebut diperoleh. 

Sebagai tambahan, pengetahuan pemasaran yang menggambarkan organisasi dan 

informasi yang secara terstruktur mengenai pasar, pelanggan, pesaing dan trend 

yang berkembang. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan pasar juga sangat erat 
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kaitannya dengan konsep orientasi pasar dan kapabilitas pemasaran. (Pentingnya 

pengetahuan pemasaran untuk ditingkatkan agar mencapai kapabilitas pemasaran 

yang maksimal dan sanagt penting pagi para pelaku usaha (Scott dan Shane, 

2016)). 

Menurut penelitian Hendra dan Indra (2016;12)  terdapat hubungan 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja pemasaran. Kinerja 

pemasaran tidak tergantung pada pengetahuan pemasaran yang telah dilakukan. 

Hal ini terdapat dibisnis oleh karena itu produk memiliki bentuk dan manfaat yang 

sama hanya produknya yang dibedakan. Sedangkan dalam penelitian terdapat 

hubungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja pemasaran.  

 

2.3.2 Hubungan antara Pengaruh Orientasi Pasar dengan Kinerja 

Pemasaran 

 

Menurut Estaben et. al. (2002) untuk dapat menghasilkan super value bagi 

pelanggan dengan efisien dan efektif yang diperlukan perusahaan yang berorintasi 

pasar.   Menurut  Nerver (2011:475) mendefinisikan bahwa orientasi pasar 

sebagai suatu budaya organisasi yang paling efektif dalam menciptakan perilaku 

penting untuk penciptaan nilai unggul bagi pelanggan. Orientasi pasar tidak hanya 

memahami dari konsep konsumen, melainkan juga konsep orientasi kompetitif.  

Perusahaan yang berorientasi pasar dimulai dengan mencari peluang pasar 

yang diciptakan oleh kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Kebutuhan ini 

diidentifikasi dengan mendengarkan dengan cermat permintaan pelanggan dan 

memantau perubahan teknologi dan lingkungan yang menimpa pasa pasar. Dari 

serangkaian peluang yang bertujuan untuk memilih orang-orang yang terlihat 
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paling potensial dan yang paling sesuai kompetensinya. Perusahaan lalu 

mengevaluasi kemampuan memproduksi dan program pemasaran yang perlu 

dilakukan dengan mengacu kepada sumber daya yang dimiliki. Service dan 

produk yang kemudian disesuaikan denagn masalah yang pelanggan miliki. 

Sepanjang proses manajemen terus memperoleh umpan balik dengan 

mendengarkan pelanggan. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan yang 

baik anatara perusahaan dan pelanggan sedemikian rupa, sehingga kedua belah 

pihak melihat nilai dalam melakukan bisnis dengan satu sama lain selama jangka 

waktu tertentu (Doyle, 2004).  

Menurut penelitian Yahya Reka Wirawan (2017) terdapat hubungan 

positif antara orientasi pasar dengan kinerja pemasaran.  Menurut Adijati 

Utaminingsih (2016) terdapat adanya hubungan pengaruh orientasi pasar dengan 

kinerja pemasaran menunjukan pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan 

dalam penelitian Suliyanto (2011) menyatakan bahwa pada UKM sektor 

makanan dan minuman orientasi pelanggan terdapat hubungan berpengaruh 

positif terhadap kinerja pemasaran, tetapi orientasi pesaing berpengaruh negative 

terhadap kinerja pemasaran berbeda dengan penelitian seseorang yaitu oleh 

Alrubaiee (2013) menyatakan bahwa orientasi pasar (orientasi pelanggan, 

oprientasi pesaing, dan orientasi koordinasi antar fungsi)  berkontribusi langsung 

terhadap kinerja pemasaran.  
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2.3.3Hubungan antara Pengaruh Kapabilitas Pemasaran dengan Kinerja 

Pemasaran 

 

Menurut Sunarwan (2011) pencapaian kinerja pemasaran yang benar akan  

ditargetkandengan membutuhkan kapabilitas pemasaran untuk 

mengimplementasikan strategi pemasaran yang dipilih secara optimal.  

Kapabilitas pemasaran adalah kemampuan perusahaan dalam melakukan 

berbagai fungsi pemasaran sebagai proses terintegrasi yang dirancang untuk 

menerapkan kumpulan dalam pengetahuan, ketrampilan dan sumberdaya dari 

perusahaan bagi usaha yang terkait dengan kebutuhan yang terkait juga dengan 

pasar. Kapabilitas pemasaran memungkinkan bisnis memberikan nilai tambah dan 

menciptakan nilai bagi pelanggan serta menjadikan kompetitif (Barney, 1991 : 

101).  

Menurut penelitian Zainal abidin (2017) terdapat hubungan positif dan 

signifikan terhadap kinerja pemasaran hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kapabilitas pemasaran maka kinerja pemasaran juga akan semakin tinggi. 

Sedangkan menurut penelitian Hendra (2016) terdapat hubungan positif dan 

signifikan terhadap variabel kinerja pemasaran hal ini menunjukkan baik 

buruknya kinerja pemasaran secara positif disebabkan karena baik atau buruknya 

kapabilitas yang telah diberikan.    

 

2.4 Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan, sebab akibat dari 

kinerja variabel yang perlu dibuktikan sebenarnya (Hamid, 2010). berdasarkan 

landasan teori diatas, maka hipotesis sebagai berikut : 
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1. Di duga pengetahuan pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pemasaran di UMKM Kecamatan Gresik. 

2. Di duga Orientasi Pasar berpengaruh signifikan terhadap kinerja  pemasaran di 

UMKM Kecamatan Gresik. 

3. Di duga Kapabilitas Pemasaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja  

pemasaran di UMKM Kecamatan Gresik. 

 

2.4. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dapat dijadikan sebagai acuan sementara dari semua variabel 

bebas (independent) dengan variabel pengetahuan pemasaran (X1), orientasi pasar 

(X2), dan kapabilitas pemasaran (X3), sedangkan variabel terikat (dependent) 

yaitu kinerja pemasaran (Y). Penelitian ini menguji atau mencari adanya pengaruh 

signifikan dari variabel bebas dan variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : secara parsial  

 

Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 
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Orientasi Pasar (X2) 

 
Kapabilitas Pemasaran (X3) 
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