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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Pemasaran, Orientasi 

Pasar, dan Kapabilitas Pemasaran Terhadap Kinerja Pemasaran Pada Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, maka dapat 

disimpulkan :  

1. Pengetahuan Pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Pemasaran UMKM di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik . 

2. Orientasi Pasar berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

Pemasaran UMKM di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik . 

3. Kapabilitas Pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

Pemasaran UMKM di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik . 

 

5.2 Rekomendasi 

 

Terkait dengan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang ada pada 

penelitian ini, maka peneliti memberikan rekomendasi penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi pelaku usaha UMKM di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik  

perlu meningkatkan strategi pada orientasi pasar yang dapat mengembangkan 

usaha seperti menggali inovasi, kepuasan pelanggan, pesaing, produk dan 

memperhatikan atau memahami betul usaha dari pesaing dengan cara 

mengawasi startegi pesaing, melakukan antisipasi pada perubahan pesaing. 

Mulai merapikan struktur pengorganisasian agar lebih jelas. Bisa menjadikan 

UMKM di Kecamatan Gresik semakin maju dan berkembang karena orientasi 
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pasar bukan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran 

pada UMKM di Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sebaiknya memperluas kienrja pemasaran dalam lingkungan perusahaan, 

memperbanyak jumlah variabel dan menggunakan teknik analisis yang 

berbeda sehigga hasil penelitian mendekati kenyataan yang sesungguhnya. 

Hal ini dikarenakan R square sebesar 0,091% sehingga ada fakotr-faktor 

lain yang mempengaruhi orientasi pasar. Menunjukkan bahwa orientasi 

pasar yang diterapkan di UMKM Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik 

menggunakan koordinasi antar fungsi sehingga dapat disarankan untuk 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan teori orientasi pasar lainnya 

dengan mengganti objek karena koordinasi antar fungsional lebih luas 

dalam lingkungan perusahaan, seperti melakukan  penambahan jumlah 

variabel seperti faktor-faktor orientasi pasar yang dapat mempengaruhi 

kinerja. 

b. Penelitian ini menggunakan orientasi pasar. Peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan beberapa teori orientasi pasar seperti koordinasi antar 

fungsional dalam lingkup perusahaan diakrenakan pemanfaatan sumber 

daya perusahaan secara terkoordinir dalam rangka menciptakan nilai 

superior bagi pelanggan sasaran. 

 

 

 


