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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Usaha kecil menengah sekarang sudah mulai berkembang dan juga 

semakin di minati oleh masyarakat. Dengan adanya IKM (Industri Kecil 

Menengah) di daerah-daerah maka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar 

juga akan bertambah dan semakin memperbaiki perekonomian masyarakat. 

Namun dalam menjalankan sebuah IKM (Industri Kecil Menengah) juga tidak 

mudah karna pasti ada hambatan dan tantangan.(kemenperin.go.id). Setiap 

perusahaan memiliki kriteria atau produk yang dimilikinya yang berbeda dengan 

hasil yang di inginkan suatu perusahaan.Dengan adanya pesaing yang tambah 

banyak berarti setiap usaha harus mempunyai keunggulan kompetitf agar dapat 

bertahan dan berjalan dengan baik. 

Inovasi dibutuhkan dalam suatu bisnis. Inovasi umumnya dianggap 

sebagai aspek penting dari sebagian proses bisnis karena dapat memberikan 

keunggulan kompetitif (Ellitan, 2009:19).  

Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh 

suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum.Dari produk 

lama yang telah mencapai titik jenuh di pasaran, diperlukan sebuah inovasi untuk 

mengganti produk lama tersebut. Penggantian ini dapat berupa produk pengganti 

yang secara total baru atau dengan perkembangan produk lama yang lebih modern 
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dan up to date, sehingga dapat terus meningkatkan keinginan konsumen dalam 

keputusan pembelian produk tersebut (Indriany, 2013:67-68).  

Inovasi produk merupakan sebagai proses pengenalan produk atau sistem 

baru yang membawa kesuksesan ekonomi bagi perusahaan dan kesuksesan sosial 

bagi konsumen serta komunitas atau lingkungan yang lebih luas (Kotler dan 

Keller, 2009:154).  Dari teori di atas disimpulkan bahwa inovasi produk 

merupakan salah satu faktor penting dalam kesuksesan suatu perusahaan melalui 

produk inovatif yang diciptakan guna memuaskan pelanggan.Sebab kunci dari 

keberhasilan produk adalah produk mampu beradaptasi terhadap perubahaan yang 

terjadi. 

Selain itu promosi maupun market orientasi juga memiliki peran penting 

dalam keunggulan bersaing.Dimana Menilai peluang pasar membutuhkan 

pengukuran besar pasar secara keseluruhan dan kondisi persaingan di pasar. 

Kombinasi total pasar dan kondisi persainganlah yang menentukan peluang 

penjualan untuk meraih laba. Dalam permasaran global, perusahaan-perusahaan 

yang memfokuskan pada pasar yang sudah ada mula-mula harus memperkirakan 

besar pasar ini dan kemudian menilai daya saing keseluruhan mereka 

dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengukur daya tarik produk, harga, 

distribusi, iklan dancakupan serta efektivitas promosi (Keegan, 1996:205). 

Keunggulan bersaing menurut M. Porter adalah suatu pendekatan strategi 

perusahaan dalam rangka mengungguli pesaing dalam industri sejenis.Faktor 

penentu keunggulan bersaing adalah kualitas, skill, tenaga kerja, aksesbilitas, 

ketersediaan sumber daya pengetahuan, modal dan kualitas 
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infrastruktur.Masyarakat tentunya membutuhkan perabotan rumah tangga mulai 

dari meja, kursi almari maupun pernak-pernik yang ada dirumah.Itu yang 

menyebabkan banyak orang untuk membeli kebutuhan tersebut. Industri mebel 

juga telah memberikan kontribusi yang baik bagi ekspor di Indonesia, karena pada 

januari 2019 ekspor mebel itu tercatat sebesar USD 113,36 juta atau sekitar Rp. 

1,61 Triliun dan pada nilai ekspor furniture nasional tembus hingga Rp. 24 Triliun 

atau naik 4% dari tahun 2017 (news.detik 2019). Berdasarkan pada data diatas, 

maka di ketahui bahwa Kabupaten Jepara memiliki 5.403 unit usaha mebel, 

kemudian di Semarang berjumlah 54 unit usaha mebel dan solo mempunyai 61 

jumlah unit usaha mebel. Maka sangat terlihat jelas bahwa kabupaten Jepara 

memiliki jumlah unit usaha mebel yang paling banyak daripada kota Semarang 

dan Solo. (Data Sekunder, 2019) 

Tabel 1.1 

Komposisi Lapangan Usaha Pekerjaan di Jepara Tahun 2018 

 

Sumber : BPS Kabupaten Jepara Dalam Angka (2018) 

Menurut data diatas, komposisi lapangan usaha pekerjaan utama di 

Kabupaten Jepara masih di dominasi oleh sektor industri yang pada tahun 2017 ini 
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presentasinya 44 persen. Kemudian pada sektor perdagangan sebesar 18 persen, 

sektor pertanian 14 persen, sektor jasa 12 persen dan sektor lainnya 12 persen. 

Selain itu data pengusaha banyaknya unit usaha (unit)dirinci menurut jenis 

industri kecil menengah di Kabupaten Jepara (IKM), tahun 2015 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Banyaknya unit usaha (unit) dirinci menurut jenis industri kecil menengah 

di Kabupaten Jepara (IKM), 

a 

JENIS INDUSTRI KECIL 

MENENGAH (IKM) Unit Usaha 

a The Type of Small and Midle Industry Business Unit 

a (1) (2) 

1 Furniture Kayu / Furniture of Wood 5,870 

2 Kerajinan Rotan / Craft of Rattan 846 

3 Tenun Ikat / Weave 724 

4 Monel / Monel 638 

5 Gerabah / Poltery 94 

6 Genteng / Tile 3,688 

7 Rokok Kretek / Cigarettes 29 

8 Kerajinan Kayu / Craft of Wood 1,346 

9 Makanan / Foods 2,788 

10 Konveksi / Convection 2,043 

11 Bordir / Embroidery 318 

12 Mainan Anak / Toy 228 

13 Kerajinan Simping / Craft of Clamshell 29 

14 Kerajinan Kuningan  / Craft of Brass 54 

a Jepara 18,695 

Sumber: Dinas Perindstrian dan Perdagangan Kab.Jepara (Jepara dalam 

angka,2020) 

Jadi jika di lihat dari data diatas, sektor yang paling unggul adalah pada 

sektor industri.Beberapa riset gap dalam penelitian keunggulan bersaing adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 

Research GapTerhadap Keunggulan Bersaing 

No. Variabel Peneliti Hasil 

1. Promosi  Helena Sitorus (2015) Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa promosi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keunggulan 

bersaing. 

Agni Rizkita Amanda 

(2019) 

Promosi tidak berpengaruh 

terhadap keunggulan bersaing 

dengan nilai koefisien jalur 

0,167. 

2. Market orientation Tulus Haryono dan 

Sabar Marniyati (2017) 

 

 

 

 

Sukron (2016) 

Orientasi pasar secara tidak 

langsung berpengaruh positif 

namun tidak signifikan 

terhadap persaingan usaha CV 

Multi Global Agrindo 

 

Orientasi pasar secara parsial 

tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap  

eunggulan bersaing pada 

pelaku UMKM desa Wedoro 

Sidoarjo 

Helena Sitorus (2015) 

 

 

 

 

 

Frenky Andiyanto 

Miyasto, Syuhada 

Sufian (2017) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa orientasi pasar 

berpengaruh positif dan 

signifikanterhadap 

keunggulan bersaing. 

 

Orientasi pasar berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

keunggulan bersaing 

3. Inovasi produk Tulus Haryono dan 

Sabar Marniyati (2017) 

Inovasi produk secara tidak 

langsung berpengaruh positif 

dan signifikanterhadap 

persaingan usaha CV Multi 

Global Agrindo 

Sukron (2016) Inovasi produk secara parsial 

berpengaruh signifikan 

terhadap Keunggulan bersaing 

pada pelaku UMKM desa 

Wedoro Sidoarjo 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu menjelaskan berbagai hasil 

penelitian yang berbeda-beda.Sehingga peneliti melihat fenomena yang ada, maka 

penulis ingin melakukan pengujian kembali mengenai “Pengaruhpromosi, market 

orientation dan inovasi produk terhadap keunggulan bersaing pengusaha furniture 

di Jepara”. 

 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangat penting karena sangat 

luasnya masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti.Pembatasan ruang lingkup 

ini dimaksudkan agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara seksama dengan 

dititikberatkanpengaruh promosi, market orientation dan inovasi produk terhadap 

keunggulan bersaing pengusaha furniture di Jepara dengan menggunakan 

responden dari pengusaha furniture di Jepara. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah pokok keunggulan bersaingdalam penelitian ini diukur dengan variabel 

promosi, market orientation dan inovasi produk terhadap adalah sebagai berikut:  

1. Apakahpromositerhadap keunggulan bersaing pengusaha furniture di Jepara? 

2. Apakahmarket orientation terhadap keunggulan bersaing pengusaha furniture 

di Jepara? 

3. Apakahinovasi produk terhadap keunggulan bersaing pengusaha furniture di 

Jepara? 
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4. Apakahpromosi, market orientation dan inovasi produk terhadap keunggulan 

bersaing pengusaha Furniture di Jepara? 

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 

yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan 

informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan dalam 

penelitian, tempat yang akan dilakukan peneliti adalah di seluruh pengusaha 

furniture yang ada di Jepara serta mengenai promosi, Market Orientation dan 

Inovasi Produk berpengaruh terhadap keunggulan bersaing pengusaha Furniture di 

Jepara. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah atau arah atau sasaran yang ingin dicapai setelah 

kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Adapun tujuan penulisan skripsi dengan 

judul pengaruh promosi, Market Orientation dan Inovasi Produk berpengaruh 

terhadap keunggulan bersaing pengusaha Furniture di Jepara adalah untuk: 

1. Menganalisis promosi terhadap keunggulan bersaing pengusaha Furniture di 

Jepara. 

2. Menganalisismarket orientation terhadap keunggulan bersaing pengusaha 

Furniture di Jepara. 

3. Menganalisisinovasi produk terhadap keunggulan bersaing pengusaha 

Furniture di Jepara. 
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4. Menganalisis promosi, market orientation dan inovasi produk terhadap 

keunggulan bersaing pengusaha Furniture di Jepara. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

membentuk konsep-konsep baru tentang manajemen pemasaran yang berdasarkan 

fakta khususnya yang berkaitan dengan pemasaran, adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dibidang manajemen 

pemasaran pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya 

mengenai strategi diferensiasi, inovasi produk dan kualitas layanan 

terhadap keunggulan bersaing pengusaha Furniture di Jepara. 

b. Sebagai bahan acuan untuk mengadakan penelitian tentang masalah 

pemasaran dimasa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan pada perusahaan dalam hal 

meningkatkan dan mempertahankan keunggulan bersaing pengusaha Furniture 

di Jeparadiukur dari variabel promosi, market orientation dan inovasi produk. 

 

 


