BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Keunggulan Bersaing
2.1.1.1.

Pengertian Keunggulan Bersaing

Menurut Porter (1994) dalam penelitian Suparyadi (2003:146)
menjelaskan bahwa “keunggulan bersaing adalah konsep keunggulan
bersaing tidak dapat dipahami dengan cara memandangsebuah
perusahaan sebagai

suatukeseluruhan,

tetapi

harus dari

asal

keunggulan bersaing itu yaitu berbagai aktivitas berlainan yang
dilakukan oleh perusahaan dalam menginovasi produk, memproduksi,
memsarkan, menyerahkan dan mendukung produknya”. Maka dari itu
untuk menghadapi persaingan yang dari hari ke hari semakin ketat,
maka setiap perusahaan harus mampu membaca peluang keunggulan
bersaing yang dimilikinya.
Keunggulan bersaing menurut Leonardus Saiman (2009: 124)
adalah suatu manfaat yang ada ketika suatu perusahaan mempunyai
dan menghasilkan suatu produk atau jasa yang dilihat dari pasar
targetnya

lebih

baik

dibandingkan

dengan

para

kompetitor

terdekat.Untuk mencapai keunggulan bersaing seorang wirausahawan
harus mampu mengenali berbagai unsur dasar.
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Dasar mencapai keunggulan bersaing menurut Longenecker
dkk (Leonardus Saiman 2009: 125) adalah: (1) harga atau nilai,
seorang pengusaha harus mampu menghasilkan produk atau jasa
rendah biaya, sehingga strategi dalam menetapkan harga (tidak terlalu
tinggi dan tidak terlalu rendah dibandingkan dengan produk pesaing).
Pelanggan yang sensitif terhadap harga biasanya selisih harga Rp
1.000 saja dengan produk pesaing akan mempertimbangkan dalam
membeli produk yang lebih rendah harganya (2) menyenangkan
konsumen, keunggulan kedua yang harus diupayakan agar produk
dapat bersaing dengan para kompetitor adalah diupayakan agar
produk dapat menyenangkan konsumen. Menyenangkan dari berbagai
aspek seperti kualitas produk dan memberi kepuasan (3) pengalaman
konsumen, pengalaman baik atau buruk yang kita sampaikan dan
yang dialami oleh seorang konsumen umumnya akan menjadi catatan
penting. Pengalaman baik akan dikenang sepanjang masa bahkan
sering ditularkan kepada handai tolan konsumen, demikian juga
sebaliknya pengalaman buruk akan cepat menyebar dari mulut ke
mulut (4) atribut produk yang dapat dicatat, manfaat dari catatan
atribut adalah agar produk dapat ditingkatkan dari atribut yang sudah
adasebelumnya. Minimal seluruh atribut produk dapat dikenalkan
tidak hanya kepada konsumen namun juga kepada para pegawai,
sehingga tidak ada yang dirahasiakan agar konsumen tidak merasa
ditipu (5) keistimewaan layanan yang baik, jika keempat unsur
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tersebut telah mencapai posisi unggul, hal yang tidak kalah penting
adalah

bagaimana

keistimewaan

layanan

yang

unik

dapat

ditampilkan.
2.1.1.2.

Indikator Keunggulan Bersaing

Dari beberapa indikator keunggulan bersaing diatas, penulis
mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Bharadwaj (2008:17)
bahwa indikator yang digunakan untuk variabel keunggulan bersaing
adalah: 1) Bernilai. 2) Berbeda dengan yang lain. 3) Tidak mudah
digantikan, karena sesuatu barang yang bernilai, berbeda dari yang
lain, dan tidak mudah digantikan merupakan suatu nilai tambah
tersendiri yang akan menjadi suatukeunggulan dari suatu perusahaan
itu sendiri.Menurut pendapat Porter indikator keunggulan bersaing
ada 3 yaitu:
1. Keunggulan Biaya
Kemampuan perusahaan atau sebuah unit bisnis untuk merancang,
membuat, dan memasarkan sebuahu produk sebanding dengan
cara yang lebih efisien daripada pesaingnya.
2. Diferensiasi
Perusahaanberusaha menjadi unik dalam industrinya pada
berbagai dimensi yang secara umum dihargai oleh pembeli.
3. Fokus
Fokus berbeda dengan strategi lain karena menenkankan pilihan
akan cakupan bersaing yang sempit dalam suatu industry. Dengan
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mengoptimalkan strategi untuk segmen pasar, penganut strategi
fokus berusaha untuk mencapai keunggulan bersaing di dalam
segmen sasaran walaupun tidak memiliki keunggulan bersaing
secara keseluruhan.
Beberapa

indikator

yang

digunakan

untuk

mengukur

keunggulan bersaing adalah keunikan produk, kualitas produk, dan
harga bersaing (Heri Setiawan: 2012, hal.14). Keunikan produk
adalah keunikan produk perusahaan yang memadukan nilai seni
dengan selera pelanggan.Kualitas produk adalah kualitas inovasi
produk dari produk perusahaan.Sedangkan harga bersaingadalah
kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan harga produknya
dengan hargaumum di pasaran.
2.1.2. Promosi
2.1.2.1.

Pengertian Promosi

Menurut Hasan (2009:10), promosi adalah fungsi pemasaran
yang fokus untuk mengkomunikasikan program-program pemasaran
secara

persuasive

kepada

target

pelanggan-calon

pelanggan

(audience) untuk mendorong terciptanya transaksi pertukaran antara
perusahaan dan audience. Promosi merupakan salah satu faktor
penentu

keberhasilan

berkualitasnya

suatu

suatu
produk,

program
bila

pemasaran.

konsumen

Betapapun

belum

pernah

mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi
mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Pentingnya
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promosi dapat digambarkan lewat perumpamaan bahwa pemasaran
tanpa promosi dapat diibaratkan seorang pria berkacamata hitam yang
dari tempat gelap pada malam kelam mengedipkan matanya pada
seorang gadis cantik di kejauhan. Tak seorang pun yang tahu apa
yang dilakukan pria tersebut, selain dirinya sendiri.
2.1.2.2.

Tujuan Promosi

Tujuan utama dari promosi adalah menginformasikan,
mempengaruhi dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan sasaran
tentang perusahaan dan bauran pemasaran. Menurut Tjiptono
(2002:221), secara rinci ketiga tujuan promosi tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Menginformasikan (informing), dapat berupa:
a. Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk
baru,
b. Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk,
c. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar,
d. Menjelaskan cara kerja suatu produk,
e. Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan,
f. Meluruskan kesan yang keliru,
g. Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli,
h. Membangun citra perusahaan.
2. Membujuk pelanggan sasaran (persuading) untuk:
a. Membentuk pilihan merk,
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b. Mengalihkan pilihan ke merk tertentu,
c. Mengubah persepsi pelanggan terhadeap atribut pokok,
d. Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga,
e. Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga
(salesman).
3. Mengingatkan (reminding), dapat terdiri atas:
a. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan
dibutuhkan dalam waktu dekat,
b. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual
produk perusahaan,
c. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye
iklan
d. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk
perusahaan. Misalnya bila pembeli ingin membeli sabun
mandi,diharapkan ingatan pertamanya adalah merk Lux.
2.1.2.3.

Fungsi Promosi

Menurut Tjiptono (2002), adapun fungsi dari promosi yaitu:
1. Mencari dan mendapatkan perhatian dari calon pembeli. Perhatian
calon pembeli harus diperoleh, karena merupakan titik awal proses
pengambilan keputusan di dalam membeli suatu barang dan jasa.
2. Menciptakan dan menumbuhkan interest pada diri calon pembeli.
Perhatian yang sudah diberikan oleh seseorang mungkin akan
dilanjutkan pada tahap berikutnya atau mungkin berhenti. Yang
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dimaksudkan dengan tahap berikutnya ini adalah timbulnya rasa
tertarik dan rasa tertarik ini yang akan menjadi fungsi utama
promosi.
3. Pengembangan rasa ingin tahu (desire) calon pembeli untuk
memiliki barang yang ditawarkan. Hal ini merupakan kelanjutan
dari tahap sebelumnya. Setelah seseorang tertarik pada sesuatu,
maka timbul rasa ingin memilikinya. Bagi calon pembeli merasa
mampu (dalam hal harga, cara pemakaiannya, dan sebagainya),
maka rasa ingin memilikinya ini semakin besar dan diikuti oleh
suatu keputusan untuk membeli.
2.1.2.4.

Indikator Promosi

Menurut Tjiptono (2008) Indikator Promosi yaitu :
1. Periklanan.

Merupakan

salah

satu

bentuk

promosi

yang

menggunakan media cetak untuk menyampaikan komunikasi
kepada konsumen, biasanya melalui media seperti banner, poster,
dan lain sebagainya.
2. Penjualan personal. Penjualan personal adalah interaksi langsung,
komunikasi tatap muka antara penjual dengan pembeli untuk
memperkenalkan produknya.
3. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah promosi untuk
menambah

dan

mengkoordinasikan

kegiatan

pengambilan

keputusan pembelian, tujuannya untuk menarik pelanggan.
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4. Hubungan masyarakat.

Hubungan masyarakat

yaitu upaya

komunikasi menyeluruh untuk mempengaruhi opini, keyakinan dan
sikap konsumen terhadap perusahaan.

2.1.3. Market Orientation
2.1.3.1.

Pengertian Market Orientation

Wang et al., (2012) menyatakan bahwa konsep utama dari
orientasi pasar masih melibatkan pembangkit, penyebaran, berbagi
informasi, dan bereaksi dengan baik terhadap perubahan kebutuhan
pasar untuk mencapai tujuan organisasi, menjamin kebutuhan serta
keinginan

dari

pelanggan,

sementara

secara

bersamaan

mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan
perusahaan.
Orientasi pasar terdiri atas tiga komponen yaitu orientasi
pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsional yang
mempunyai tingkat kepentingan yang sama (Narver dan Slater, 1996).
1.

Orientasi Pelanggan
Orientasi

pelanggan

adalah

hasil

dari

intensitas

penggarapan kebijakan yang berorientasi pasar, perusahaan
memiliki peluang untuk membentuk persepsi pada pelanggan
atas

nilai

yang

dibangunnya,

selanjutnya

nilai

tersebut
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akanmenghasilkan nilai kepuasan bagi pelanggan (Narver dan
Slater, 1996).
2. Orientasi Pesaing
Orientasi pesaing merupakan pemahaman mengenai
kekuatan dan kelemahan jangka pendek serta kemampuan dan
strategi jangka panjang pesaing yang ada dan pesaing potensial
(Narver dan Slater, 1996).
3. Koordinasi Antar Fungsional
Koordinasi

antarfungsional

dalam

organisasi

perlu

dilakukan agar semua sumber daya yang dimiliki perusahaan
dapat digunakan secara maksimal untuk menciptakan nilai dan
kepuasan konsumen serta menjaga setiap langkah pesaing yang
dapat menghambat strategi yang sedang dikembangkan oleh
perusahaan.

Orientasi

pelanggan

dan

orientasi

pesaing

sesungguhnya mencakup semua kegiatan yang ditujukan untuk
mendapatkan informasi mengenai pembeli dan pesaing dalam
pasar sasaran, informasi tersebut kemudian dikembangkan dan
disebarluaskan melalui koordinasi antarfungsional di dalam
organisasi (Han et al.,1998).
Pemunculan konsep orientasi pasar yang mendasari suatu
pendekatan strategis fundamental untuk memahami pasar
dikemukakan oleh , Vorhies, Harker, dan Rao, (1999) dalam
penelitian yang dilakukan oleh Rod B. McNaughton (2005) yang

18

menjelakan Orientasi pasar dapat digambarkan sebagai suatu
budaya organisasional yang difokuskan pada pemahaman pasar
yang

mana

membantu

perusahaan

tersebut

untuk

mengembangkan strategi nilai kustomer dengan mengambil
keuntungan dari peluang yang ada dan menolak ancaman yang
datang. Dimensi dari orientasi tersebut secara luas telah dipelajari
(Narver dan Slater, 1998).Dimensi yang paling konsisten
penekannya pada pengumpulan kecerdasan pasar tentang
kustomer, monitoring pada pesaing dan penyebaran pengetahuan
pasar lintas departemen dan kelompok kerja.
Implikasinya

terhadap

performansi

adalah

dengan

karakteristik ini memungkinkan organisasi berorientasi pasar untuk
membangun keuntungan kompetitif yang dapat dicapai dengan cara:
1. Belajar apa yang diinginkan kustomer
2. Penciptaan model bisnis yang mengirim nilai yang diinginkan
kustomer
3. Monitoring dan tindakan untuk pesaing potensial saat ini, dan
4. Pengadaptasian nilai yang menghasilkan proses seperti pada
perubahan kondisi pasar.
Menurut

Jaworski

dan

Kohli

(1993),

orientasi

pasar

perusahaan dapat dilihat dari sejauhmana perusahaan melakukan
ketiga proses tersebut dengan baik. Apakah perusahaan aktif
melakukan kedua perilaku tersebut dan sejauhmana kecepatannya di
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dalam menanggapi perkembangan pasar berdasarkan informasi yang
telah diterima dan diprosesnya akan menentukan orientasi pasar
perusahaan.
Perekonomian sekarang belum stabil sehingga perusahaan
batik skalakecil dan menengah perlu meminta dan mendapatkan
informasi dari parapelanggan tentang produk batik yang diharapkan
konsumen sehingga produktersebut laku keras, di samping itu dalam
menghadapi kompetitor perluberorientasi pada pesaing sehingga
langkah-langkah

pesaing

perludiperhatikan,

setelah

informasi

pelanggan dan pesaing didapat perusahaanperlu menciptakan nilai
superior bagi pelanggan, yaitu melakukan koordinasilintas fungsi.
Setiap perusahaan batik mementingkan kepuasan pelanggan
(perasaansenang yang timbul dari hasil membandingkan corak antara
kesan dan harapan)melalui faktor rasa percaya diri/motif dan aroma
khas malam/warna sertaharga terjangkau menyebabkan volume
penjualan,

pertumbuhan

penjualan

danpertumbuhan

pelanggan

meningkat.Caranya dengan mencari informasi kepadapelanggan
tentang batik yang diharapkan konsumen. Informasi pesaing
caranyamencari informasi

pesaing langkah-langkah apa

yang

dilakukan pesaing.Informasi pelanggan dan pesaing diteruskan
melalui koordinasi lintas fungsiuntuk menciptakan nilai superior bagi
pelanggan karena keputusan konsumen.
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2.1.3.2.

Indikator Market Orientation

Wahyono (2002) orientasi pasar merupakan budaya organisasi
yang efektif dan efesien untuk menciptakan perilaku yang dibutuhkan
untuk menciptakan “superior value” bagi pembeli dan “superior
performance” bagi perusahaan. Variabel Orientasi Pasar terdiri dari
tiga dimensi antara lain:
1. Orientasi pelanggan
2. Orientasi persaingan
3. Koordinasi antar fungsi
2.1.4. Inovasi produk
2.1.4.1.

Pengertian Inovasi Produk

Inovasi merupakan sesuatu yang dapat dilihat sebagai
kemajuan fungsionalproduk yang dapat membawa produk selangkah
lebih maju dibandingkan dengan produkpesaing.Apabila produk
tersebut

memiliki

nilaitambah
strategisnya

bagi
yang

suatu

kelebihan

yang

konsumen.Pengembangan
lebih

efektifseringkali

dipandang
produk
menjadi

sebagai

baru

dan

penentu

keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan, tetapiini
bukan

pekerjaan

yang

mudah.Pengembangan

produk

baru

memerlukan upaya, waktudan kemampuan termasuk besarnya resiko
dan biaya kegagalan.
Menurut Hurley dan Hult dalam Prakosa (2005) inovasi adalah
suatu mekanisme perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan
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yang dinamis.Oleh sebab itu perusahaan dituntut untuk mampu
menciptakan

pemikiran-pemikiran

baru,

gagasan-gagasan

baru

dengan menawarkan produk yang inovatif serta peningkatan
pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan.Dua konsep yang
diajukan adalah keinovativan dan kapasitas berinovasi.Keinovativan
adalah pikiran tentang keterbukaan untuk gagasan, proses/produksi
baru secara berhasil.(Anwar Sirojuddin,2006)
Menurut Nelly dkk (Nova Liana, 2013: 23) mengatakan bahwa
inovasi produk menunjukan pada pengembangan dan pengenalan
produk baru atau dikembangkan yang berhasil dipemasaran, dan
Inovasi produk dapat berupa perubahan inovasi produk, komponen
dan arsitektur produk. Proses penerimaan konsumen terhadap suatu
inovasi produk memerlukan waktu. Penerimaan produk baru melalui
lima tahap (Kotler, 2002: 405) berikut (1) kesadaran, konsumen
menyadari adanya inovasi tersebut tapi masih kekurangan informasi
mengenai hal tersebut. (2)minat, konsumen terdorong untuk mencari
informasi mengenai inovasi tersebut (3) evaluasi, konsumen
mempertimbangkan untuk mencoba inovasi tersebut (4) percobaan,
konsumen mencoba inovasi tersebut untuk memperbaiki perkiraannya
atas nilai inovasi tersebut (5) penerimaan, konsumen memutuskan
untuk menggunakan inovasi tersebut sepenuhnya dan secara teratur.
Stata dalam Prakosa (2005) menyatakan bahwa istilah inovasi
berkaitanerat dengan teknologi yang berfungsi membuka wawasan
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perusahaan tentangsuatu produk baru atau meningkatkan design dan
manufaktur dari produk(layanan) yang sudah dimilki perusahaan.
2.1.4.2.

Indikator Inovasi produk

Inovasi produk diartikan sebagai suatu terobosan yang
berkaitan dengan penciptaan produk-produk baru (Sensi Tribuana,
2006: hal.26). Lukas dan Ferrell (2000;240) menjelaskan adanya
beberapa indikator dari inovasi produk, yaitu:
1. Perluasan lini (line extensions) yaitu produk yang dihasilkan
perusahaan tidaklah benar-benar baru tetapi relatif baru untuk
sebuah pasar.
2. Peniruan Produk (me too – product) yaitu produk baru bagi
perusahaan tetapi tidak baru bagi pasar.
3. Produk benar – benar baru (new – to – the – world - product)
adalah produk yang termasuk baru baik bagi perusahaan maupun
pasar
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu
Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk
diungkapkan karena dapat dipakai sebagai bahan acuan dan pertimbangan serta
informasi dalam penelitian. Berikut daftar penelitian terdahulu:
Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu
No
Judul, Nama
Variabel
Variabel
Hasil
(Tahun)
Dependen
Independen
1 Pengaruh
orientasi Keunggulan
1. Orientasi Hasil penelitian mendukung
pasar serta inovasi kompetitif
pasar
seluruh
hipotesis
serta
terhadap keunggulan dan
kinerja 2. Inovasi
mengindikasikan
bahwa
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No

2

3

Judul, Nama
Variabel
(Tahun)
Dependen
kompetitif dan kinerja bisnis,
bisnis,
Ni
Ketut
Pertiwi Satwika dan
Ni Made Wulandari
Kusuma Dewi (2018)

Variabel
Independen

Analisis
pengaruh
orientasi pasar
dan inovasi produk
terhadap keunggulan
bersaing
untuk
meningkatkan kinerja
pemasaran (Studi pada
Industri Batik di Kota
dan
Kabupaten
Pekalongan),
Sensi
Tribuana Dewi (2006)
Keunggulan bersaing
UKM
yang
dipengaruhi
oleh
orientasi pasar dan
inovasi produk, Taufik
Alwi, Esti Handayani
(2018)

Keunggulan
bersaing

1. Orientasi
pasar
2. Inovasi
produk

Keunggulan
bersaing
UKM

1. Orientasi
pasar
2. Inovasi
produk

Hasil
orientasi pasar berpengaruh
positif dan signifikan terhadap
keunggulan kompetitif,
begitu pula dengan inovasi
berpengaruh
positif
dan
signifikan terhadap keunggulan
kompetitif.
Keunggulan
kompetitif berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja
bisnis.
Orientasi
pasar
berpengaruh
positif
dan
signifikan terhadap kinerja
bisnis, begitu pula dengan
inovasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja
bisnis
Diantara kedua faktor yang
mempengaruhi
keunggulan
bersaing (orientasi pasar dan
inovasi produk) didapatkan
kesimpulan bahwa orientasi
pasar merupakan faktor
yang
paling
dominan
pengaruhnya
terhadap
keunggulan bersaing

Penelitian menemukan bahwa
orientasi pasar dan inovasi
produk berkontribusi pengaruh
terhadap keunggulan bersaing
sebesar
85,3%.
Model
persamaan
regresi
linear
berganda, Y = 13,702 + 0,542
X1 + 0,314 X2. Berdasarkan uji
hipotesis disimpulkan bahwa
variabel
orientasi
pasar
perpengaruh positif terhadap
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No

4

5.

Judul, Nama
(Tahun)

Analisis faktor-faktor
yang mempengaruhi
Keunggulan bersaing
untuk meningkatkan
kinerja
Perguruan
tinggi swasta (PTS)
pada Universitas di
Jakarta Barat, Helena
Sitorus (2015)
Pengaruh
market
orientation,
inovasi
produk, dan
Kualitas
produk
terhadap kinerja bisnis
dalam
Menciptakan
keunggulan bersaing
Tulus Haryono dan
(Sabar Marniyati

Variabel
Dependen

Keunggulan
bersaing

Variabel
Independen

1. orientasi
Pasar
2. Inovasi
Program
3. Promosi
4. Reputasi

Hasil
keunggulan bersaing, demikian
pula variabel inovasi produk
berpengaruh positif terhadap
keunggulan bersaing
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa orientasi pasar, inovasi
program, promosi, dan reputasi
berpengaruh
positif
dan
signifikan terhadap keunggulan
bersaing.

1. Orientasi pasar berpengaruh
Kinerja bisnis 1. Market
positif secara langsung
dan
Orientati
terhadap
keunggulan
Keunggulan
on
bersaing.
bersaing
2. Inovasi
2. Orientasi
pasar
tidak
Produk
berpengaruh secara tidak
3. Kualitas
langsung
terhadap
produk
keunggulan
bersaing
melalui kinerja bisnis.
3. Inovasi produk berpengaruh
positif secara langsung
terhadap
keunggulan
bersaing. Artinya terdapat
pengaruh yang searah antara
Inovasiproduk yang ada
pada produk yang di peroleh
dari CV. MGA, dengan
keunggulan bersaing.
4. Inovasi produk berpengaruh
tidak
langsung
Positif
terhadap
keunggulan
bersaing melalui kinerja
bisnis.Artinya
terdapat
pengaruh yang searah antara
Inovasiproduk yang ada
pada produk yang di peroleh
dari CV. MGA, dengan
keunggulan
bersaing
melalui kinerja bisnis.
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2.3. Kerangka Penelitian Teoritis
Model penelitian yang akan di kembangkan pada penelitian ini mengacu
pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka yang telah di uraikan
pada sub bab sebelumnya.

Promosi(X1)
H1
H2

Market
Orientation (X2)

Keunggulan Bersaing
(Y)

H3
Inovasi Produk
(X3)
H4
Sumber : Analisa Peneliti (2020)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:
: Uji secara parsial
: Uji secara simultan

2.4. Pengembagan Hipotesis
Menurut Sugiyono (2011:64), menjelaskan tentang hipotesis merupakan
jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan
penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan
sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang
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relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui
pengumpulan data.Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis
terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.
1.

Hubungan promosi terhadap keunggulan bersaing.
Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu
program pemasaran. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen
belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk itu akan
berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya.
Pentingnya promosi dapat digambarkan lewat perumpamaan bahwa
pemasaran tanpa promosi dapat diibaratkan seorang pria berkacamata hitam
yang dari tempat gelap pada malam kelam mengedipkan matanya pada
seorang gadis cantik di kejauhan. Tak seorang pun yang tahu apa yang
dilakukan pria tersebut, selain dirinya sendiri.
Helena Sitorus (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa
hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keunggulan bersaing berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja Perguruan Tinggi Swasta. Faktor
yang

paling

dominan

mempengaruhi

keunggulan

bersaing

adalah

reputasi.Penelitian ini menyatakan kebijakan yang perlu dilakukan adalah
menitikberatkan pada penerapan reputasi inovasi program, orientasi pasar,
dan promosi untuk mencapai keunggulan bersaing dalam meningkatkan
kinerja Perguruan Tinggi Swasta.
H1: Diduga promosi berpengaruh signifikan terhadap terhadap keunggulan
bersaing.
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2.

Hubungan market orientation terhadap keunggulan bersaing.
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Akimova (1999)
membuktikan bahwa orientasi pasar memiliki pengaruh positif terhadap
keunggulan bersaing.Zhou, et al. (2009) menemukan hasil penelitian yang
menyatakan bahwa semakin besar orientasi pelanggan perusahaan, semakin
banyak perusahaan yang mampumengembangkan keunggulan kompetitif
berdasarkan inovasi dan diferensiasi pasar.
Orientasi

pasar

sangat

efektif

dalam

mendapatkan

dan

mempertahankan keunggulan bersaing yang dimulai dengan perencanaan
dan koordinasi dengan semua bagian yang ada dalam organisasi untuk
memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.
H2: Diduga market orientation berpengaruh signifikan terhadap terhadap
keunggulan bersaing.
3.

Hubungan inovasi produk terhadap keunggulan bersaing.
Menurut (Curatman 2016:61) inovasi produk memiliki pengaruh
positif terhadap keunggulan bersaing.hal ini berarti bahwa apabila
perusahaan ingin mempunyai keunggulan bersaing, maka perusahaan dapat
menciptakannya melalui 5 kegiatan-kegiatan inovasi terhadap produk yang
dihasilkannya. Sedangkan Hasil penelitian Ni Ketut Pertiwi Satwika dan Ni
Made Wulandari Kusuma Dewi (2018) menjelaskan bahwa inovasi produk
berpengaruh positif terhadap keunggulan kompetitif serta Tribuana Dewi
(2006) menjelaskan bahwa inovasi produk berpengaruh positif terhadap
keunggulan bersaing.
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H2: Diduga inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap terhadap
keunggulan bersaing.

