BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Responden
Identitas

responden

merupakan

segala

sesuatu

yang

erat

hubungannya dengan diri responden secara individu, jumlah responden
dalam penelitian ini adalah 99 orang yang merupakan responden pengusaha
furniture di Jepara.
4.1.1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Hasil dari penyebaran sejumlah kuesioner yang diberikan
kepada para responden maka didapatkan responden laki-laki dan
perempuan yang disebutkan sebagai berikut:
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden
Keterangan
Jumlah Persentase (%)
Laki-laki
61
61.62
Perempuan
38
38.38
Total
99
100.00
Sumber: Data primer yang diolah, 2020
Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui sebagian responden
laki-laki sebanyak 61 orang (61.62%) dan perempuan38 orang
(38.38%).Jumlah laki-laki lebih besar karena di pengusaha furniture
di Jepara lebih didominasi para laki-laki.
4.1.2. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur Responden
Data mengenai umur responden dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:
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Tabel 4.2 Umur Responden
Keterangan
Jumlah Persentase (%)
20- 30
36
36.36
Tahun
31-40 Tahun
51
51.52
> 40 Tahun
12
12.12
Total
99
100.00
Sumber: Data primer yang diolah, 2020
Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui sebagian responden
umur 20- 30 Tahunyaitu sebanyak 36 orang (36.36%), umur 31-40
Tahun sebanyak 51 orang (51.52%) dan umur >41 Tahun sebanyak 12
orang (12.12%). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pelanggan
pengusaha furniture di Jepara paling banyak yaitu berusia 31-40
tahun.
4.2. Deskripsi Variabel
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 66
responden melalui penyebaran kuesioner.Dalam penelitian ini digunakan
skala likert. Jawaban yang diberikan responden kemudian diberi skor
dengan teknik agree-disagree scale dengan mengembangkan pernyataan
yang menghasilkan jawaban setuju-tidak setuju dalam berbagai rentang
nilai.
Dalam metode survey diinovasi produk dengan menggunakan pada
skala likert (likert scale), dimana masing-masing dibuat dengan
menggunakan pilihan agar mendapatkan data yang bersifat subyektif dan
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diberikan skor sebagai berikut: sangat setuju (skor 5), setuju (skor 4), raguragu (skor 3), tidak setuju (skor 2), sangat tidak setuju (skor 1).
Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau
deskripsi dari suatu data dilihat dari jumlah observasi, nilai minimum nilai
maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing
variabel.Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi promosi, market
orientation dan inovasi produk terhadap keunggulan bersaing pengusaha
furniture di Jepara.Berikut ini adalah penjelasan dari statistik data
penelitian.
4.2.1. Variabel Promosi
Variabel promosi pada penelitian ini diukur melalui 4 buah
pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel
tersebut.Tanggapan responden terhadap masing-masing pertanyaan
mengenai variable promosi dengan indikator diantaranya periklanan,
penjualan personal, promosi penjualan, hubungan masyarakat.Hasil
jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.
1
2
3

Tabel4. 3 Tanggapan Responden Mengenai Promosi
STS
TS
N
S
SS
Indikator
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0
0
38
49
12
Periklanan
0%
0%
38.4% 49.5% 12.1%
0
0
6
82
11
Penjualan
personal
0%
0%
6.1%
82.8% 11.1%
Promosi
penjualan

0

0

8

0%
0%
8.1%
0
0
15
Hubungan
4
masyarakat
0%
0%
15.2%
Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Jumlah
99
100%
99
100%

80

11

99

80.8%
66
66.7%

11.1%
18
18.2%

100%
99
100%
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Berdasarkan tabel

diatas menunjukkan pada indikator

periklanan lebih banyak yang setuju mencapai 49.5%, indikator
penjualan personal yang setuju mencapai 82.8%, indikator promosi
penjualan yang setuju mencapai 80.8%, indikator hubungan
masyarakat yang setuju mencapai

66.7%, hal ini dikarenakan

keunggulan bersaing harus melakukan promosi yang tepat untuk
memikat konsumen.
4.2.2. Variabel Market Orientation
Variabel market orientation pada penelitian ini diukur melalui
3 buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari
variabel tersebut.Tanggapan responden terhadap masing-masing
pertanyaan mengenai variable market orientation dengan indikator
diantaranya orientasi pelanggan, orientasi persaingan dan koordinasi
antar fungsi. Hasil jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel4.4 Tanggapan Responden Mengenai Market Orientation
STS
TS
N
(1)
(2)
(3)
0
0
29
Orientasi
1
pelanggan
0%
0%
29.3%
0
0
7
Orientasi
2
persaingan
0%
0%
7.1%
0
0
17
Koordinasi
3
antar fungsi
0%
0%
17.2%
Sumber: Data primer yang diolah, 2020

No.

Indikator

S
(4)
63
63.6%
87
87.9%
70
70.7%

SS
(5)
7
7.1%
5
5.1%
12
12.1%

Jumlah
99
100%
99
100%
99
100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada indikator orientasi
pelanggan banyak yang setuju mencapai 63.6%, indikator orientasi
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persainganyang setuju mencapai 87.9%, indikator koordinasi antar
fungsi yang setuju mencapai 70.7%, hal ini dikarenakan keunggulan
bersaing memang harus memiliki nilai yang tinggi serta memiliki
keunikan tersendiri.
4.2.3. Variabel Inovasi produk
Variabel inovasi produk pada penelitian ini diukur melalui 3
buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari
variabel tersebut. Tanggapan responden terhadap masing-masing
pertanyaan mengenai variable

inovasi produk dengan indikator

diantaranya Perluasan lini (line extensions), Peniruan Produk (me too
– product) dan Produk benar – benar baru (new – to – the – world product). Hasil jawaban dari responden dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel4.5 Tanggapan Responden Mengenai Inovasi produk
STS
TS
N
S
SS
No.
Indikator
Jumlah
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Perluasan lini
0
0
11
79
9
99
1
(line
0%
0%
11.1% 79.8 % 9.1% 100%
extensions)
Peniruan
0
0
7
86
6
99
2
Produk (me too
0%
0%
7.1%
86.9% 6.1% 100%
– product)
Produk benar –
0
0
26
64
9
99
benar baru (new
3
– to – the –
0%
0%
26.3% 64.6% 9.1% 100%
world product)
Sumber: Data primer yang diolah, 2020
Berdasarkan tabel

diatas

menunjukkan

pada indikator

Perluasan lini (line extensions) lebih banyak yang setuju mencapai
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79.8%, indikator variasi Peniruan Produk (me too – product) yang
setuju mencapai86.9%, indikator Produk benar – benar baru (new – to
– the – world - product) mengikuti tren yang setuju mencapai 64.6%,
hal ini dikarenakan keunggulan bersaing harus lebih membuat daya
tarik dengan model baru yang sedang menjadi tren di masyarakat.
4.2.4. Variabel Keunggulan bersaing
Variabel keunggulan bersaing pada penelitian ini diukur
melalui 3 buah pertanyaan yang mempresentasikan indikatorindikator dari variabel tersebut. Tanggapan responden terhadap
masing-masing pertanyaan mengenai variable keunggulan bersaing
dengan indikator diantaranya Bernilai, Berbeda dengan yang lain dan
Tidak mudah digantikan. Hasil jawaban dari responden dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel4. 6 Tanggapan Responden Mengenai Keunggulan bersaing
No.

Indikator

1

Bernilai

STS
(1)
0
0%
0

TS
(2)
0
0%
0

N
(3)
9
9.1%
7

Berbeda
dengan yang
0%
0%
7.1%
lain
0
0
17
Tidak mudah
3
digantikan
0%
0% 17.2%
Sumber: Data primer yang diolah, 2020
2

S
(4)
76
76.8%
81

SS
(5)
14
14.1%
11

81.8%

11.1%

100%

58
58.6%

24
24.2%

99
100%

Jumlah
99
100%
99

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada indikator berbeda
lebih banyak yang setuju mencapai 80.3%, indikator Berbeda dengan
yang lain yang setuju mencapai 81.8%, indikator Tidak mudah
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digantikanyang setuju mencapai 65.2%, hal ini dikarenakan
keunggulan bersaing memang harus memiliki nilai yang tinggi serta
memiliki keunikan tersendiri.
4.3. AnalisisData
4.3.1. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid
tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika
mampu mengungkap sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut
(Ghozali,2013). Dari hasil pengujian SPSS bahwa semua variabel
(butir soal) bahwa menunjukkan seluruh butir-butir soal valid, hal ini
terlihat dari nilai Corected Item-Total Correlation (r hitung) lebih
besar dari nilai r tabel. Berikut hasil pengujian validitas variable:
Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Instrumen
Corected Item-Total
Variabel
Item
Correlation (r hitung)
Promosi (X1)
x1
0.668
x2
0.907
x3
0.911
x4
0.907
Market
x1
0.726
orientation (X2)
x2
0.535
x3
0.813
Inovasi produk x1
0.647
(X3)
x2
0.68
x3
0.648
Keunggulan
y1
0.876
bersaing (Y)
y2
0.630
y3
0.560
Sumber: Data primer yang diolah, 2020

r
tabel
0.195
0.195
0.195
0.195
0.195
0.195
0.195
0.195
0.195
0.195
0.195
0.195
0.195

Ket.
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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4.3.2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan
indikator dari variabel atau konstruk.Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau
handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil
dari waktu ke waktu.
Untuk menguji reliabilitas alat ukur, menggunakan cronbach alpha.Alat
ukur ini dnyatakanandalatau reliable bila koefesien cronbach alpha berkisar
dengan nilai diatas 0,6. Adapun hasil uji reliabilitas dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:
Tabel 4.8
Nilai Cronbach Alpha dan Tiap Variabel
No.
Variabel
Nilai Cronbach
Cut
Alpha
Value
1. Promosi (X1)
0.934
0.60
2. Market
orientation
0.813
0.60
(X2)
3.
4

Inovasi produk (X3)
0.748
Keunggulan bersaing
0.806
(Y)
Sumber: Data primer yang diolah, 2020

0.60
0.60

Ket.
Reliabel
Reliabel

Reliabel
Reliabel

Dari tabel 4.9, terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach
Alphalebih besar dari 0.6.Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam
penelitian ini adalah reliable.

4.4. Uji Asumsi Klasik
Sebelum dilakukan analisi regresi sebelumnya akan dilakukan pengujian
untuk mengetahui layak tidaknya model regresi tersebut, maka akan dilakukan
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pengujian

asumsi

autokorelasi,

normalitas,

multikolinearitas,

dan

heteroskedastisitas
4.4.1. Uji Autokorelasi
Hasil pengujian dengan menggunakan uji Durbin-Watson atas
residual persamaan regresi diperoleh angka d-hitung sebesar 1,935untuk
menguji gejala autokorelasi maka angka d-hitung sebesar 1,935tersebut
dibandingkan dengan nilai d-teoritis dalam t tabel d-statistik. Durbin
Watson dengan titik signifikansi  = 5 %. Dari tabel d-statistik Durbin
Watson diperoleh nilai dl sebesar 1,610 dan du sebesar 1,735 karena hasil
pengujiannya adalah dl < d <3 - du (1,610< 1,935<3-1,735), maka dapat
disimpulkan bahwa data penelitian tidak ada autokorelasi positif untuk
tingkat signifikansi  = 5 %. Dapat dilihat pada lampiran.

Model

R

Tabel 4.9
Tabel Autokorelasi
Model Summaryb
R Square
Adjusted R
Std. Error of
Square
the Estimate

DurbinWatson

1
.896a
.804
.797
.497
1.935
a. Predictors: (Constant), Inovasi_Produk, Promosi, Market_Orientation
b. Dependent Variable: Keunggulan_Bersaing
Sumber: Data primer yang diolah, 2020
4.4.2. Uji Normalitas
Berdasarkan Normal Probability Plot menunjukkan bahwa data
menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal atau grafik
histogram menunjukkan pola distribusi normal maka model regresinya
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memenuhi asumsi normalitas.Untuk hasil dari uji normalitas dapat dilihat
pada gambar dibawah ini.

Sumber: Data primer yang diolah, 2020
Gambar 4.1
Uji Normalitas Keunggulan bersaing
4.4.3. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model
regresi adanya korelasi antar variabel bebas (independent) model yang
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Deteksi
terhadap ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menganalisis materi
korelasi variabel-variabel bebas, dapat juga dengan melihat pada nilai
tolerance serta nilai variance inflation factor (VIF) dapat dilihat pada
lampiran.
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Model

Tabel 4.10
Tabel Multikolinearitas
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta

(Constant)
-1.537
.708
Promosi
.372
.054
1 Market_Orientat
.176
.084
ion
Inovasi_Produk
.486
.080
a. Dependent Variable: Keunggulan_Bersaing
Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Collinearity
Statistics
Toleran VIF
ce

.415
.153

.568 1.759
.388 2.576

.445

.390 2.564

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan
diketahui bahwa nilai promosi 0,568 dan VIF 1,759 untuk nilai market
orientation 0.388 dan VIF 2.576 untuk nilai inovasi produk 0,390 dan
VIF 2.564 Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang
memiliki tolerance kurang dari 10 persen dan tidak ada variabel bebas.
Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar
variabel bebas dalam model regresi. Hal ini menunjukkan bahwa:
1. Jika nilai VIF < 10.00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas
dam model regresi
2. Jika nilai VIF > 10.00 maka artinya terjadi multikolinieritas dam
model regresi
4.4.4. Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan grafik scaterplot menunjukkan bahwa ada pola yang
tidak jelas, serta ada titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
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sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Heteroskedastitas
pada model regresi. Untuk hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada
gambar dibawah ini:

Sumber: Data primer yang diolah, 2020
Gambar 4.2
Gambar Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian SPSS pada gambar 4.2.menunjukkan
bahwa titik-titik tersebut letaknya menyebar diatas dan dibawah angka 0
sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu seperti bergelombang,
melebar kemudian menyempit.Hal ini menunjukkan bahwa model regresi
yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.
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4.5. Analisis Data
4.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu promosi (X1),
market orientation (X2) dan inovasi produk (X3) Variabel dependen
adalah keunggulan bersaing.

Model

Tabel 4.11
Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficientsa
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta

(Constant)
-1.537
.708
Promosi
.372
.054
1 Market_Orientat
.176
.084
ion
Inovasi_Produk
.486
.080
a. Dependent Variable: Keunggulan_Bersaing

.415
.153
.445

Sumber: Data primer yang diolah, 2020
Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui
sejauhmana

variabel

independent

mempunyai

pengaruh

variabel

dependent. Dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam
persamaan sebagai berikut:
Berdasarkan tabel 4.12, maka dapat diketahui persamaan regresi
linier berganda Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3+ e adalah sebagai berikut:
Y = -1.537+ 0,372X1 +0,176X2+0,486X3+e
Berdasarkan koefisien regresi masing-masing variabel tersebut
dapat dijelaskan bahwa:
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1. Konstanta sebesar -1.537 dapat diartikan apabila promosi (X1) market
orientation (X2) inovasi produk (X3) Variabel dependen adalah
keunggulan bersaing nilainya sebesar -1.537.
2. Koefisien regresi variabel promosi (X1) sebesar 0,372artinya setiap
perubahan variabel promosi (X1) sebesar satu satuan maka akan
mengakibatkan perubahan keunggulan bersaing sebesar 0,372 satuan,
dengan asumsi variabel yang lain adalah tetap. Peningkatan satu satuan
pada variabel promosi (X1) akan meningkatkan keunggulan bersaing
sebesar 0,372satuan, sebaliknya penurunan satu satuan pada variabel
promosi (X1) akan menurunkan keunggulan bersaing sebesar 0,372
satuan.
3. Koefisien

regresi

variabel

market

orientation

(X2)

sebesar

0,176artinya setiap perubahan variabel market orientation (X2))
sebesar satu satuan maka akan mengakibatkan perubahan keunggulan
bersaing sebesar 0,176satuan, dengan asumsi variabel yang lain adalah
tetap. Peningkatan satu satuan pada variabel market orientation (X2)
akan meningkatkan keunggulan bersaing sebesar 0,176 satuan,
sebaliknya penurunan satu satuan pada variabel market orientation
(X2) akan menurunkan keunggulan bersaing sebesar 0,176satuan.
4. Koefisien regresi variabel inovasi produk (X3) sebesar 0,486artinya
setiap perubahan variabel inovasi produk (X3) sebesar satu satuan
maka akan mengakibatkan perubahan keunggulan bersaing sebesar
0,786satuan, dengan asumsi variabel yang lain adalah tetap.
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Peningkatan satu satuan pada variabel inovasi produk (X3) akan
meningkatkan keunggulan bersaing sebesar 0,486satuan, sebaliknya
penurunan satu satuan pada variabel inovasi produk (X3) akan
menurunkan keunggulan bersaing sebesar 0,486satuan.
4.5.2. Uji Simultan (Uji F)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel
independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat
ketentuan yang digunakan adalah:
Apabila nilai probabilitas > 0,05 maka Ho ditolak.
Apabila nilai probabilitas < 0,05 maka Ho diterima.

Model
Regression
Residual

Tabel 4.12
Tabel Hasil Uji F
ANOVAa
Sum of
df
Mean Square
F
Sig.
Squares
95.951
3
31.984 129.496 .000b
23.463
95
.247

Total
119.414
98
a. Dependent Variable: Keunggulan_Bersaing
b. Predictors: (Constant), Inovasi_Produk, Promosi,
Market_Orientation
Sumber: Data primer yang diolah, 2020
Berdasarkan hasil uji ANOVA atau uji F pada Tabel 4.13
menunjukan bahwa nila F hitung sebesar 129,496 sedangkan untuk nilai F
tabelnya sebesar 2,70. Selain itu diperoleh nilai signifikansinya sebesar
0,000 adalah lebih kecil dari taraf signifikansinya sebesar 0,05. Dengan
demikian nilai F hitung > F tabel (129.496> 2,70) dan nilai signifikansinya
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lebih kecil dari taraf signifikansinya (0,000 < 0,05) maka hipotesis kedua
diterima, artinya variabel promosi (X1), market orientation (X2) dan
inovasi produk (X3)Variabel dependen adalah keunggulan bersaing.

Daerah Penolakan Ho

Daerah Penerimaan Ho

2,70

129.496

Sumber: Data primer yang diolah, 2020
Gambar 4.5
Uji F

4.5.3. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)
Pengujian

parsial

(uji

t)

bertujuan

untuk

menguji

atau

mengkonfirmasi hipotesis secara individual.Uji parsial ini yang terdapat
dalam hasil perhitungan statistik ditunjukkan dengan t hitung.Secara lebih
rinci hasil t hitung dapat dilihat pada lampiran. Adapun hasil dari
perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS versi 21
dapat dideskripsikan sebagai berikut:
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Tabel 4.13
Tabel Hasil Uji t
Coefficientsa
Model

1

(Constant)
Promosi

t
-2.170
6.883

Sig.
.032
.000

Market_Orientation
2.102
.038
Inovasi_Produk
6.111
.000
a. Dependent Variable: Keunggulan_Bersaing
Sumber: Data primer yang diolah, 2020
Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.14, dapat dijelaskan
pengaruh promosi (X1), market orientation (X2) dan inovasi produk
(X3)Variabel dependen adalah keunggulan bersaing (Y) secara parsial
sebagai berikut:
4.5.3.1. Pengujian t PromosiTerhadap Keunggulan bersaing
Hipotesis pertama penelitian ini menyatakan bahwa
promosi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keunggulan bersaing sehingga diperoleh hasil pengujian sebagai
berikut: Tabel 4.14. diatas diperoleh nilai t hitung untuk variabel
promosi(X1) adalah sebesar 6,883sedangkan nilai t tabel adalah
sebesar 1,660). Menggunakan uji satu sisi.Sedangkan untuk nilai
signifikansiya adalah 0,000. Dari data tersebut dapat diartikan
bahwa t hitung > t tabel dan hasilnya positif (6,883> 1,660) dan
nilai signifikansinya menunjukan lebih kecil dari taraf signifikansi
0,05 (0,000< 0,05) maka dapat diartikan bahwa hipotesis pertama
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diterima artinya promosi(X1) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keunggulan bersaing.
4.5.3.2. Pengujian

tMarketOrientation

Terhadap

Keunggulan

bersaing
Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa market
orientation (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keunggulan bersaing sehingga diperoleh hasil pengujian sebagai
berikut: Tabel 4.14. diatas diperoleh nilai t hitung untuk variabel
market orientation (X2)adalah sebesar 2,102 sedangkan nilai t
tabel adalah sebesar 1,660 menggunakan uji satu sisi. Sedangkan
untuk nilai signifikansiya adalah 0,038. Dari data tersebut dapat
diartikan bahwa t hitung > t tabel dan hasilnya positif (2,102>
1,660) dan nilai signifikansinya menunjukan lebih kecil dari taraf
signifikansi 0,05 (0,038< 0,05) maka dapat diartikan bahwa
hipotesis

ketiga

diterima

artinya

market

orientation

(X2)berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan
bersaing
4.5.3.3. Pengujian t Inovasi produk Terhadap Keunggulan bersaing
Hipotesis ketiga penelitian ini menyatakan bahwa inovasi
produk (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keunggulan bersaing sehingga diperoleh hasil pengujian sebagai
berikut: Tabel 4.14. diatas diperoleh nilai t hitung untuk variabel
inovasi produk (X3) adalah sebesar 6,111 sedangkan nilai t tabel
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adalah sebesar 1,660 menggunakan uji satu sisi. Sedangkan untuk
nilai signifikansiya adalah 0,000. Dari data tersebut dapat diartikan
bahwa t hitung > t tabel dan hasilnya positif (6,111> 1,660) dan
nilai signifikansinya menunjukan lebih kecil dari taraf signifikansi
0,05 (0,000 < 0,05) maka dapat diartikan bahwa hipotesis ketiga
diterima artinya inovasi produk (X3) berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keunggulan bersaing.
4.5.4. Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengetahui seberapa
baik sampel menggunakan data.R2 mengukur sebesarnya jumlah reduksi
dalam variabel dependent yang diperoleh dari pengguna variabel bebas.R2
mempunyai nilai antara 0 sampai 1, dengan R2 yang tinggi berkisar antara
0,7 sampai 1.
Tabel 4.14
Tabel Koefisien Determinasi
Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R
Std. Error of
DurbinSquare
the Estimate
Watson
1
.896a
.804
.797
.497
1.935
a. Predictors: (Constant), Inovasi_Produk, Promosi, Market_Orientation
b. Dependent Variable: Keunggulan_Bersaing
Sumber: Data primer yang diolah, 2020
R2 yang digunakan adalah nilai adjusted R square yang merupakan
R2 yang telah disesuaikan. Adjusted R square merupakan indikator untuk
mengetahui pengaruh penambahan waktu suatu variabel independent ke
dalam persamaan. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada
lampiran.
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Dari output terlihat nilai korelasi adalah sebesar 0,896 dengan
koefisien determinasi 0,797 Dengan demikian 79.7% variasi perubahan
variabel keunggulan bersaing yang dijelaskan oleh variabel promosi, market
orientation dan inovasi produk sedangkan 20.3% di pengaruhi oleh faktor
lain yang tidak di teliti.
4.6. Pembahasan
4.6.1. Pengaruh PromosiTerhadap Keunggulan bersaing
Hasil

pengujian

promosi

terhadap

keunggulan

bersaing

menunjukkan niali t hitung 6,883dengan nilai t tabel 1,660 dan nilai p
value (Sig.) 0,000 yang berada di bawah 0,05 (tingkat signifikansi) ini
berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel (6,883> 1,660) maka t hitung
di daerah ditolak (Ho), artinya hipotesis nihil (Ho) ditolak dan hipotesis
alternatif (Ha) diterima. Sehingga hipotesis pertama Ha diterima, bahwa
terdapat pengaruh positif yang signifikan antara promosi terhadap
keunggulan bersaing.Hal ini sesuai dengan penelitian Helena Sitorus
(2015) promosi berpengaruh positif signifikan terhadap keunggulan
bersaing.Dengan demikian semakin tinggi promosi yang diterima maka
akan semakin baik tingkat keunggulan bersaing.
Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis alternatif yang
menyatakan “terdapat pengaruh antara promosi terhadap keunggulan
bersaing”.Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa
memberikan pengaruh yang positif terhadap keunggulan bersaing.

promosi
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4.6.2. Pengaruh Market Orientation Terhadap Keunggulan bersaing
Hasil pengujian statistik market orientationterhadap keunggulan
bersaing menunjukkan niali t hitung 2,102 dengan nilai t tabel 1,660 dan
nilai p value (Sig.) 0,038 yang berada di bawah 0,05 (tingkat signifikansi)
ini berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel (2,102> 1,660) maka t
hitung di daerah ditolak (Ho), artinya hipotesis nihil (Ho) ditolak dan
hipotesis alternatif (Ha) diterima. Sehingga hipotesis pertama Ha diterima,
bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara market
orientationterhadap keunggulan bersaing.Dengan demikian semakin tinggi
Market Orientation yang diterima maka akan semakin baik tingkat
keunggulan bersaing.
Hal ini sesuai dengan Ni Ketut Pertiwi Satwika dan Ni Made
Wulandari Kusuma Dewi (2018) dalam penelitiannya Pengaruh orientasi
pasar serta inovasi terhadap keunggulan kompetitif dan kinerja bisnis
menunjukkan bahwa orientasi pasar berpengaruh signifikan terhadap
keunggulan bersaing serta Sensi Tribuana Dewi (2006) menjelaskan
bahwa bahwa orientasi pasar merupakan factoryang paling dominan
pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing.Hasil dari penelitian ini
mendukung hipotesis alternatif yang menyatakan “terdapat pengaruh
antara kualitas layanan terhadap keunggulan bersaing”.Hasil penelitian ini
memberikan bukti bahwa market orientationmemberikan pengaruh yang
positif terhadap keunggulan bersaing.
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4.6.3. Pengaruh Inovasi produk Terhadap Keunggulan bersaing
Hasil pengujian statistik inovasi produk terhadap keunggulan
bersaing menunjukkan niali t hitung 6,111dengan nilai t tabel 1,660 dan
nilai p value (Sig.) 0,000 yang berada di bawah 0,05 (tingkat signifikansi)
ini berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel (6,111> 1,660) maka t
hitung di daerah ditolak (Ho), artinya hipotesis nihil (Ho) ditolak dan
hipotesis alternatif (Ha) diterima. Sehingga hipotesis pertama Ha diterima,
bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara inovasi produk
terhadap keunggulan bersaing.Dengan demikian semakin tinggi inovasi
produkyang diterima maka akan semakin baik tingkat keunggulan
bersaing.
Hal ini sesuai dengan penelitian Dermawan sandro (2015) yang
menjelaskan bahwa inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keunggulan bersaing, Fuad Asshiddieqi, Mudiantono, (2012)
menjelaskan bahwa inovasi produk memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap keunggulan bersaing serta Dyah Putri Wulandari, (2017) juga
menjelaskan bahwa inovasi produk berpengaruh signifikan terhadap
keunggulan bersaing. Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis
alternatif yang menyatakan “terdapat pengaruh antara inovasi produk
terhadap keunggulan bersaing”.Hasil penelitian ini memberikan bukti
bahwa inovasi produk memberikan pengaruh yang positif terhadap
keunggulan bersaing.

