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ABSTRAK 

 

 Semakin maju teknologi dan sistem ekonomi di dunia 

menjadikan para pelaku ekonomi terutama pengusaha harus lebih 

kreatif dan inovatif, karena persaingan yang semakin ketat dan tinggi. 

Sehingga usaha seperti UMKM yang menjual produk sama dan berada 

di lokasi yang berdekatan menjadi ajang persaingan dalam menarik 

minat beli konsumen. Strategi inovasi merupakan salah satu cara yang 

dapat digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan kinerja 

operasionalnya dalam menumbuhkan kemajuan UMKM. Penelitian 

ini bertujuan menganalisis pengatuh strategi inovasi terhadap kinerja 

operasional UMKM di Gang Pemakaman Umum (PU) Kota Bandar 

Lampung. 

 Metode penelitian ini adalah kuantitatif  jenis Inferensial, data 

yang ada dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan dokumen 

analisis. Sampel penelitian berjumlah 30 orang dipilih dengan teknik 

total sampling. Analisa data dibantu aplikasi SmartPLS 3 model 

analisia PLS-SEM dengan tahap PLS Algoritm, dan Bootstrapping. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara 

empat dimensi strategi inovasi terhadap kinerja operasional UMKM, 

analisa Bootstrapping memperlihatkan pada hipotesis pertama 

orientasi kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

operasional UMKM, hal ini didasari penggunaan market model yang 

berbeda, selain itu juga inovasi lainnya memiliki pengaruh kuat, 

dimensi ini hanya sebagai pendorong dan motivasi. Hipotesis Kedua 

inovasi produk berpengaruh terhadap kinerja operasional UMKM, 

tentunya produk yang dihasilkan harus mampu memberikan manfaat 

dan kualitas yang baik. Hipotesis ketiga inovasi proses berpengaruh 

terhadap kinerja operasional UMKM, proses tonggak utama dari 

produksi yang dijalankan dengan memperhatikan alat, bahan serta 

teknologi produksi. Hipotesis keempat implementasi inovasi 

berpengaruh terhadap kinerja operasional UMKM, efektifitas 

pelaksanaan inovasi yang ada memerlukan perencanaan yang matang 

dan baik. Kesimpulan yang diperoleh adalah, strategi inovasi sangat 

penting bagi perusahaan untuk bersaing di era global dan juga 

meningkatkan kualitas dan manfaat dari prouk yang diproduksi, selain 

itu UMKM keripik pisang telah menjalankan strategi inovasi sesuai 

dengan etika bisnis islam yang berpegang pada nilai: perubahan, halal 

dan tidak berbahaya, manfaat baik, sungguh-sungguh dan tekun. 

 

Kata Kunci: Implementasi Inovasi, Inovasi Produk, Inovasi Proses, 

Kinerja Operasional 



 

 

ii 

ASTBRACT 

 
 The more advanced technology and economic systems in the 

world make economic actors, especially entrepreneurs, have to be more 
creative and innovative, due to increasingly fierce and high competition. 

So that businesses such as UMKM that sell the same product and are 
located in adjacent locations become a competitive arena in attracting 
consumer buying interest. The innovation strategy is one way that can be 

used by UMKM to improve their operational performance in growing the 
progress of UMKM. This study aims to analyze the influence of 
innovation strategy on the operational performance of UMKMin Gang 

Pemakaman Umum (PU) Bandar Lampung city. 
 This research method is quantitative inferential type, the existing 

data is collected through questionnaires, interviews, and document 
analysis. The research sample amounted to 30 people selected by total 
sampling technique. Data analysis was assisted by the SmartPLS 3 

application, the PLS-SEM analysis model with the PLS Algorithm, 
Blindfolding, and Bootstrapping stages. 
 The results show that there is an influence between the four 

dimensions of the innovation strategy on the operational performance of 
UMKM, Bootstrapping analysis shows that in the first hypothesis the 

leadership orientation has no effect on the operational performance of 
UMKM, this is based on the use of a different market model, besides that 
other innovations have a strong influence, the dimensions this is just a 

boost and motivation. The second hypothesis is that product innovation 
affects the operational performance of UMKM, of course the resulting 
product must be able to provide benefits and good quality. The third 

hypothesis is that process innovation affects the operational performance 
of UMKM, the main milestone process of production which is carried out 
by taking into account the tools, materials and production technology. 

The fourth hypothesis is that the implementation of innovation affects the 
operational performance of UMKM, the effectiveness of implementing 

existing innovations requires careful and good planning. The conclusion 
obtained is, the innovation strategy is very important for companies to 
compete in the global era and also improve the quality and benefits of the 

products produced, besides that the banana chips MSMEs have 
implemented an innovation strategy in accordance with Islamic business 
ethics that adhere to the values: change, halal and harmless, benevolent, 

earnest and persevering. 
 

Keywords: Implementation of Innovation, Product Innovation, 

Process Innovation, Operational Performance 
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MOTTO 

 

ى  َ ََل يَُغيُِّر َما بِقَۡىٍم َحتّه ا  ؕيَُغيُِّرۡوا َما بِاَۡنفُِسِهمۡ اِنَّ ّللّاه ًا ۡى  ُُ ُ بِقَۡىٍم 
ََ ّللّاه ا ََ ا  اَ ََ  َواِ

ََّ لَه     ۚفَََل َمَر

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu 

kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. 

Ar-Ra’d/13:11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas 

dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait 

dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak 

akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa 

istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.  

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran judul 

peneliti ini, maka diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dalam 

skripsi ini, dengan memberi arti pada beberapa kata yang terkandung 

didalam judul penelitian ini . penelitian yang akan dilakukan ini 

berjudul : “Pengaruh Strategi Inovasi  Terhadap Kinerja 

Operasional Dalam Perspektif Bisnis Syariah Pada Sentra 

Industri Keripik di gang Pemakaman Umum (PU)Kota Bandar 

Lampung” .  

Adapunbeberapa kata yang penulis perlu uraikan sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh adalah kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu 

benda atau seseorang yang ikut membentuk 

watak,kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh lebih 

condong kedalam sesuatu yang dapat membawa perubahan 

pada diri seseorang
1
 . 

2. Strategi Inovasi merupakan Strategi dapat dipahami sebagai 

suatu kegiatan perencanaan yang disusun 

secarakomprehensifdengancaramenentukanpetunjukdanpengar

ahanyangkritis terhadap pengalokasian sumber daya yang 

ada
2
.  

3. Kinerja Operasionalyang mengatakan bahwa pengukuran 

kinerja yang tepat sebaiknya diperoleh dari hasil penerapan 

                                                             
1Dapartemen  Pendidikan  Nasional , Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

(Jakarta: Gramedia 2011), . 104 
2Erlina Rufaidah and Kodri, Strategi Inovasi Dan Kreativitas Berwirausaha 

Era Revolusi 4.0 (Bandung: Alfabeta, 2020), 2–3. 
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operasi dan bisnis, yang ditunjukkan dengan kualitas, biaya, 

deliveri, fleksiblitas, inovasi dan merupakan indikator kinerja 

suatu perusahaan yang baik
3
. 

4. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat 

kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah 

wawasan dan pengetahuan seseorang agar dapt melihat segala 

sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas
4
.  

5. Bisnis yang artinya adalah usaha, perdagangan, usaha 

komersial . Bisnis juga berarti aktivitas guna meningkatkan 

nilai tambahan barang dan jasa 
5
 

6. Syariah adalah yang berarti perilaku yang terkait dengan 

nilai-nilai keimanan dan ketauhidan
6
. 

7. Industri merupakan satu manifestasi dari kerja keras, dan 

industri ialah cabanng ekonomi yang tingkat perkembangan 

produktivitasnya lebih cepat dari perkembangan tingkat 

produktivitas keseluruhan cabang ekonomi
7
 .  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu penelitian 

ilmiah dengan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah kegiatan 

ekonomi mengenai Pengaruh Strategi Inovasi Terhadap Kinerja 

Operasional Dalam Perspektif Bisnis Syariah Pada Sentra Industri 

Keripik Di Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Salah satu indikator untuk mengubah perubahan struktur 

ekonomi adalah distribusi kesempatan kerja menurut 

sektor.Pergeseran kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor 

industri merupakan gejala industrialisasi.Pembangunan perindustrian 

                                                             
3R. L. Daft, Era Baru Manajemen (Jakarta: Salemba Empat, 2010), 216. 
4 Dedi Supriyadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 

250.  
5 R Lukman Fauroni, Etika Bisnis Dalam Alquran, Pustaka Pesantren, 

Yogyakarta,2006,. 26 
6 Didin Hafidhuddin Dan Hendry Tanjung, Manajemen Syariah Dalam 

Praktik, Gema Insani, Jakarta, 2003 . 5 
7I. Abdurachmat and E Maryani, Geografi Ekonomi (Diklat Kuliah) 

(Bandung: Jurusan Pendidikan Geografi FPIPS IKIP, 1998), 27. 
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di Indonesia pada era otonomi daerah harus dapat menjawab segala 

globalisasi ekonomi dunia dan bisa menjalankan perkembangan 

perubahan sekitar.
8
Era globalisasi ekonomi disertai dengan 

perkembangan teknologi, yang memberikan kesan kepada persaingan 

hebat dikalangan pengusaha dan seterusnya mengakibatkan perubahan 

ekonomi dunia yang sangat pesat. Dalam penjualan produk ini harus 

menerima kenyataan akan perkembangan teknologi yang akan 

berdampak pada marginkeuntungan.
9
 

UMKM telah menjadi salah satu hal yang penting dalam 

perkembangan ekonomi nasional maupun daerah.Peluang yang 

dimiliki sektor UMKM terbilang sangat besar dan UMKMlebih 

mampu bertahan dari krisis ekonomi. UMKM kurang mendapatkan 

perhatian di Indonesia sebelum krisis pada tahun 1997 .Krisis 

ekonomi yang dialami Indonesia telah banyak meruntuhkan usaha, 

namun sebagian dari UMKM tetap bertahan, bahkan jumlah 

peningkatan sangat pesat.
10

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) 

memegang peran yang strategis dalam pertumbuhan 

perekonomian.Hal ini dilihat dari peran dan kedudukannya dalam 

kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja, 

berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan 

pemberdayaan masyarakat, penciptaan pasar baru dan sumber 

inovasi.Maka, sebagai UMKM peningkatan pada berbagai aspek 

dalam UMKM itu sendiri sangatlah penting salah satunya kinerja yang 

menjadi inti dari terciptanya produk-produk yang berkualitas. 

Setiap perusahaan, UMKM dan  lainnya memiliki tujuan yang 

ingin dicapai, dimana mereka perlu meningkatkan kualitas kinerja 

mereka agar tujuan itu dapat dicapai secara efektif. Seorang 

pengusaha harus memahami proses manajemen dalam membangun 

perusahaannya, hal ini dilakukan untuk menghindari mereka dari 

resiko yang akan merugikan mereka. Perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi adalah proses manajemen yang sangat 

                                                             
8 Er,A.C,Silvapalan Selvadurai,Ardieansyah, Asmadi, & Hamzah Jusoh, 

―Pembangunan Perindustrian dan Impak Terhadap Ekonomi Lokal di Dumai, Riau, 

Indonesia”, Jurnal of Social Sciences and Humanites, Universiti Kebangsaan 

Malaysia, Malaysia,2011 ,.302 
9Ibid. , 303 
10 Yusuf Hamali Ali, Pemahaman Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 112. 
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penting untuk dijalankan sebelum pengambilan keputusan. 

Usaha Mikro Kecil Menengah yang ingin maju perlu 

menjalankan manajemen pada kinerja yang ada, hal ini karena kinerja 

berperan penting dalam pencapaian tujuan UMKM. Salah satu kinerja 

yang menjadi inti dari perusahaan itu sendiri adalah kinerja 

operasional (operational performance) yang menjadi indikator dari 

kinerja yang baik
11

, dengan mengembangkan kemampuan yang efektif 

dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Bidang manajemen yang mengkhususkan pada bidang 

produksi baik jasa maupun barang dengan menggunakan alat-alat,
12

 

pemilihan, perancangan, pembaharuan, pengoperasian dan 

pengawasan pada sistem produksi adalah bagian dari kinerja 

operasional.
13

 

Operasional sendiri berhubungan dengan produksi dan 

distribusi, dimana produksi akan terwujud apabila alat, bahan dan 

sumber daya manusia dalam produksi sesuai proposisisnya. 

Sedangkan distribusi berhubungan diwujudkan dengan memadainya 

fasilitas transportasi dan teknologi.Penerapan kinerja operasional 

menurut Schroeder biasanya mengarah pada Lima sasaran untuk 

pengukuran yang tepat yaitu: biaya yang digunakan dan dibutuhkan 

dalam memproduksi, kualitas bahan serta hasi produksi, 

Dependability mengukur jumlah bahan dan alat yang digunakan dalam 

produksi, fleksibilitas alat ataupun hasil dari produksi mengikuti 

perubahan-perubahan yanga ada dan inovasi
14

. 

Keberhasilan inovasi tergantung pada penggunaan inovasi oleh 

seluruh anggota perusahaan  bukan pada individu saja, hal ini 

diungkap Tornatsky dan Fleicscher dalam Klein dan Sorra
15

. 

                                                             
11Akhmadrandy Ibrahim, ―Analisis Implementasi Manajemen Kualitas Dari 

Kinerja Operasional Pada Ekstraktif Di Sulawesi Utara,‖ Jurnal EMBA 4, no. 2 
(2016): 861. 

12Daft, Era Baru Manajemen, 216. 
13H. Handoko, Dasar-Dasar Manajemen Produksi (Yogyakarta: BPFE, 2010), 

8. 
14Roger G. Schroeder, John C. Anderson, and Gary Cleveland, ―The Content 

of Manufacturing Strategy: An Empirical Study,‖ Journal of Operations Management 

6, no. 3–4 (1986): 405–15, https://doi.org/10.1016/0272-6963(86)90013-6. 
15Katherine J. Klein and Joann Speer Sorra, ―The Challenge of Innovation 

Implementation,‖ Academy of Management Review 21, no. 4 (1996): 1057, 

https://doi.org/10.5465/AMR.1996.9704071863. 
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Selanjutnya Klein dan Sorra mengungkapkan bahwa kinerja 

perusahaan akan meningkat apabila implementasi inovasi efektif
16

. 

Maka sebagai UMKM perlu mengimplementasikan inovasi baik pada 

produk, proses ataupun kepemimpinan mereka, karena dasarnya 

kinerja pada UMKM terutama kinerja operasional akan dipengaruhi 

secara kuat oleh inovasi-inovasi yang di rencanakan oleh UMKM. 

Berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya 

mengungkapkan Inovasi produk menghasilkan kreasi dan pengenalan 

novel yang radikalproduk atau modifikasi yang sudah ada (Krubasik). 

Penelitianmenunjukkan bahwa inovasi produk bisa berisiko. Misalnya 

Gupta dan Wilemon menunjukkan bahwa definisi yang buruk dari 

persyaratan produk, pemahaman teknologikotor, kurangnya dukungan 

manajemen senior, kurangnya sumber daya, dan manajer proyek yang 

burukdapat menghambat upaya pengembangan produk. Penelitian 

Suhaeni  mengungkapkan bahwa pengusaha UKM harus memikirkan 

strategi terbaik untuk diterapkan agar usahanya mampu bertahan 

dalam bersaing. Anatan dan Ellitan mengungkapkan perekonomian 

saat ini lebih bergantung pada pengetahuan yang dikenal sebagai 

modal otak, sehingga SDM lebih sedikit melakukan pekerjaan fisik. 

Permasalahan di lapangan yang di peroleh oleh peneliti saat 

dilakukannya wawancara serta membagikan kuesioner/ angket pra 

penelitian yaitu: kinerja operasional kurang menjadi perhatian para 

pengusaha UMKM seperti kualitas bahan baku dan alat produksi, 

meski hal ini terlihat tidak terlalu penting, namun pada dasarnya 

kualitas adalah penilaian utama konsumen pada sebuah produk 

terutama keripik pisang yang terkadang warna keripik agak kehitam-

hitaman, rasa pada keripik sedikit pahit atau sepat. Pengusaha UMKM 

sudah pasti memperhatikan kualitas pisang yang akan mereka kelola, 

seperti jenis pisang yang renyah, menghasilkan warna yang keemasan, 

rasa gurih dan tidak sepat. Namun kualitas minyak serta alat-alat 

produksi yang mereka gunakan terkadang tidak diperhatikan, seperti 

minyak yang digunakan berakali-kali atau minyak yang sudah dipakai 

ditambah dengan minyak yang baru, hal ini tentu mempengaruhi 

kualitas produk. Hal ini memang dapat menghemat pada biaya namun 

                                                             
16Rita, ―Pengaruh Strategi Inovasi Terhadap Operasional Perusahaan 

Manufaktur,‖ Binus Business Review 1, no. 2 (2010): 477. 
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kualitas produk yang dihasilkan akan menurun. Pembuatan produk 

yang dilakukan dalam jumlah yang besar, dapat menyebabkan kualitas 

produk tidak terjaga baik pada kemasan ataupun keripik yang mudah 

rusak dan hancur, selain itu kualitas keripik akan semakin berkurang 

dengan lamanya keripik tidak laku terjual, tentu ini akan 

mengakibatkan pengusaha UMKM mengalami kerugian, terutama saat 

satu tahun belakangan ini ada wabah Covid-19 yang menyebabkan 

penurunan penjualan pada keripik pisang. 

Kesulitan yang sering dihadapi oleh pengusaha adalah memilih 

bahan baku yang berkualitas seperti jenis pisang yang terkadang baik 

namun rentan akan hama, pemilihan pisang tidak dapat dilakukan 

hanya dari Bandar Lampung tetapi juga dari daerah lainnya, masih ada 

UMKM yang menggunakan alat manual yang terbilang cukup sulit 

untuk perawatannya, biaya ataupun modal yang dimiliki oleh 

pengusaha masih ada yang meminjam pada sanak saudaranya bukan 

modal sendiri meskipun begitu menurut penelitian Ika Apriwiyanti 

pinjaman modal dan teknologi berpengaruh positif terhadap 

perkembangan UMKM, maka dalam penelitian ini peneliti ingin 

melihat dari segi kinerja operasional. Pencegahan pada resiko dan 

kerugian pada UMKM harus direncanakan dan diawasi secara berkala 

sesuai dengan sering berubah-ubahnya selera konsumen yang 

menyebabkan pengusaha UMKM terus memberikan inovasi-inovasi 

baru pada produk mereka. Kinerja operasional tentu akan meningkat 

dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan, sehingga pengusaha 

perlu melakukan penanganan yang lebih ketat dan terperinci. 

Dipilihnya keripik pisang sebagai objek yang akan diteliti pada 

penelitian ini dikarenakan usaha keripik pisang merupakan sektor 

industri yang menjadi andalan untuk oleh-oleh khas lampung. 

Dibutuhkan kinerja yang baik untuk menunjang UMKM yang ada 

didaerah sentral oleh-oleh tersebut terutama kinerja operasional yang 

menjadi  jantung berjalannya UMKM. Namun, masih ada kinerja 

operasional yang belum terealisasikan dengan baik sehingga tidak 

jarang menghambat produksi dan mengakibatkan tidak dapat bersaing 

dangan UMKM lain nya. Selain itu objek yang dipilih ini peneliti juga 

ingin mengetahui sebarapa jauh pelaku usaha mengetahui tentang 

pentingnya peningkatan kinerja operasional dengan mengembangkkan 

inovasi yang kreatif dan berpengaruh untuk usaha mereka. Jangan 
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sampai kinerja operasional yang menjadi inti dari terjalannya inovasi 

justru tidak meningkat dan menghambat kegiatan UMKM. 

Inovasi sendiri yaitu konsep dengan banyak dimensi yang mana 

terdiri dari empat dimensi
1718

. Konsep multi dimensi inovasi di atas 

akan menghasilkan pengukuran yang lebih baik dibandingkan dengan 

hanya pada satu dimensi saja 
19

. Empat dimensi inovasi terdiri dari 

orientasi kepemimpinan, inovasi ‗followership‘, sumber inovasi, dan 

tingkat investasi
20

.  

Strategi inovasi adalah  keberhasilan perusahaan dalam 

melakukan aktivitas inovasi untuk meningkatkan kinerja operasional 

perusahaan supaya dapat beroperasi lebih efektif dan efesien. 

Menghadapi perkembangan arus globalisasi seperti saat ini 

perusahaan diharuskan menerapkan strategi inovasi sebagai 

keunggulan bersaing perusahaan karena saat ini inovasi sudah 

dipandang sebagai alat keunggulan kompetitif industri untuk dapat 

berkompetisi dan bertahan melawan para pesaing.Pentingnya strategi 

inovasi untuk keunggulan bersaing perusahaan salah satunya banyak 

didorong oleh perubahan lingkungan industri yang pada saat ini 

berkembang dengat sangat pesat dan semakin tidak menentu ke 

depannya. Dengan hal iniakan mendorong perusahaan untuk 

menjadikan strategi inovasi sebagai alat keunggulan bersaing 

perusahaan untuk menghadapi persaingan industri pasar agar tidak 

tertinggaldengankompetitor.
21

 

Menurut Sudaryanto untuk bisa menjawab tantangan 

                                                             
17SHAKER A. ZAHRA and SIDHARTHA R. DAS, ―Innovation Strategy 

and Financial Performance in Manufacturing Companies: An Empirical Study,‖ 
Production and Operations Management 2, no. 1 (1993): 19, 

https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.1993.tb00036.x. 
18Abdul Haris Perwiranegara, ―Pengaruh Orientasi Kepemimpinan Pasar 

Dan Strategi Inovasi Terhadap Kinerja UKM ( Studi Pada UKM Kerajinan Bubut 
Kayu Kota Blitar ),‖ Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM), no. 66 (2015): 78. 

19K. Dickson A. Hadjimanolis, ―Inovation Strategies of SMEs in Cyprus, a 

Small Developing Country,‖ 2000, 63. 
20Tintin Suhaeni, ―Pengaruh Strategi Inovasi Terhadap Keunggulan 

Bersaing Di Industri Kreatif (Studi Kasus UMKM Bidang Kerajinan Tangan Di Kota 

Bandung),‖ Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi 4, no. 1 (2018): 61, 

https://doi.org/10.35697/jrbi.v4i1.992. 
21 Perwiranegara, Abdul Haris.2015. Pengaruh Orientasi Kepepimpinan 

Pasar Dan Strategi Inovasi Terhadap Kinerja UKM .Jurnal Aplikasi Manajemen, 

Vol 13, No.1. 
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kedepannya, 

UMKMharusmampumenghadapiarusglobalisasiagartetapdapat 

tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ada 

beberapa cara strategis yang bisa dilakukan untuk menjaga dan 

meningkatkan pertumbuhandan perkembangan UMKM diantaranya 

adalah meningkatkan penerapan inovasi kedalam produk yang 

ditawarkan, melakukan pelatihan pengembangan sumber daya 

manusia maupun penerapan teknologi dan memperluas area 

pemasaran yangbertujuan untuk menjangkau pasar potensial yang 

belum tersentuh. Menghadapi kondisi seperti ini pelaku bisnis 

diharuskan dapat mengembangkan bisnisnya dengan cara melakukan 

berbagai macam inovasi agar tetap bisa bertahan bersaing dengan para 

kompotitor yang kini semakin inovatif.
22

Solusi pemanfaatan teknologi 

ialah berbisnis dengan teknologi yang kita miliki, yang biasanya 

disebut dengan bisnis online yang saat ini sudah tidak asing lagi. 

Peluang yang positif yang sangat menarik dan bisa  tersebar di website 

di internet.
23

 

Strategi inovasi yang menjadi suatu potensi yang dapat 

dikembangkan oleh pengusaha terkadang memiliki beberapa kendala, 

sebagaimana berdasarkan pendapat Tom Merritt (Independent Tech 

Podcaster) begitupun pendapatan dari Geoff Mulgan dan David 

Albury, ada lima hambatan dalam melaksanakan inovasi, yaitu: 1) 

keamanan, dalam melaksanakan strategi inovasi hal yang pertama 

perlu dilakukan oleh seorang manajer adalah mengawasi dan 

mengevaluasi keamanan penggunaan alat produksi, proses pemasaran 

dan lainnya, namun kenyataan yang ada banyak standar keamanan 

yang tidak terjamin, seperti penggunaan alat-alat produksi yang sudah 

berkarat, bahan baku yang berbahaya seperti formalin; 2) waktu dan 

sumber daya terbatas, masalah yang sering terjadi dari strategi inovasi 

adalah waktu yang terbatas yang membuat inovasi yang dijalankan 

                                                             
22Sudaryanto. 2011. The Need for ICT-Education for Manager or 

Agribusinessman to Increasing Farm Income : Study of Factor Influences on 
Computer Adoption in East Java Farm Agribusiness. International Journal of 

Education and Development, JEDICT, Vol 7 No 1 
23 Agustin Dyah Utami, Ramadian Agus Triyono ―Pemanfataan Blackberry 

Sebagai Sarana Komunikasi Dan Penjualan Batik Online Dengan System Dropsip Di 
Batik Solo 85‖ Jurnal Speed Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi, Volume 3 

No.3(2011),.33 
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tidak efektif, sumber daya manusia yang menjadi tonggak dari inovasi 

menjadi suatu kendala apabila sumber daya manusia tidak kompeten 

sesuai dengan bidangnya; 3) anggaran terbatas dan tidak ada sama 

sekali, biaya adalah salah satu yang perlu dipertimbangkan, karena 

permasalahan yang berkaitan dengan biaya sering menjadi kendala 

dalam melaksanakan inovasi, karena anggaran yang terbatas akan 

menjadikan inovasi kurang efektif; 4) kurangnya keahlian, hal ini 

berhubungan dengan profesionalisme. Sebagai pegawai perlu memilih 

serta mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi dan 

keahlian yang dimiliki. Namun hal ini menjadi kendala yang cukup 

besar dilingkungan perusahaan karena terkadang pegawai yang 

melamar tidak sesuai dengan keahliannya; 5) penerimaan dan adopsi 

pengguna, respon dari konsumen terhadap inovai yang diciptakan 

terkadang kurang baik atau kurang merasakan manfaat dari produk 

yang inovasi yang kita ciptakan. Permasalahan dan kendala ini 

menjadi suatu hal yang perlu di perhatikan dan dipertimbangkan oleh 

manager dan pegawai dalam pelaksanaan inovasi agar terkendali dan 

efektif. 

Kota Bandar lampung mempunyai potensi yang besar dalam 

bidang pertanian.Salah satunya usaha kecil menengah hasil sektor 

pertanian yang memiliki prospek sangat potensial untuk 

dikembangkan dikota Bandar lampung adalah usaha pembuatan 

keripik pisang. Saat ini industry keripik pisang sudah menjadi industry 

yang membanggakan kota Bandar Lampung. 
24

 Industri usaha kecil 

seperti keripik pisang ini sering kali dipandang sebagai bagian yang 

terbelakang dari struktur ekonomi, bersifat tradisional, dan tidak 

memiliki potensi untuk menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. 

Pandangan seperti ini tidak sepenuhnya benar karena beberapa pihak 

beranggapan bahwa kombinasi yang tepat antara industry kecil, 

industry menengah, dan industry besar dapat melahirkan struktur 

ekonomi yang paling produktif . 

Sebagai kota yang mengandalkan sektor industri ada beberapa 

kawasan yang awalnya tumbuh dengan sendirinya, sebagai kawasan 

industry di Bandar Lampung selain kawasan Industry Lampung 

                                                             
24 https://www.antaranews.com/berita/791763/gang-pu-masih-menjadi-

lokasi-favorit-bagi-pemburu-keripik-pisang 
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(KalL) sebagai kawasan industry yang ditetapkan pemerintah, 

diantaranya yakni: kawasan industry dijalan soekarno-hatta, 

baypass,jalan yos sudarso, panjang,srengseng dan sepanjang jalan 

Sumatra . tidak hanya focus pada bidang perkebunan salah satu 

program pemerintah adalah menyaring para pengusaha mikro dan 

kecil dalam membantu meningkatkan kreativitas, pembinaan terhadap 

pengusaha kecil / ekonomi lemah diberikan dalam bentuk bantuan 

modal kerja, pelatihan dan keterampilan, manajemen usaha serta 

dalam bentuk kepedulian lingkungan.
25

Usaha keripik salah satunya, 

yang terletak dijalan Zainal Abidin Pagar Alam kelurahan segala 

mider Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. 

 

Tabel 1.1 

Data UMKM Kota Bandar LampungTahun 2020 
 

 

No. 

 

 

Kecamatan 

Usaha mikro 

(0 s/d 

Rp.50.000.000 

Usaha Kecil 

(> Rp. 50.000 

.000 s/d Rp. 

500.000.000) 

Usaha menengah 

(> Rp.500.000.000 

s/d Rp. 

10.000.000.000) 

 

Jumlah 

UMKM  

(Unit) 

1. Tanjung Karang 

Pusat 

1.760 890 342 2.992 

2. Tanjung Karang 

Timur  

1.199 709 245 2.153 

3. Tanjung Karang 

Barat 

994 776 238 2.008 

4. Kedaton  1.172 863 309 2.317 

5. Rajabasa  1.369 714 270 2.358 

6. Tanjung Senang 1.186 784 325 2.295 

7. Sukarame  1.418 912 267 2.597 

8. Sukabumi  1.180 672 315 2.167 

9. Panjang  1.191 917 268 2.376 

10. Teluk Betung 

Selatan 

1.309 795 236 2.340 

11. Teluk Betung Barat 1.316 653 220 2.189 

12. Teluk Betung Utara 1.166 635 291 2.092 

13. Kemiling  1.670 846 232 2.746 

14 Teluk Betung Timur 1.098 788 301 2.187 

15. Enggal  1.249 942 237 2.428 

16. Bumi Waras 1.224 678 270 2.172 

17. Way Halim 1.162 682 266 2.110 

18. Kedamaian 1.209 729 284 2.222 

19. Labuhan Ratu 1.351 828 257 2.436 

20. Langkapura  1.162 719 261 2.142 

 Jumlah  25.385 15.505 5.434 46.324 

 Jumlah usaha mikro 

Dan kecil  

40.890   46.324 

 

                                                             
25 Ardansyah dan Olivia, profitabilitas usaha sentral keripik pisang, jurnal 

dinamika manajemen vol.3.No.2 2012  
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Penelitian sebelumnya tentang ―Faktor-faktor yang 

Berpengaruh pada Kinerja UMKM di Kota Tegal‖ karya Farida
26

, 

Sunandar dan Aryanto yang memberikan sarannya untuk melakukan 

penelitian pada UMKM di daerah lainnya karena hasil penelitian tidak 

dapat digeneralisasikan yang disebabkan oleh perbedaan produk serta 

karakteristik UMKM. Penelitian yang dilakukan tidak 

memperlihatkan secara jelas pengaruh dan hubungan antara variabel 

bebas, sehingga diperlukan penelitian secara khusus dan mendalam. 

Baik dari segi strategi maupun produk yang dihasilkan. Maka peneliti 

mengambil strategi inovasi yang mana dapat meningkatkan nilai jual 

serta kualitas dari produk itu sendiri serta memfokuskan pada kinerja 

operasional. Penelitian lainnya yaitu ―Pengaruh Strategi Inovasi 

terhadap Kinerja Operasional Industri Batik di Yogyakarta‖ karya 

Utami
27

, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara langsung dan 

tidak langsung strategi inovasi berpengaruh terhadap kinerja 

operasional, tingkat investasi dipengaruhi secara signifikan oleh 

inovasi produk, sumber internal dan implementasi inovasi. Sedangkan 

inovasi proses dan sumber eksternal tidak mempengaruhi secara 

signifikan terhadap investasi. Penelitian ini hanya melihat pengaruh 

dimensi strategi inovasi terhadap kinerja operasional dan tidak melihat 

lama perusahaan menerapkan strategi inovasi tersebut, selain itu 

penelitian ini juga menghubungkan inovasi dengan investasi yang 

tidak termasuk dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti. Tipe 

inovasi harus diteliti untuk melihat pengaruhnya pada kinerja 

operasional.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rita dengan judul ―Pengaruh 

Strategi Inovasi Terhadap Kinerja Operasional Perusahaan 

Manufaktur”28
, dengan hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh 

positif dan signifikan strategi inovasi terhadap kinerja operasional 

perusahaan secara keseluruhan. Setiap usaha memerlukan berbagai 

inovasi agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memenuhi 

                                                             
26Ida Farida, Sunandar, and Aryanto, ―Faktor-Faktor Yang Berpengaruh 

Terhadap Kinerja UMKM Di Kota Tegal,‖ Jurnal Monex 8, no. 2 (2019): 79–82. 
27Yekti Utami, ―PENGARUH STRATEGI INOVASI TERHADAP KINERJA 

OPERASIONAL INDUSTRI BATIK DI YOGYAKARTA,‖ n.d. 
28Rita, ―Pengaruh Strategi Inovasi Terhadap Operasional Perusahaan 

Manufaktur.‖ 
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strategi inovasi (orientasi kepemimpinan, inovasi produk, inovasi 

proses, dan implementasi inovasi). Dimana setiap dimensi dari strategi 

inovasi memeiliki peran dan fungsi masing-masing dalam 

meningkatkan kinerja operasional peruahaan. Rita memberikan saran 

untuk melakukan penelitian mendalam seperti meneliti pada bidang 

jasa atau perusahaan lainnya, lokasi penelitian di Sulawesi sehingga 

tidak generalisasi ke daerah lainnya, pengumpulan data akan jauh 

lebih baik jika di dukung wawancara
29

. Maka peneliti menutup gap 

yang diperoleh dengan menggunakan variabel yang disarankan yaitu 

Strategi Inovasi dengan dimensi orientasi kepemimpinan, inovasi 

produk, inovasi proses, dan implementasi inovasi dengan objek yang 

diteliti UMKM keripik pisang. 

Sehingga peneliti tertarik mengambil permasalahan yang sama 

di Bandar Lampung dengan objek penelitian UMKM Keripik Pisang, 

hal ini karena keripik pisang termasuk jenis makanan ringan yang 

banyak diminati masyarakat dan salah satuicon dari daerah Lampung. 

Banyak UMKM di Bandar Lampung yang mengolah keripik pisang 

dengan berbagai rasa yang memperlihatkan bahwa UMKM telah 

menjalankan strategi inovasi, tentu hal ini akan memberikan atau 

menekan pengusaha UMKM meningkatkan kinerja operasionalnya.  

Kinerja operasional akan ditantang dalam hal inovasi pada 

produk yang di produksi, apakah dengan adanya inovasi produk yang 

berbeda dengan produk sebelumnya mempengaruhi kinerja 

operasional terutama pada sasaran biaya dan kualitas. Penelitian ini 

menjadikan produk keripik pisang sebagai objeknya, sehingga dengan 

adanya inovasi pada produk apakah kualitas produk akan tetap sama, 

lebih baik atau justru buruk, lalu apakah bahan dan alat produksi yang 

digunakan berkualitas. Kemudian bagaimana dengan biaya produksi 

apakah meningkat dan bagaimana UMKM memanajemen pembiayaan 

yang dipastikan meningkat. Inovasi sendiri merupakan sebuah strategi 

yang dapat digunakan oleh UMKM untuk meningkatkan kualitas 

UMKM serta mengikuti tren dan minat masyarakat yang selalu 

berubah-ubah.  

Potensi yang besar pada UMKM yang ada di Bandar Lampung 

tepatnya di Gang PU sebagai sentra penghasil keripik yang paling 

                                                             
29Ibid., 484. 
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besar di Bandar lampung dengan jumlah lebih dari 30 UMKM, tetapi 

ditengah kemajuan teknologi seperti pada saat ini masih banyak 

umkm yang belum menerapkan strategi inovasi pada usahanya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti strategi 

inovasi yang diterapkan oleh UMKM di gang PU belum diterapkan 

secara maksimal, selain itu kinerja operasional yang dimiliki atau 

diterapkan oleh UMKM masih mengalami kekurangan dan ketidak 

seimbangan antara inovasi yang dilakukan dengan kinerja operasional 

yang ada.Pembangunan sentra industri keripik bertujuan untuk tempat 

wisata kuliner dan sebagai kawasan kumpulan industri rumah tangga 

yang mengolah dan memasarkan keripik yang menjadi unggulan kota 

Bandar Lampung .Pada awalnya berdirinya sentra industri keripik ini 

terdiri 16 pengusaha dan hingga saat ini jumlahnya mencapai 30 

pengusaha.
30

 

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwayang membangun 

ekonomi islam ialah ekonomi islam yang menghargai nilai harta 

benda maupun kedudukannya dalam kehidupan. Harta adalah sarana 

untuk memenuhi kebutuhan dan membantu memenuhi kewajiban, 

seperti sedekah, haji,dan jihad serta memakmurkan bumi.
31

Islam 

mengajarkan kita untuk berusaha dan harus bekerja.Islam 

memperingatkan kita dari putus asa dan dijauhkan dari rasa malas. 

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Mulk ayat 15 : 
 

ًْ َمَناِكِبَها  ُهَو الَِّذْي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َذلُْوْلا َفاْمُشْوا فِ
ُشْورُ  ِه النُّ ٌْ ْزقِه ٖۗ َوِاَل  َوُكلُْوا ِمْن رِّ

Artinya: “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah 

dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah 

sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu 

(kembali setelah) dibangkitkan”32 

Ayat diatas jelas mejelaskan bahwa Allah SWT memberikan 

kemudahan bagi setiap manusia untuk mencari rezeki. Allah SWT 

juga berfirman dalam Q.S Ar Ra‘d ayat 11 : 

                                                             
30 Ardansyah dan Olivia Tjioener, ―Profitabilitas Usaha Sentra Keripik 

Pisang‖, Jurnal Dinamika Manajemen (JDM) Vol. 3 No. 2, 2012, .36 
31 Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung : 

Pustaka Setia, 2003),.67 
32 Al-Mulk Ayat (67) : 15 
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َ ََل يَُغيُِّر َيب  ٌه ٱَّلله ِ ۗ إِ ٍْ أَْيِر ٱَّلله ٍْ َخْهفِهِۦ يَْحفَظُىََهُۥ ِي ٍِ يََدْيِه َوِي ٍۢ بَْي نَهُۥ ُيَعقِّبَ  ٌج يِّ

ُ بِقَْىٍو ُسٓىًءا فَََل َيَرده نَهُۥ ۚ َوَيب  ً  يَُغيُِّرو۟ا َيب بِأََفُِسِهْى ۗ َوإَِذٓا أََراَد ٱَّلله بِقَْىٍو َحخه

ٍ ُدوَِهِۦ ِيٍ َوالٍ   نَهُى يِّ
 

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya mereka 

menjaganya atas perintah allah. Sesungguhnya allah tidak 

merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada 

yang dapat menolaknnya, dan sesekali tak ada pelindung bagi 

mereka selain dia”.
33

 

 

Islam tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi 

kaya.Dalam sebuah hadist Rasullulah SAW bersabda, “Setiap muslim 

harus berusaha sekuat tenaga agar   keluar   dari   kemiskinan   dan    

semakin    jauh    dari    kekufuran” (HR. At-Thabrani).Dari kedua 

ayat Al-qur‘an dan sebuah hadist diatas dapat disimpulkan bahwa 

orang Islam harus kaya, dan dapat memanfaatkan harta kekayaan 

tersebut dijalan yang mulia.Kekayaan bukan milik hak sendiri, 

melainkan kekayaan itu ada hak orang laindidalamnya. 

Dalam berbagai literatur islam, tidak ada satupun ayat atau 

hadist yang melarang umatnya menjadi kaya. Dalam hal ini Sentra 

Industri Keripik Bandar Lampung memerlukan adanya perubahan 

dalam memasarkan produknya, agar produk yang mereka jual bisa 

mengalami peningkatan nilai produksi.Seiring dengan perkembangan 

jaman, pengguna internet di seluruh dunia kian makin bertambah, 

pemasaran dengan menggunakan strategi inovasidiharapkan dapat 

membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya. Maka 

dari itu berdasarkan pengamatan dilapangan penulis tertarik untuk 

menarik judul penelitian “Pengaruh Strategi Inovasi  terhadap 

Kinerja Operasional dalam Perspektif Bisnis Syariah pada Sentra 

Insustri Keripik Pisang di Gang Pemakaman Umum (PU) 

KotaBandar Lampung”.  

 

 

                                                             
33 Ar Ra‘d Ayat (13) : 11 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Dalam kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, 

banyak perusahaan melakukan berbagai macam inovasi 

sehingga dapat menarik perhatian konsumen dan terbentuknya 

citra produk yang baik, serta mempengaruhi konsumen untuk 

mengkomsumsi atau menggunakan produknya.Penggunaan 

strategi dan promosi yang tepat mampu membuat bisnis pada 

keripik ini banyak dikenal oleh masyarakat.Berdasarkan uraian 

latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Kurang efektif menerapkan strategi inovasi pada bisnis 

yang dijalankan; 

b. Keahlian para pengusaha dalam mengelola bahan baku 

yang tersedia sehigga masih banyak pengusaha di gang 

PU yang hanya menjual produk keripik tanpa mengelola 

bahan bakunya; 

c. Kelemahan kinerja operasional dalam pelaksanaan dan 

penerapan strategi inovasi. 

 

2. Batasan Masalah 

Agar pembahasan penelitian dapat berfokus pada 

permasalahan, maka disajikan batasan penelitian sebagai 

berikut : 

a. Objek yang dijadikan penelitian adalah perusahaan pada 

keripik pisang digang PU; 

b. Penelitian berfokus pada pengaruh strategi inovasi 

terhadap kinerja operasional dalam sentra industri 

keripikpisang  di Bandar Lampung; 

c. Pembahasan dan hasil penelitian hanya berlaku di sentra 

industry  dijalan Z.A Pagar Alam Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yaitu mengenai 

pentingnya strategi inovasi dan pengaruhnya pada kinerja perusahaan, 

maka penulis mencoba mengangkat permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah dimensi orientasi kepemimpinan berpengaruh terhadap 



 

 

 
 

16 

kinerja operasional pada sentra industri keripik pisang di gang 

PU Bandar Lampung? 

2. Apakah inovasiproduk berpengaruh terhadap  kinerja 

operasional pada sentra industri keripik pisang di gang PU 

Bandar Lampung? 

3. Apakah inovasi proses berpengaruh terhadap  kinerja 

operasional pada sentra industri keripik pisang di gang PU 

Bandar Lampung? 

4. Apakah implementasi inovasi berpengaruh terhadap  kinerja 

operasional pada sentra industri keripik pisang di gang PU 

Bandar Lampung? 

5. Apakah strategi Inovasi berpengaruh terhadap  kinerja 

operasional pada sentra industri keripik pisang di gang PU 

Bandar Lampung dalam perspektif bisnis syariah? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh orientasi kepemimpinan terhadap 

kinerja operasional pada sentra industri keripik pisang di gang 

PU Bandar Lampung; 

2. Untuk mengetahui pengaruh inovasi produk terhadap kinerja 

operasional pada sentra industri keripik pisang di gang PU 

Bandar Lampung; 

3. Untuk mengetahui pengaruh inovasi proses terhadap kinerja 

operasional pada sentra industri keripik pisang di gang PU 

Bandar Lampung; 

4. Untuk mengetahui pengaruh implementasi inovasi terhadap 

kinerja operasional pada sentra industri keripik pisang di gang 

PU Bandar Lampung; 

5. Untuk mengetahui pengaruh strategi inovasi terhadap kinerja 

operasional pada sentra industri keripik pisang di gang PU 

Bandar Lampung dalam perspektif bisnis syariah. 
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F. Manfaat Penelitian  

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang 

dapat dirasakan atau diterapkan setelah diterapkan setelah 

terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian mengenai pengaruh strategi inovasi terhadap 

kinerja operasional dalam perspektif bisnis syariah pada sentra 

industri keripik di Bandar lampung khususnya pada perilaku 

konsumen diharapkan dapat berguna bagi penelitian – 

penelitian dengan tema yang sama atau relevan sehingga dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan manajemen bisnis 

syariah.  

2. Manfaat Secara Praktis  

a. Bagi Penulis 

Melalui penelitian ini, penelitian dapat 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama menempuh 

studi manajemen bisnis syariah kedalam karya nyata. 

Selain itu peneliti dapat mengetahui permasalahan  dalam 

perilaku konsumen yang ada di manajemen bisnis syariah 

khususnya dibidang manajemen strategi.  

b. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru 

mengenal manajemen pemasaran khususnya dalam 

perilaku konsumen serta dapat memahami lebih jelas 

perkembangan ekonomi Islam yang  ada di Indonesia.  

c. Manajemen Bisnis Syariah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan atau referensi kepada manajemen bisnis syariah 

pada umumnya untuk meningkatkan pengetahuan 

manajemen pemasaran pada bidang perilaku konsumen. 

d. Bagi objek penelitian  

Diharapkan dapat membantu perusahaan untuk 

digunakan sebagai bahan perbandingan, pertimbangan dan 

menentukan langkah-langkah selanjutkan, sehingga 

diharapkan dapat lebih meningkatkan penjualan di masa 

yang akan datang.  
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G. Kajian Penelitian Terdahulu  yang Relevan 

Beberapa penelitian dalam topik strategi inovasi dan kinerja 

perusahaan telah dilakukan sebelumnya.Sedangkan penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh strategi inovasi 

terhadap kinerja operasional dalam perspektif bisnis syariah pada 

sentra industry keripik di Bandar Lampung. Penelitian-penelitian 

sebelumnya yang memfokuskan pada strategi inovasi maupun kinerja 

perusahaan yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan 

hipotesi penelitian ini adalah: 

 

1. Abdul Haris Perwiranegara dengan judul Pengaruh Orientasi 

Kepemimpinan Pasar Strategi Inovasi terhadap Kinerja UMKM 

(Studi pada UMKM Kerajinan Bubut Kayu Kota Blitar).  

Hasil dari penelitian ini diperolah bahwa orientasi 

kepemimpinan pasar secara langsung memengaruhi UMKM 

pada proses inovasi, inovasi produk, dan inovasi organisasi. 

Proses inovasi dan inovasi produk mempunyai pengaruh 

langsung pada performasi UMKM. Hanya inovasi organisasi 

yang tidak punya pengaruh langsung pada performasi UMKM. 

Selanjutnya,pengaruh orientasi kepemimpinan pasar tidak 

mempunyai pengaruh langsung pada performansi UMKM tetapi 

berpengaruh secara tidak langsung pada performansi organisasi 

melalui inovasi proses dan inovasi produk.  

Persamaan:variabel strategi inovasi, UMKM melihat pengaruh 

(konsep sebab-akibat) 

Perbedaan:jenis UMKM dalam skripsi ini mengambil UMKM 

keripik pisang, jumlah sample, variabel orientasi kepemimpinan 

(variabel skripsi ini kinerja operasional). 

 

2. Ocky Rosa Permana Putra dengan judul Analisis Strategi 

Inovasi dan Kinerja Operasional pada UMKM Gerabah di 

Dusun Kasongan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan 

Kabupaten Bantul.  

Hasil penelitian ini adalah bahwa variabel strategi inovasi yang 

terdiri dari orientasi kepemimpinan, inovasi produk, sumber 

inovasi internal, sumber inovasi eksternal, dan investasi secara 

serentak berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional 
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pada UMKM gerabah di Dusun Kasongan, Kelurahan 

Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. 

Sedangkan dalam analisis parsial menunjukkan hanya orientasi 

kepemimpinan, inovasi produk, dan investasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja operasional.Penelitian ini 

menunjukkan bahwa orientasi kepemimpinan, inovasi produk, 

sumber inovasi internal, sumber inovasi eksternal, dan investasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja operasional.Oleh 

karena itu perusahaan dapat meningkatkan strategi inovasi agar 

dapat meningkatkan kinerja operasional. 

Persamaan:variabel strategi inovasi dan kinerja operasional, 

UMKM, analisis regresi berganda. 

Perbedaan:oreintasi kepemimpinan tidak dipaparkan dalam 

skripsi ini, jenis UMKM pada penelitian Ocky adalah UMKM 

gabah, jumlah sample, sumber inovasi internal dan ekstrenal 

tidak dibahas dalam skripsi ini. 

 

3. Lena Ellitan melakukan penelitian dengan judul Strategi Inovasi 

dan Kinerja Perusahaan Manufaktur Di Indonesia: Pendekatan 

Model Simultan dan Model Sekuensial (Staf Pengajar Fakultas 

Ekonomi Universitas Widya Mandala Surabaya)  

Hasil analisis terlihat bahwa hubungan positif/searah antara 

keenam strategi inovasi dengan kinerja, kecuali hubungan 

antara penggunaan sumber investasi eksternal dengan gross 

profit margin  

Persamaan:variabel strategi inovasi, model penelitian 

simultan, analisis regresi berganda. 

Perbedaan:variebel kinerja pada penelitian Lena adalah kinerja 

keuangan, skripsi ini mencari pengaruh (konsep sebab-akibat) 

sedangkan penelitian Lena melihat hubungan, penelitian lena 

dilakukan di perusahaan manufaktur. 

 

4. Mohamad Soleh melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan 

(Studi Kasus: UMKM Manufaktur di Kota Semarang) dengan 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh antar variabel guna 

menjawab pertanyaan permasalahan bagaimana staregi inovasi 
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usaha kecil menengah (UKM) di Kota Semarang yang akan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini memberikan 

implikasi teoritis serta implikasi manajerial mengenai langkah 

yang harus diambil oleh usaha kecil menengah untuk 

meningkatkan kinerja perusahaannya melalui orientasi 

kepemimpinan, strategi inovasi dan tingkat investasi. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh UKM manufaktur yang ada 

di Kota Semarang. Dari 200 kuesioner ternyata hanya 119 

UKM yang dijadikan sebagai objek penelitian, karena sebanyak 

31 UKM ternyata tidak dapat ditemui pada saat pengumpulan 

data sebanyak 50 UMKM tidak mengembalikan kuesioner yang 

diberikan. Hasil analisis terlihat bahwa kelima hipotesis 

diterima. Orientasi kepemimpinan terbukti berpengaruh positif 

terhadap strategi investasi, dan berpengaruh langsung pada 

tingkat investasi dan kinerja perusahaan. Straegi inovasi 

terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat investasi dan 

tingkat investasi berpengaruh positif terhadap 

kinerjaperusahaan. 

Persamaan:variabel strategi inovasi dan kinerja, penelitian 

kuantitatif dengan melihat pengaruh (konsep sebab-akibat) 

Perbedaan:variabel kinerja pada penelitian Saleh kinerja 

perusahaan melalui oreantasi kepemimpinan dan tingkat 

investasi, UMKM berjenis manufaktur. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sebelum paparan mengenai penelitian ini dilakukan lebih lanjut, 

pada bagian ini peneliti akan memaparkan sistematika penulisan yang 

dilakukan oleh peneliti agar para pembaca mengetahui secara jelas 

mengapa karya ilmiah Skripsi ini di tulis. 

BAB I, disusun untuk memamparkan permasalahan-

permasalahan yang ada di lapangan dengan mengidentifikasi masalah 

yang ada, pada bab ini juga peneliti menyampaikan tujuan dari 

penelitian ini dilakukan; 

BAB II, landasan teori yang telah di analisis dan dikutif oleh 

peneliti dipaparkan secara detail dalam bab ini agar pembaca 

mengetahui pengetahuan umum mengenai variabel-variabel yang 

diambil pada penelitian ini; 
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BAB III, pemaparan secara rinci metode penelitian yang 

dilakukan, agar penelitian ini dapat dilihat arah dan tujuannya, 

sehingga para pembaca mengetahui alur dan prosedur penelitian yang 

dilalui oleh peneliti; 

BAB IV, menguraikan dan berisi tentang hasil peneliia, temuan 

penelitian, pembahasan dan analisis hasil penelitian melalui berbagai 

interpretasi baik pribadi, penelitian terdahulu maupun teori yang telah 

ada; 

BAB V, bagian terakhir dari penelitian ini adalah simpulan dan 

rekomendasi dari penelitian yang telah dilakukan merujuk pada 

rumusan dan tujuan penelitian yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Manajemen Strategi 

Manajemen berasal dari kata ―to manage‖ yang artinya 

mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur 

berdasarkanurutan dan fungsi-fungsi manajemen itu. Menurut 

kristiawan manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur, 

mengendalikan menkomunikasikan dan memanfaatkan semua sumber 

yang ada dalam organisasi dengan memanfaatkan fungsi manajemen 

untum mencapai tujuan.
34

 

Wilson menyatakan manajemen adalah rangkaian aktivitas- 

aktivitas yang dikerjakan oleh anggota-anggota organisasi untuk 

mencapai tujuannya.Selanjutnya menurut Koontz, menyatakan bahwa 

manajemen adalah seni yang paling produktif selalu didasarkan pada 

pemahaman terhadap ilmu mendasarinya.Namun ruang lingkup 

manajemen tidak terbatas hanya pada leader.Karena kepemimpinan 

hanyalah bagian dari manajemen.Sebagaimana yang telah disebutkan 

bahwa manajemen itu adalah seni dalam mengelola.Sebuah seni 

tentunya tidak hanya menggunakan satu metode semata. 

Metode yang digunakan haruslah banyak untuk kemudian 

menjadikannya sebagai seni yang bernilai tinggi.Begitu pula dengan 

manajemen.Untuk menata sebuah sistem harus memiliki manajemen 

yang baik dan hadal agar sistem tersebut bisa berjalan sebagaimana 

mestinya. Terry menyatakan bahwa manajemen bahwa manajemen 

merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: 

perencanaan, pengorganisasian, menggerakan dan pengawasan yang 

dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang 

telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta 

sumber- sumber lain.
35

 Frederick Taylor (teori manajemen ilmiah)  

menekankan bahwa perlu menyederhanakan tugas dapat 

                                                             
34Husain dan Happy Fitria, 2019. ―Manajemen Kepemimpinan Pada 

Lembaga Pendidikan Islam‖ Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Suvervisi 

Pendidikan Vol. No.1,43. 
35 Ibrahim Akhmadrandy, ―Analisis Implementasi Manajemen Kualitas dari 

Kinerja Operasional Pada Industry Ekstraktifdisulaesi Utara‖, Jurnal Emba, 

Volume.4, No.2,(2016),861 
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meningkatkan produktivitas. Setiap perusahaan memiliki tujuan yang 

igin dicapai, untuk mencapainya menggunakan alat yang disebut 

manajemen. Proses untuk mencapai tujuan kemudian dituangkan 

menjadi fungsi manajemen. Adapun fungsi yang terdapat dalam 

manajemen.
36

 Sebagai berikut : 

1. Planning 

Proses ini menentukan tentang apa yang harus dilakukan, 

kapan dikerjakan atau dimulai, bagaimana melakukannya, 

dengan hal apa hal itu dilaksanakan dan siapa yang akan 

melakukan pekerjaan tersebut. proses tersebut pada akhirnya 

akan menghasilkan suatu rencana. 

2. Organizing 

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan berbagai 

pekerjaan atau kegiatan dalam unit-unit. Tujuannya adalah 

supaya tetata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin 

dalam bidangnya masing- masing.hasil dari pengorganisasian 

ini adalah terbentuknya struktur organisasi sesuai dengan 

rencana yang telah disusun. 

3. Actuating 

Menggerakan atau atau melaksanakan adalah proses 

untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi 

para pimpinan atau manajer harus menggerakkan bawahannya 

(karyawan) untuk mengerjakan perkerjaan yang telah 

ditentukan dengan cara memimpin, memberi perintah, dan 

member motivasi.  

4. Controlling  

Pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai 

pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jika 

dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera 

dikendalikam sesiau dengan rencana yang disusun. Dengan 

adanya pengendalian diharapkan tujuan dapat dicapai sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian pemasaran, 

maka penulis menyimpulkan pemasaran adalah sesuatu hal yang 

                                                             
36 Kasmir, kewirausahaan edisi revisi (depok: rajawali pers, 2019).,64 
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penting yang merukan sebuha prinsip yang harus dimiliki setiap 

organisasi yang melibatkan sumber daya manusianya untuk 

menjalankan fungsi manajemen sebagai upaya pencapaian tujuan. 

Manajemen dalam islam sebuah kegiatan mengolah rencana, 

organisir dan kendali untuk membangun keputusan melalui 

keterlibatan sumber daya yang ada dalm mencapai maqashid al-

syariah, lebih tepatnya manajemen islam adalah proses perencanaan 

yang sesuai syarat dan ketentuan islam yang sudah di atur, dimana 

segala perbuatan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, 

sebagaimana alasan diciftakannya manusia di muka bumi ini.
37

 Qur‘an 

Surah Az-Zariyat ayat 56 

ْعُبُدْونِ  ٌَ  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْْلِْنَس ِاْلَّ لِ

Artinya:Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar 

mereka beribadah kepada-Ku. 
 

Ayat di atas telah menjelaskan pada kita secara jelas bahwa 

Allah menciftakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, 

sehingga segala sesuatu yang kita lakukan tidak merugikan diri kita, 

begitu pula dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sebagai umat islam 

segala bentuk kegiatan ekonomi dan bisnis harus disesuaikan dengan 

syariat dan rukun-rukunnya yang ada dalam islam. Kata Manajemen 

dalam Al-Qur‘an (Al-tadbir) yang berarti pengaturan, hal ini telah ada 

di dalam Qur‘an Surah As-Sajadah ayat 5 

 ٗٓ ْوٍم َكاَن ِمْقَداُره  ٌَ  ًْ ِه فِ ٌْ ْعُرُج ِاَل ٌَ َمۤاِء ِاَلى اْْلَْرِض ُثمَّ  ُر اْْلَْمَر ِمَن السَّ َدبِّ ٌُ

ْونَ  ا َتُعدُّ مَّ  اَْلَف َسَنٍة مِّ
Artinya: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian 

(urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya 

(lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu. 

 

Manajemen bertujuan untuk menjadikan manusia lebih amanah 

dan berkarakter dalam kehidupannya di dunia, maka penting bagi 

manusia untuk dapat memanajemen segala kegiatannya dalam dunia. 

Sebagaimana Allah telah menjelaskan bahwa ia telah mengatur segala 

                                                             
37

Muhammad Ma‘ruf Abdullah, Manajamen Berbasis Syariah (Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, 2012), h.vii. 
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urusan dari langit hingga bumi, maka manusia pun begitu harus 

mengatur segala kehidupannya untuk di dunia dan di akhirat. 

1. Pengertian Manajemen Strategi 

Manajemen strategi ini merupakan suatu proses dimana 

manajemen puncak (top management) menentukan arah jangka 

panjanng dan kinerja atau prestasi organisasi melalui formulasi 

yang cermat, implementasi yang tepat, dan evaluasi yang terus 

menerus atas strategi yang telah ditetapkan. Menurut Hunger 

dan Wheleen manajemen strategi merupakan serangkaian 

keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang.
38

 

Menurut Muhammad manajemen strategi dapat diartikan 

sebagai usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan 

perushaan untuk mengeksploitasikan peluang bisnis yang 

muncul untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan 

sesuai dengan misi yang telah ditentukan.
39

Jadi kesimpulan nya 

manajemen strategi adalah kumpulan tindakan yang dilakukan 

oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan 

strategi yang ada. 

2. Manajemen Strategi Menurut Islam 

a. Pengertian Manajemen Strategi Menurut Islam 

Pada dasarnya proses manajemen strategi 

mempunyai tiga pertanyaan dasar, yaitu mau dibawa 

kemanakah suatu organisasi, mau kemana organisasi 

tersebut dan bagaimana organisasi tersebut mencapainya. 

Beekun mengatakan bahwa manajemen strategi syariah 

pada dasarnya berhubungan dengan perilaku organisasi 

dalam internal organisasi dan eksternal organisasi, proses, 

struktur organisasi dan keputusan yang diambil dalam 

rangka mencapai tujuan.Manajemen strategi syariah 

melibatkan dua tahapan yang penting yaitu perumusan 

strategi dan implementasi strategi.Menurut Beekun bahwa 

perumusan strategi relatif lebih mudah dari pada 

                                                             
38Hunnger dan Wheelen L. Thomas. 2003. Management Strategis; Allih 

Bahasa Julianto Agung S. SE., S. Kom- Edisi II – Yogyakarta: 2002. Andi 
39 Muhammad, Suarsono. Manajemen Strategik: Konsep dan Kasus, Edisi III, 

Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 
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implementasi strategi yang dipandang lebih menantang, 

dan pada tahapan implementasi strategi semua anggota 

organisasi ikut terlibat.
40

 

Manajemen strategi ini juga merupakam serangkaian 

proses aktifitas manajemen islami yang mencakup tahapan 

formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi untuk 

mencapai tujuan organisasi,dimana nilai-nilai islam 

menjadi landasan strategi dalam seluruh aktifitas 

organisasi, yang diwarnai oleh azas tauhid, orientasi 

duniawi-ukhrawi dan motivasi mardhatillah.
41

 

 

b. Teori- Teori Manajemen Strategi Menurut Islam 

1) Azas Tauhid pada perusahaan  

Penetapan azas tauhid sebagai landasan segala 

aktivitas organisasi/ perusahaan, dengan keyakinan 

mutlak bahwa Allah SWT sebagai penguasa dan 

pengatur diri secara totalitas hanya kepadanya, akan 

menambah keyakinan bagi manajemen dan berhasil 

mencapai misi dan tujuan perusahaan yang lebih baik 

dan bermaslahat dunia akhirat.
42

 Didalam al-quran 

telah ditegaskan bahwa allah SWT adalah tuhan yang 

satu (esa), tuhan seluruh umat manusia, tidak ada 

sekutu baginya dan hanya kepada nya manusia 

menyembah, sebagaimana firman allah dalam QS. Al-

Anbiya: 92 sebagai berikut:
43

 

 

ُكْم َفاْعُبُدْونِ  اََن۠ا َربُّ اِحَدةاًۖ وَّ ةا وَّ ُتُكْم اُمَّ ٓٗ اُمَّ  ِانَّ ٰهِذه 
Artinya: “Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah 

agama kamu semua: agama yang satu dan 

aku adalah tuhanmu, maka sembahlah aku”. 

 

Setelah Allah menyebutkan semua para nabi, 

                                                             
40Beekun. 2011. Strategic Management for Islamic Organization. Kuala 

Lumpur. 
41Abdul Halim Usmn, op. cit. hlm 63 
42Ibid. hlm. 7 
43Ibid. hlm. 67. 
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kemudian berfirman kepada semua manusia yakni 

para rasul yang telah disebutkan adalah satu umat 

dengan kamu ikuti dan kamu pakai petunjuknya, dan 

mereka berada diatas agama yang satu, yaitu agama 

tauhid atau islam, dimana mereka semua sam-sama 

menyeru pada tauhid ( mengesakan Allah ) 

2) Orientasi Duniawi-Ukhrawi 

Dengan menetapkan tujuan perusahaan 

berorientasi duniawi-ukhrawi yaitu memperoleh 

profit/manfaat, akan member ketenangan dan 

kepuasan dalam berkerja dan beraktifitas dalam 

menjalankan organiasasi/perusahaan.
44

Orientasi 

manajemen strategi ini tidak hanya mengajar 

keuntungan duniawi saja, tetapi keuntungan 

ukhrawi.Hal ini telah ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 

134 

 

ا  ٌَ ْن ِ َثَواُب الدُّ
ا َفِعْنَد ّللّاٰ ٌَ ْن ٌُِرٌْ ُد َثَواَب الدُّ َمْن َكاَن 

ا را ٌْ ۢا َبِص عا ٌْ ُ َسِم ِخَرِة َٖۗوَكاَن ّللّاٰ  َواْْلٰ
 

Artinya: “Barang siapa yang menghendaki pahala 

didunia saja (maka ia merugi), karena disisi 

Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan 

Allah maha mendengar lagi maha melihat”. 

 

Oleh karena itu jangan mengejar kemewahan 

hidup dunia saja dengan mengabaikan tuntutan 

kebahagiaan diakhirat.Dengan demikian, tujuan nya 

sejak awal harus didesain untuk mencapai 

kemaslahatan dunia dan ukhrawi sekaligus. 

3) Motivasi Mardhatillah  

Dengan memotivasi mardhatillah yaitu semua 

aktivitas organisasi diniatkan semata-mata karena 

Allah serta mengharapkan pahala dan ridha Allah 

                                                             
44 Ibid., 75 
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SWT, akan memberikan dorongan yang lebih kuat 

bagi manajemen untuk mencapai keberhasilan 

usahanya didunia hingga akhirat.
45

 Rasullullah SAW 

bersabda yang artinya :Absahnya amal tergantung 

pada niat. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu 

sesuai dengan niatnya (HR.  Bukhari)
46

 

Pembisnis yang memakmurkan bumi, 

menambah kekayaan dan memetik buah, 

menggerakan ayat, mengeluarkan kekayaan bumi dan 

berdagang, jika dia bisa mendapatkan apa yang ada 

disisi Allah, maka ia akan mendapatkan pahala 

didunia dan diakhirat kelak. 

 

B. Strategi 

1. Pengertian Strategi  

Strategi berasal dari bahasa yunani “strategas” yang 

berarti jendral. Dalam perkembangan konsep strategi terus 

berkembang, berikut definisi strategi:Strategi menurut Michael 

Porter mengatakan bahwa strategi adalah sekumpulam tindakan 

atau aktivitas yang berbeda untuk menghantarkan nilai yang 

unik. Pendapatan lain mengatakan strategi terdiri dari aktivitas 

– aktivitas yang penuh daya saing serta pendekatan- pendekatan 

bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai 

target).
47

 

Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, telah umum 

istilah strategi semula bersumber dari kalangan oleh para 

jendral untuk memenangkan suatu peperangan. Dewasa ini 

istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi dan 

ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap 

dipertahankan hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis 

organisasi yang mnerapkanya, karena  dalam arti yang 

                                                             
45 Ibid., 75 
46 Asraf Muhammad Dawwabah, Bisnis Rasullullah (Semarang: Pustaka Rizki 

Putra) Cet. Ke-4,. 18 
47 Hamzmanan, Lila Bismala, et al. Manajemen Strategi. Medan: Umsu 

Press,2016.h.2. 
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sesungguhnya, manajemen puncak memang terlibat dalam satu 

bentuk ―peperangan‖ tertentu. Sementara itu secara konseptual 

strategi dapat dipahami sebagai suatu garis besar haluan dalam 

bertindak untuk mencpai sasaran yang telah ditentukan.Istilah 

strategi (strategy) oleh manajer diartikan sebgai rencana sekala 

besar yang berorientasu jangka panjang untuk berinteraksi 

dengan lingkungan yang kompetitif untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Menurut Chandler, strategi merupakan alat untuk 

mencapai tujuan perusahaan dalam kaitanya dengan 

tujuanjangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas 

alokasi sumber daya.
48

 Menurut Stephani K.Marrus, strategi 

didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang 

organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
49

 Sebuah strategi 

merupakan rencana permainan yang akan dilakukan oleh 

perusahaan. Suatu strategi mencerminkan kesadaran perusahaan 

tentang bagaimana, kapan, dan dimana perusahaan tersebut 

berkompetisi akan melwan siapa dalam kompetisi tersebut dan 

untuk tujuan apa suatu perusahaan berkompetisi. 

Lalu bagaimana pandangan bisnis islam mengenai 

strategi bisnis, sebagaimana kita ketahui bahwa strategi adalah 

cara yang dilakukan dengan perencanaan yang matang untuk 

mencapai suatu tujuan. Strategi telah dijelaskan dalam ekonomi 

islam, sebagaimana firman Allah dalam Qur‘an Surah Quraisy 

ayat 2 

 

 

 

ْيفِ إِيََلفِِهْى رِ  خَبِء َوانصه ْحهَتَ انشِّ  

Artinya: “(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada 

musim dingin dan musim panas” 

                                                             
48 Michaelporter, Strategi Bersaing Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing, 

(Jakarta: Erlangga, 1997).,12 
49 Husein Umar, Desain Penelitian Manajemen Strategic,(Jakarta: Rajawali 

Pers,2013),.16. 
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Ayat di atas menjelaskan tentang kebiasaan suku quraisy 

pergi pada musim dingin dan panas, hal ini merupakan sebuah 

strategi yang dijalankan untuk memperoleh keuntungan. 

Sehingga perlu bagi setiap pembisnis membuat dan 

merencanakan strategi yang matang dan terancana dalam bisnis. 

Sebagaimana diketahui bahwa strategi tidak harus dikaitkan 

dengan militer dan perang dalam kegiatan lain seperti ekonomi, 

pendidikan juga membutuhkan strategi yang baik dan efektif. 

 

2. Jenis-jenis strategi  

Menurut Wheelen dan Hunger, bila strategi yang dibuat 

perusahaan dikaitkan dengan struktur organisasi perusahaan 

(dalam hal yang dimaksud perusahaan adalah perusahaan 

berbentuk korporasi yaitu perusahaan yang memiliki beberapa 

bidang usaha dalam satu wadah organisasi perusahaan) maka 

strategi yang dibuat perusahaan dapat dibedakan kedalam tiga 

kelompok strategi yaitu sebagai berikut: 

a. Corporate Strategy 

Menunjukkan arah keseluruhan strategi perusahaan 

dalam arti apakah perusahaan akan memilih strategi 

pertumbuhan (growth), strategi stabilitas (stability), atau 

strategi pengurangan usaha (retrenchment), serta 

bagaimana pilihan strategi tersebut disesuaikan dengan 

pengelolaan berbagai bidang usaha dan produk yang 

terdapat ke dalam perusahaan. 

b. Business strategy  

Merupakan strategi yang dibuat pada level business 

unit devisi atau product level dan strateginya lebih di 

tekankan untuk meningkatkan posisi bersaing produk atau 

jasa perusahaan didalam suatu industri tertentu atau 

segmen pasar tertentu. 

 

c. Funcitional strategy  

Merupakan strategi yang dibuat oleh masing-masing 
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fungsi organisasi perusahaan misalnya strategi 

marketing, strategi keuangan, dan strategi produksi 

dengan tujuan menciptakan kompetensi yang lebih 

baik dibanding pesaing (distrinctive competence) 

sehingga akan meningkatkan keunggulan bersaing 

(competiti veadvantage).50 

 

3. Proses Strategi 

Pada saat melakukan kegiatan para manajer perusahaan 

akan melolah input yang di peroleh melalui evaluasi terhadap 

misi, tujuan strategi yang dimiliki perusahaan saat ini serta 

analisis terhadap : 

a. Lingkungan internal (melalui analisis ini perusahaan akan 

dapat mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan sumber 

daya perusahaan). 

b. Lingkungan eksternal (melalui anallisi ini perusahaan 

dapat mengindetifikasi sebuah peluang dan ancaman) 

melalui pengelolaan input tersebut perusahaan dapat 

merumuskan misi dan tujuan.
51

 

 

4. Tujuan Strategi  

Bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompotetif 

(competitive advantage) bagi perusahaan.beberapa indikator 

yang dapat di jadikan acuan untuk menilai keunggulan 

kompetitif perusahaan antara lain mencangkup indikator-

indikator kinerja akuntansi dan kinerja ekonomi (Barney dan 

Hasterly). 

 

5. Strategi Kreatif 

Strategi harus dirancang secara kreatif dengan menggali 

segala sesuatu di balik fakta dengan menyusunnya kearah 

gagasan kreatif yang mampumenciptakan penjualan. Strategi 

kreatif bukan semata-mata proses logika, tetapi juga 

menyangkut seni. Namun demikian untuk memperoleh strategi 

                                                             
50 Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 86. 
51 Ismail Soihin, Manajemen Strategik, (Jakarta: Erlangga,2012), 70. 
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yang dapat digunakan strategi harus di buat berdasarkan fakta. 

Perencana kreatif periklanan adalah proses membuat strategi 

mencapai tujuan melakukan iklan yang di buat.Keuntungan 

yang di dapat dari perencanaan kreatif periklanan: 

a. Aktivitas-aktivitas akan teratur yang ditunjukan kearah 

pencapai sasaran. 

b. Memberikan hasil yang optimal 

c. Memberikan landasan bagi evaluasi dan pengawasan.
52

 

 

C. Strategi Inovasi 

1. Pengertian Strategi Inovasi 

Strategi inovasi pada intinya adalah aktivitas 

konseptualisasi,serta ide penyelesaian masalah dengan 

membawa nilai ekonomis bagi perusahaan dan nilai sosial bagi 

masyarakat. Jadi inovasi berangkat dari suatu yang sudah ada 

sebelumnya, kemudian diberikan nilai tambah. Inovasi bermula 

dari hal yang tampak sepele dengan membuka mata dan telinga 

mendengarkan aspirasi atau keluhan konsumen, karyawan, 

lingkungan dan masyarakat. 

Porter (1990) menyatakan bahwa strategi secara eksplisit 

dirumuskan agar kebijakan fungsional dapat engarahkan devisi 

bidang fungsional dalam mencapai tujuan dan misi perusahaan. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Kenneth Andrews dalam 

Minzberg dan Quinn (1991), mengungkapkan bahwa strategi 

merupakan pola dari pencapaian, sasaran, kebijakan serta 

rencana untuk mecapai tujuan dengan mendefinisikan bisnis 

dan jenis perusahaan. Sedangkan inovasi sendiri sangat penting 

untuk diperhatikan dalam meningkatkan produktifitas dan 

peciptaan competitive dalam persaingan global
53

, hal ini senada 

dengan pendapat Charen dan kawan-kawan bahwa inovasi tidak 

hanya untuk memperoleh keuntungan tetapi untuk 

meningkatkan berbagai kemampuan seperti memasuki pasar 

dan menarik konsumen. Menurut Zahra & Das (1993) inovasi 
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yang ada di perusahaan mencakup penciptaan, peilihan dan 

pengembangan/peningkatan produk, proses dan teknologi. 

Daghfous berpendapat, inovasi organisasi secara luas dan 

bervariasi menginterpretasikan cara-cara dalam 

organisasi.Inovasi memberikan solusi atau bahkan manfaat baru 

bagi konsumen sehingga memberikan nilai dan kepuasan pada 

konsumen. Ada dua aspek yang menjadi penentu keberhasilan 

dan kegagalan dari suatu organisasi yaitu fenomena psikologi 

dan sosial budaya dari inovasi yang ada. 

Strategi inovasi juga merupakan faktor yang paling 

penting dalam industri baik kecil, menengah maupun sedang, 

terutama untuk meningkatkan keandalan operasional.Schilling 

mengatakan bahwa inovasi digolongkan kedalam 2 jenis yang 

berbeda, yaitu inovasi yang radikall dan inovasi 

incremental.Jenis inovasi yang berbeda memerlukan 

pengetahuan dan keterampilan yang berbeda dan mempunyai 

dampak berbeda pada hubungan antar pelanggan dan 

kompetitor perusahaan.
54

 Abernathy, Clark, Christensen, 

Henderson, dan Tushman menyarankan empat kategori inovasi 

yang dapat dilakukan oleh berbagai perusahaan termasuk 

UMKM: 

a. Inovasi Rutin, membangun sebuah produk secara kontinu, 

dimana inovasi yang dilakukan disesuaikan dengan 

kemajuan dan selera pasar; 

b. Inovasi yang mengganggu, dalam artiannya membuat 

inovasi baru pada sebuah produk dari perusahaan lain, 

misalnya inovasi E-raport pada program Microsoft Excel 

atau operasi google android; 

c. Inovasi radikal kebalikan dari inovasi yang menganggu, 

inovasi ini adalah murni teknologi, seperti obat-obatan 

yang berasal dari bioteknologi; 

 

d. Arsitektur inovasi, gabungan dari teknologi dan gangguan 

model bisnis, inovasi ini merupakan inovasi yang paling 
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menantang.
55

 

Tujuan yang mendasari adanya pola inovasi sendiri yaitu 

memaksimalkan kinerja, memaksimalkan penjualan, ataupun 

meminimalkan biaya yang digunakan.
56

 Sehingga dapat kita 

ketahui bahwa pentingnya sebuah inovasi yang baik dalam 

menjalankan sebuah usaha. 

 

2. Dimensi Strategi Inovasi 

Suatu strategi inovasi merupakan suatu konsep 

multidimensional yang terdiri dari empat dimensi yaitu orientasi 

kepemimpinan perusahaan, inovasi proses, inovasi produk dan 

implementasi inovasi . Penjelasan dimensi strategi inovasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Orientasi kepemimpinan  

Pelajaran dari perusahaan yang paling inovatif 

dimana kepemimpinan adalah faktor yang kritis dalam 

menciptakan dan mendukung inovasi yang sukses, Davila 

et. al. Sebagai tambahan, orientasi kepemimpinan 

menyediakan contribution yang penting untuk inovasi. Ada 

tiga aktivitas awal orientasi kepemimpinan dalam 

menetapkan konteks perubahan dalam inovasi: 

1) Kepemimpinan harus menggambarkan strategi inovasi 

dan menghubungkannya dengan strategi bisnis. 

2) Inovasi harus dibariskan dengan strategi bisnis 

perusahaan, mencakup pemilihan strategi inovasi. 

3) Kepemimpinan harus menggambarkan siapa yang 

akan menerima manfaat dari ditingkatnya inovasi.  

Kepemimpinan harus memastikan bahwa inovasi 

adalah suatu bagian integral mentalitas bisnis perusahaan. 

Tentu saja, kultur inovasi suatu perusahaan adalah penting 

dan menjadi bagian dari mentalitas bisnis. Kepemimpinan 

kadang-kadang meliputi suatu penilaian iklim inovasi 

untuk menentukan persepsi karyawan seberapa baik 
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inovasi dapat ditargetkan pada bisnis karena pemahaman 

persepsi inovasi yang berlawanan dengan tujuan 

perusahaan dan norma-norma serta budaya yang 

berhubungan dengan inovasi dapat menjadi rintangan ke 

inovasi itu sendiri.
57

 
 

b. Inovasi Proses  

Inovasi proses menggambarkan perubahan dalam 

cara organisasi memproduksi produk atau jasa akhir dari 

suatu perusahaan menurut Utterback, inovasi proses 

mencakup tahapan dari produk baru, jasa atau 

pengembangan proses, dari konsep gagasan sampai dengan 

penerimaan di pasar. Inovasi proses meliputi fungsi 

kualitas dan pengembangan proses bisnis (business process 

reengineering). Disamping itu inovasi proses merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan kualitas produk 

dengan cara yang lebih efesien. Johne (1999) menyatakan 

bahwa inovasi proses suatu upaya pemasukan yang 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan meminimalisir 

biaya. Inovasi ini mengutamakan cara baru dalam proses 

kegiatan utama UMKM seperti peningkatan operasional 

teknologi baru. 

Proses sendiri berhubungan dengan produksi yang 

mana mencakup sistem peralatan, tenaga kerja, tugas 

spesifikasi, infut material, arus kerja dan informasi dan 

lainnya yang digunakan dalam menghasilkan produk.
58

 

Sehingga dapat kita ketahui bahwa inovasi proses adalah 

sebuah perubahan besar dalam memproses sebuah produk, 

jika awalnya kita masih memproses produk dengan alat-

alat manual kini sudah menggunakan alat canggih seperti 

mesin dan robot. 

c. Inovasi Produk  

Inovasi produk adalah perubahan produk atau jasa 
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karena suatu permintaan kepada perusahaan.Inovasi 

produk mengakibatkan penciptaan dan pengenalan tentang 

radikal produk inovasi atau modifikasi.Inovasi produk 

berupa produk atau jasa baru yang diperkenalkan ke pasar 

untuk memenuhi kebutuhan pasar. Secara definisi menurut 

Lukas dan Ferrel sebagai proses memperkenalkan 

teknologi baru yag dapat di jadikan sebagai alat untuk 

memperoleh keuntungan bagi perusahaan.
59

 

Inovasi produk merupakan jenis inovasi yang 

memiliki resiko tinggi sehingga tingkat kesulitan dan 

kegagalannya pun tinggi.
60

 Jika sebuah usaha ingin tetap 

maju dan meningkat maka sebagai seorang manajer harus 

cerdik dalam memilih produk-produk baru yang akan di 

produksi. Selain itu mengelola proses produk hingga ke 

penjualan adalah hal yang baik dilakukan secara efektif. 

Inovasi produk sendiri merupakan teknologi baru atau 

kombinasi teknologi yang diperkenalkan oleh inovasi 

secara komersil untuk memenuhi kebutuhan pasar, hal 

yang mendasari inovasi produk adalah produk akan 

dikembangkan dari waktu ke waktu dengan menekankan 

pada kinerja produk, variasi produk, dan standarisasi 

produk dan biaya.
61

 Menurut Gatignon dan Xuerob ( 1997 

), ada tiga hal penting yag harus diperhatikan dalam 

melaksanakan inovasi peroduk yaitu: keunggulan produk, 

keunikan produk, dan biaya produk. Kegagalan inovasi 

produk memiliki banyak alasan seperti: kesalahan dalam 

menerapkan strategi, desain produk yang tidak inovatif, 

salah memperkirakan persaingan, masalahnya terletak pada 

desain atau biaya produksinya jauh lebih tinggi dari yang 

diperkirakan. 

d. Implementasi Inovasi 

Implementasi inovasi merupakan keputusan yang 
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dibuat oleh manajer senior suatu organisasi yang 

menggunakan inovasi dalam pekerjaannya.Tujuan 

fundamental dari implementasi inovasi adalah mengubah 

perilaku individu dalamorganisasi (anggota organisasi). 

Menurut Read ―implementasi inovasi adalah suatu proses 

manajemen yang mendukung dan berusaha menuju 

perubahan budaya yang harus berasal dari puncak 

organisasi‖. Syarat ideal untuk keberhasilan implementasi 

inovasi adalah karyawan menjadi terampil, konsisten dan 

bertanggung jawab dalam penggunaan inovasi oleh seluruh 

anggota organisasi.
62

 
 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

melakukan kegiatan  inovasinya, suatu organisasi sebaiknya 

didukung dengan inovasi proses dalam proses produksinya serta 

bagaimana para karyawan mampu mengimplementasikan 

inovasi tersebut dalam meningkatkan kinerjaorganisasi. 
 

3. Sumber-sumber Inovasi 

Membicarakan inovasi dalam wirausaha tentu tidak lepas 

dari sumber-sumber inovasi itu sendiri. Allifudin dan Razak 

membagi sumber inovasi menjadi tujuh jenis yaitu:  

a. Hal yang tidak diperkirakan, yakni sukses yangtidak 

diperkirakan atau kegagalan yang tidak diperkirakan.  

b. Keganjilan/ketidaksesuaian ada perbedaan antara realitas 

sebenarnya dengan kenyataan yang dirumuskan.  

c. Proses kebutuhan 

d. Perubahan struktur pasar dan struktur industry 

e. Demografi, yakni perubahan dalam besaran populasi, 

struktur usia dan tingkat pendidikan 

f. Perubahan persepsi, suasana hati 

g. Pengetahuan baru, ilmiah atau tidak
63

 

Dari penjelasan sumber inovasi tersebut inovasi produk 

sendiri memang bertujuan untuk mempertahankan 
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kelangsunganhidup perusahaannya, karena produk yang telah 

ada tetap rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera 

konsumen, teknologi, siklus hidup produk yang lebih singkat, 

serta meningkatnya persaingan domestik dan luar negeri namun 

yang perlu diketahui dalam proses inovasi  produk yang 

dilakukan haruslah melalui hasil penelitian pasar, sehingga 

dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan selera 

konsumen. 

 

4. Manfaat Inovasi 

Suatu inovasi harus bisa menghasilkan manfaat dan 

membawa perbaikan, bukan hanya berupa ilmu baru atau 

metode-metode yang belum dapat diterapkan dalampraktik.
64

 

Inovasi dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut: 

a. Dari segi individu 

Suatu inovasi memberikan wadah bagi seseorang 

untuk mengekspresikan dan mendistribusikan 

kreativitasnya dalam menciptakan sesuatu yang 

bermanfaat. 

b. Dari segi perusahaan 

Inovasi memberikan manfaat dalampenigkatan 

angka penjualan dan keuntungan yang akan sangat bernilai 

untuk kelangsungan hidup perusahaan. 

c. Dari segi pasar 

Keberagamaan dan kualitas produk baru yang 

meningkat karena adanya inovasi, mengakibatkan pasar 

menjadi semakin kompetetif. 

d. Dari segi masyarakat 

Inovasi dapat meningkatkan kualitas hidup karena 

hal tersebut dapat menjawab banyak masalah dan 

kebutuhan yang sebelumnya kurang atau belum dapat 

terpenuhi. 

5. Inovasi dalam Islam 

Dalil mengenai inovasi terdapat dalam Al-Qur‘an Surah 
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Al-Ra‘d/13: 11 

  

فُِسِهىۡ  َۡ َ ً يَُغيُِّرۡوا َيب بِب َ ََل يَُغيُِّر َيب بِقَۡىٍو َحخّ 
ٌه ّللّا   َواَِذا   ؕاِ

ًءا فَََل َيَرده نَه   ُ بِقَۡىٍو ُسۡى    ۚاََراَد ّللّا 
 

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 

suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri 

mereka sendiri.” 

 

Dari dalil ini kita mengetahui bahwa Allah tidak akan 

merubah apapun dari kita kecuali kita sendiri merubahnya, baik 

ataupun buruk semua kembali pada diri kita akankah kita 

merubah ke sesuatu yang lebih baik atau buruk. Maka dalam 

usahapun sama, sebagai seorang produsen kita harus lebih 

kreatif dan inovatif dalam membuat perubahan baik barang 

atupun jasa, hal ini lah yang akan menyebabkan terjadi 

kompetisi antar pelaku usaha, sehingga ide-ide baru terus 

bermunculan untuk membuat dan memproduksi barang yang 

berkualitas dan unik. 
 

أَفَََلحَ أَث بَۚ خَۡخهُىََٱۡنِكخَ  ًۡ َىأََخُ ًۡ َوحََُسۡىََأََفَُسُك ۡأُيُروَٱنُهبَسبِٱۡنبِرِّ

 ٌَ  ۡعقِهُى

 

Artinya:“Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) 

kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, 

padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu 

mengerti?” (QS Al-Baqarah/2: 44) 

 

Ayat di atas mengajak pada umat manusia untuk 

berinovasi dalam berbagai hal yang mengantarkan kita pada 

kebajikan, hal ini juga membuat kita sadar untuk berkaca pada 

diri sendiri sebelum berkaca pada orang lain. Dari kedua ayat di 

atas maka peneliti menyimpulakan indikator yang berkaitan 

dengan inovasi dalam perspektif islam, yaitu: 

a. Keinginan atau niat, dalam sebuah usaha keinginan kita 
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dalam memperindah suatu produk sangatlah diperlukan. 

Niat yang terkumpul agar keinginan ini terwujud penting 

dilakukan, agar Allah memberikan anugerahnya; 

b. Kebaikan, Allah menyukai kebaikan yang kita jalankan. 

Kebaikan ini juga memiliki nilai pahala bagi kita, maka 

hendaknya seseorang yang memberikan inovasi pada 

barang ataupun jasanya harus memiliki nilai kebaikan 

dan manfaat bagi orang banyak serta tidak merugikan; 

c. Perubahan, perubahan dari yang buruk ke baik adalah hal 

yang sangat disukai oleh Allah, maka perubahan yang 

kita lakukan pada produk dan jasa untuk menjadi yang 

baik adalah hal yang disukai oleh konsumen. Perubahan 

ini menguntungkan diri kita sendiri, maka perubahan 

adalah hal yang mesti kita lakukan. 

 

Muamalah sebagai istilah yang digunakan dalam bidang 

ekonomi islam  menggambarkan prilaku-perilaku para 

pembisnis dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, maka dari 

itu diperlukan batasan etika bisnis islam.
65

 Berikut etika bisnis 

islam: 

a. Ketauhidan 

Prinsip pertama adalah ketauhidan yang 

mengajarkan manusia tentang keberadaan Allah, dimana 

manusia harus memahami bahwa segala bentuk yang 

dilakukan oleh manusia dapat diketahui dan dilihat oleh 

Allah sehingga manusia penting berhati-hati dan 

menjauhi segala larangan dari Allah karena hal itu tidak 

akan luput dari-Nya.Tauhid suatu hal penting dalam 

menjalankan sistem yang ada di dunia ini.
66

Allah SWT 

telah berfirman mengenai konsep ketauhidan dalam 

Qur‘an Surah Al-Ikhlas ayat 1-5. 

 

ُ أََحٌد  ُد   ١قُۡم هَُى ٱَّلله ًَ ُ ٱنصه   ٤َونَۡى يَُكٍ نههُۥ ُكفًُىا أََحُدۢ   ٣نَۡى يَهِۡد َونَۡى يُىنَۡد   ٢ٱَّلله
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Artinya: Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha 

Esa(1) Allah Tempat Meminta segala sesuatu (2) Allah 

Tidak Beranak dan Tidak Pula di Peranakan(3) Dan 

Tidak Ada Sesuatu Yang Setara Dengan Dia (Allah.) 
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah adalah esa 

tidak beranak dan diperanakkan tidak ada pula hal yang 

menyerupainya, maka dari itu segala sesuatu yang kita 

inginkan dan butuhkan hanya kepada-Nya tempat 

meminta, pertolongan datang hanya dari Allah. Sehingga 

dalam melaksanakan kegiatan ekonomi kita harus banyak 

mengingat Allah agar memperoleh keuntungan dalam 

kehidupan. Allah sendiri telah berfirman dalam Quran 

Surah Al-Baqarah ayat 152. 
 

 َفاۡذُكُرۡوِنۡىٓٗ اَۡذُكۡرُكۡم َواۡشکُُرۡوا لِۡى َوَْل َتۡكفُُرۡونِ 
 

Artinya: Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan 

ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan 

janganlah kamu ingkar kepada-Ku. 

 

b. Adil 

Dalam melakukan segala sesuatu harus 

menerapkan prinsip adil dan tidak menindas pihak yang 

lemah. Sistem ekonomi tidak boleh dilakukan dengan 

dzalim, harus memperhatikan segala segi kehidupan. 

Dalam kegiatan ekonomi kedua pihak yang 

melaksanakan harus mendapatkan keuntungan yang sama 

tidak boleh berat sebelah. Sikap adil telah difirmankan 

Allah dalam Qur‘an Surah An-Nisa ayat 58 

خُْى  ًْ ًٓ اَهْهِهَۙب َواَِذا َحَك ِج اِن   ُ وا اَْلَي  ٌْ حَُؤدُّ َ يَأُْيُرُكْى اَ
ٌه ّللّا  اِ

ب يَِعظُُكْى بِٖه ۗ  ًه َ َِِع
ٌه ّللّا  ْىا بِبنَْعْدِل ۗ اِ ًُ ٌْ حَْحُك ٍَ انُهبِس اَ بَْي

ْيًعۢب بَِصْيًرا ًِ ٌَ َس َ َكب
ٌه ّللّا   اِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak 
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menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan 

adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi 

pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. 

 

c. Kebebasan 

Kebebasan dalam berpendapat harus dijalankan 

dalam kegiatan ekonomi, setiap orang memiliki keriteria 

sendiri dalam memilih produk yang ia inginkan dan 

butuhkan. Prinsip etika ini harus dipahami oleh kedua 

belah pihak terutama konsumen.
67

 Begitupun dalam 

transaksi konsumen memiliki hak bebas dalam 

melanjutkan atau mengurungkan pembeliannya. Allah 

telah memberikan pilihan pada manusia untuk memilih 

jalan yang halal atau haram, sebagaimana firman-Nya 

dalam Qur‘an Surah Al-baqarah ayat 219 
 

َمَنافُِع لِلنَّاِسًۖ  ٌر وَّ ٌْ ِهَمآٗ ِاْثٌم َكبِ ٌْ ِسِرٖۗ قُْل فِ ٌْ ْسـ َلُْوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَم ٌَ

ُن  ٌِّ ٌَُب ْسـ َلُْوَنَك َماَذا ٌُْنفِقُْوَن ەٖۗ قُِل اْلَعْفَوٖۗ َكٰذلَِك  ٌَ  َو
َوِاْثُمُهَمآٗ اَْكَبُر ِمْن نَّْفِعِهَماٖۗ

ِت لََعلَُّكمْ  ٌٰ ُ لَُكُم اْْلٰ ُرْوَن   ّللّاٰ َتَتَفكَّ  

 

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu 

(Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, 

“Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa 

manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar 

daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan 

kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. 

Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” 

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepadamu agar kamu memikirkan, 

 

d. Kebenaran 

Kebenaran sama halnya dengan kejujuran dimana 

proses bisnis harus dijalankan dengan baik  dimana 

segala jenis penjelasan dan deskripsi dari penjual harus 

memberikan segala sesuatu seperti produk, harga dan 
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iklan sesuai dengan kualitas dan nilai yang ada, penjual 

tidak boleh melebih-lebihkan niali suatu produk jika tidak 

dimiliki. Niat yang benar harus dimiliki oleh penjual 

dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Sebagaimana 

yang telah Allah firmankan. 

 
Artinya: Hai orang-orang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang 

yang benar (QS. Al-Taubah/9:119) 

 

Maka dalam bisnis etika-etika yang ada harus dijalankan, 

sebagaimana dalam penelitian ini melihat strategi inovasi 

berdasarkan perspektif bisnis islam, yang mana mengatur 

tentang pelaksanaan bisnis sesuai dengan syarat-syarat yang 

ada. Etika dalam bisnis islam harus dijalankan dengan baik 

dalam mengatur strategi inovasi. 

 

E. Kinerja Operasional 

1. Pengertian Kinerja  

Kinerja dalam Tesaurus Bahasa Indonesia 

berartikemampuan, penampilan, prestasi dan kapasitas. Menurut 

The Scriber-Bantam English Dictionary, kinerja berasal dari 

kata―to perform‖ yang memiliki beberapa arti, yaitu: (a) 

melakukan,menjalankan, melaksanakan, (b) memenuhi atau 

melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar, (c) 

melaksanakan ataumenyempurnakan tanggung jawab, dan (d) 

melakukan sesuatu yangdiharapkan oleh seseorang atau mesin. 

Suatu perusahaan didirikan karena mempunyai tujuan 

tertentu yang ingin dan dicapai dalam mencapai tujuannya 

setiap organisasi di pengaruhi perilaku organisasi.Salah satu 

kegiatan yang selalu di lakukan dalam organisasi adalah kinerja 

karyawan, yaitu bagaimana melakukan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan sesuatu pekerjaan atau peranan dalam 

organisasi. Kinerja atau performance merupakan arti kata 

kinerja berasal dari kata-kata job performance dan di sebut juga 
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actual performance atau prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang telah di capai oleh seseorang kariyawan.
68

 

Sedangkan menurut Mardiyah dan Listianingsih 

menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi.
69

 

pengukuran kinerja maupun manajemen kinerja harus 

didahului denganpemahaman yang benar tentang esensi kinerja 

itu sendiri. Mendefinisikankinerja dengan demikian merupakan 

pangkal dari keseluruhan proses daripenilaian dan manajemen 

kinerja. Salah mendefinisikan kinerja bukan tidakmungkin salah 

pula dalam melakukan penilaian dan manajemen 

kinerja.Dampaknya tentu saja manajer tidak mampu 

menjalankan organisasi sesuaidengan keinginan pemilik dan 

tidak mampu melayani konsumen dankonstituen dengan baik.  

Secara rasional dengan demikian kinerja menjadi ukuran 

apakah pemilikatau investor masih bersedia meneruskan 

kepemilikannya. Sementara itu bagisebuah organisasi atau 

perusahaan kinerja menjadi tolok ukur untukmengetahui 

capaian-capaian organisasi; sejauh mana capaian-

capaiantersebut sejalandengan, terutama, keinginan para 

pemilik atau investor dankeinginan lain.  

 

2. Kinerja Operasioanal  

Kinerja operasional adalah suatu bidang manajemen yang 

mengkhususkan pada produksi barang dan jasa, serta 

meggunakan alat-alat dan teknik-teknik khusus untuk 

memecahkan masalah-masalah pruduksi.
70

Sedangkan menurut 

Handoko kinerja operasional merupakan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan manajerial yang dibawakan dalam pemilihan, 

                                                             
68Moeheriono.Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada,.2012,. 12 
69 Mardiyah, A.A, Listianingsih. 2005. Pengaruh System Pengukuran 

Kinerja, System Reward, dan Profit Center Terhadap Hubungan Antara Total Quality 
Manajement Dengan Kinerja Manajerial. Seminar Nasional Akuntansi,.8 

70 Daft, R.L. Era Baru Manajemen. Jakarta: Selemba Empat. 2010., 75 
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perancangan, pembaharuan, pengoperasian dan pengaasan 

sistem- systemproduksi.
71

 

Kinerja operasional ini juga merupakanpengukuran 

kinerja yang tepat sebaiknya diperoleh dari hasil penerapan 

operasi dan bisnis, yang ditunjukkan dengan kualitas, 

biaya,delievery, fleksibelity, dan inovasi.Kinerja operasional 

dalam penelitian ini mengacupada indikator kinerja yang dapat 

diukur melalui tingkat produktivitas, tingkat kesalahan produk, 

dan ketepatan waktu produk sampai ketangan konsumen. 

Cobbert dan Wossenhove menyatakan, model yang 

mempertimbangkan pengukuran kinerja dalm 3 dimensi yaitu: 

Efesiensi biaya, kualitas dan waktu. Efesiensi terhadap semua 

sember daya yang ada bertujuan untuk mendapatkan output 

yang maksimal, biaya pembuatan produk rendah dilakukan 

melalui pengurangan ―sampah‖ dan memungkinkan UMKM 

memberikan grand value. Sedangkan kualitas diartikan sebagai 

conformance, spesifikasi dan pengukuran kinerja berdasarkan 

kualitas.
72

 

 

3. Pengukuran Kinerja  

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk 

mengetahui apakah pelaksanaan kinerja terhadap penyimpangan 

dari rencana yang ditentukan, apakah kinerja dicapai sesuai 

jadwal yang ditentukan atau apakah hasilkerja telah dicapai 

sesuai yang diharapkan. Pengukuran kinerja hanya dapat 

dilakukan terhadap kinerja yang terukur dan nyata. Pengukuran 

kinerja ini juga hanya mendasarkan pada ukuran non financial 

menunjukan hubungan tidak signifikan terhadap peningkatan 

kinerja sistem pengukuran kinerja pada aspek keuangan 

memang umum dilakukan, ada beberapakelebihan dan 

kelemahan dalam sistem pengukuran tradisional yang menitik 

beratkan pada aspek keuangan saja.Pengukuran kinerja 
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72Trifena Lina Anatan and Lena Ellitan, ―Strategi Inovasi Dan Kinerja 
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merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

perusahaan.Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai 

keberhasilan perusahaan serta sebagai dasar penyusunn imbalan 

dalam perusahaan.
73

Campbell (1990) berpendapat bahwa 

"performance is behavior and should be distinguished from the 

outcomes because they can be contaminated by systems 

factors".  Pengukuran ini dilakukan untuk mengukur dan 

menilai pelaksanaan atau kegagalan dalam kinerja untuk 

mencapai tujuan yang tertuang dalam visi misi.  

Kinerja operasional yang digunakan sebagai pengukuran 

kinerja pada UMKM dievaluasi berdasarkan pada lima dimensi 

yaitu: kinerja produktivitas, biaya, kualitas, fleksibilitas dan 

penghantaran.
74

 Pengukuran kinerja operasional juga diukur 

melalui beberapa dimensi yaitu: biaya produk perunit, kualitas 

produk, kualitas proses, kemampuan menangani perubahan 

jumlah permintaan, kemampuan memenuhi selera konsumen, 

pengiriman tepat waktu dan pengiriman sebelum waktu yang 

ditentukan.75 Terziovski dan Samson (1999) menjelaskan bahwa 

kinerja operasional dapat diukur dengan melihat tingkat 

produktivitas, tingkat kesalahan prosuk, biaya garansi, biaya 

kualitas dan ketepatan waktu produk sampai ketangan 

konsumen. 

 

4. Tujuan dan Manfaat penelitian kinerja 

Dilakukannya suatu penilaian kinerja,merupakan hal 

yang sangat penting bagi perusahaan.Demi tercapianya misi dan 

visi perusahaan, maka peningkatan kinerja sebuah perusahaan 

harus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.Tujuan 

utama dari adanya penilaian kinerja adalah untuk mendapatkan 

informasi secara mendetail mengenai perkembangan perilaku 

dan kinerja anggota organisasi dalam mencapai sebuah 

                                                             
73Kusmayadi. D. Pengukuran Kinerja Dengan Balanced Scorecard : Kajian 

Teoritis Dan Empiris. Jurnal Akuntansi FE Unsil.2009. Vol.4 No.1,pp. 536-543 
74Anatan and Ellitan, ―Strategi Inovasi Dan Kinerja Operasional 

Perusahaan : Sebuah Review Aplikasi Intellectual,‖ 226–27. 
75G. K. Leong, D. L. Snyder, and P. T. Ward, ―Research in the Process and 

Content of Manufacturing Strategy,‖ Omega 18, no. 2 (1990): 120, 
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kesuksesan. Menurut Mulyadi, manfaat dari penilaian kinerja 

bagi manajemen antara lain : 

a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien 

melalui pemotivasian karyawan secaramaksimum 

b. Membantu pengembalian keputusan yang bersangkutan 

dengan karyaan, seperti promosi, transfer dan 

pemberhentian.  

c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan 

karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan 

evaluasi program pelatihan karyaan. 

d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai 

bagaimana atasan mereka menilai kinerjamereka. 

e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.  
 

Untuk itu manfaat penilaian kinerja dalam mengelola 

operasional organisasi secara efektif dan efisien melalui 

pemotivasian karyawan secara maksimal 
76

berarti membangkit 

dorongan dalam diri setiap karyawan untuk meningkatkan 

kinerjanya dalam mencapai sasaran individu karyawan dengan 

sasaran perusahaan hal ini yang akan memotivasi karyawan 

dalam mencapai sasaran perusahaan itu sendiri. 

 

5. Kinerja Operasional dalam Islam 

Aktivitas yang dikerjakan dan memiliki arti penting 

dalam kehidupan manusia sesuai dengan tuntunan agama 

merupakan kinerja dalam perspektif islam. Hendaknya 

seseorang mencukupi kebutuhannya dengan cara bekerja 

dengan sungguh-sungguh dan halal. Kerja dalam islam adalah 

suatu kewajiban meskipun Allah telah melimpahkan rezeki, 

tetapi manusia harus tetap berusaha menggapai rezeki itu 

dengan usahanya sendiri. Setiap pengurangan duniawi dan 

materialistis tidak mempengaruhi motivasi dan kinerja 

seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‘an surah At-

Taubah/09:105 
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 ٌَ ْو ٌَۗ َوَسخَُردُّ ْؤِيُُْى ًُ هَُكْى َوَرُسْىنُه  َوانْ ًَ ُ َع
هُْىا فََسيََري ّللّا  ًَ َوقُِم اْع

 ٌَۚ هُْى ًَ ُْخُْى حَْع ب ُك ًَ هَبَدِة فَيَُُبِّئُُكْى بِ هِِى اْنَغيِْب َوانشه ً ع  اِن 

Artinya:Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan 

melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-

orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.” 

 

Selain itu tentang kinerja juga dibahas dalam Al-Qur‘an 

surah al-Insyiqaq/84:06, dapat dilihat dalam bunyi ayatnya 

sebagai berikut. 

نَسَٰنُ  ِ
َهاٱۡلإ يُّ

َ
أ َٰقِيهَُِيَٰٓ َل ٗحاَُفم  َُرب َِكَُلدإ ُإِهََّكََُكدٌِحُإََِلَٰ

Artinya: “Haimanusia, sesungguhnya kamu telah bekerja 

dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti 

kamu akan menemui-Nya.” (Q.S Al- Insyiqaaq/84: 06)77 

 

Dari arti kedua ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam 

bekerja ada kesungguhan hati dalam mengerjakannya, maka hal 

ini sam halnya dengan kinerja operasional sebagai pelaku 

ekonomi, sebaiknya bersungguh-sungguh dan benar dalam 

menyediakan barang atau jasa yang baik dan bermutu. 

Pemilihan alat produksi, bahan baku produksi sangat 

memerlukan kesungguhan dan ketekunan. Kedua ayat di atas 

menerangkan apabila suatu pekerjaan dilakukan dengan baik 

maka kita akan mendapatkan hasil yang baik dan Allah pasti 

akan membalasnya. Maka dapat di simpulkan ada tiga hal yang 

menjadi indikator kinerja operasional dalam perspektif islam 

yang harus dimiliki oleh pengusaha yaitu: 

a. Sungguh-sungguh, dalam suatu pekerjaan apapun itu harus 

dikerjakan secara sungguh-sungguh, Allah menyukai 

seseorang yang bekerja secara sungguh-sungguh. Maka 

                                                             
77Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir Al-Qur‘an, Al-Qur’an Dan 

Terjemah (Madinah: Mujamma‘Al Malik Fahd Li Thiba‘at Al Mush-Haf Asy-Sarif, 

2015), h. 1040. 
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kinerja operasional yang ada dalam sebuah perusahaan 

harus dipilih dan digunakan dengan konsep ini. Dengan 

kesungguhan dalam penggunaan alat dan bahan akan 

menghasilkan barang atau jasa yang baik; 

b. Tekun, seorang pengusaha harus tekun dalam memilih alat 

dan bahan serta manajemen yang akan dilaksanakan, agar 

tiada yang dirugikan; 

c. Jujur, hendaknya dalam usaha seorang pelaku ekonomi 

harus jujur, apabila barang itu telah lama maka katakan 

pada konsumen barang lama. Berusaha menggunakan 

bahan yang aman dan tidak berbahaya bagi konsumen 

adalah hal yang terpenting dalam perusahaan yang berjalan 

dalam bidang makanan. Penggunaan boraks, bahan kimia, 

atau bahkan bahan busuk adalah perilaku curang dan tidak 

jujur. 

Penelitian Alimuddin dan Syafrizal, ada empat indikator 

kinerja yang sesuai dengan perspektif islam yaitu: 

a. Material, keuntungan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan, diperoleh secara jujur, tidak merugikan orang 

lain dan digunakan untuk investasi; 

b. Mental, pekerjaan yang dijalankan dengan tekun, perasaan 

bahagia, menikmati hasil, dan menumbuhkan kepercayaan; 

c. Spritual, mendekatkan diri pada Allah dan menganggap 

pekerjaan yang dilakukan adalah sarana ibadah, hendaknya 

selalu bersyukur atas apa yang diberikan Allah; 

d. Persaudaraan, terciptanya lingkungan sosial serta 

silatuhrahmi antar anggota UMKM dan lingkungan 

masyarakat sekitar, memberikan pekerjaan kepada yang 

membutuhkan
78

. 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Menurut Sukaran, kerangka berpikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

                                                             
78Rodi Syafrizal, ―Analisis Kinerja Islamic Human Resources Berdasarkan 
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faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masaalah yang 

penting.
79

Strategi inovasi merupakan suatu cara untuk melakukan 

perubahan atau pembaharuan-pembaharuan baru dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Strategi inovasi dapat 

mendongkrak kinerja karena strategi inovasi yang mencakup empat 

dimensi yaitu orientasi kepemimpinan, inovasi proses, inovasi produk, 

implementasi inovasi merupakan aspek penting yang bisa memberikan 

nilai tambah pada daya saing perusahaan. Setiap organisasi tentu 

dituntut untuk melakukan inovasi agar mampu memberikan kinerja 

yang baik dan bisa menyesuaikan perubahan lingkungan eksternal 

yang kompetitif.
80

 

Kinerja operasional ialah tolak ukur keberhasilan perusahaan 

dalam hal operasional produksi perusahaan. Pengukuran kinerja 

operasional diukur melalui beberapa indikator pengukuran yaitu 

tingkat kinerja, tingkat kesalahan produksi, teknologi yang memadai 

dan ketepatan produk sampai kekonsumen. Tingkat produktifitas 

merupakan perbandingan antara output dan input perusahaan. Tingkat 

produk dihitung melalui jumlah produk cacat yang dihasilkan 

perusahaan setiap tingkat volume produksi tertentu,ketepatan waktu 

merupakan tingkat ketepatan waktu produk yang dihasilkan 

perusahaan sampai ketangan konsumen.  

Penelitian ini menggunakan model PLS-SEM, dimana dalam 

analisa setiap dimensi variabel Strategi Inovasi (X) dilihat apakah 

memiliki pengaruh terhadap kinerja operasional (Y), tentunya setiap 

dimensi memiliki pengaruh yang berbeda dalam meningkatkan kinerja 

operasional (biaya, kualitas, fleksibilitas dan waktu), model penelitian 

yang melihat pengaruh dimensi strategi inovasi terhadap kinerja 

operasional pernah dilakukan oleh Model ini telah digunakan dalam 

penelitian Zahra dan Das (1993), Hambrick, MacMilan dan Barbosa 

(1983) sertaHambrick dan Barbosa (1985). Setelah melihat pengaruh 

keduanya peneliti akan melihat sudut pandang bisnis islam, tentang 

bagaimana strategi inovasi dan kinerja operasional dijalankan dan 

dilaksanakan. Apakah para pembisnis telah menjalankan bisnis 

                                                             
79Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: 

Alfabeta,2017),93. 
80Robertson, S. T., The Process Of Innovation And The Diffusion Of 

Innovation. Jurnal Of Marketing, Vol.21 (2002), Pp, 14-19 
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mereka sesuai dengan aturan dan etika bisnis islam atau belum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1Kerangka Pemikiran 

 

G. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah 

penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan.
81

Dikatakan sementarakarena jawaban 

yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum 

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Setelah mengidentifikasi masalah serta 

berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu, maka berikut 

perumusan hipotesis penelitian ini. 
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d. Pengaruh Oreantasi Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Operasional 

Inovasi kepemimpinan dalam orientasi perusahaan 

menurut Melum (2002)adalah sesuatu yang penting untuk 

dikembangkan guna memperbaiki kinerja perusahaan 

Selanjutnya, Zahra dan Das(1993) berpendapat bahwa orientasi 

kepemimpinan akan menentukan kinerja perusahaan secara 

langsung.  

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa orientasi 

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai, hal ini dinyatakan oleh Suharjono dalam tesis 

Pengaruh Orientasi Kerja dan Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Pegawai dengan Kemampuan Kerja sebagai 

Mediasi82.Penelitian Andiningtyas dan Nugroho yang berjudul 

Pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja 

Perusahaan Kecil83
menyatakan bahwa secara signifikan 

orientasi kewirausahaan mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian Maabuat yang berjudul Pengaruh 

Kepemimpinan, orientasi Kerja dan Budaya Organisasi 

terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Dispenda Sulut UPTD 

Tondano)84
 memperlihatkan bahwa kepemimpinan secara 

positif dan signifikan mempengaruhi kinerja pegawai. 

Penelitian dengan judul Pengaruh Orientasi Kepemimpinan, 

Inovasi Pelayanan Dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja 

Karyawan di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di 

Kabupaten Magelang dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel 

Mediasi yang diteliti oleh Mustofa
85

 menemukan bahwa 

orientasi kepemimpinan berpengaruh positif signifikan pada 

                                                             
82Heli Suharjono, ―Pengaruh Orientasi Kerja Dan Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Pegawai Dengan Kemampuan Kerja Sebagai Mediasi‖ (Universitas 
Muhammadiyah Malang, 2020), h. vii. 

83Imma Andiningtyas R.S. and Ratna L. Nughroho, ―Pengaruh Orientasi 

Kewirausahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Kecil,‖ Jurnal Managemen Indonesia 

14, no. 1 (2014): 37, http://ijm.telkomuniversity.ac.id/wp-
content/uploads/2015/02/Vol.14-No1.-April-2014-PENGARUH-ORIENTASI-

KEWIRAUSAHAAN-TERHADAP-KINERJA-PERUSAHAAN-KECIL-—-Imma-

Andiningtyas-R.S.-Ratna-L.-Nugroho.pdf. 
84Edward S Maabuat, ―Pengaruh Kepemimpinan, Orientasi Kerja, Dan 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Dispenda Sulut UPTD 

Tondano),‖ Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 16, no. 01 (2016): 219. 
85Ahmad Birri Mustofa, ―Pengaruh Orientasi Kepemimpinan, Inovasi 

Pelayanan Dan Inovasi Produk Terhadap Kinerja Karyawan Di Usaha Mikro, Kecil 
Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Magelang Dan Kepuasan Kerja Sebagai 

Variabel Mediasi‖ (Universitas Islam Indonesia, 2018), 1. 
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kinerja karyawan. Penelitian Utama yang berjudul Pengaruh 

Pengambilan Keputusan, Perilaku Pemimpin dan Orientasi 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Grand Kopo 

Hotel86
menemukan bahwa variabel oriantasi kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan memiliki pengaruh yang signifikan. 

Namun Penelitian Rita yang berjudul Pengaruh Strategi 

Inovasi Terhadap Kinerja Operasional Perusahaan 

Manufaktur87
 memiliki hasil yang berbeda dimana pada 

penelitiannya menemukan  bahwa orientasi kepemimpian tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja operasional. 

Orientasi kepemimpinan adalah suatu cara yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam memimpin karyawan 

serta usahanya, dimensi ini penting karena produk dan 

karyawan bahkan teknologi yang ada di perusahaan akan 

terjamin, bermutu dan sejahtera dengan adanya keadilan, 

pengawasan serta motivasi pemimpin. Dimensi ini juga 

menjadikan pemimpin harus cakap dalam memilih ujung 

tombak usaha, apakah seorang pemimpin akan menjadikan 

produk serta proses sebagai inovasi unggul dalam memenuhi 

kebutuhan pasar, meniru inovasi-inovasi dari pesaing atau 

bahkan mengadopsi inovasi persahaan ternama. UMKM 

sebagai usaha kecil menengah harus meningkatkan dimensi ini. 

Pada dimensi ini peneliti mengajukan hipotesis berikut. 

 

H1: Terdapat pengaruh positif antara orientasi kepemimpinan 

terhadap kinerja operasional dalam perspektif bisnis syariah 

pada sentra industri keripik di Bandar Lampung 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86Adi Utama, ―Pengaruh Pengambilan Keputusan, Perilaku Pemimpin Dan 

Orientasi Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Grand Kopo Hotel,‖ Bisnis 

Dan Iptek 9, no. 1 (2016): 53. 
87Rita, ―Pengaruh Strategi Inovasi Terhadap Operasional Perusahaan 

Manufaktur.‖ 
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e. Pengaruh Inovasi Produk terhadap Kinerja Operasional 

Inovasi produk merupakanproduk dan jasa baru untuk 

memenuhi kebutuhan pasar dengan memperkenalkannya pada 

pasar
88

. Selain itu juga inovasi produk sebagai proses 

perkenalan terhadap teknologi baru yang digunakan, sehingga 

produk-produk yang ada berkualitas baik
89

yang dijadikan 

sebagai alat untukmemperoleh keuntungan bagi perusahaan
90

. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Perwiranegara dengan judul Pengaruh Orientasi Kepemimpinan 

Pasar Strategi Inovasi terhadap Kinerja UMKM (Studi pada 

UMKM Kerajinan Bubut Kayu Kota Blitar)91
. Mengungkapkan 

bahwa ada pengaruh signifikan inovasi produk dapat 

mempengaruhikinerja perusahaan, baik secara parsial maupun 

bersama-sama (simultan). Hasil penelitian Karinda, Mananeke 

dan Roring yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran dan 

Inovasi Produk Terhadap Kinerja Pemasaran Produk Indihome 

PT Telkom Area Tomohon92
, penelitian Nasir yang berjudul 

Pengaruh Inovasi Produk Terhadap Kinerja Pemasaran 

Industri Mebel di Kabupaten Pasuruan93
, penelitian Vitaloka 

dalam Skripsi Universitas Islam Indonesia yang berjudul 

Pengaruh Strategi Inovasi terhadap Kinerja Operasional 

Perusahaan (Studi Pada UMKM di Jambi)94
dan penelitian 

                                                             
88Damanpour; Fariborz, ―Organizational Innovation: A Meta-Analysis of 

Effects of Determinants and Moderators,‖ Academy of Management Journal 34, no. 3 
(1991): 555–90, http://amj.aom.org/cgi/doi/10.2307/256406. 

89B.A. Lukas and O.C. Ferrel, ―The Effect of Market Orientation Product 

Innovation,‖ Journal of Academy of Marketing Science 28, no. 2 (2000): 239–47. 
90A. Johne, ―Successful Market Innovation,‖ European Journal of 

Innovation Management 2, no. 1 (1999): 6–11. 
91Perwiranegara, ―Pengaruh Orientasi Kepemimpinan Pasar Dan Strategi 

Inovasi Terhadap Kinerja UKM ( Studi Pada UKM Kerajinan Bubut Kayu Kota Blitar 

).‖ 
92Melanie V A Karinda et al., ―Pengaruh Strategi Pemasaran Dan Inovasi 

Produk Terhadap Kinerja Pemasaran Produk Indihome Pt.Telkom Area Tomohon,‖ 

Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi 6, no. 3 

(2018): 1568–77, https://doi.org/10.35794/emba.v6i3.20265. 
93Akhmad Nasir, ―The Influence of Product Innovation toward Marketing 

Performance at Furniture Companies in Pasuruan Regency,‖ Jurnal Ilmu Manajemen 

Dan Akuntansi 5, no. 1 (2017): 20–25, 

https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/559. 
94Resti Vitaloka, ―Pengaruh Strategi Inovasi Terhadap Kinerja Operasional 

Perusahaan (Studi Pada UMKM Di Jambi)‖ (Universitas Islam Indonesia, 2020). 



 

 

 
 

56 

Djodjobo, Tawas yang berjudul Pengaruh Orientasi 

Kewirausahaan, Inovasi Produk, dan KeunggulanBersaing 

Terhadap Kinerja Pemasaran Usaha Nasi Kuning di Kota 

Manado95, mengungkapkan adanya pengaruh signifikan dan 

positif inovasi produk terhadap kinerja pemasaran.  

Namun hasil penelitian dari Saraswati dan Widiartanto 

yang berjudul Pengaruh Implementasi Knowledge Management 

Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Inovasi sebagai Variabel 

Intervening (Studi Kasus pada UMKM Industri Kreatif Digital 

di Kota Semarang96
, menunjukan hasil yang berbeda, dimana 

inovasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi termasuk 

salah satunya inovasi produk sebagai variabel intervening 

penelitiannya. 

Pentingnya produk yang berinovasi baik dari rasa 

maupun  kemasan menjadi sebuah acuan dari pembelian 

konsumen, selain itu juga dengan adanya inovasi pada produk 

maka kinerja operasional yang ada dalam sebuah perusahaan 

harus lebih baik dan dapat menyelesaikan permasalahan terkait 

produk. Perilaku konsumsi konsumen yang berbeda-beda akan 

mempengaruhi produk yang mereka butuhkan, semakin 

bervariasi rasa, fungsi dan manfaat dari sebuah produk pembeli 

akan semakin ingin memiliki produk tersebut, selain itu melalui 

kemasan serta rasa juga konsumen akan memberikan 

rekomendasinya pada konsumen lainnya. Suatu UMKM harus 

dapat menjaga kualitas produk, kualitas kemasan, kualitas 

produksi yang tidak melebihi kapasitas dengan tujuan 

memaksimalkan inovasi produk terhadap kinerja operasional 

yang dimiliki. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

mengajukan hipotesis: 

 

                                                             
95Cynthia Vanesa Djodjobo and Hendra N. Tawas, ―Pengaruh Orientasi 

Kewirausahaan Inovasi Produk Dan Keunggulan Bersaing Terhadap Kinerja 
Pemasaran Usaha Nasi Kuning Di Kota Manado,‖ Jurnal EMBA 2, no. 3 (2014): 

1214–24, https://doi.org/10.47335/ema.v5i2.55. 
96Alifia Saraswati and M Ab, ―Pengaruh Implementasi Knowledge 

Management Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Inovasi Sebagai Variabel 
Intervening ( Studi Kasus Pada UMKM Industri Kreatif Digital Di Kota Semarang ) 

Pendahuluan,‖ 2009. 
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H2: Terdapat pengaruh positif antara inovasi produk terhadap 

kinerja operasional dalam perspektif bisnis syariah pada sentra 

industri keripik di Bandar Lampung 
 

f. Pengaruh Inovasi Proses terhadap Kinerja Operasional 

Definisi inovasi proses adalah sebagai elemen baru yang 

dikenalkan dalam operasi produk dan jasa dalam sebuah 

perusahaan, seperti bahan baku, tugas yang spesifik, mekanis, 

ataupun alat yang digunakan untuk memperoduksi barang atau 

jasa
97

, dengan adanya inovasi proses cara organisisr produksi 

barang atau jasa  dari perusahaan akan menggambarkan sebuah 

perubahan, dimana inovasi-inovasi yang dilakukan pada proses 

produksi barang akan memperlihatkan hasil produk yang baik
98

. 

Penelitian yang dilakukan oleh Perwiranegaradengan 

judul Pengaruh Orientasi Kepemimpinan Pasar Strategi 

Inovasi terhadap Kinerja UMKM (Studi pada UMKM 

Kerajinan Bubut Kayu Kota Blitar)99
, Ettlie dan Reza yang 

berjudul Organizational Integration and Process Innovation100, 

dan penelitian Nugraha yang berjudul Pengaruh Inovasi 

Produk, Kualitas Informasi, Inovasi Proses terhadap Kinerja 

Operasi Perusahaan Coffe Shop di Yogyakarta101 

mengungkapkan bahwa strategi inovasi berpengaruh pada 

kinerja perusahaan termasuk kinerja operasional. Penelitian 

                                                             
97Fariborz, ―Organizational Innovation: A Meta-Analysis of Effects of 

Determinants and Moderators.‖ 
98Juett R. Cooper, ―A Multidimensional Approach to the Adoption of 

Innovation,‖ Management Decision 36, no. 8 (1998): 493–502, 

https://doi.org/10.1108/00251749810232565. 
99Perwiranegara, ―Pengaruh Orientasi Kepemimpinan Pasar Dan Strategi 

Inovasi Terhadap Kinerja UKM ( Studi Pada UKM Kerajinan Bubut Kayu Kota Blitar 
).‖ 

100John E. Ettlie and Ernesto M. Reza, ―Organizational Integration and 

Process Innovation,‖ Academy of Management Journal 35, no. 4 (1992): 795–827, 

https://doi.org/10.5465/256316. 
101Rizky Valeo Nugraha, ―Pengaruh Inovasi Produk, Kualitas Informasi, 

Inovasi Proses Terhadap Kinerja Operasi Perusahaan Coffee Shop Di Yogyakarta,‖ 

2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.20
08.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMB

ETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI. 
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Johne yang berjudul Successful Market Innovation102 

memberikan saran bahwa inovasi proses sarana yang tepat 

dalam meningkatkan kualitas dan penghematan biaya dalam 

kinerja operasional. Soleh dalam tesis berjudul Analisis Strategi 

Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi 

kasus: UKM Manufaktur di Kota Semarang)103
, memberikan 

gambaran bahwa strategi inovasi memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. Selain itu juga strategi inovasi 

memiliki hubungan dan pengaruh terhadap keunggulan 

bersaing. 

Namun penelitian Yekti Utami yang berjudul Pengaruh 

Strategi Inovasi Terhadap Kinerja Operasional Industri Batik 

Di Yogyakarta104
, mengungkapkan sedikit perbedaan yaitu 

Inovasi proses tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

operasional pada dimensi tingkat investasi. 

Sama halnya dengan inovasi produk yang penting bagi 

perusahaan, strategi proses pun penting diperhatikan oleh 

perusahaan dan UMKM, karena strategi inovasi pada proses 

pengelolaan produk memerlukan kinerja operasional yang baik 

dimana operasional menyangkut pada teknologi atau alat yang 

digunakan dalam produksi. Inovasi proses dapat mempengaruhi 

hasil dari produk yang diproduksi, dimana alat proses yang 

digunakan manual dan mesin akan berbeda hasilnya. Di zaman 

modern ini hasil dari mesin lebih baik daripada manual, apalagi 

untuk industri keripik yang mana proses pembuatannya perlu 

digoreng sehingga mengandung minyak, dengan adanya mesin 

minyak dalam keripik dapat dikurangi, proses iris pisang agar 

menjadi keripik dapat dilakukan dengan mudah dan tipis. 

Kebersihan dalam melakukan proses produksipun sangat 

penting untuk menjaga makanan. Berdasarkan uraian di atas, 

maka diajukan hipotesis: 

                                                             
102Johne, ―Successful Market Innovation.‖ 
103Mohamad Soleh, ―Analisis Strategi Inovasi Dan Dampaknya Terhadap 

Kinerja Perusahaan (Studi Kasus: UKM Manufaktur Di Kota Semarang‖ (Universitas 

Diponegoro, 2008). 
104Utami, ―PENGARUH STRATEGI INOVASI TERHADAP KINERJA 

OPERASIONAL INDUSTRI BATIK DI YOGYAKARTA.‖ 
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H3: Terdapat pengaruh positif antara inovasi proses terhadap 

kinerja operasional dalam perspektif bisnis syariah pada sentra 

industri keripik di Bandar Lampung 

 

g. Pengaruh Implementasi Inovasi terhadap Kinerja 

Operasional 

Implementasi inovasi sebuah proses untuk memperoleh 

karyawan yang kompeten, profesional dan bertanggungjawab 

dalam melakukan inovasi. Dimensi ini keputusan yang dibuat 

oleh seorang manager senior dalam sebuah perusahaan yang 

menggunakan inovasi dan pekerjaannya dengan tujuan merubah 

perilaku individu dalam sebuah organisiasi, implementasi 

inovasi akan memperlihatkan bagaimana kinerja seorang 

manager dalam memberikan arahan pada karyawannya
105

. 

Penelitian Rita yang berjudul Pengaruh Strategi Inovasi 

Terhadap Kinerja Operasional Perusahaan Manufaktur106
, 

menemukan bahwa Implementasi Inovasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja operasional. Penelitian Vitaloka 

dalam skripsi berjudul Pengaruh Strategi Inovasi terhadap 

Kinerja Operasional Perusahaan (Studi pada UMKM di 

Jambi)107
menemukan bahwa implementasi inovasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja operasional. Penelitian 

Mustikowati dan Tysari yang berjudul Oreantasi 

Kewirausahaan, Inovasi dan Strategi Bisnis untuk 

Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi UKM Sentra 

Kabupaten Malang)108
mengungkapkan bahwa adanya 

keterkaitan pelaksanaan inovasi dalam meningkatkan kinerja 

perusahaan dalam keunggulan bersaing, begitupula penelitian 

                                                             
105Anthony Read, ―Determinants of Successful Organisational Innovation: 

A Review of Current Reseach,‖ Journal of Management Pravtice 3, no. 1 (2000): 95–

119, https://doi.org/10.1109/ICMA.2016.7558708. 
106Rita, ―Pengaruh Strategi Inovasi Terhadap Operasional Perusahaan 

Manufaktur.‖ 
107Vitaloka, ―Pengaruh Strategi Inovasi Terhadap Kinerja Operasional 

Perusahaan (Studi Pada UMKM Di Jambi),‖ h. viii. 
108Rita Indah Mustikowati and Irma Tysari, ―Orientasi Kewirausahaan, 

Inovasi, Dan Strategi Bisnis Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada 
Ukm Sentra Kabupaten Malang),‖ Jurnal Ekonomi MODERNISASI 10, no. 1 (2015): 

23, https://doi.org/10.21067/jem.v10i1.771. 
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yang dilakukan klein dan Sorra The Challenge of Innovation 

Implementation109
 yang mengungkapkan bahwa implementasi 

inovasi mampu meningkatkan kinerja sebuah organisasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Salenussa dengan judul 

Pengaruh Strategi Inovasi terhadap Kinerja Operasional 

Perusahaan (Studi Kasus pada PT AOI Waisarissa)110
 

mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

implementasi inovasi terhadap kinerja operasional perusahaan. 

Namun Penelitian Naveh, Meilich dan Marcus dengan 

judul The Effects of Administrative Innovation Implementation 

on Performance: an Organizational Learning Approach111
 

menemukan hasil yang sedikit berbeda dimana hasil penelitian 

mereka menunjukan bahwa efek daripenerapan inovasi 

administrasi terhadap kinerja ini bersifat lengkung; keduanya 

juga sedikit dan terlalu banyak implementasi memiliki efek 

negatif pada kinerja. 

Pelaksanaan inovasi haruslah terealisasikan oleh 

perusahaan sehingga kinerja operasional yang ada terencana 

dengan baik dan dapat memberikan keuntungan terhadap 

perusahaan itu sendiri. Sebagai seorang manager mengarahkan, 

membimbing serta mengawasi kinerja karyawannya sangatlah 

penting. Karyawan yang baik adalah karyawan yang dapat 

menggunakan inovasi secara baik, seperti karyawan memahami 

proses produksi, penggunaan alat produksi, menpacking 

produk, melayani konsumen dan mengatasi permasalahan-

permasalahan terkait inovasi dan kinerja perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan hipotesis: 
 

H4: Terdapat pengaruh positif antara implementasi inovasi 

terhadap kinerja operasional dalam perspektif bisnis syariah 

pada sentra industri keripik di Bandar Lampung 

                                                             
109Klein and Sorra, ―The Challenge of Innovation Implementation.‖ 
110Salenussa, ―Pengaruh Strategi Inovasi Terhadap Kinerja Operasional 

Perusahaan (Studi Kasus Pada PT AOI Waisarissa).‖ 
111Eitan Naveh, Ofer Meilich, and Alfred Marcus, ―The Effects of 

Administrative Innovation Implementation on Performance: An Organizational 
Learning Approach,‖ Strategic Organization 4, no. 3 (2006): 275–302, 

https://doi.org/10.1177/1476127006066969. 
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