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ABSTRAK 

 

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan entitas 

bisnis yang mempunyai peranan strategis dalam meningkatkan 

perekonomian nasional. Kontribusi UMKM menjadi tulang punggung 

perekonomian negara terlihat dalam perannya sebagai pelayanan 

ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan 

peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM 

juga sebagai wadah untuk penciptaan wirausaha baru. Wirausaha saat 

ini dihadapkan dengan gelombang revolusi industri 4.0, yang 

mengharuskan UMKM untuk memeriksa ulang cara mereka dalam 

menjalankan bisnis, sehingga tidak tergilas di tengah persaingan. 

Orientasi kewirausahaan, orientasi pasar dan inovasi produk 

merupakan pelopor sekaligus penguatan untuk memiliki keunggulan 

bersaing.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh 

orientasi kewirausahaan, orientasi pasar dan inovasi produk terhadap 

keunggulan bersaing UMKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan 

UKM Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu sebanyak 44 UMKM. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random 

sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis linear berganda dengan menggunakan program SPSS 

(Statictical Product and Service Solution) versi 22. 

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial variabel orientasi 

kewirausahaan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keunggulan bersaing UMKM (Y) di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Untuk variabel orientasi pasar (X2) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keunggulan bersaing UMKM (Y) di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. Serta untuk variabel inovasi produk (X3) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing UMKM (Y) di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat. Secara simultan variabel orientasi 



 

iii 

 

kewirausahaan (X1), orientasi pasar (X2) dan inovasi produk (X3) 

berpengaruh terhadap keunggulan bersaing (Y) UMKM di Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. Ditinjau dalam ekonomi Islam seorang 

wirausaha dianjurkan untuk berorientasi pada kewirausahaan, 

berorientasi pada pasar dan melakukan inovasi dalam segala bentuk 

bisnis dan usaha yang halal atau diperbolehkan sesuai syari’at dan 

tidak melanggar aturan syari’at yang ada dalam bentuk apapun. 

Karena Islam memandang proses usaha sebagai motivasi utama dalam 

pencapaian kesuksesan dan kesejahteraan. 

 

Kata Kunci : Orientasi Kewirausahaan, Orientasi Pasar, Inovasi 

Produk, Keunggulan Bersaing 
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ABSTRACT 

  

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are business 

entities that have a strategic role in improving the national economy. 

The contribution of MSMEs to become the backbone of the country's 

economy can be seen in their role as a broad economic service to the 

community, in the process of equity and increasing people's income, 

encouraging economic growth, and realizing national stability. In 

addition, MSMEs are also a forum for the creation of new 

entrepreneurs. Entrepreneurs are currently faced with the wave of the 

industrial revolution 4.0, which requires MSMEs to re-examine their 

way of doing business, so they are not crushed in the midst of 

competition. Entrepreneurial orientation, market orientation and 

product innovation are the pioneers as well as strengthening to have a 

competitive advantage. 

This study aims to determine the effect of entrepreneurial 

orientation, market orientation and product innovation on the 

competitive advantage of SMEs in Tulang Bawang Barat Regency. 

This study uses a quantitative approach. The population in this study 

were MSMEs registered at cooperatives service  and UKM Service in 

Tulang Bawang Barat Regency, namely 44 MSMEs. The sampling 

technique used is simple random sampling technique. Methods of data 

collection is done by using a questionnaire. The data analysis method 

used in this study is multiple linear analysis using the (SPSS Product 

and Service Solution) version 22 

StaticticalWest Onion. The market orientation variable (X2) has a 

positive and significant effect on the competitive advantage of SMEs 

(Y) in Tulang Bawang Barat Regency. And the product innovation 

variable (X3) has a positive and significant impact on the competitive 

advantage of SMEs (Y) in Tulang Bawang Barat Regency. 

Simultaneously the variables of entrepreneurial orientation (X1), 

market orientation (X2) and product innovation (X3) affect the 

competitive advantage (Y) of SMEs in Tulang Bawang Barat Regency. 

In Islamic economics, an entrepreneur is recommended to be 

entrepreneurship-oriented, market-oriented and innovate in all forms 
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of business and business that are lawful or permitted according to the 

Shari'ah and do not violate the existing Shari'ah rules in any form. 

Because Islam views the business process as the main motivation in 

achieving success  and prosperity. 

  

Keywords: Entrepreneurship Orientation, Market Orientation, 

Product Innovation, Competitive Advantage 
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  MOTTO 

 

                  

                 
 

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 

menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam 

membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah 

akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). 

Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

(QS.Al-Baqarah ayat 148). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

     Skripsi ini berjudul ―Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Orientasi 

Pasar dan Inovasi Produk terhadap Keunggulan Bersaing UMKM di 

Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada 

UMKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat). Sebelum sampai pada 

pokok pembahasan dari judul skripsi ini, penulis terlebih dahulu 

menjelaskan berbagai istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. 

Penegasan tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman 

dikalangan pembaca dan juga sebagai proses penekanan terhadap 

pokok pembahasan yang akan dibahas. 

1. Pengaruh adalah suatu proses interaksi yang menentukan tingkah 

laku seseorang atau kelompok remaja, baik dalam arti positif, 

yaitu terjadinya suatu penyesuaian dalam arti negatif, yaitu 

terjadinya satu bentuk tingkah laku yang tidak sesuai bagi 

kepentingan bangsa atau dengan suatu sistem nilai karena meniru 

suatu kelompok tertentu yang terdapat dalalingkungan sosialnya, 

baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat sementara.
1
 

2. Orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat 

dan benar. Pengertian lain yaitu pandangan yang mendasari 

pikiran, perhatian, dan kecenderungan.
2
 

3. Orientasi Kewirausahaan adalah sifat, watak, atau ciri-ciri yang 

melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk 

mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia usaha yang nyata 

dan dapat mengembangkannya dengan tangguh.
3
 

4. Orientasi pasar adalah suatu proses dan aktivitas yang berkaitan 

dengan penciptaan dan pemenuhan kepuasan pelanggan dengan 

                                                 
1 Jusuf Amir Faesal, Riorientasi Pendidikan Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 
1995), 22. 
2 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 15 April 2022, 

https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/orientasi.html. 
3 Dwi Novitasari dan Lukia Zuraida, ―Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Dan 

Kompetensi Wirausaha Terhadap Daya Saing,‖ Jurnal Riset Manajemen Vol. 02, no. 

No. 02 (Juli 2015): 167. 
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jalan terus mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan 

pelanggan.
4
 

5. Inovasi produk adalah gabungan dari berbagai macam proses 

yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain. 

Inovasi bukanlah konsep dari suatu ide baru dan bukan juga 

merupakan suatu perkembangan dari sebuah pasar yang baru saja, 

tetapi inovasi merupakan gambaran dari semua proses tersebut.
5
 

6. Keunggulan bersaing (competitive advantage) adalah 

kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber 

daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang 

sama.
6
 

7. UMKM adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro Kecil 

Menengah.
7
 

8. Revolusi industri 4.0 (Four Point Zero) adalah sebuah kondisi 

pada abad ke 21, ketika terjadi perubahan besar-besaran 

diberbagai bidang lewat perpaduan teknologi yang mengurangi 

sekat-sekat antara dunia fisik, digital, dan biologi. Revolusi ini 

ditandai dengan kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, 

khususnya  kecerdasan buatan, robot, blockchain, teknologi nano, 

komputer, kuantum, bioteknologi, internet of things, percetakan 

3D, dan kendaraan tanpa awak.
8
 

                                                 
4 Firmansyah, A, Pemasaran (Konsep dan Dasar) (Pasuruan: Qiara Media, 2020), 

122. 
5 Kotler, P. dan Amstrong, G., Prinsip–Prinsip Pemasaran, edisi Sepuluh Jilid 1 

(Jakarta: PT Indeks Kelompok, 2004), 23. 
6 Ahmad Ifham Solihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia, 2010), 

302. 
7 Tulus Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia (Jakarta: Salemba 

Empat, 2002), 166. 
8 Nurdianita Fonna, Pengembangan Revolusi Industri 4.0 Dalam Berbagai Bidang 

(Bogor: Guepedia, 2019), 11. 
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9. Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu, yang akan menambah wawasan atau 

pengetahuan seseorang agar dapat melihat seseorang dan agar 

dapat melihat sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.
9
 

10. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia 

untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk 

mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-

Qur’an serta Sunah.
10

 

Berdasarkan penegasan dari istilah judul di atas, maka dapat 

dipahami bahwa secara keseluruhan yang dimaksud judul ini adalah 

Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Orientasi Pasar dan Inovasi 

Produk terhadap Keunggulan Bersaing UMKM di Revolusi 

Industri 4.0 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM 

di Kabupaten Tulang Bawang Barat). 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara berkembang yang menitikberatkan 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ke arah yang lebih baik. 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah memberikan 

kontribusi yang besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan 

pendapatan bagi masyarakat Indonesia. Peranan UMKM sangat 

strategis dalam perekonomian sebagai salah satu kekuatan pendorong 

utama dalam pembangunan ekonomi nasional.
11

 Karena itu, 

pemberdayaan dan pengembangan yang berkelanjutan perlu dilakukan 

agar UMKM tidak hanya tumbuh dalam jumlah tetapi juga 

berkembang dalam kualitas dan daya saing produknya. 

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi 

sangat strategis karena potensinya yang besar dalam menggerakkan 

kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber 

pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan 

kesejahteraan. Salah satu kelebihan UMKM adalah mampu bertahan 

                                                 
9 Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 249. 
10 Sukarno Wibowo, Ekonomi Mikro Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 29. 
11 I.C. Kusuma dan V. Lutfiany, ―Persepsi UMKM dalam Memahami SAK 

EMKM,‖ Jurnal AKUNIDA Vol. 4, no. No. 2 (Desember 2018): 2. 
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dalam menghadapi kondisi krisis. Di Indonesia, UMKM telah terbukti 

mampu bertahan dari goncangan ekonomi dan menjadi penyelamat 

bagi perekonomian pada krisis keuangan tahun 1997 dan krisis global 

2008.
12

 

Keberadaan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan 

masalah tersebut. Kontribusi yang diberikan oleh pelaku UMKM pada 

kondisi krisis ekonomi dapat dinilai sebagai penopang dalam proses 

pemulihan perekonomian nasional, dipandang dari laju pertumbuhan 

ekonomi nasional dalam peningkatan jumlah lapangan kerja, 

penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) 

Nasional, nilai ekspor nasional, dan investasi nasional.
13

 Namun saat 

ini, sektor UMKM justru paling rentan atas imbas virus corona. Kajian 

yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa 

pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi 

perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli 

masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor 

perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. UMKM 

mengalami kerugian yang tak bisa dihindarkan akibat adanya pandemi 

COVID-19, karena produk yang dipasarkan sepi pembeli. Namun, di 

era industri 4.0 yang serba digital dan modern ini, UMKM bisa mulai 

memanfaatkan internet untuk mendukung aktivitas perekonomian. 

UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian 

Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM,  

jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap 

PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi 

UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan 

menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat 

menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya 

                                                 
12 Dewi Novita Sitorus, ―Analisis Determinan Tingkat Pengetahuan Pelaku 

UMKM mengenai SAK ETAP serta Pengaruhnya terhadap Kemudahan Akses ke 

Lembaga Keuangan,‖ Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia Vol. 8, no. No. 1 (Mei 

2016): 87. 
13 Barkah Susanto dan Nur Laila Yuliani, ―Prospek Implementasi SAK ETAP 

Berbasis Kualitas Laporan Keuangan UMKM,‖ Jurnal Ekonomi dan Bisnis Optimum 

Vol. 5, no. No. 1 (2015): 1. 
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jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang 

ada.
14

 

Kontribusi UMKM di level nasional membuktikan bahwa UMKM 

merupakan salah satu tulang punggung negara untuk meningkatkan 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat semakin meningkat karena 

ditunjang sektor pariwisata yang semakin berkembang pesat. Hal 

tersebut juga berdampak pada sektor ekonomi dimana semakin banyak 

UMKM baru yang bermunculan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Tulang Bawang Barat juga ditopang oleh sektor UMKM. Struktur 

perekonomian Kabupaten Tulang Bawang Barat selama lima tahun 

terakhir (2015-2021) didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan 

usaha, diantaranya yaitu industri pengolahan; perdagangan besar dan 

eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; konstruksi; pertanian, 

kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian. Hal ini 

dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap 

pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat. Laju 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat 2016 mencapai 

5,35%, sedangkan tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB berada di 

posisi 5,27%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang 

terjadi di tahun 2016 meningkat, tetapi tidak setinggi peningkatan 

yang terjadi di tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan 

adanya fenomena perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi 

di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Distribusi PDRB Kabupaten 

Tulang Bawang Barat 2016 menampilkan bahwa kegiatan ekonomi 

yang dominan adalah kategori pertanian yakni 36,59%, di posisi 

kedua kategori industri pengolahan 28,61%, dan di posisi ketiga 

adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor sekitar 10,34%. Jadi, peranan terbesar kedua dalam 

pembentukan PDRB Kabupaten Tulang Bawang Barat dihasilkan oleh 

lapangan usaha industri mikro kecil. Namun, pertumbuhan PDRB 

mengalami perlambatan dari 5,35% pada tahun 2016 menjadi 1,32% 

                                                 
14 ―UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia,‖ Siaran Pers, 

diakses 21 Januari 2022, https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-

pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia. 
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pada tahun 2020. Pandemi covid-19 yang terjadi selama 2020 

merupakan penyebab terjadinya penurunan aktivitas ekonomi 

dibanyak wilayah termasuk Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
15

 

Adapun diagram  jumlah UMKM Di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat pada tahun 2017-2021, yakni sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 1.1 

Diagram Jumlah UMKM Kabupaten Tulang Bawang Barat 2017-2021 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang 

Barat, 2021. 

 

Dilihat dari gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa dari tahun 

2017-2021 jumlah UMKM mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 

jumlah UMKM mengalami peningkatan yang cukup tajam dalam 5 

tahun terakhir. Sementara, berdasarkan data yang diperoleh dari BPS 

Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2020 terjadi penurunan 

aktivitas ekonomi yang merupakan dampak dari covid-19. Hal 

tersebut tidak sejalan dengan fenomena yang terjadi, karena dimasa 

covid-19 kebanyakan usaha atau industri mengalami kegagalan dalam 

mempertahankan usahanya. 

                                                 
15 Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Produk Domestik 

Regional Bruto Kabupaten Tulang Bawang Barat Menurut Lapangan Usaha 2015-
2021 (Kabupaten Tulang Bawang Barat: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulang 

Bawang Barat, 2018), 176. 

0

1,000

2,000

3,000

4,000
Ta

h
u

n
 2

01
7

Ta
h

u
n

 2
01

8

Ta
h

u
n

 2
01

9

Ta
h

u
n

 2
02

0

Ta
h

u
n

 2
02

1
Jumlah UMKM



7 

   

 

Berikut adalah data jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat yang tersebar di setiap Kecamatan: 

Tabel 1.1 

Data UMKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM 

Kabupaten Tulang Bawang Barat 

NO KECAMATAN JUMLAH UMKM 

1 Kecamatan Tumijajar 319 

2 Kecamatan Lambu Kibang 218 

3 Kecamatan Gunung Terang 288 

4 Kecamatan Tulang Bawang Tengah 588 

5 Kecamatan Tulang Bawang Udik 455 

6 Kecamatan Pagar Dewa 195 

7 Kecamatan Way Kenanga 228 

8 Kecamatan Gunung Agung 1021 

9 Kecamatan Batu putih 197 

 

Jumlah 3.509 

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang 

Barat, 2021. 

 

Selain menghadapi masalah tersebut, UMKM juga menghadapi 

tantangan revolusi industri 4.0., yang merupakan fase keempat dari 

perjalanan sejarah revolusi industri yang dimulai pada abad ke-18. 

Pemerintah menuntut UMKM untuk mampu mengikuti kemajuan 

teknologi informasi. Apabila tidak menerapkan digitalisasi ekonomi 

maka koperasi dan UKM di Indonesia akan ketinggalan dan tergilas 

dalam peta persaingan usaha. Sementara pelaku UMKM yang 

berjumlah sekitar 59.2 juta mayoritas hampir 98% pelaku usaha 

mikro, baru 3.5%-5% yang usahanya mengarah pada penerapan sistem 

berbasis IT. Pemerintah menargetkan pada tahun 2020 delapan juta 

UMKM terintegrasi dengan teknologi. Namun, banyak tantangan 

untuk mewujudkan target terebut, seperti rendahnya literasi digital 
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pemilik UMKM, pola pikir pelaku UMKM yang tidak membutuhkan 

website atau hanya cukup dengan media sosial.
16

  

 Di era sekarang, dunia sudah tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, 

tentu persaingan semakin ketat. Pemenang dalam kompetisi adalah 

mereka yang memiliki kemandirian kuat, kreativitas dan inovasi serta 

manajemen diri yang baik. Setiap usaha pasti menghadapi rintangan. 

Persaingan yang ada menimbulkan peluang dan ancaman. Dengan 

adanya manajemen yang baik maka seorang pengusaha dapat 

menerima dan mengelola serta mengambil manfaat dari hal tersebut
17

. 

Firman Allah dalam Q.S Al-Fushilat (41):40 sebagai berikut: 

 

ٌه  ٍَ ٱ إِ ًَٰ فٍِ  نهِزَ ًٍَ َُۡهقَ  أَفَ
َُبٓۗٓ ُۡ ٌَ َعهَ خَُِب ََل ََۡخفَۡى ٍٓ َءاَََٰ ٌَ فِ ٌش أَو يهٍ  نُهبسِ ٱَُۡهِحُذو ُۡ َخ

ب ََۡىَو  ُٗ ٍٓ َءاِي ِت  ٱََۡأحِ ًَ هُىاْ ٱ ۡنقََُِٰ ًَ ٌَ بَِصٌُش  ۥَيب ِشۡئخُۡى إَِههُ  ۡع هُى ًَ ب حَۡع ًَ    ٠ٓبِ
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat 

Kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka Apakah orang-

orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-

orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? 

perbuatlah apa yang kamu kehendaki; Sesungguhnya Dia Maha 

melihat apa yang kamu kerjakan.
18

 

Manusia diberi anugerah oleh Allah kemampuan untuk 

melaksanakan sesuatu sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, 

manusia diperintahkan untuk bekerja atau berbisnis guna 

menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Namun 

demikian, kemampuan yang dimiliki manusia, tidak serta merta 

menghilangkan kuasa Allah sebagai penentu atas berhasil tidaknya 

usaha yang dilakukan. Karenanya, perencanaan, usaha maksimal, 

doa, keikhlasan, berorientasi pada ridha Allah Swt diperlukan 

untuk bisa berhasil dalam menjalankan suatu usaha. 

                                                 
16 Kementrian Koperasi dan UKM, ―KUKM Tanpa Digitalisasi Ekonomi Akan 

Ketinggalan,‖ Cooperative No.8., t.t. 
17 Fathul Aminudin Aziz, Manajemen Kewirausahaan Islami (Yogyakarta: Editie 

Pustaka, 2016), 75. 
18 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya 

(Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2013), 482. 
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Revolusi industri keempat mempunyai dampak terhadap bisnis, 

sebagai pergeseran yang tidak terhindarkan dari digitalisasi sederhana 

yang mengarakterisasikan revolusi industri ketiga ke sebuah bentuk 

inovasi yang jauh lebih rumit berdasarkan kombinasi dan begitu 

banyak teknologi dengan cara yang baru. Situasi tersebut telah 

memaksa perusahaan untuk memeriksa ulang cara mereka 

menjalankan bisnis dan mengambil bentuk-bentuk baru
19

. UMKM 

agar dapat bersaing di dunia global dan adaptif terhadap perubahan di 

era industri 4.0, diperlukan sumberdaya yang dapat menciptakan nilai 

sehingga memperoleh keunggulan bersaing. Suryana menyatakan 

bahwa orientasi kewirausahaan disebut sebagai spearhead (pelopor) 

untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi perusahaan berkelanjutan 

dan berdaya saing tinggi.
20

 Adapun menurut Bharadwaj menyatakan 

bahwa keunggulan bersaing adalah hasil dari implementasi strategi 

yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

Budaya perusahaan yang menekankan pada pentingnya perusahaan 

untuk memperhatikan pasar (berorientasi pasar) akan mengarah pada 

penguatan keunggulan bersaing perusahaan tersebut
21

. Selain itu, 

menurut Urbancova inovasi produk yang diciptakan oleh perusahaan 

menjadi kunci dari keunggulan bersaing yang menentukan kesuksesan 

ekonomi dari suatu organisasi. Inovasi produk juga dapat dijadikan 

sebagai salah satu strategi dalam mencapai kinerja pemasaran bagi 

suatu usaha. Produk yang ditampilkan oleh pemilik usaha harus 

memiliki inovasi. Tujuan utama dari inovasi adalah untuk memenuhi 

permintaan pasar. Kesuksesan suatu usaha untuk menjaga 

kelangsungan penjualan produknya terletak pada kemampuannya 

untuk berinovasi.
22

 

                                                 
19 Schwab, K., Revolusi Industri Keempat (Jakarta: Gramedia, 2019), 64. 
20 Suryana, Kewirausahaan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses 

Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 14. 
21 Bharadwaj dkk., ―Sustainable Competitive Advantage in Service Industries: A 

Conceptual Model and Research Propositions,‖ Journal of Marketing Vol. 57 (1993). 
22 Nizam, M. F, Mufidah, E., dan Fibriyani, V., ―Pengaruh Orientasi 

Kewirausahaan Inovasi Produk Dan Keunggulan Bersaing Terhadap Pemasaran 

Umkm.,‖ Jurnal EMA Vol. 5, no. No. 2 (2020): 1214–24. 
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Terkait latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian lebih lanjut mengenai ―Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, 

Orientasi Pasar dan Inovasi Produk terhadap Keunggulan Bersaing 

UMKM di Revolusi Industri 4.0 dalam Perspektif Ekonomi Islam 

(Studi Pada UMKM di Kabupaten Tulang Bawang Barat)‖. 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah pada hakikatnya telah tergambarkan di latar 

belakang masalah. Oleh karenanya isi dari subbab identifikasi masalah 

adalah relevan dengan latar belakang masalah, dengan kata lain 

identifkasi masalah diikhtisarkan atau diintisarikan dari latar belakang 

masalah. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Adanya kenaikan jumlah UMKM di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat pada saat pandemi covid-19. 

2. UMKM menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 (four point 

zero) yang mempunyai dampak terhadap bisnisnya. Situasi 

tersebut memaksa perusahaan untuk memeriksa ulang cara 

menjalannkan usahanya dan mengambil bentuk-bentuk baru. 

Hal tersebut menyebabkan UMKM perlu untuk berorientasi  

pada kewirausahaan, berorientasi pada pasar dan melakukan 

inovasi produk, agar UMKM dapat memiliki keunggulan 

dalam bersaing di dunia global dan mampu bersikap adaptif.  

Pembatasan masalah itu sendiri yaitu suatu usaha pembatasan 

dalam sebuah penelitian yang bertujuan agar mengetahui secara jelas 

tentang batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang 

lingkup yang akan diteliti supaya sasaran penilitian tidak terlalu luas.
23

 

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok-

pokok permasalahan, peniliti hanya memfokuskan penelitian pada 

pengaruh variabel independen yakni orientasi kewirausahaan, 

orientasi pasar, dan inovasi produk terhadap variabel dependen yakni 

                                                 
23 Anggito, A. dan Setiawan, J., Metodologi penelitian kualitatif (Jawa Barat: CV 

jejak, 2018). 
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keunggulan bersaing UMKM di revolusi industri 4.0 di Kabupaten 

Tulang Bawang Barat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dapat diartikan sebagai memilih atau 

menentukan masalah yang diminati dan menguraikan masalah yang 

terlalu umum menjadi masalah yang spesifik. Jika ini tidak dilakukan 

akan merepotkan diri sendiri karena topik yang hendak diuji akan 

melebar ke mana-mana.
24

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Apakah orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, dan inovasi 

produk secara parsial berpengaruh terhadap keunggulan bersaing 

UMKM di revolusi industri 4.0 di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat? 

2. Apakah orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, dan inovasi 

produk secara simultan berpengaruh terhadap keunggulan 

bersaing UMKM di revolusi industri 4.0 di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat? 

3. Bagaimana orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, dan inovasi 

produk terhadap keunggulan bersaing dalam perspektif ekonomi 

Islam? 

  

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh orientasi kewirausahaan, orientasi 

pasar, dan inovasi produk secara parsial terhadap keunggulan 

bersaing UMKM di revolusi industri 4.0 di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh orientasi kewirausahaan, orientasi 

pasar, dan inovasi produk secara simultan terhadap keunggulan 

bersaing UMKM di revolusi industri 4.0 di Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 

3. Untuk mengetahui pengaruh orientasi kewirausahaan, orientasi 

pasar, dan inovasi produk terhadap keunggulan bersaing UMKM 

                                                 
24 Ibid., 
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di revolusi industri 4.0 di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam 

perspektif ekonomi islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah kegiatan pencarian, penyelidikan, 

investigasi, eksperimen yang dilakukan dengan gigih dan tekun 

bertujuan untuk menemukan fakta-fakta dan temuan baru.
25

 Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Untuk digunakan sebagai literatur atau referensi dan 

menambah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca mengenai 

teori yang berkaitan dengan pengaruh orientasi kewirausahaan, 

orientasi pasar, dan inovasi produk terhadap keunggulan bersaing 

UMKM di revolusi industri 4.0 di Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pelaku UMKM 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi 

pelaku UMKM untuk mencapai keunggulan bersaing di era 

revolusi industri 4.0 dan bagi pemerintah dalam menetapkan 

kebijakan terkait UMKM. 

b. Bagi Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti-

peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian yang 

akan dilakukan berkaitan dengan objek penelitian yang sama. 

c. Bagi Penulis (Peneliti) 

Penelitian ini digunakan untuk mencapai gelar sarjana (S1) di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung serta untuk menambah pengetahuan 

dan memperluas wawasan bagi penulis. 

 

                                                 
25 Juliandi, A., Irfan, I., dan Manurung, S., Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep 

& Aplikasi (Medan: UMSU PRESS, 2014). 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian pustaka merupakan kajian tentang hasil-hasil penelitian 

yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti, baik itu kegiatan 

mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, 

atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang 

belum ada
26

. Penulis menyadari bahwasanya tidak ada penelitian yang 

murni sepenuhnya berangkat dari ide-ide pribadi. Dalam hal ini 

penulis telah melakukan beberapa tinjauan terhadap beberapa buku 

dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan 

orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, dan keunggulan bersaing. 

Ada beberapa penelitian serupa yang dapat digunakan sebagai 

literatur. 

 

Tabel 1.2 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan Bersumber dari 

Jurnal 

No Peneliti dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil penelitian 

1 Erni Jayaningrum, 

Brillyanes Sanawiri 

 

Jurnal Administrasi 

Bisnis (JAB)Vol. 54 

No. 1. Januari 2018 

Pengaruh 

Orientasi Pasar, 

Inovasi, 

Orientasi 

Kewirausahaan 

terhadap 

Keunggulan 

Bersaing dan 

Kinerja 

Pemasaran 

(Studi pada 

Kuliner Kafe 

kota Malang) 

Hasil penelitian 

tersebut 

menunjukkan bahwa 

orientasi pasar 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keunggulan bersaing 

dan orientasi 

kewirausahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keunggulan bersaing. 

2 Nungky Viana 

Feranita, hendra aris 

setiawan 

 

Peran 

Keunggulan 

Bersaing dalam 

Memediasi 

Penelitian tersebut 

menyatakan bahwa 

hasil pengujian 

hipotesis pengaruh 

                                                 
26 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi 

Revisi (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), 75. 
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Jurnal Majalah 

Ilmiah Dian Ilmu 

Vol.18 No.1. 

Oktober 2018 

Dampal 

Orientasi Pasar 

dan Orientasi 

Kewirausahaan 

terhadap Kinerja 

UMKM 

langsung 

menunjukkan bahwa 

terdapat dua jalur 

yang berpengaruh 

signifikan, yaitu 

orientasi pasar 

terhadap keunggulan 

bersaing dan 

keunggulan bersaing 

terhadap kinerja 

usaha. Hasil 

pengujian hipotesis 

pengaruh tidak 

langsung 

menunjukkan bahwa 

terdapat dua jalur 

yang berpengaruh 

signifikan, yaitu 

orientasi pasar 

terhadap kinerja 

usaha melalui 

keunggulan bersaing 

dan orientasi 

kewirausahaan 

terhadap kinerja 

usaha melalui 

keunggulan bersaing. 

3 Indah Lestari, 

Miguna Astuti, 

Hariyanto Ridwan 

 

Jurnal Riset 

Manajemen Dan 

Bisnis (JRMB) 

Fakultas Ekonomi 

UNIAT. Vol. 4. No 

1. Februari 2019 

Pengaruh Inovasi 

dan Orientasi 

Kewirausahaan 

terhadap 

Keunggulan 

Bersaing 

UMKM Kuliner 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel inovasi 

memiliki pengaruh 

yang signifikan 

terhadap daya saing 

kuliner SMEC. Dan, 

Orientasi 

kewirausahaan 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

daya saing kuliner 

SMEC. Peneliti 
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menyarankan kepada 

para pelaku SMEC 

untuk 

memperhatikan 

faktor-faktor lain 

yang dapat 

mempengaruhi 

keunggulan 

kompetitif. 

4 Suharto, Iwan 

Kurniawan Subagja 

 

Jurnal International 

Review of 

Management and 

Marketing Vol. 8, 

No. 1. Agustus 2018 

The Influence of 

Market 

Orientation and 

Entrepreneurial 

Orientation to 

Competitive 

Advantage 

Through 

Business 

Innovation: 

Study on Batik 

Trusmi Cirebon 

West Java 

Province 

Indonesia 

Hasil penelitian 

tersebut yaitu 

orientasi pasar dan 

orientasi 

kewirausahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keunggulan 

bersaing melalui 

inovasi bisnis. 

 

 

 

 

 

 

5 Nyoman Gede 

Aditya Jay Medhika, 

I Gusti Ayu Ketut 

Giantari, Ni 

Nyoman Kerti Yasa 

 

Jurnal INOBIS 

(Inovasi Bisnis dan 

Manajemen 

Indonesia) Vol. 1, 

No. 2. Maret 2018 

Peran 

Keunggulan 

Bersaing dalam 

Memediasi 

Orientasi Pasar 

dan Orientasi 

Kewirausahaan 

dengan Kinerja 

UKM 

Hasil penelitian 

tersebut yaitu 

Orientasi pasar dan 

orientasi 

kewirausahaan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap keunggulan 

bersaing UKM. 

6 Afif Nur Rahmadi, 

Tontowi Jauhari, 

Bothy Dewandaru 

 

Pengaruh 

Orientasi Pasar, 

Inovasi dan 

Orientasi 

Hasil dari penelitian 

tersebut yaitu secara 

parsial orientasi pasar 

dan orientasi 
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Jurnal EKBIS Vol. 

21, No. 2. 2020 

Kewiraushaan 

Terhadap 

Keunggulan 

Bersaing pada 

UMKM di 

Jalanan Kota 

Kediri 

kewirausahaan 

berpengaruh positeve 

dengan nilai paling 

tinggi atau dominan 

adalah orientasi 

pasar. Sedangkan 

inovasi berpengaruh 

negative terhadap 

keunggulan bersaing. 

Secara simultan 

orientasi pasar, 

inovasi dan orientasi 

kewirausahaan secara 

bersama-sama 

mempengaruhi 

keunggulan bersaing. 

7 Lucky Radi 

Rinandiyana, Dian 

Kurniawan 

 

Journal 

Management 

Review UNIGAL 

Vol.5, No. 3.2021 

Pengaruh 

Orientasi 

Kewirausahaan, 

Orientasi Pasar 

dan Keunggulan 

Bersaing 

terhadap 

Probabilitas 

Hasil penelitian 

tersebut yaitu para 

pengusaha UMKM 

tersebut secara 

alamiah telah 

memiliki orientasi 

kewirausahaan dan 

Orientasi pasar dalam 

menjalankan 

usahanya. Orientasi 

kewirausahaan 

berpengaruh positif 

terhadap keunggulan 

bersaing, begitu juga 

orientasi pasar 

berpengaruh terhadap 

keunggulan bersaing. 

Orientasi 

kewirausahaan 

memiliki pengaruh 

yang positip terhadap 

keuntungan 

(profitabilitas) yang 

dicapai perusahaan 



17 

   

 

sedangkan orientasi 

pasar tidak 

berpengaruh terhadap 

keuntungan. 

8 Any Urwatul 

Wusko, M. Nizar  

 

Journal Knowledge 

Industrial 

Engineering (JKIE) 

Vol. 04 No. 03. 

2018 

Pengaruh 

Entrepreneurial 

Orientation dan 

Market 

Orientation 

terhadap 

Keunggulan 

Bersaing dan 

Kinerja 

Pemasaran pada 

UKM di 

Kabupaten 

Pasuruan 

Hasil dari penelitian 

tersebut yaitu 

orientasi 

kewirausahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keunggulan bersaing, 

orientasi pasar 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

keunggulan bersaing 

9 Maman Sulaeman 

 

Jurnal Ilmiah 

Administrasi Bisnis 

dan Inovasi (JIABI) 

Vol. 2, No. 1. 2018 

Pengaruh 

Orientasi 

Kewirausahaan, 

Prientasi Pasar 

dan Inovasi 

Produk terhadap 

Kinerja 

Pemasaran 

Hasil dari penelitian 

tersebut adalah 

secara parsial 

orientasi 

kewirausahaan, 

orientasi pasar dan 

inovasi produk 

memiliki pegaruh 

positif terhadap 

kinerja pemasaran. 

Secara simultan 

orientasi 

kewirausahaa, 

orientasi pasar dan 

inovasi produk 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja pemasaran. 

10 Tasya Calista 

Sondra, Oey Hannes 

Widjaja 

 

Jurnal Manajerial 

Pengaruh 

Orientasi Pasar, 

Orientasi 

Kewirausahaan 

dan Inovasi 

Hasil dari pebelitian 

tersebut adalah 

orientasi pasar, 

orientasi 

kewirausahaan dan 
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dan Kewirausahaan 

Vol. 3, No. 2. 2021 

terhadap Kinerja 

Usaha UKM 

Bidang Konveksi 

di Jakarta Barat 

inovasi berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

usaha UKM bidang 

konveksi di Jakarta 

Barat. 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, terlihat bahwa terdapat beberapa 

persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang dilakukan dengan 

peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut: 

1. Jayaningrum dan Sanawiri (2018). ―Pengaruh Orientasi Pasar, 

Inovasi, Orientasi Kewirausahaan terhadap Keunggulan Bersaing 

dan Kinerja Pemasaran (Studi Pada Kuliner Kafe Kota 

Malang)"
27

. 

Persamaan : Melakukan penelitian tentang orientasi 

kewirausahaan, orientasi pasar, dan inovasi produk terhadap 

keunggulan bersaing. 

Perbedaaan : Peneliti sebelumnya tidak hanya berfokus pada 

variabel-variabel tersebut tetapi juga mengukur kinerja 

pemasaran dan penelitian dilakukkan pada kuliner kafe di Kota 

Malang. 

 

2. Feranita dan Setiawan (2018). ―Peran Keunggulan Bersaing 

dalam Memediasi Dampak Orientasi Pasar dan Orientasi 

Kewirausahaan terhadap Kinerja UMKM‖.
28

. 

Persamaan: Melakaukan penelitian tentang orientasi 

kewirausahaan dan orientasi pasar. 

Perbedaan: Pada variabel moderasi yaitu pada penelitian 

sebelumnya menggunakan variabel keunggulan bersaing, 

                                                 
27 Erni Jayaningrum. dan Brillyanes Sanawiri, ―Pengaruh Orientasi Pasar, Inovasi, 

Orientasi Kewirausahaan Terhadap Keunggulan Bersaing Dan Kinerja Pemasaran 

(Studi pada Kuliner Kafe kota Malang),‖ Jurnal Administrasi Bisnis (JAB.) Vol. 54, 

no. No. 1 (2018). 
28 Nungky Viana Feranita dan Hendra Aris Setiawan, ―Peran Keunggulan 

Bersaing dalam Memediasi Dampak Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan 

terhadap Kinerja UMKM,‖ Majalah Ilmiah Dian Ilmu Vol. 18, no. No. 1 (2018). 
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sedangkan penulis memposisikan keunggulan bersaing sebagai 

variabel dependen. 

 

3. Lestari, Astuti, dan Ridwan (2019). ―Pengaruh Inovasi dan 

Orientasi Kewirausahaan terhadap Keunggulan Bersaing UMKM 

Kuliner‖
29

. 

Persamaan: Melakukan penelitian tentang pengaruh inovasi dan 

orientasi kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing. 

Perbedaan: Penelitian penulis menambahkan dan menganalisis 

variabel orientasi pasar terhadap keunggulan bersaing. 

 

4. Suharto & Subagja (2018). ―The Influence of Market Orientation 

and Entrepreneurial Orientation to Competitive Advantage 

Through Business Innovation: Study on Batik Trusmi Cirebon 

West Java Province Indonesia‖
30

. 

Persamaan: Melakukan penelitian tentang pengaruh orientasi 

pasar dan orientasi kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing. 

Perbedaan: Peneliti sebelumnya menggunakan inovasi bisnis 

sebagai variabel moderasi untuk mengukur pengaruh orientasi 

pasar dan orientasi kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing 

dan penelitian dilakukan di Jawa Barat. 

 

5. Medhika, dkk. (2018). ―Peran Keunggulan Bersaing dalam 

Memediasi Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan dengan 

Kinerja UKM‖
31

. 

                                                 
29 Indah Lestari, Miguna Astuti, dan Hariyanto Ridwan, ―Pengaruh Inovasi dan 

Orientasi Kewirausahaan terhadap Keunggulan Bersaing UMKM Kuliner,‖ Jurnal 
Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT Vol. 4, no. No. 1 

(2019). 
30 Suharto dan Iwan Kurniawan Subagja, ―The Influence of Market Orientation 

and Entrepreneurial Orientation to Competitive Advantage Through Business 
Innovation: Study on Batik Trusmi Cirebon West Java Province Indonesia,‖ 

International Review of Management and Marketing Vol. 8, no. No. 1 (2018). 
31 Nyoman Gede Aditya Jay Medhika, I Gusti Ayu Ketut Giantari, dan Ni 

Nyoman Kerti Yasa, ―Peran Keuanggulan Bersaing dalam Memediasi Orientasi Pasar 
dan Orientasi Kewirausahaan dengan Kinerja UKM,‖ Jurnal INOBIS (Inovasi Bisnis 

dan Manajemen Indonesia) Vol. 1, no. No. 2 (2018). 
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Persamaan: Melakukan peneitian tentang  orientasi 

kewirausahaan, orientasi pasar dan inovasi produk terhadap 

keunggulan bersaing UMKM 

Perbedaan: Peneliti sebelumnya tidak hanya berfokus pada 

variabel-variabel tersebut tetapi juga mengukur kinerja UKM. 

 

6. Afif Nur Rahmadi, Tontowi Jauhari, dan Bothy Dewandaru 

(2020). ―Pengaruh Orientasi Pasar, Inovasi dan Orientasi 

Kewiraushaan Terhadap Keunggulan Bersaing pada UMKM di 

Jalanan Kota Kediri‖
32

. 

Persamaan: Melakukan penelitian tentang pengaruh orientasi 

kewirausahaan, orientasi pasar, dan inovasi produk terhadap 

keunggulan beraing UMKM. 

Perbedaan: Lokasi peneliti sebelumnya di UMKM jalanan Kota 

Kediri 

 

7. Lucky Radi Rinandiyana dan Dian Kurniawan (2021). ―Pengaruh 

Orientasi Kewirausahaan, Orientasi Pasar dan Keunggulan 

Bersaing terhadap Probabilitas‖
33

. 

Persamaan: Melakukan penelitian tentang orientasi 

kewirausahaan dan orientasi pasar. 

Perbedaan: Penelitian sebelumnya menggunakan keunggulan 

bersaing sebagai variabel indepanden terhadap profitabilitas 

UMKM. 

 

8. Wusko dan Nizar (2018) "Pengaruh Entrepreneurial Orientation 

dan Market Orientation terhadap Keunggulan Bersaing dan 

Kinerja Pemasaran pada UKM di Kabupaten Pasuruan"
34

. 

                                                 
32 Arif Nur Rahmadi, Tontowi Jauhari, dan Bothy Dewandaru, ―Pengaruh 

Orientasi Pasar, inovasi dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Keunggulan Bersaing 
Pada UKM Di Jalanan Kota Kediri,‖ Jurnal EKBIS Vol. 21, no. 2 (2020). 

33 Lucky Radi Rinandiyana dan Dian Kurniawan, ―Pengaruh Orientasi 

Kewirausahaan, Orientasi Pasar, Dan Keunggulan Bersaing Terhadap Probabilitas,‖ 

Jurnal Of Management Review Vol. 5, no. 3 (2021). 
34 Any Urwatul Wusko dan M. Nizar, ―Pengaruh Enterpreneural Orientation Dan 

Market Orientation Terhadap Keunggulan Bersaing Dan Kinerja Pemasaran Pada 
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Persamaan: Melakukan penelitian tentang pengaruh orinetasi 

kewirausahaan dan orientasi pasar terhadap keunggulan bersaing 

UMKM. 

Perbedaan: Penelitian sebelumnya menganalisis dan mengukur 

keunggulan bersaing dan juga kinerja pemasaran UMKM secara 

bersamaan dan Penelitiannya dilakukan di Kabuapten Pasuruan. 

 

9. Maman Sulaeman (2018). ―Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, 

Orientasi Pasar dan Inovasi Produk terhadap Kinerja 

Pemasaran‖
35

. 

Persamaan: Melakukan penelitian tentang pengaruh orinetasi 

kewirausahaan, orientasi pasar dan inovasi produk. 

Perbedaan: Peneliti sebelumnya menguji variabel-variabel 

tersebut terhadap kinerja pemasaran dalam kondisi umum dan 

dalam perspektiif umum. 

 

10. Tasya Calista Sondra dan Oey Hannes Widjaja (2021). ―Pengaruh 

Orientasi Pasar, Orientasi Kewirausahaan dan Inovasi terhadap 

Kinerja Usaha UKM Bidang Konveksi di Jakarta Barat‖
36

. 

Persamaan: Melakukan penelitian tentang pengaruh orientasi 

kewirausahaan, orientasi pasar dan inovasi produk. 

Perbedaan: Peneliti menggunakan variabel kinerja usaha sebagai 

variebel dependen dan peneliti sebelumnya hanya terfokus pada 

bidang UKM konvesi saja yang berada di Jakarta Barat. 

 

Dari kesepuluh penelitian tersebut terdapat beberapa kesamaan 

yang relevansi dengan penelitian penulis, yaitu sama- sama 

                                                                                                         
UKM Di Kabupaten Pasuruan,‖ Journal Knowledge Industrial Engineering (JKIE) 

Vol. 4, no. 3 (2018). 
35 Maman Sulaeman, ―Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Orientasi Pasar, Dan 

Inovasi Produk Terhadap Kinerja Pemasaran (Studi Pada Insudtri Tahu Di Sentra 
Industri Tahu Kota Banjar),‖ Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis dan Inovasi Vol. 2, 

no. 1 (2018). 
36 Tasya Calista Sondra dan Oey Hannes Widjaja, ―Pengaruh Orientasi Pasar, 

Orientasi Kewirausahaan, Dan Inovasi Terhadap Kinerja Usaha UKM Bidang 
Konveksi Di Jakarta Barat,‖ Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan Vol. 3, no. 2 

(2021): 500–508. 
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melakukan penelitian tentang pengaruh orientasi kewirausahaan, 

orientasi pasar, dan inovasi produk terhadap keunggulan bersaing 

UMKM. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan pada penelitian 

diatas dengan penelitian penulis. Secara keseluruhan dari kajian 

penelitian terdahulu terdapat perbedaan terhadap penelitian yang 

dilakukan penulis yakni penulis melakukan penelitian di Kabupaten 

Tulang Bawang Barat, penulis membahas keunggulan bersaing 

UMKM di revolusi industri 4.0 dan penulis menambahkan dalam 

perspektif islam, yang mana penelitian terdahulu tidak mencantumkan 

hal tersebut. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Bagian ini mencakup uraian ringkasan materi dalam penelitian ini. 

Sistematika penulisan yang akan disusun dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, batasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan landasan teori tentang orientasi 

kewirausahaan, orientasi pasar, inovasi produk, keunggulan bersaing, 

usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), revolusi industri 4.0 dan 

rumusan hipotesis penelitian. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan 

dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, instrumen penelitian uji validitas dan 

reliabilitas data, uji prasarat analisis, serta uji hipotesis. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai deskripsi objek penelitian, 

analisis data dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis yang 

digunakan. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TEORI UMUM ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN, ORIENTASI 

PASAR, INOVASI PRODUK, KEUNGGULAN BERSAING, 

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, REVOLUSI 

INDUSTRI 4.0 DAN RUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Orientasi Kewirausahaan, Orientasi Pasar, Inovasi Produk, 

Keunggulan Bersaing, UMKM, dan Revolusi Industri 4.0 

1. Orientasi Kewirausahaan 

a. Pengertian Orientasi Kewirausahaan 

Orientasi adalah peninjauan untuk memutuskan sikap, 

arah, tempat, dan waktu yang benar dan tepat, atau persepsi 

yang mendasari pikiran, perhatian dan kecenderungan. 

Adapun kewirausahaan terdiri dari dua unsur kata yaitu 

"wira" artinya berani dan "usaha" berarti sebagai kegiatan 

bisnis baik komersil maupun non komersil, sehingga 

kewirausahaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis atau 

non bisnis secara mandiri.
37

 Berdasarkan Instruksi Presiden 

(Inpres) No 4 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional 

Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, 

yang dimaksud dengan Kewirausahaan adalah semangat, 

sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam 

menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya 

mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, 

teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi 

dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan 

atau memperoleh keuntungan yang lebih besar
38

. 

Menurut Achmad Sanusi, kewirausahaan merupakan 

suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku sebagai dasar 

                                                 
37 Darmanto, Bauran Orientasi Strategi dan Kinerja Organisasi: Penerapan 

Variabel Anteseden, Moderasi dan Mediasi dalam Penelitian Ilmiah (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015). 
38 Agustina, T. S, Kewirausahaan di Era Revolusi Industri 4.0 (Jakarta: Mitra 

Wacana Media, 2019), 3. 
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sumber daya, tenaga penggerak, teknik, strategi, proses dan 

hasil bisnis. Kewirausahaan didefinisikan oleh Zimmerer 

sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam 

mencari solusi dari persoalan yang ada dan menemukan 

peluang untuk memperbaiki kehidupan
39

. Edvarson 

mendefinisikan kewirausahaan sebagai perilaku-perilaku 

yang dinamis, pengambilan risiko, reaktif dan berorientasi 

pada pertumbuhan.
40

 

Penrose mendefinisikan kewirausahaan sebagai kegiatan 

mengidentifikasi peluang di dalam sistem ekonomi. 

Sedangkan definisi kewirausahaan menurut Harvey 

Leibenstein, yaitu kegiatan yang diperlukan untuk 

menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua 

pasar belum terbentuk dengan jelas, atau komponen fungsi 

produksinya belum sepenuhnya diketahui. Menurut Peter 

Drucker, kewirausahaan merupakan kemampuan 

menciptakan sesuatu yang berbeda dan baru. Senada dengan 

Peter Drucker, Wiklund menyatakan bahwa kewirausahaan 

adalah proses strategi penyusunan kebijakan yang 

memungkinkan pengusaha menjalankan organisasi sesuai 

dengan yang direncanakan dan mengacu pada sesuatu yang 

baru.
41

 

Menurut Narver dan Slater orientasi kewirausahaan 

mencerminkan bagaimana organisasi mengidentifikasi dan 

mengeksploitasi peluang yang belum dimanfaatkan. Miller 

mendefinisikan orientasi kewirausahaan sebagai suatu 

konsep perilaku yang multidimensi meliputi dimensi inovasi, 

pengambilan risiko dan sikap proaktif
42

. Orientasi 

                                                 
39 Munawaroh, M., Rimiati, H., dan Fajarwati, Kewirausahaan (Yogyakarta: 

LP3M UMY, 2016), 6. 
40 Agustina, T. S, Kewirausahaan di Era Revolusi Industri 4.0, 3. 
41 Darmanto, Bauran Orientasi Strategi dan Kinerja Organisasi: Penerapan 

Variabel Anteseden, Moderasi dan Mediasi dalam Penelitian Ilmiah, 42. 
42 Indrisni, E., Utomo, A., dan Edy, I. C., Model Stategi Penguatan Daya Saing 

Idustri Kreatif Pariwisata Bernilai Kearifan Lokal (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 

31. 
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Kewirausahaan atau entrepreneurial orientation menurut 

Lumpkin yaitu cara perusahaan membuat keputusan, yang 

menekankan kepada perilaku kewirausahaan. Adapun 

menurut Gurbuz dan Aykol, orientasi kewirausahaan adalah 

postur strategis perusahaan, yang menunjukkan postur 

kewirausahaan mereka untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan
43

. Dengan demikian, 

orientasi kewirausahaan merupakan perilaku wirausaha yang 

fokus pada inovasi, proaktif, dan berani mengambil risiko. 

b. Indikator Orientasi Kewirausahaan 

Indikator orientasi kewirausahaan adalah ukuran untuk 

mengetahui penerapan orientasi kewirausahaan dari suatu 

perusahaan. Orientasi kewirausahaan merupakan 

kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, 

dan sumber daya untuk mencari peluang menuju kesuksesan. 

Indikator orientasi kewirausahaan menurut Frishammar dan 

Horte, yaitu : 

1) Proaktif (Proactiveness) 

Proactiveness (proaktif) merupakan proses bertindak 

dalam mengantisipasi kebutuhan masa depan dengan 

peluang baru, baik yang terkait dan tidak terkait dengan 

operasi perusahaan. Bertindak proaktif adalah 

keberanian pelaku usaha untuk melakukan tindakan 

dalam rangka menghadapi persoalan depan kebutuhan 

atau perubahan yang mungkin terjadi. Proactiveness 

pasar mengacu pada cara perusahaan mengantisipasi 

dan bertindak dengan orientasi pada masa depan. 

Perusahaan proaktif biasanya sebagai perusahaan 

pelopor untuk memasuki pasar baru. Menurut Baker & 

Sinkula proactiveness merupakan kesempatan mencari, 

perspektif ke masa depan, yang mencerminkan sikap 

mengantisipasi dan bertindak atas perubahan pasar 
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dimasa depan dan metode baru dalam merintis teknik, 

dan produk. 

Pengenalan produk baru atau merek baru untuk 

memenangkan persaingan dan strategi menghilangkan 

aktivitas yang tidak memberi nilai tambah bagi 

pelanggan merupakan salah satu bentuk dari proaktif. 

Proaktif dapat diukur melalui hal berikut ini antara lain 

yaitu, memuaskan kebutuhan konsumen, hubungan 

yang akrab antara atasan dan bawahan, kepemimpinan, 

regionalisasi, ketersediaan dukungan keuangan dan 

teknologi.
44

 

2) Inovasi/Keinovasian (Innovation) 

Inovasi merupakan kreativitas yang diwujudkan 

menjadi sesuatu yang dapat diterapkan dan 

menghasilkan nilai tambah atas sumber daya yang 

dimiliki. Definisi inovasi menurut Fontana yaitu 

keberhasilan ekonomi yang dihasilkan melalui 

pengenalan cara baru atau kombinasi baru dari cara 

lama dalam melakukan produksi yang menghasilkan 

perubahan secara drastis dalam perbandingan antara 

nilai guna yang dipersepsikan oleh konsumen atas 

manfaat suatu barang atau jasa dan harga yang 

ditetapkan oleh produsen. Jadi, inovasi yang berhasil 

adalah inovasi yang menciptakan nilai lebih besar untuk 

konsumen dan pada saat yang sama bagi komunitas 

lingkungan.
45

 

Inovasi adalah kecenderungan perusahaan terhadap 

kebaruan, ide baru, kreativitas dan eksperimen yang 

mengarah pada produk atau proses teknologi baru. 

Inovatif dapat dipandang sebagai destruksi kreatif yaitu 

masuknya inovasi yang dapat mengganggu keadaan 
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pasar dan merangsang permintaan baru
46

. Perusahaan-

perusahaan inovatif dapat meruntuhkan perusahaan-

perusahaan besar melalui penggunaan teknologi-

teknologi terbarukan. Lima hal penting disrupsi inovasi 

antara lain: pertama, berakibat penghematan banyak 

biaya melalui proses bisnis yang menjadi lebih 

sederhana; kedua, membuat kualitas yang dihasilkan 

lebih baik dari sebelumnya; ketiga, berpotensi 

menciptakan pasar baru; keempat, produk hasil disrupsi 

lebih mudah diakses oleh penggunanya; kelima, 

membuat segala sesuatu menjadi lebih hemat. Pada 

dasarnya inovasi adalah mengubah, memperbaiki, 

mengembangkan, menciptakan baik ide, metode, atau 

produk baru. Dengan istilah yang sederhana inovasi 

berkaitan dengan eksplorasi komersil dari ide- ide 

baru.
47

 

3) Pengambilan Risiko (Risk Taking) 

Selain mendapatkan keuntungan dalam berbisnis, 

memiliki usaha berarti siap untuk menerima risiko 

usaha. Risiko usaha tidak bisa dipisahkan serta menjadi 

kesatuan bagian dari suatu proses bisnis. Secara umum, 

konsep risiko selalu dikaitkan dengan adanya suatu 

ketidakpastian dimasa yang akan datang. Secara 

spesifik risiko didefinisikan sebagai adanya 

konsekuensi, sebagai dampak yang merugikan pelaku 

usaha. Sebaliknya, konsekuensi yang memunculkan 

dampak yang menguntungkan tidak dianggap sebagai 

risiko, melainkan keuntungan yang diharapkan. 

Intensitas risko bisnis akan semakin meningkat 

manakala melakukan kegiatan bisnis, jika ingin 

mendapatkan hasil keuntungan yang besar maka harus 

berhadapan dengan risiko yang besar juga (high risk, 
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high return). Oleh karenanya dalam proses yang 

dilewati wirausaha tidak dapat dilepaskan dengan 

bagaimana seorang wirausaha berani mengambil risiko 

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan
48

. 

Berani mengambil risiko (risk taking) adalah 

keberanian pelaku usaha untuk melakukan pengambilan 

risiko atas segala keputusan yang diambilnya
49

. Risk 

taking mencakup kecenderungan untuk terlibat dalam 

proyek berisiko tinggi dan preferensi manajerial untuk 

tindakan tegas dalam rangka mencapai tujuan. Menurut 

Rauch, pengambilan risiko melibatkan pengambilan 

tindakan tegas dengan pengalaman banyak. Adapun 

Baker & Sinkula menyatakan bahwa kemauan untuk 

mengerahkan sumber daya untuk proyek baru dengan 

mengejar kesempatan dalam pikiran, meskipun proyek 

tersebut memiliki hasil yang tidak pasti
50

. 

c. Orientasi Kewirausahaan Menurut Perspektif Islam 

Islam menganjurkan umatnya untuk mencukupi 

kebutuhannya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. 

Adapun spirit untuk bekerja atau berwirausaha terdapat 

dalam Q.S. At-Taubah (9):105, yakni sebagai berikut: 

 

 ٌَ و ٌََۖ َوَسخَُشدُّ ۡؤِيُُى ًُ هَُكۡى َوَسُسىنُهُۥ َوٱۡن ًَ ُ َع هُىْا فََسََُشي ٱَّلله ًَ َوقُِم ٱۡع

 ٌَ هُى ًَ ب ُكُخُۡى حَۡع ًَ َذِة فََُُُبِّئُُكى بِ هََٰ ِب َوٱنشه ُۡ هِِى ٱۡنَغ ًَٰ َعَٰ    ١ٓٔإِنَ

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka 

Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan 

melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan51
. 
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49 Basuki Darsono, Buku Siswa Ekonomi: Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, 37. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan itu 

merupakan ibadah dan dilihat oleh Allah, Rasul, serta orang-

orang mukmin. Selain itu, setiap pekerjaan juga memiliki 

dampak tersendiri. Apabila pekerjaan yang dilakukan itu 

baik, maka hasilnya akan baik. Sebaliknya, jika 

pekerjaannya buruk, maka akibat buruk juga akan 

menimpa
52

. 

Dalam Q.S. Al-Mulk (67):15, Allah juga berfirman: 

 

هَُى ٱنهِزٌ َجَعَم نَُكُى ٱۡۡلَۡسَض َرنُىَٗل فَٱۡيُشىْا فٍِ َيَُبِكبِهَب َوُكهُىْا ِيٍ 

ِه ٱنُُُّشىُس  ُۡ ۡصقِِهۖۦَ َوإِنَ    ١ٔسِّ
Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi 

kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan 

makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-

Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan53
. 

Berdasarkan ayat di atas, seorang entrepreuner muslim 

setidaknya dapat dicirikan sebagai berikut: 

1) Selalu mencari sesuatu dibalik ciptaan Allah. 

2) Selalu beribadah. 

3) Memiliki keyakinan bahwa harta adalah milik Allah dan 

dalam harta itu ada milik orang lain. 

4) Ikhtiar mencari harta adalah hukumnya wajib. 

5) Selalu merenung tentang ciptaan Tuhan. 

6) Selalu berfikir untuk mendapatkan ide. 

7) Siap menghadapi risiko. 

8) Memiliki kesadaran bahwa semua pasti kembali kepada 

Allah. 

Selain itu, spirit ayat di atas juga sejalan dengan teori 

entrepreneurship bahwa wirausaha harus memiliki beberapa 

karakter agar berhasil, diantaranya yaitu percaya diri, 

berorientasi pada tugas dan hasil, berani mengambil risiko, 
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memiliki jiwa pemimpin, berorientasi masa depan, jujur dan 

tekun
54

. 

Kewirausahaan dalam perspektif Islam merupakan aspek 

kehidupan yang tergolong dalam muamalah, yaitu aspek 

yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dan akan 

dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nabi Muhammad 

menganjurkan umatnya untuk berbisnis, karena dapat 

menimbulkan kemandirian dan kesejahteraan bagi diri 

sendiri serta keluarga, tanpa menjadi beban orang lain
55

. 

Semangat kewirausahaan diantaranya terdapat dalam Q.S. 

Al-Jumu'ah (62):10, dimana manusia diperintahkan untuk 

bekerja keras ketika mencari rizki
56

. 

 

 ِ ةُ فَٱَخَِشُشوْا فٍِ ٱۡۡلَۡسِض َوٱۡبخَُغىْا ِيٍ فَۡضِم ٱَّلله هَىَٰ فَئَِرا قُِضَُِج ٱنصه

 ٌَ َ َكثُِٗشا نهَعههُكۡى حُۡفهُِحى   ٓٔ َوٱۡرُكُشوْا ٱَّلله
Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia 

Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 

beruntung57
. 

Dalam ayat di atas, Islam menganjurkan umatnya untuk 

bekerja keras mencari rezeki dan memperingatkan untuk 

tidak bermalas-malasan setelah menunaikan ibadah 

mahdhoh. Islam sangat menghargai kerja keras, semangat, 

mandiri, dan melarang berputus asa, pasrah, malas, dan 

pengangguran. Berwirausaha merupakan ikhtiar untuk 

menjemput rezeki dari Allah SWT. Praktik bisnis yang 

dilakukan dengan benar dan bersungguh-sungguh 

merupakan upaya untuk meraih kebahagiaan dunia dan 
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55 Kamilah, S. dan Fadilah, N., Syariah: Hubungan antara Agama dan Ekonomi 
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akhirat. Berbisnis yang benar adalah salah satu bagian dari 

muamalah yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan hadits
58

. 

 

2. Orientasi Pasar 

a. Pengertian Orientasi Pasar 

Menurut Narver dan Slater orientasi pasar adalah budaya 

bisnis yang mampu secara efektif dan efisien menciptakan 

perilaku karyawan sedemikian rupa sehingga menunjang 

upaya penciptaan nilai superior bagi para pelanggan. 

Menurut mereka tiga komponen utama orientasi pasar yaitu 

orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar 

fungsi.
59

 

Sedangkan Uncle mendefinisikan orientasi pasar sebagai 

suatu proses dan aktivitas yang berkaitan dengan penciptaan 

dan pemenuhan kepuasan pelanggan dengan jalan terus 

mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan pelanggan.
60

 

Menurut Kohli dan Jaworski, orientasi pasar adalah suatu 

aktivitas pencarian informasi pasar, termasuk kebutuhan 

konsumen, penyampaian informasi tersebut berjalan lintas 

fungsional, dan organisasi menanggapi dengan baik 

informasi tersebut. Tujuan dari definisi Kohli dan Jaworski 

yaitu bagaimana menciptakan suatu organisasi yang sensitif 

terhadap pasar. Perusahaan akan mengalami kesulitan untuk 

menciptakan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

atau keinginan target pasar jika tidak memiliki sensivitas
61

. 

Cravens memandang orientasi pasar sebagai budaya 

untuk mengumpulkan nilai konsumen secara terus menerus 

untuk menciptakan nilai tertinggi bagi pembeli. Cadogan 

dan Dimantopoulus menyatakan bahwa orientasi pasar 
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merupakan kombinasi yang selaras dari orientasi konsumen, 

orientasi pesaing, koordinasi antar fungsi dan orientasi 

keuntungan. Konsep orientasi pasar berkaitan dengan 

kegiatan perusahaan yang berfokus kepada konsumen 

dengan memahami respon pesaing dan mewujudkan 

lingkungan internal yang kondusif. Pemahaman manajer 

terhadap pelanggan, pesaing dan lingkungan internal dapat 

berperan penting dalam merumuskan kebijakan
62

. 

Orientasi pasar didefinisikan oleh Kara sebagai budaya 

organisasi yang menjadikan konsumen sebagai bagian 

penting dalam merencanakan bisnisnya. Sedangkan menurut 

Swastha dan Handoko, orientasi pasar merupakan sesuatu 

yang utama bagi keberlangsungan perusahaan, sejalan 

dengan meningkatnya persaingan global dan perubahan 

kebutuhan atau keinginan pelanggan dimana perusahaan 

sadar bahwa dekat dengan konsumen merupakan suatu 

keharusan
63

. Soehadi menyatakan bahwa orientasi pasar 

adalah kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi 

pelanggan dan pesaingnya untuk mengantisipasi secara 

akurat tindakan yang diambil untuk mempertahankan 

pelanggannya.
64

 

Dari beberapa definisi diatas, maka yang dimaksud 

dengan orientasi pasar adalah budaya perusahaan yang 

secara terus menerus mengumpulkan informasi terkait 

dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan, reaksi pesaing, 

dan mengomunikasikan informasi tersebut kepada semua 

bidang perusahaan. Soehadi menyimpulkan dari berbagai 

studi tentang orientasi pasar dapat dirumuskan definisi 

orientasi pasar sebagai berikut: 
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1) Sebagai filosofi bisnis (Cespedes, Lichtental and 

Wilson, Hooley). 

2) Sebagai bentuk budaya dan sikap (Gounaris and 

Avlonitis, Day and Wensley, Verhees, Narver and 

Slater). 

3) Sebagai keyakinan dan nilai dalam organisasi (Payne, 

Webster, Desphande). 

4) Sebagai perilaku (Avlonitis and Gournaris, Langerak 

and Commandeur, Narver dan Slater). 

5) Sebagai aktivitas atau proses (Saphiro, Day, Hunt and 

Morgan, Cadogan, Kohli dan Jaworski, Ruekert).
65

 

b. Indikator Orientasi Pasar 

Orientasi pasar adalah budaya bisnis yang mampu secara 

efektif dan efisien menciptakan perilaku karyawan 

sedemikian rupa sehingga menunjang upaya penciptaan nilai 

superior bagi para pelanggan. Adapun Narver dan Slater 

mengembangkan pengukuran orientasi pasar yang meliputi 

tiga aspek yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan 

koordinasi antar fungsi. 

1) Orientasi Pelanggan 

Orientasi pelanggan merupakan dimensi dari strategi 

orientasi pasar yang paling utama. Orientasi pelanggan 

mencakup semua aktivitas yang berkontribusi pada 

pemahaman perusahaan terhadap kebutuhan dan 

preferensi para pelanggan sasarannya pada kemampuan 

perusahaan untuk merancang produk dan jasa yang bisa 

memuaskan kebutuhan dan preferensi tersebut. 

Pemahaman yang memadai atas pembeli sasaran agar 

mampu menciptakan nilai superior bagi mereka secara 

berkesinambungan
66

. 

Pelanggan merupakan kunci keberhasilan bisnis, 

yang merupakan tumpuan dari kinerja penjualan, 
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profitabilitas dan pangsa pasar. Keberhasilan kinerja 

sangat tergantung pada pelanggan yang datang atau 

melakukan pembelian ulang. Hal ini dapat terjadi bila 

konsumen merasakan kepuasan ketika melakukan 

pembelian suatu produk. Kepuasan pelanggan 

merupakan faktor utama dalam meningkatkan retensi 

dan loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat 

dinilai dengan berbagai cara, diantaranya yaitu 

komentar pelanggan secara sukarela (tidak diminta), 

survei pelanggan, dan riset pasar. Suatu perusahaan 

yang melaksanakan orientasi pelanggan secara benar 

dapat diketahui dari sikap staf penghubung 

langsungnya
67

. 

Menurut Jumaev, Raquel & Miguel, untuk 

meningkatkan strategi orientasi pelanggan dapat 

dilakukan melalui pelayanan terbaik dalam memenuhi 

kebutuhan dan keinginan pelanggan sehingga tumbuh 

loyalitas pelanggan. Selain itu, yang dapat 

meningkatkan strategi orientasi pelanggan antara lain 

kepuasan pelanggan, komitmen karyawan dan 

pengusaha, kepercayaan, persepsi kualitas pelayanan 

dan nilai yang dirasakan pelanggan. Sedangkan 

menurut Stephen, kecanggihan belanja merupakan 

elemen kunci dari kepuasan pelanggan, dimana 

pelanggan mampu memanfaatkan fitur yang disediakan 

perusahaan. Kecanggihan berbelanja tidak hanya 

mempengaruhi kepuasan, tetapi juga mempengaruhi 

persepsi, yang memainkan peran penting dalam 

mempengaruhi kepuasan pembelian pelanggan daripada 

kualitas produk
68

. 
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2) Orientasi Pesaing 

Menurut Narver dan Slater, orientasi pesaing 

merupakan pemahaman perusahaan terhadap 

keunggulan dan kelemahan jangka pendek serta 

kapabilitas dan strategi jangka panjang para pesaing, 

serta kemampuan merespon aktivitas dan strategi 

pesaing. Perusahaan yang berorientasi pada pesaing 

harus memperhitungkan tindakan yang dilakukan oleh 

pesaing. Pesaing selalu memperhatikan strategi yang 

dilakukan perusahaan dan sebaliknya perusahaan selalu 

memperhatikan pesaing. Strategi pesaing sebagian 

digunakan perusahaan dan strategi perusahaan juga 

ditiru pesaing
69

. 

Dalam kenyataan orientasi pelanggan, perusahaan 

cenderung bersifat reaktif terhadap permasalahan yang 

muncul dan tidak bersikap proaktif dalam mengungguli 

pesaing bisnisnya. Oleh karena itu, perlu keseimbangan 

dalam menjalankan orientasi pelanggan dan pesaing 

agar dapat memenangkan persaingan dan memuaskan 

pelanggan. Apabila perusahaan hanya berfokus pada 

persaingan, maka tindakan ini dapat mengarah pada 

ketidakpedulain pada kepentingan pelanggan. Dengan 

demikian, pasar harus dilayani dengan baik oleh 

perusahaan secara menyeluruh dengan bersifat 

responsif terhadap tuntutan pelanggan dan pesaing. 

Perusahaan harus melakukan pengawasan terhadap 

tujuan pesaing untuk berbagai segmen. Apabila 

perusahaan mengidentifikasi bahwa pesaing telah 

menemukan segmen baru, maka hal ini merupakan 

peluang. Pengawasan perusahaan yang dilakukan, juga 

dapat menemukan bahwa rencana pesaing baru 

berpindah ke segmen yang sama dengan perusahaan. 
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Perusahaan dapat mempersiapkan diri dalam rangka 

menghadapi persaingan tersebut
70

. 

3) Koordinasi Antar Fungsi 

Menurut Narver dan Slater, koordinasi antar fungsi 

mengacu pada tingkat koordinasi antar fungsi atau 

departemen berbeda dalam sebuah perusahaan dan 

tingkat penyebarluasan informasi antar departemen
71

. 

Pemanfaatan sumber daya perusahaan secara 

terkoordinasi dalam rangka menciptakan nilai superior 

bagi para pelanggan sasaran. Artinya, koordinasi antar 

fungsi didasarkan pada optimalisasi sumber daya yang 

dimiliki perusahaan secara koordinasi untuk 

menciptakan nilai unggul bagi konsumen yang 

ditargetkan. Koordinasi antar fungsi menunjuk pada 

aspek khusus dari struktur organisasi yang 

memudahkan komunikasi antar fungsi organisasi yang 

berbeda. Koordinasi antar fungsi dapat menaikan 

tingkat komunikasi dan pertukaran informasi antara 

semua fungsi organisasi yang memperhatikan 

pelanggan dan pesaing, serta untuk menginformasikan 

trend pasar yang terkini
72

. 

c. Orientasi Pasar Menurut Perspektif Islam 

Suri teladan dalam semua aspek termasuk marketing 

adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat 

mengedepankan sifat jujur, profesionalisme, silaturahmi dan 

murah hati. Nabi Muhammad memberikan contoh yang 

sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau 

melakukan transaksi secara jujur, amanah, adil, dan tidak 

pernah membuat pelanggannya merasa kecewa. Beliau 

selalu menepati janji dan memperhatikan rasa tanggung 

jawab dalam mengadakan hubungan dagang dengan para 

                                                 
70 Firmansyah, A, Pemasaran (Konsep dan Dasar), 126–127. 
71 Fandy Tjiptono dan Candra G, Pemasaran Strategik Edisi 2, 31. 
72 Darmanto dan Wardaya, S., Manajemen Pemasaran untuk Mahasiswa, Usaha 
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pelanggan
73

. Nabi Muhammad SAW telah memberikan 

teladan cara menjadi pebisnis yang handal. Dalam konsep 

kegiatan pemasaran yang berlandaskan pada syariah, 

dilakukan dengan berdasarkan aspek-aspek penunjang yang 

akan mendapatkan sebuah kepercayaan dan keberkahan di 

dalamnya, diantaranya sebagai berikut: 

1) Shidiq (jujur) 

Shidiq (jujur, benar) merupakan lawan kata dari 

kdzib (dusta). Jujur merupakan kesesuaian antara apa 

yang disampaikan dengan fakta, antara fenomena dan 

yang diberitakan, serta antara bentuk dan hakikat. 

Kejujuran merupakan sifat yang wajib dimiliki pebisnis, 

karena merupakan faktor penyebab keberkahan bagi 

pedagang dan pembeli. Dalam dunia bisnis, kejujuran 

bisa diwujudkan dalam beragam bentuk seperti 

kesungguhan, ketepatan waktu, janji, pelayanan, 

mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak 

menyembunyikan kecacatan barang), serta tidak 

berbohong dan menipu baik kepada pelanggan maupun 

mitra kerja. Termasuk menunjukkan informasi yang 

penuh kebohongan melalui iklan di media cetak dan 

elektronik. Kejujuran akan menimbulkan kepercayaan 

bagi pelanggan, mitra bisnis, dan bahkan semua 

stakeholder
74

. 

Seorang pebisnis wajib berlaku jujur dalam 

melaksanakan setiap transaksi dengan semua pihak. 

Tindakan berbohong, menipu, ingkar janji merupakan 

perilaku tidak jujur yang berdosa dan jika dilakukan 

dalam berbisnis akan berpengaruh negatif kepada 

kehidupan pribadi, keluarga, dan dapat mempengaruhi 

kehidupan bermasyarakat. Kewajiban bersikap jujur 

                                                 
73 Kamilah, S. dan Fadilah, N., Syariah: Hubungan antara Agama dan Ekonomi, 

27. 
74 Kertajaya, H. dan Sula, M., Syariah Marketing (Bandung: Mizan, 2006), 99–
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dalam berdagang, berniaga, berbisnis dan atau jual beli 

terdapat dalam firman Allah SWT Q.S. Al-Isra (17):35 

sebagai berikut: 

 

نَِك  ۡسخَِقُِى  َرَٰ ًُ َم إَِرا ِكۡهخُۡى َوِصَُىْا بِٱۡنقِۡسطَبِس ٱۡن ُۡ َوأَۡوفُىْا ٱۡنَك

ٍُ حَۡأِوَٗٗل  ٞش َوأَۡحَس ُۡ   ٥١َخ

Artinya : Dan sempurnakanlah takaran apabila 

kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang 

benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya
75

. 

 Ayat diatas mengandung makna bahwa Allah 

menganjurkan kepada umat manusia untuk berbuat jujur 

dalam menimbang, menakar, maupun mengukur barang 

dagangan. Perbuatan curang dalam berdagang pada 

hakikatnya tidak memberikan keuntungan atau 

kebahagiaan bagi pelakunya, bahkan menimbulkan 

murka Allah. Bisnis tidak akan berjalan lama apabila 

dilakukan dengan cara berbohong maupun menipu. 

Pebisnis tidak akan berkerja sama dengan pihak-pihak 

yang berkata dusta. 

2) Amanah 

Dalam menunjang kesuksesan pemasaran, 

diperlukan adanya aspek amanah atau tanggungjawab 

dari pelaku bisnis kepada konsumen atas produk yang 

diperjualbelikan. Tanggung jawab dalam hal ini berarti 

berkomitmen dan mampu memenuhi kepercayaan 

konsumen maupun mitra bisnis. Kewajiban dan 

tanggung jawab para pedagang antara lain yaitu 

menyediakan barang dan jasa dengan harga yang wajar, 

jumlah yang cukup dan mempunyai manfaat yang 

memadai. Dengan demikian, tindakan yang sangat 

dilarang oleh Islam berkaitan dengan kewajiban dan 

tanggung jawab daripada pedagang adalah menimbun 
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barang dagangan
76

. Sebagaimana dalam firman Allah 

yang terdapat pada QS. An-Nahl (16):93 terkait aspek 

amanah sebagai berikut: 

 

ُ نََجَعهَُكۡى أُ  ِكٍ َُِضمُّ َيٍ َََشبُٓء َونَۡى َشبَٓء ٱَّلله ِحَذٗة َونََٰ ٗت َوَٰ يه

ٌَ   َ َوََۡهِذٌ َيٍ َََشبُٓء  َونَخُسۡ  هُى ًَ ب ُكُخُۡى حَۡع ًه ٍه َع   ٢٥هُ
Artinya : Dan kalau Allah menghendaki, niscaya 

Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah 

menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi 

petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan 

Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang 

telah kamu kerjakan77
. 

Ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban untuk 

mengemban amanah. Integritas seseorang akan 

terbentuk dari sejauh mana orang tersebut dapat 

memelihara amanah yang diberikan kepadanya. 

Pebisnis yang baik adalah yang mampu memelihara 

integritasnya, dan integritas yang terpelihara akan 

menimbulkan kepercayaan (trust) bagi pelanggan, mitra 

bisnis, bahkan semua stakeholder dalam suatu bisnis. 

Dari sinilah, bisnis yang didasarkan dengan nuansa 

syariah akan bangkit, sepanjang sifat-sifat Nabi 

Muhammad Saw. tadi menjadi jiwa dalam perilaku 

bisnisnya
78

. 

3) Tabligh 

Sifat tabligh berarti komunikatif dan argumentatif. 

Orang yang memiliki sifat tabligh, akan 

menyampaikannya dengan benar dan dengan tutur kata 

yang tepat. Seorang pimpinan bisnis harus mampu 

mengomunikasikan visi dan misinya dengan benar 

kepada karyawan dan stakeholder. Seorang pemasar 

                                                 
76 Farid, Kewirausahaan Syariah Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2017), 29–32. 
77 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 278. 
78 Kertajaya, H. dan Sula, M., Syariah Marketing, 127–28. 
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harus mempunyai kemampuan untuk menyampaikan 

keunggulan-keunggulan produk ataupun jasa dengan 

baik dan jujur. Komunikator yang baik akan berbicara 

benar dan bil hikmah (bijaksana dan tepat sasaran) 

kepada mitra bisnisnya. Kalimat-kalimat yang keluar 

dari ucapannya berbobot atau dalam istilah Al-Qur'an 

disebut sebagai qaulan sadidan atau ucapan yang benar 

dan berbobot
79

. Allah berfirman dalam Q.S Al-Ahzab 

(33):70-71 sebagai berikut: 

 

َ َوقُىنُىْا قَۡىَٗل َسِذَٗذا  ٍَ َءاَيُُىْا ٱحهقُىْا ٱَّلله ٓأََُّهَب ٱنهِزَ َُۡصهِۡح  ٠َََٰٓ

َ َوَسُسىنَهُۥ فَقَۡذ  هَُكۡى َوََۡغفِۡش نَُكۡى ُرَُىبَُكۡىۗٓ َوَيٍ َُِطِع ٱَّلله ًََٰ نَُكۡى أَۡع

ب  ًً   ٠ٔفَبَص فَۡىًصا َعِظُ
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, 

bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah 

Perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki 

bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu 

dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan 

Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat 

kemenangan yang besar80
. 

Seorang ahli komunikasi Pitchall, menerjemahkan 

kata qaulan sadidan dengan dua cara. Pada surat al 

Ahzab ayat 70-71 diterjemahkan dalam speak words 

straight to the poin (langsung berbicara pada pokok 

persoalan), tetapi dalam surat al Nisa ayat 29, ia 

menerjemahkan speak justly (berbicara yang benar). 

Seorang pebisnis selain harus memiliki ide-ide 

cemerlang, juga harus mampu mengomunikasikan 

idenya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun 

yang mendengarnya
81

. 

 

                                                 
79 Ibid., 132-133 
80 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 428. 
81 Kertajaya, H. dan Sula, M., Syariah Marketing, 133–34. 
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4) Fathanah 

Fathanah dapat diartikan sebagai kecerdikan atau 

kebijaksanaan. Potensi paling berharga yang 

dianugerahkan kepada manusia adalah akal 

(intelektualitas). Oleh karena itu sebagai manusia harus 

mengoptimalkan potensi tersebut. Allah bahkan 

memperingatkan kepada orang-orang yang tidak 

menggunakan akalnya dalam QS. Yunus (10):100 

sebagai berikut:
82

 

 

ۡجَس َعهًَ  ِ  َوََۡجَعُم ٱنشِّ ٌِ ٱَّلله ٍَ إَِله بِئِۡر ٌَ نَُِۡفٍس أٌَ حُۡؤِي َوَيب َكب

 ٌَ ٍَ ََل ََۡعقِهُى   ٓٓٔٱنهِزَ

Artinya: Dan tidak ada seorangpun akan beriman 

kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan 

kemurkaan kepada orang-orang yang tidak 

mempergunakan akalnya83
. 

Dalam bermuamalah, implikasi ekonomi dari sifat 

fathanah adalah bahwa segala aktivitas manajemen 

harus dengan kecerdasan, dengan mengoptimalkan 

potensi akal untuk meraih tujuan. Pemimpin perusahaan 

yang memiliki sifat fathanah artinya pemimpin yang 

memahami, mengerti, dan menghayati segala hal yang 

menjadi hak dan kewajibannya
84

. 

 

3. Inovasi Produk 

a. Pengertian Inovasi Produk 

Definisi inovasi sendiri berbeda-beda tergantung dari 

pendekatan yang digunakan. Menurut Drucker inovasi 

adalah alat spesifik bagi perusahaan dimana dengan inovasi 

dapat mengeksplorasi atau memanfaatkan perubahan yang 

terjadi sebagai sebuah kesempatan untuk menjalankan suatu 

                                                 
82 Ibid., 128-129 
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bisnis yang berbeda. Hal ini dapat dipresentasikan sebagai 

sebuah disiplin, pembelajaran, dan dipraktekkan. 

Inovasi berasal dari Bahasa Inggris innovation yang 

berarti perubahan sehingga inovasi dapat didefenisikan 

sebagai suatu proses kegiatan atau pemikiran manusia dalam 

menemukan sesuatu yang baru yang berkaitan dengan input, 

proses, dan output, serta dapat memberi manfaat dalam 

kehidupan manusia. Inovasi yang berkaitan dengan input 

diartikan sebagai pola-pola pemikiran atau ide manusia yang 

disumbangkan pada temuan terbaru. Untuk inovasi yang 

berkaitan dengan proses lebih banyak berorientasi pada 

metode, teknik, ataupun cara bekerja dalam rangka 

menghasilkan sesuatu yang baru. Inovasi yang berkaitan 

dengan output berdasarkan definisi tersebut ditunjukkan 

pada hasil yang telah dicapai terutama penggunaan pola 

pemikiran dan metode atau teknik kerja yang telah 

dilakukan. Ketiga elemen dalam inovasi tersebut 

sesungguhnya membentuk suatu kesatuan yang utuh. 

Definisi dari inovasi sendiri meliputi mengenai 

pengembangan dan implementasi sesuatu yang baru. Istilah 

―baru‖ di sini bukan berarti produk yang masih orisinal 

tetapi lebih mengarah pada newness (kebaruan). Arti 

kebaruan ini, mengartikan bahwa inovasi adalah 

mengkreasikan dan mengimplementasikan sesuatu yang 

telah ada menjadi satu kombinasi yang baru. ―Kebaruan‖ 

sendiri terkait dengan dimensi ruang dan waktu
85

. 

Inovasi menurut islam yaitu orang yang kreatif dan 

inovatif selalu ingin mencoba gagasan-gagasan baru dan asli 

untuk mencapai efektivitas dan efesiensi dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Orang kreatif selalu bekerja 

dengan sistematis dengan mengemukakan data dan 

informasi yang relevan. Orang yang kreatif biasa berpikir 
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dengan otak kanan, yaitu mencari alternative pemecahan 

masalah dan mencari jawaban pertanyaan ―why and what 

if‖? dan ―what and how‖?. Orang yang kreatif itu selalu 

ingin mencari tahu apa makna dari suatu fenomena yang 

Nampak di depan matanya. Dari situ ia terus 

mengembangkan matanya sampai ia dapat mengungkap 

esensi sesungguhnya dari fenomena itu
86

. 

Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat 

diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya 

termasuk kemasan, harga, prestise perusahaan dan pelayanan 

jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk 

memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Kemudian produk 

sendiri diklasifikasikan mejadi 2, yaitu jasa dan barang. 

Produk jasa hanya dapat dirasakan, sedangkan produk 

barang bisa dilihat dan dirasakan
87

. 

Definisi produk menurut Tjiptono adalah sebagai berikut: 

―Pemahaman subyektif produsen atas sesuatu yang bisa 

ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi 

melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, 

sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta 

daya beli pasar‖
88

. 

Sedangkan menurut Alma mendefinisikan produk sebagai 

berikut: ―Produk sebagai seperangkat atribut baik berwujud 

maupun tidak berwujud, termasuk di dalamnya masalah 

warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang 

menjual (pengecer), dan pelayanan pabrik serta pelayanan 

pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan 

keinginannya‖
89

. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa produk 

merupakan sesuatu yang menjadi daya tarik perusahaan yang 
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ditawarkan kepada konsumen untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Perusahaan melakukan produksi untuk 

menghasilkan produk yang nantinya akan ditawarkan kepada 

konsumen, untuk menarik konsumen dan mengalahkan 

pesaing, perusahaan diharapkan mempunyai produk yang 

berbeda dengan pesaing lainnya. 

b. Tujuan Inovasi Produk 

Tujuan perusahaan untuk melakukan inovasi produk 

adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

perusahaan karena produk yang telah ada rentan terhadap 

perubahan kebutuhan san selera konsumen, teknologi, siklus 

hidup produk yang lebih singkat, serta meningkatnya 

persaingan domestik dan luar negeri. 

Pada saat ini ditengah persaingan yang begitu ketat, 

barang yang ditawarkan kepada konsumen haruslah 

bervariasi dengan segala kelebihan dan kecanggihannya. 

Inovasi produk yang dilakukan haruslah melalui penelitian 

pasar agar produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan 

selera dan kebutuhan konsumen. 

Adapun tujuan inovasi berdasarkan 4 (empat) sisi 

pandang adalah: 

1) Perspektif anggaran atau financial, yaitu senantiasa 

mencari inovasi untuk menemukan cara baru dalam 

menggunakan anggaran yang relatif kecil, tetapi 

mendapatkan hasil yang banyak. 

2) Perspektif pelanggan, yaitu semua elemen dalam 

perusahaan senantiasa berinovasi mencari pelanggan 

yang banyak dan memberikan layanan yang terbaik.  

3) Perspektif pengelolahan bisnis internal, yaitu secara 

realita bahwa setiap unsur manajemen harus memiliki 

inovasi untuk menciptakan suasana kondusif internal 

perusahaan. 

4) Perspektif pertumbuhan atau perluasan bidang usaha
90

. 
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c. Faktor-Faktor Ide Inovasi Produk 

Umumnya ide yang muncul saat ini bukanlah sebuah ide 

yang baru. Ide-ide tersebut berasal dari hasil daur ulang, atau 

merupakan sebuah kombinasi ide-ide lama yang sebelumnya 

sudah ada, namun belum dapat diaplikasikan. Hal tersebut 

bisa disebabkan oleh berbagai hal, misalnya waktu yang 

tidak tepat, teknologi yang belum bisa diterima dan lain 

sebagainya. Artinya tidak banyak inovasi produk yang 

berasal dari ide spontan atau bisa disebut eureka moments. 

Namun sebuah ide yang menarik dan inovatif, baik 

berasal dari ide baru maupun daur ulang, dapat dirangsang 

dengan bantuan. Beberapa aspek yang dapat mempengaruhi 

ide ialah: 

1) Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan yang 

dimiliki seseorang untuk mempengaruhi suatu 

kelompok. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor 

yang penting untuk menuju kepada tercapainya tujuan 

organisasi yang ditentukan sebelumnya. 

2) Dinamika Lingkungan 

Dinamika lingkungan dijabarkan sebagai sebuah 

perubahan dan ketidakstabilan lingkungan yang sulit 

diramalkan. Kesuksesan sebuah industri bergantung 

bagaimana hubungan indsuri tersebut dengan 

lingkunganya. Lingkungan bisnis selalu berubah dan 

dinamis, hal tersebut didasari oleh banyak faktor
91

. 

d. Indikator Inovasi Produk 

Inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang 

dilakukan pelaku usaha membuat produk untuk 

memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk 

yang diproduksi selama ini. Produk yang mengalami inovasi 

akan mendapatkan apresiasi dari pada pelanggan, sehingga 
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dapat menggaet lebih banyak konsumen dan mendatangkan 

keuntungan yang berlipat. 

Berikut ini merupakan indikator inovasi produk menurut 

Kloter & Keller antara lain, yaitu: 

1) Menciptakan produk baru 

2) Memperbaiki produk sudah ada. 

3) Mengikuti pasar. 

4) Tambahan pada produk yang sudah ada
92

. 

e. Inovasi Produk Menurut Perspektif Islam 

Inovasi sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Ini 

disebabkan semakin majunya para pengusaha dengan 

pemikiran mereka, sehingga bisa menghasilkan produk yang 

unik dan bermanfaat dari produk yang sudah ada 

sebelumnya. 

Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-Imran (3):190 sebagai 

berikut: 

    

ٖج  ِم َوٱنُههَبِس َۡلَََٰٓ ُۡ ِف ٱنه
ِث َوٱۡۡلَۡسِض َوٱۡخخِهََٰ َىَٰ ًََٰ ٌه فٍِ َخۡهِق ٱنسه إِ

ِب   ُْونٍِ ٱۡۡلَۡنبََٰ  ٢ٓٔۡلِّ

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan 

bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 

tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal‖ 

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu fungsi akal yang 

diberikan kepada seluruh manusia, yaitu agar mereka dapat 

menggunakan akal tersebut untuk merenung tanda-tanda 

yang telah diberikan oleh Allah SWT. 

Ayat ini jelas merangsang akal manusia untuk terus 

meraih ilmu dan melakukan inovasi diberbagai bidang, 

termasuk melakukan eksplorasi terhadap alam semesta. 

Sehinnga terjadinya pembuatan peralatan untuk menjawab 

kebutuhan manusia terkait keberadaan semua hal yang ada 

di bumi dan di langit. 

                                                 
92 Kotler, P. dan Keller, K. L., Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT. Indeks, 

2016), 46. 
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Firman Allah yang lain tentang inovasi yaitu pada Q.S. 

Ar-Rad (13):11 sebagai berikut: 

 

 َ ٌه ٱَّلله ِۗٓ إِ ٍۡ أَۡيِش ٱَّلله ٍۡ َخۡهفِهِۦ ََۡحفَظُىََهُۥ ِي ِه َوِي َۡ ٍِ َََذ ُۡ ٍۢ بَ ٞج يِّ نَهُۥ ُيَعقِّبََٰ

ًَٰ ََُغُُِّشوْا َيب ُ بِقَۡىٖو ُسٓىٗءا بِأََفُِسِهۡىۗٓ َوإِ  ََل ََُغُُِّش َيب بِقَۡىٍو َحخه َرٓا أََساَد ٱَّلله

ٍ ُدوَِهِۦ ِيٍ َواٍل        ٔٔفََٗل َيَشده نَهُۥ  َوَيب نَهُى يِّ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang 

selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap 

sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” 

Ayat ini sangat jelas menjelaskan kepada kita untuk 

melakukan usaha untuk mencoba dengan sikap inovatif agar 

setiap usaha yang kita lakukan memperoleh keuntungan baik 

dari sisi kemanusiaan maupun sisi Allah SWT. 

 

4. Keunggulan Bersaing 

a. Pengertian Keunggulan Bersaing 

Bersaing Menurut Wang, keunggulan bersaing 

merupakan kemampuan perusahaan menawarkan manfaat 

(benefit) yang berbeda dengan pesaing. Dogre dan Vikrey 

menyatakan bahwa pada dasarnya pengertian keunggulan 

bersaing memiliki dua arti yang berbeda tetapi saling 

berhubungan. Pengertian pertama menekankan pada 

superior (keunggulan) dalam hal keunggulan sumber daya 

dan keahlian yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki kompetensi pemasaran, kompetensi manufacturing 

dan inovasi dapat menjadikan sumber daya dimaksud untuk 

mencapai keunggulan bersaing. Sedangkan pengertian kedua 

menekankan pada keunggulan dalam pencapaian kinerja. 

Pengertian ini terkait dengan posisi perusahaan 
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dibandingkan dengan pesaingnya. Perusahaan yang terus 

memperhatikan perkembangan kinerjanya dan berupaya 

untuk meningkatkan kinerja memiliki peluang mencapai 

posisi persaingan yang lebih baik maka sebenarnya 

perusahaan telah memiliki modal yang kuat untuk terus 

bersaing dengan perusahaan lain
93

. 

Pengertian keunggulan bersaing (competitive advantage) 

menurut Michael Porter adalah kemampuan suatu 

perusahaan untuk meraih keuntungan ekonomis di atas laba 

yang mampu diraih oleh pesaing di pasar dalam industri 

yang sama
94

. Perusahaan yang memiliki keunggulan 

bersaing senantiasa memiliki kemampuan dalam memahami 

perubahan struktur pasar dan mampu memilih strategi 

pemasaran yang efektif. Sedangkan Noe, memberikan 

pengertian keunggulan bersaing sebagai kemampuan 

perusahaan untuk membuat produk atau penawaran layanan 

yang lebih dihargai oleh pelanggan dibandingkan dengan 

perusahaan yang bersaing. Selanjutnya Sampurno 

menjelaskan bahwa keunggulan bersaing adalah 

kemampuan, asset, skill, kapabilitas dan lainnya yang 

menampakkan perusahan untuk bersaing secara efektif di 

dalam industri. 

Keunggulan bersaing menurut Peter Senge yaitu 

keunggulan bersaing yang terus bertahan, artinya 

kemampuan organisasi untuk belajar lebih cepat dari pada 

pesaingnya
95

. Keunggulan bersaing menurut Saytagraha 

dipandang sebagai kemampuan suatu badan usaha 

memberikan nilai lebih pada produknya dibanding 

pesaingnya dan nilai tersebut mendatangkan manfaat bagi 

                                                 
93 Basuki Darsono, Buku Siswa Ekonomi: Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, 63. 
94 Aprizal., Orientasi Pasar dan Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Penjualan 

Komputer) (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018), 48. 
95 Darmanto dan Wardaya, S., Manajemen Pemasaran untuk Mahasiswa, Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, 113. 
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pelanggan
96

. Keunggulan bersaing merupakan posisi unik 

yang dikembangkan perusahaan dalam menghadapi para 

pesaing, dan mungkin perusahaan dapat mengungguli 

mereka secara konsisten
97

. 

b. Indikator Keunggulan Bersaing 

Keunggulan bersaing adalah jantung kinerja pemasaran 

untuk menghadapi persaingan. Keunggulan bersaing 

diartikan sebagai strategi benefit dari perusahaan yang 

melakukan kerjasama untuk menciptakan keunggulan 

bersaing yang lebih efektif dalam pasarnya. Indikator 

keungglan bersaing menurut Droge dan Vickery, yaitu : 

1) Harga Bersaing 

Buchari Alma mendefinisikan harga sebagai nilai 

suatu barang yang dinyatakan dengan uang
98

. Peranan 

penetapan harga akan sangat penting terutama pada 

keadaan persaingan yang semakin tajam dan 

perkembangan permintaan yang terbatas. Dalam 

keadaan persaingan yang semakin tajam dewasa ini, 

terutama sangat terasa dalam pasar pembeli (buyers 

market), peranan harga sangatlah penting terutama 

untuk menjaga dan meningkatkan posisi perusahaan di 

pasar yang tercermin dalam share pasar perusahaan di 

samping untuk meningkatkan penjualan dan 

keuntungan perusahaan. Dengan kata lain, penetapan 

harga mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan 

dan kemampuan perusahaan mempengaruhi 

konsumen
99

. 

 

 

                                                 
96 Aprizal., Orientasi Pasar dan Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Penjualan 

Komputer), 50. 
97 Sunyoto, D, Keunggulan Bersaing (Yogyakarta: CAPS, 2015), 1. 
98 Alma, B, Kewirausahaan, 169. 
99 Assauri, S, Manajemen Pemasaran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 

223. 
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2) Kualitas Produk 

Menurut Deming, kualitas produk merupakan 

kesesuaian produk yang ditawarkan dengan kebutuhan 

atau keinginan konsumen. Kouefteros menyatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki dimensi kualitas 

produk berarti mampu menawarkan produk yang 

berkualitas dan memiliki performa yang unggul dan 

memberikan nilai tambah bagi pelanggan melebihi 

pesaingnya. Kualitas produk mencerminkan sejauh 

mana perusahaan mampu menghasilkan produk yang 

berkualitas sehingga menciptakan nilai yang lebih 

tinggi bagi pelanggan
100

. Keunggulan kualitas produk 

meliputi kemudahan penggunaan, manfaat yang 

dihasilkan, dan biaya harus dikeluarkan selama 

pemakaian barang tersebut
101

. 

3) Keunikan Produk 

Keunikan Produk Salah satu strategi dalam meraih 

pangsa pasar yaitu dengan menyediakan produk yang 

baik, unggul dan jarang dimiliki oleh pesaing
102

. 

Keunikan Produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

dapat menjadi ciri khas yang membedakan dari produk 

pesaing
103

. Salah satu upaya untuk menarik konsumen 

yaitu dengan menciptakan produk yang berbeda dari 

pesaing. Tidak hanya berbeda tetapi produk tersebut 

juga harus memiliki kualitas yang bagus. 

c. Keunggulan Bersaing Menurut Perspektif Islam 

Islam mendukung upaya kompetisi yang sehat, dalam 

suatu konsep bersaing dalam kebaikan, seperti yang terdapat 

                                                 
100 Aprizal., Orientasi Pasar dan Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Penjualan 

Komputer), 48. 
101 Darmanto dan Wardaya, S., Manajemen Pemasaran untuk Mahasiswa, Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, 116. 
102 Aprizal., Orientasi Pasar dan Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Penjualan 

Komputer), 51. 
103 Lestari, E. R, Manajemen Inovasi: Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif 

(Malang: UB Press, 2019), 112. 
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dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2):148 sebagai 

berikut: 

 

ٍَ َيب حَُكىَُىْا ََۡأِث  َۡ ِث  أَ َشَٰ ُۡ هَبَۖ فَٱۡسخَبِقُىْا ٱۡنَخ َونُِكّمٖ ِوۡجهَتٌ هَُى ُيَىنُِّ

 ٍۡ ًَٰ ُكمِّ َش َ َعهَ ٌه ٱَّلله  إِ
ًُعب  ًِ ُ َج   ٠١ٔقَِذَٞش  ءٖ بُِكُى ٱَّلله

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) 

yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah 

(dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti 

Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari 

kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala 

sesuatu104
. 

Ayat di atas menyebutkan dan memberikan dasar 

kompetitif yang sehat dan baik, secara umum di mana saja 

tempatnya baik di organisasi sosial atau organisasi bisnis 

dan lainnya, dalam profesi apapun termasuk dalam 

kompetitif bisnis. Setiap muslim dituntut menjadi orang 

yang selalu berkarya, berprestasi, ada hasil yang baik dari 

hari ke hari. Maka untuk itu, Al Quran menekankan untuk 

terjadinya kompetisi satu sama lain dalam hal kebaikan
105

. 

 

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

a. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

tahun 2008 Tentang Usaha mikro, kecil, dan menengah yang 

dimaksud dengan UMKM yaitu: 

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria : kekayaan bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

                                                 
104 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, 24. 
105 Widjarnarko, B, Sinaga. D. S, dan Tidjani, A. M, Kumpulan Khotbah Bisnis 

dan Keuanagan Syariah, 112. 
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memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung 

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau 

Usaha Besar yang memenuhi kriteria ; memiliki 

kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). 

3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar 

dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
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b. Ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Secara lebih spesifik, UMKM atau usaha mikro, kecil, 

menengah memiliki ciri masing-masing
106

. 

1) Adapun ciri-ciri usaha mikro adalah:  

a) Jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu 

tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. 

b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu 

waktu dapat berpindah tempat. 

c) Belum melakukan administrasi keuangan yang 

sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan 

keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 

d) Sumber daya manusianya (pengusaha) belum 

memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 

e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. 

f) Umumnya belum memiliki akses kepada 

perbankan, namun sebagian dari mereka sudah 

akses ke lembaga keuangan non bank. 

g) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau 

persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. 

2) Ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut: 

a) Jenis barang atau komoditas yang diusahakan 

umumnya sudah tetap, tidak mudah berubah.  

b) Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah 

menetap, tidak berpindah-pindah. 

c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi 

keuangan walau masih sederhana. Keuangan 

perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan 

keuangan keluarga, sudah membuat rencana usaha. 

d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan 

legalitas lainnya termasuk NPWP. 

e) Sumber daya manusia (pengusahanya) memiliki 

pengalaman dalam berwirausaha. 

                                                 
106 Agustina, T. S, Kewirausahaan di Era Revolusi Industri 4.0, 86–87. 
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f) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam 

keperluan modal. 

g)  Sebagian besar belum dapat membuat manajemen 

usaha dengan baik seperti rencana bisnis. 

3) Ciri-ciri usaha menengah adalah sebagai berikut: 

a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan 

organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan 

lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas, 

antara lain: bagian keuangan, bagian pemasaran, 

dan bagian produksi. 

b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan 

menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, 

sehingga memudahkan untuk auditing dan 

penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh 

perbankan. 

c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan 

organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, 

pemeliharaan kesehatan dll. 

d) Sudah memiliki segala persyaratan lagalitas atara 

lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, 

upaya pengelolaan lingkungan dll. 

e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan 

perbankan. 

f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya 

manusia yang terlatih dan terdidik. 

c. Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi 

pertumbuhan di kota-kota besar tetapi berarti juga bagi 

pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa peran 

penting UMKM: 

1) UMKM berperan dalam memberikan pelayanan 

ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses 

pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan 

stabilitas nasional. 
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2) UMKM juga sangat membantu negara atau pemerintah 

dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat 

UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang 

menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat 

mendukung pendapatan rumah tangga. 

3) UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika 

dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih 

besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang 

didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis 

yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah 

dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. 

4) UMKM di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-

masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti 

tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi 

pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata 

antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah 

urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat 

memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap 

upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut 

di atas. 

5) Secara geografis tersebar di seluruh tanah air, di semua 

sektor. 

6) Memberikan layanan kebutuhan pokok yang 

dibutuhkan masyarakat. 

7) Multiplier effect-nya tinggi. 

8) Merupakan instrumen pemerataan pendapatan dan 

mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.  

9) Wadah untuk penciptaan wirausaha baru. 

10) Ketergantungan pada komponen impor yang minimal. 

11) Memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal yang 

mudah ditemukan dan tersedia di sekitar sehingga 

menghemat devisa. 

Dengan demikian, UMKM mempunyai peran 

strategis dalam perekonomian Indonesia, karena: 
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1) Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan 

ekonomi di berbagai sektor. 

2) Penyedia lapangan kerja yang terbesar. 

3) Pemain penting dalam pengembangan kegiatan 

ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. 

4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi. 

5) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran 

melalui kegiatan ekspor
107

. 

 

6. Revolusi Industri 4.0 

Kata "revolusi‖ menunjukkan perubahan yang radikal dan 

mendadak. Sepanjang sejarah manusia, revolusi terjadi ketika 

teknologi-teknologi mutakhir dan cara-cara baru dalam melihat 

dunia memicu perubahan mendalam pada sistem ekonomi serta 

struktur sosial. Mengacu pada konteks sejarah tersebut, unsur 

kemendadakan dari perubahan tersebut tetap membutuhkan 

waktu bertahun-tahun untuk disadari. Serangkaian revolusi 

industri bermula pada paruh kedua abad 18. Revolusi ini ditandai 

dengan peralihan tenaga otot ke tenaga mekanik yang akan 

berkembang hingga kondisi seperti sekarang. 

Revolusi industri pertama berlangsung dari tahun 1760-an 

sampai 1840-an. Dipicu oleh pembangunan jalur kereta api dan 

penemuan mesin uap, revolusi ini membawa pada era produksi 

mekanis. Revolusi industri kedua, yang dimulai pada akhir abad 

ke-19 hingga akhir abad ke-20, memungkinkan dilakukannya 

produksi massal, yang berkembang dengan ditemukannya listrik 

dan sistem perakitan. Revolusi industri ketiga dimulai sekitar 

tahun 1960. Revolusi ini biasa disebut revolusi komputer atau 

digital karena dorongan pengembangan semikonduktor, komputer 

bingkai utama, komputer abadi, dan internet. 

Revolusi industri keempat bermula pada peralihan abad ini 

dan dibangun di atas revolusi digital. Beberapa ciri dari revolusi 

                                                 
107 Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

(Jakarta: Bank Indonesia, 2015), 16–18. 
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ini antara lain, internet yang semakin meluas dan ringkas, sensor 

buatan yang semakin kecil dan kuat dengan harga yang lebih 

murah, dan dengan kecerdasan buatan dan mesin pembelajar. 

Teknologi digital, yang berintikan perangkat keras, perangkat 

lunak, serta jaringan komputer, bukanlah sesuatu yang baru. 

Akan tetapi untuk membedakannya dengan revolusi industri 

keempat, saat ini teknologi digital menjadi sangat mengagumkan 

dan terintegrasi, dan sebagai akibatnya telah mengubah 

masyarakat dan perekonomian. Revolusi industri keempat secara 

mendasar telah mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan 

dengan yang lain. 

Istilah "Revolusi Industri 4.0" muncul pada saat Hannover 

Fair 2011 di Jerman, untuk menjelaskan bagaimana revolusi 

industri ini akan merevolusi pengorganisasian rantai nilai global. 

Dengan dimungkinkannya "pabrik pintar", revolusi industri 

keempat menciptakan sebuah dunia manufaktur virtual dan fisik 

secara global bekerja sama satu sama lain dengan cara yang 

fleksibel. Situasi ini akan memungkinkan personalisasi absolut 

atas produk-produk dan penciptaan model-model pengoperasian 

baru. Namun demikian, revolusi industri keempat tidak hanya 

mengenai mesin dan sistem pintar yang terhubung. Cakupan 

revolusi ini jauh lebih besar. Gelombang terobosan lebih lanjut 

telah muncul secara serempak diberbagai bidang, mulai dari 

pengurutan DNA sampai nano teknologi, mulai dari energi 

terbarukan sampai komputasi kuantum
108

. 

Schwab mengidentifikasi tiga poros penggerak teknologi 

revolusi industri keempat yaitu gugus fisik, gugus digital, dan 

biologis. Gugus fisik meliputi: kendaraan otomatis, dengan 

berkembangnya teknologi seperti sensor dan kecerdasan buatan, 

maka tidak hanya mobil tanpa sopir, melainkan dalam beberapa 

tahun lagi drone berbiaya murah tersedia secara komersil; 

percetakan 3 dimensi, penciptaan objek fisik dengan mencetak 

lapisan di atas lapisan sesuai dengan model 3D, teknologi ini 
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digunakan di bidang otomotif, dirgantara, dan medis; robot 

tingkat lanjut, perkembangan pesat dalam teknologi robot akan 

segera membuat kolaborasi antara manusia dan mesin menjadi 

realitas sehari-hari; material baru, material ini lebih ringan, lebih 

kuat, dapat di daur ulang, serta mudah beradaptasi
109

. 

Poros penggerak kedua yaitu gugus digital. Salah satu 

jembatan penting antara penerapan fisik dan digital yang 

dimungkinkan dengan terjadinya revolusi industri keempat 

adalah internet of things (IoT) kadang disebut internet all of 

things (internet untuk segala). Teknologi ini merupakan relasi 

antara hal-hal (produk, layanan, tempat, dan lain-lain) dan 

manusia yang dimungkinkan oleh teknologi dan beragam 

platform yang berhubungan. Platform digital telah mengurangi 

biaya transaksi yang muncul pada saat seseorang atau organisasi 

membagikan penggunaan sebuah aset atau menyediakan suatu 

layanan. Saat ini, tiap transaksi dapat dibagi menjadi laba yang 

menjanjikan, dengan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. 

Selain itu, saat menggunakan platform digital, biaya margin 

produksi tambahan, barang atau jasa mendekati nol. 

Adapun poros penggerak ketiga yaitu gugus biologis. Dengan 

kemajuan teknologi komputer, ilmuwan tidak lagi bekerja dengan 

prinsip coba dan gagal (trial and error) melainkan dengan 

menguji bagaimana variasi genetis tertentu menghasilkan sifat 

dan penyakit khusus. Saat ini, Watson (sistem komputer ciptaan 

IBM), hanya dalam waktu beberapa menit sudah mampu 

memberi rekomendasi perlakuan medis yang dipersonalisasi 

untuk pasien kanker dengan membandingkan riwayat penyakit 

dan perlakuan terhadapnya serta data pemindaian genetis dengan 

pengetahuan medis yang menyeluruh dan termutakhir. 

Dampak bisnis yang dihasilkan oleh revolusi industri keempat 

adalah pergeseran yang tak terhindarkan dari digitalisasi 

sederhana ke sebuah bentuk inovasi yang jauh lebih rumit. 

Platform yang dilengkapi dengan teknologi memungkinkan apa 
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yang saat ini dikenal dengan "ekonomi sesuai permintaan" (on 

demand economy). Platform ini, yang mudah digunakan pada 

telepon pintar, mengumpulkan orang, aset, dan data, serta 

menciptakan cara sepenuhnya baru dalam mengkonsumsi barang 

dan jasa. Pergeseran-pergeseran besar dari sisi permintaan telah 

merubah dunia bisnis. Meningkatnya transparansi, keterlibatan 

konsumen (yang dibangun atas akses jaringan telepon dan data) 

telah mengharuskan para perusahaan untuk mengadaptasi cara 

mereka merancang, memasarkan, menghadirkan produk dan 

layanan yang ada maupun yang baru. Situasi tersebut telah 

memaksa semua perusahaan untuk memeriksa cara ulang mereka 

menjalankan bisnis dan mengambil bentuk-bentuk baru
110

. 

 

B. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan atau dugaan atau jawaban 

sementara terhadap masalah yang ditanyakan dalam penelitian dan 

perlu diuji/dibuktikan/diverivikasi kebenarannya dengan data. 

Hipotesis ini bersumber dari permasalahan atau tujuan penelitian. 

Hipotesis berisi keterkaitan atau hubungan antar variabel.
111

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Keunggulan 

Bersaing 

Orientasi kewirausahaan mempunyai pengaruh terhadap 

keunggulan bersaing. Menurut Suryana orientasi kewirausahaan 

disebut sebagai spearhead (pelopor) untuk mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi perusahaan berkelanjutan dan berdaya 

saing tinggi
112

. Penelitian dari Any Wuskol dan M. Nizar, 

menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap keunggulan bersaing. Berdasarkan teori 
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dan penelitian diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ho1 : Orientasi Kewirausahaan tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keunggulan bersaing. 

Ha1 : Orientasi Kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keunggulan bersaing. 

2. Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Keunggulan Bersaing 

Bharadwaj menyatakan bahwa budaya perusahaan yang 

menekankan pada pentingnya perusahaan untuk berorientasi 

pasar akan mengarah pada penguatan keunggulan bersaing 

perusahaan
113

. Orientasi pasar sangat efektif dalam mendapatkan 

dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimulai 

dengan perencanaan dan koordinasi dengan semua bagian yang 

ada dalam organisasi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Penelitian yang dilakukan Suharto, membuktikan 

bahwa orientasi pasar memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap keunggulan bersaing. Berdasarkan teori dan penelitian 

diatas, dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

Ho2 : Orientasi Pasar tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keunggulan bersaing. 

Ha2 : Orientasi Pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keunggulan bersaing. 

3. Hubungan Inovasi Produk terhadap Keunggulan Bersaing 

 Dalam inovasi produk ada tiga hal penting yang perlu 

diperhatikan, yaitu keunggulan produk, keunikan produk, serta 

biaya produk. Kegagalan dalam inovasi produk dapat karena 

berbagai alasan. Kesalahan dalam menerapkan strategi, selain itu 

tidak inovatif nya pada desain produk, salah menilai persaingan, 

dan biaya produksi yang tinggi karena desain produk yang 

berlebihan. Tidak adaptif juga dapat menyebabkan masalah 

karena laju pertumbuhan yang cepat dalam produk di pasar. 

Suatu produk dapat digunakan sebagai sumber keunggulan 
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kompetitif. Perusahaan yang mampu merancang produk sesuai 

kebutuhan pelanggan sehingga produk tersebut dapat bertahan di 

tengah persaingan dalam kategori produk yang diminati oleh 

pelanggan. Dengan demikian, inovasi dapat digunakan sebagai 

sumber keunggulan kompetitif perusahaan. Beberapa indikator 

yang digunakan untuk menilai inovasi adalah kekuatan 

kreativitas, inovasi teknis, perubahan desain, perubahan sistem 

distribusi, dan sistem administrasi pembayaran. Inovasi teknis 

adalah proses inovasi dalam produk-produk perusahaan. 

Penelitian mendukung hubungan antara inovasi untuk 

keunggulan kompetitif adalah Camisón dan López. 

Ho3 : Inovasi Produk tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keunggulan bersaing. 

Ha3 : Inovasi Produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keunggulan bersaing. 

 

C. Kerangka Berfikir 

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori di atas, 

selanjutnya akan diuraikan kerangka konsep mengenai perngaruh 

orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, dan inovasi produk terhadap 

keunggulan bersaing UMKM di revolusi industri 4.0. Dalam 

penelitian ini, diketahui terdapat variabel dependen dan variabel 

independen, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu keunggulam 

bersaing, sedangkan variabel independen meliputi orientassi 

kewirausahaan, orientasi pasar, dan inovasi produk. 

Model konseptual penelitian akan dijelaskan melalui kerangka 

pemikiran teoritis pada gambar di bawah ini. 
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Bagan Kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

Keterangan: 

  : Secara Parsial 

  

  : Secara Simultan 

 

- Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Keunggulan Bersaing (Y) 

- Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel yang lain. Variabel dalam penelitian ini adalah 

Orientasi Kewirausahaan (X1), Orientasi Pasar (X2) dan 

Inovasi Produk (X3). 
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