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ANALISIS INSTRUMEN ORIENTASI PASAR BAGI INDUSTRI MIKRO, 

KECIL DAN MENENGAH 

(Ade Octavia) 

 

 Penelitian tentang instrumen orientasi pasar bagi UMKM merupakan isue 

strategis di bidang pemasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi faktor lingkungan yang membentuk orientasi pasar bagi 

umkm dan menganalisis instrumen orientasi pasar yang dapat 

diimplementasikan bagi UMKM. Metode yang digunakan adalah literature 

review, field interview, FGD dan pengujian validitas dan reliabilitas 

terhadap instrumen. Hasil penelitian menemukan faktor pemberian nilai 

kepada pelanggan, memahami tindakan pesaing dan tingkatan 

organisasional dapat dijadikan instrumen pengukuran orientasi pasar bagi 

UMKM. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Orientasi pasar merupakan implementasi dari konsep pemasaran yang mampu 

memberikan nilai unggul kepada konsumen (Kotler, 2005). Perkembangan konsep 

pemasaran tidak hanya tertuju pada upaya memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui 

pemahaman yang mendalam tentang konsumen. Namun, seharusnya perusahaan mampu 

memberikan kepuasan terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen secara lebih baik 

dibandingkan dengan pesaing (Walker et al, 2006). Dengan kata lain perusahaan melalui 

produknya mampu memberikan keunggulan yang kompetitif dibandingkan dengan 

pesaingnya. Dalam hal ini ada dua kata kunci untuk membentuk orientasi pasar yaitu 

konsumen dan pesaing. 

Sebagai filosofi bisnis, pemasaran akan tercermin dari perilaku dan aktivitas 

perusahaan yang menuju kepada upaya memberikan nilai kepada pelanggan secara 

konsisten. Nilai pelanggan tersebut merupakan hasil kemajuan dari upaya yang dimulai 

dari perumusan atau penetapan strategi bisnis dengan tujuan kemampuan memahami 

kebutuhan pelanggan (Assauri, 2011). Perilaku dan aktivitas tersebut akan berhasil jika 

mendapat dukungan dari seluruh pihak yang ada dalam perusahaan. Mulai dari pimpinan 

puncak, manajer divisi atau fungsional, supplier, karyawan dan pemegang saham. Untuk  

itu diperlukan koordinasi antar fungsi dan bagian dalam organisasi agar bersama-sama 

dapat  memahami dan melaksanakan pemberian nilai kepada pelanggan tersebut 

(Cravens,2000). Dengan demikian membentuk orientasi pasar memerlukan pemahaman 

terhadap konsumen, pesaing dan koordinasi antar fungsi dalam organisasi. 

Penelitian mengenai orientasi pasar dapat dibedakan atas empat isue yaitu mengenai 

definisi, pengukuran, model dan implementasi (Raaij, 2001).  Penelitian yang 

menitikberatkan pada penyusunan definisi dan konsep orientasi pasar  menghasilkan 

pernyataan bahwa orientasi pasar merupakan filosofi bisnis perusahaan yang 

mengutamakan unsur pelanggan dan kemampuan perusahaan dalam menghadapi 
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persaingan di pasar (Kohli dan Jaworski,1990; Narver dan Slater,1994). Pernyataan ini 

mendasari Isue mengenai pengukuran. yang menitikberatkan pada pengembangan 

instrumen pengukuran untuk dapat terbentuk dan dapat digunakan (Narver dan 

Slater,1994; Kohli,Jaworski dan Kumar,1993; Despandhe, Farley dan Webster,1993;  

Sony,1993;Verhess, 2003). Isue tentang model. Penelitian ini menitikberatkan pada 

anteseden dan konsekuensi orientasi pasar dan bertujuan untuk menguji sebab dan akibat 

orientasi pasar dalam organisasi (Narver dan Slater, 1994;Jaworski dan 

Kohli,1993;Octavia,2006). Sementara isue mengenai implementasi. menitikberatkan pada 

pendekatan manajerial untuk melaksanakan orientasi pasar (Narver dan Slater,1994;Day 

dan Wensley,1995) 

Meskipun terdapat banyak pengujian mengenai orientasi pasar dan penelitian yang 

dilakukan,namun Kohli et al telah memberikan sumbangan pemikiran secara empirik 

yang sangat besar. Kohli dan Jaworski (1993) telah mengembangkan pengukuran 

orientasi pasar yang dikenal dengan MARKOR (market orientation). Komponen 

MARKOR terdiri dari intelligence generation,intelligence dissemination dan intelligence 

responsiveness. Ketiga komponen itu diukur dengan 32 item pengukuran. Banyak peneliti 

yang mengembangkan pengukuran ini salah satunya Matsuno (2000) mengembangkan 

pengukuran tersebut menjadi 44 item. Adapun Narver dan Slater (1994) mengembangkan 

pengukuran orientasi yang meliputi tiga komponen perilaku yaitu orientasi pelanggan, 

orientasi pesaing dan koordinasi interfungsional, dan dua kriteria pengambilan keputusan 

yaitu fokus jangka panjang dan kemampulabaan. Pengukuran ini dinamakan MKTOR 

yang terdiri dari 21 item pengukuran. Meskipun mengembangkan pengukuran yang 

berbeda Matsuno (2002) mengemukakan terdapat beberapa kesamaan diantara kedua 

pengukuran yang diberikan yaitu  fokus kepada peran pelanggan, mengakui peran 

pesaing yang kuat dan diperlukan respon organisasi untuk membentuk keinginan dan 

ekspektasi pelanggan.  

Baik MARKOR maupun MKTOR telah  diadopsi  banyak peneliti baik dalam 

pengujian validitas dan reliabilitas di lintas industri maupun digunakan sebagai 

pengukuran terhadap orientasi pasar itu sendiri. Namun,instrumen pengukuran orientasi 

pasar memerlukan lebih banyak pengujian terhadap beberapa tipe industri untuk 

memberikan penguatan terhadap kelayakan instrumen tersebut digunakan. Lebih lanjut 

diperlukan penyesuaian terhadap instrumen tersebut terutama untuk tipe industri  yang 

memiliki karakteristik-karakteristik yang berbeda. Saat ini usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan. Bahkan 

berbagai upaya Pemerintah  dan Swasta diarahkan kepada terwujudnya usaha-usaha 

produktif yang berbasis kepada pemanfaatan potensi lokal. UMKM adalah bagian 

integral dari dunia usaha, merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai 

kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian 

nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi. UMKM juga mempunyai kedudukan, 

peran dan potensi yang strategis dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, 

pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. 

UMKM yang kokoh dapat menjadi pilar utama bagi terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat luas. Banyak  penelitian yang menemukan pengaruh yang signifikan positif 

antara orientasi pasar terhadap kinerja usaha. Ini mengandung arti semakin suatu usaha  

menerapkan konsep orientasi pasar dalam perusahaannya, maka akan semakin meningkat 

kinerja bisnis perusahaannya. Orientasi pasar dapat diterapkan dalam perusahaan jika 
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tujuan perusahaan (seperti kinerja bisnis yang tinggi) ingin  tercapai. Namun, penelitian 

mengenai orientasi pasar sebagian besar dilakukan di perusahaan-perusahaan besar dan 

dilakukan di negara-negara maju seperti Belanda, USA, Australia dan Belgia yang 

memiliki karakteristik industri yang berbeda dengan Indonesia. 

Meskipun instrumen MARKOR dan MKTOR telah digunakan di berbagai negara dan 

industri yang berbeda namun untuk digunakan sebagai pengukuran orientasi pasar bagi 

UMKM masih perlu dilakukan modifikasi dan pengujian ulang. Oleh karena itu 

diperlukan suatu studi yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menemukan item-item 

pengukuran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik UMKM di Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi faktor lingkungan internal yang dapat mempercepat Usaha 

Mikro, Kecil dan menengah untuk berorientasi pasar. 

2. Mengidentifikasi Instrumen Orientasi Pasar pada Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah 

3.       Menguji dan menganalisis instrumen orientasi pasar bagi industri Mikro, Kecil 

dan Menengah. 

 

2. KAJIAN PUSTAKA 

 

Kirca dan Hult (2009) menyatakan bahwa orientasi pasar merupakan sumber daya 

yang harus sehingga menjadi salah satu keunggulan bersaing bagi perusahaan.  Lebih 

lanjut ditemukan bahwa budaya nasional suatu Negara merupakan determinan penting 

dalam membentuk orientasi pasar. O’Sullivan dan Butler (2009) menyatakan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara orientasi pasar dan kinerja bisnis dalam pasar 

internasional. Meskipun demikian, untuk memasuki pasar internasional diperlukan 

strategy adapatasi produk yang menyesuaikan dengan Negara tujuan ekspor (Tantong et 

al, 2010). 

Pada tahun 2000, Narver dan Slater melakukan penelitian dengan menggunakan 

sample yang berbeda dan memasukkan unsur kewirausahaan dalam instrument orientasi 

pasar. Data penelitian dikumpulkan dari 53 multibisnis di tiga kota dengan komposisi 

53% perusahaan manufaktur dan 47% perusahaan jasa. Orientasi pasar diukur dengan 

menggunakan 13 items sementara entrepreneur orientation diukur dengan 7 items yang 

telah digunakan oleh Naman dan Slevin’s  tahun 1993. Alat analisis yang digunakan 

adalah multiple regression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa entrepreneur 

orientation tidak dapat dimasukkan ke dalam model, namun variabel ini memiliki 

hubungan yang tidak langsung terhadap profitabilitas, pengembangan produk atau 

pengembangan pasar.  

Soepatini (2006) menemukan bahwa Pengujian tingkat market orientation maupun 

pengaruhnya terhadap kinerja organisasi apabila menggunakan instrument yang 

dikembangkan oleh Desphande dan kawan-kawan maka sebaiknya market orientation 

diukur dari persepsi konsumen. Hal ini selaras dengan pendapat Desphande bahwa yang 

paling valid menilai tingkat market orientation suatu organisasi adalah konsumen. 

Dengan demikian pengukuran orientasi pasar sebaiknya dilakukan dengan mengadakan 

survey kepada pelanggan bukan hanya dilitinjau dari sisi perusahaan. 

Alat ukur MARKOR dikembangkan oleh Raju, Lonial dan Gupta (1995) dengan 

menggunakan 740 top eksekutif Rumah Sakit di Kentucky, Minnesota, Mississipi, Ohio 
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dan Tennesse. Survey dirancang untuk mengukur beberapa aspek penting dari kualitas. 

orientasi pasar dan kinerja organisasi. Untuk mengekstrak instrument pengukuran 

digunakan alat analisis faktor dan menguji hubungan digunakan analisis regresi. Hasil 

analisis menunjukkan terdapat empat dimensi yang terdapat dalam industri Rumah  Sakit 

yaitu: (1) intelligence generation,(2) customer satisfaction,(3) responsiveness to customer 

dan (4) responsiveness to competitor. Penelitian ini menambahkan satu dimensi baru 

yaitu customer satisfaction sehingga menjadi konsep baru hasil pengembangan dari 

ukuran MARKOR. 

Navarro et al (2011) menyatakan bahwa “that the variables export commitment and 

marketing-mix adaptation determine perceived competitive advantages in the foreign 

markets, and these perceived competitive advantages condition managers’ attitudes 

toward future exporting”.ukuran yang digunakan adalah past export performance dan 

export proactivity. Masih dalam konteks pemasaran ekspor, Racela et al (2007) 

menemukan bahwa  terdapat hubungan orientasi pasar dengan bisnis internasioanl dan 

kinerja eksport yang diterima.  

Chang dan Chen (1998) menggunakan ukuran Narver dan Slater untuk menguji 

hubungan orientasi pasar dan kinerja pada stock brokerage service industry di Taiwan. 

Variabel kualitas layanan dimasukkan sebagai moderating variable. Untuk pengukuran 

kualitas layanan digunakan indikator yang ditemukan Parasuraman et al (1998). Alat 

analisis yang digunakan regresi dan hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan 

antara orientasi pasar dan kualitas layanan, terdapat hubungan yang signifikan kualitas 

layanan terhadap profitabilitas bisnis. Namun fungsi kualitas layanan sebagai mediator 

dari orientasi pasar dan kinerja hanya menunjukkan angka 0,071 atau dengan kata lain 

hanya sedikit sekali menunjukkan pengaruhnya sebagai variable mediator. 

Instrumen pengukuran orientasi pelanggan oleh Sonny  (1995) menunjukkan ada 28 

instrumen orientasi pasar yang dikelompokkan atas empat factor yaitu pelanggan, 

sensitivitas, ketertarikan dan implementasi. Temuan ini didukung oleh penelitian  Hom 

dan  Mokwa (1998) dengan menambahkan instrument orientasi layanan yang terdiri dari 

perlakuan terhadap pelanggan, pemberdayaan pelanggan,teknologi layanan, pencegahan 

kegagalan layanan, pencegahan kegagalan layanan, komunikasi standar layanan, visi 

layanan,  kepemimpinan pelayanan, imbalan layanan, pelatihan layanan. Sementara 

Soepatini dan Setyowati (2006) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji ada 

tidaknya concurrent validity instrument market orientation Desphande dengan service 

quality. Analisis korelasi Rank Spearman digunakan untuk menguji hubungan antara 

market orientation yang dilaporkan pihak manajemen dengan service quality. Sedangkan 

untuk menguji hubungan antara market orientation yang dilaporkan konsumen dengan 

service quality digunakan analisis korelasi Pearson Product-moment. Hasil analisis 

menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Terdapat concurrent validity instrument market orientation Desphande dengan 

service quality apabila market orientation dilaporkan oleh konsumen/ mahasiswa. 

b. Tidak terdapat concurrent validity instrument market orientation Desphande 

dengan service quality apabila market orientation dilaporkan oleh pihak manajemen. 

 Penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas menunjukkan pula perhatian 

peneliti kepada definisi, pengukuran dan pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja usaha. 

Apabila disimpulkan maka terdapat beberapa butir penting mengenai penelitian terdahulu 

yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Penelitian terhadap konsep orientasi pasar banyak dilakukan pada perusahaan 

manufaktur terutama pada strategic business unit (SBU) yang berorientasi 

keuntungan, sedikit sekali penelitian yang dilakukan terhadap usaha kecil dan 

menengah terutama yang bergerak pada sektor perdagangan, industri pertanian, 

industri non pertanian dan aneka jasa. 

2. Relatif sedikit penelitian yang melakukan eksplorasi terhadap pengukuran orientasi 

pasar. Terdapat dua penelitian yang menemukan ukuran valid tentang orientasi 

pasar yaitu MARKOR dan MKTORN. 

3. Sebagian besar penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh orientasi pasar 

terhadap kinerja bisnis organisasi. Indikator kinerja organisasi menggunakan aspek 

keuangan dengan membandingkannya terhadap organisasi pesaing dengan metode 

pengukuran subjektif. Hasil penelitian umumnya memberikan kesimpulan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara orientasi pasar terhadap kinerja organisasi. 

4. Kebanyakan penelitian yang dilakukan fokus kepada menemukan faktor-faktor 

yang dapat berpengaruh terhadap pembentukan orientasi pasar dengan 

menambahkan beberapa variabel baru yang belum digunakan peneliti sebelumnya 

atau memodifikasi instrumen pengukuran MARKOR dan MKTORN. 

5. Beberapa peneliti mencoba untuk melakukan penelitian terhadap validasi konstruk 

pengukuran orientasi pasar (concurrent validity) untuk pengembangan pengukuran 

lebih lanjut 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada ketertarikan 

yang sama pada kajian penelitian yaitu mengangkat isue pengukuran yang berkaitan 

dengan memodifikasi dan menemukan instrumen yang tepat untuk indikator orientasi 

pasar. Sampel yang akan digunakan sama yaitu pimpinan atau manajer dari sebuah usaha 

yang masuk dalam kategori UMKM. Akan ada dua indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini dan merupakan modifikasi dari instrumen MARKOR dan MKTORN yaitu 

orientasi terhadap konsumen dan pesaing. Adapun pertimbangan yang digunakan adalah 

dalam pemasaran saat ini aktivitas pemasaran akan lebih ditujukan untuk menghasilkan 

produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Termasuk pelaku UMKM 

harus menjalankan kegiatannya mengacu kepada konsep tersebut. Lebih lanjut, tingkat 

persaingan semakin meningkat. Setiap pelaku bisnis harus mampu menghasilkan suatu 

produk yang memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pesaing dengan 

tujuan untuk menciptakan keunggulan bersaing yang kompetitif.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek 

penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di negara maju dan 

menggunakan tim manajemen dari sebuah industri besar baik manufaktur maupun jasa. 

Penelitian ini menggunakan objek penelitian industri mikro,kecil dan menengah. Ada 

49,8 juta unit usaha yang sedang berjalan di Indonesia. Semuanya terbagi atas mikro, 

kecil, menengah, dan besar. 

 

3.METODE PENELITIAN 

Penelitian  ini bertujuan untuk menemukan instrumen pengukuran orientasi pasar 

bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan tujuan tersebut maka desain 

penelitian ini merupakan eksploratory research melalui review literature, field interview 

dan FGD. Review terhadap hasil-hasil penelitian pada dua puluh tahun terakhir 

menunjukkan ketertarikan yang fokus pada konsep orientasi pasar, terutama menguji 
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hubungannya terhadap kinerja bisnis. Banyak kelebihan dan kelemahan yang dimiliki 

oleh masing-masing tulisan. Tujuan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian, buku, 

teori dan konsep adalah untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang 

sejauh mana perkembangan instrumen orientasi pasar sudah digunakan. Lebih lanjut 

literatur review sebagai dasar dalam penyusunan proposisi. Sumber data sekunder ini 

diperoleh melalui jurnal elektronik, jurnal yang diterbitkan oleh lembaga, perpustakaan 

elektronik dan perpustakaan lembaga, internet, hasil-hasil penelitian yang tidak 

dipublikasikan, observasi melalui media elektronik dan cetak, instansi/lembaga terkait. 

Fokus penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan konsep selama dua 

puluh tahun terakhir terutama untuk objek penelitian UMKM dan terkait dengan 

permasalahan peneliti 

Field interview merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. 

Penggunaan teknik ini didasarkan kepada pertimbangan (1) melalui wawancara dapat 

digali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang akan diteliti, akan tetapi apa 

yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian, (2) pertanyaan yang akan diajukan 

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau,masa 

sekarang dan juga masa mendatang.  Wawancara secara mendalam akan dilakukan 

terhadap 50 manajer yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Jambi, 

dengan pertimbangan cukup representative dijadikan sampel dilihat dari perkembangan 

jumlah usaha maupun diversifikasi produk yang dihasilkan. Oleh karena itu responden 

yang dipilih diambil dari latar belakang industri yang melayani konsumen industri, 

konsumen akhir maupun jasa.  

 Penelusuran terhadap literatur bertujuan akan menghasilkan instrumen 

pengukuran secara konstruktif berasal dari studi empiris. Hasil interview  (in depth) yang 

dilakukan terhadap responden terpilih akan digunakan untuk melengkapi instrument yang 

disusun. Selanjutnya draft instrument akan diuji secara kualitatif yaitu dengan 

menggunakan kelompok fokus yang ditentukan. Kelompok fokus terdiri dari (a) wakil 

dosen yang kompeten di bidang ekonomi, manajemen pemasaran, statistic, (b) wakil 

praktisi yaitu pengusaha kecil, menengah dan besar yang berpengalaman (c) wakil 

instansi terkait yaitu lembaga terkait yang berhubungan dengan hasil produksi UMKM 

seperti koperindag (d) wakil masyarakat yaitu orang yang mengkomsumsi produk hasil 

UMKM. Tujuan dari didiskusikannya instrumen ini agar ditemukan bentuk kongret dari 

ukuran yang paling tepat dapat digunakan  

Setelah instrumen orientasi pasar terbentuk maka perlu dilakukan pengujian terhadap 

validitas dan reliabilitasnya. Menurut  Solimun (2000) menyatakan bahwa bilamana  

koofisien korelasi antara skor suatu indikator dengan skor total seluruh indikator sama 

atau lebih besar dari 0,3 (r 0,3), maka instrumen tersebur dianggap valid. Untuk menguji 
reliabilitas instrumen pengukuran digunakan prosedur Cronbrach’s Alpha. Menurut 

Malhotra (1996 suatu instrumen dianggap sudah cukup reliable bilamana nilai Alpha 

lebih besar atau sama dengan 0,6. 

 

4.HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Faktor Lingkungan  

Pengembangan Program kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

memerlukan suatu langkah strategis dalam upaya meningkatkan dan memperkuat dasar 

kehidupan perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya dalam hal 
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penyediaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan dan kemiskinan, mempercepat 

pemulihan ekonomi, serta memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan 

berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat merupakan 

kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh kebanyakan rakyat Indonesia dan pada 

umumnya terdiri atas koperasi, pengusaha mikro, pengusaha kecil dan menengah dalam 

rangka mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Sedangkan ekonomi kerakyatan 

adalah sistem ekonomi yang berorientasikan pada peningkatan partisipasi produktif 

masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. 

Pengembangan usaha mikro menjadi sangat relevan dilakukan di daerah  

mengingat struktur usaha yang berkembang selama ini bertumpu pada keberadaan 

industri kecil/rumah tangga/menengah, meskipun dengan kondisi yang memprihatinkan, 

baik dari segi nilai tambah maupun dari keuntungan yang diperoleh. Tanpa disadari 

ternyata cukup banyak industri kecil/rumah tangga/menengah selama ini  yang berhasil, 

sehingga sangat membantu pemerintah dalam menunjang pembangunan, dibandingkan 

usaha besar yang justru mengeksploitasi pasar domestik dalam  penjualannya. 

Lingkungan pemasaran sangat berperan di dalam kemampuan kelompok UMKM 

dalam menjual produknya. Namun berbicara tentang pemasaran produk tidak hanya 

berhenti kepada aspek menjual, tetapi memahami kebutuhan pasar sangatlah penting dan 

menjadi faktor kunci dalam keberhasilan usaha dalam jangka panjang. Dalam 

memasarkan produknya kelompok UMKM memerlukan kreativitas dan inovasi untuk 

dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang begitu cepat, dan perubahan lingkungan 

tersebut disebabkan adanya imajinasi, pertimbangan yang tepat dan pengalaman. 

Keberhasilan dan pertumbuhan usaha akan sangat tergantung kepada kemampuan 

kelompok UMKM untuk mengadakan penyesuaian secara dinamis terhadap kondisi 

lingkungan terutama lingkungan mikro perusahaan. Berdasarkan penelitian dapat 

diidentifikasi lingkungan mikro yang dapat mendorong orientasi pasar UMKM adalah 

sebagai berikut. 

a. Perusahaan : kemampuan manajerial, pencatatan keuangan, desain 

produk, tekhnis produksi 

Kemampuan manajerial pimpinan usaha akan menjadi penentu 

keberhasilan dalam mengelola usaha. Kemampuan manajerial sangat 

berperan  di dalam  menggerakkan anggota  untuk mencapai tujuan secara 

bersama-sama termasuk meningkatkan penjualan.  

Meskipun masih sangat sederhana namun sistem pencatatan 

keuangan sudah dilakukan kelompok. Satu orang diberi tugas untuk 

mencatat hal-hal yang terkait dengan sumber dan penggunaan dana. 

Namun ke depan perlu adanya upaya untuk memberikan pengetahuan 

tentang pencatatn keuangan sederhana bagi UMKM. Dari laporan 

keuangan sederhana ini kelompok dapat memperoleh gambaran tentang 

kinerja keuangan kelompok yang dipimpin dan dapat menggambarkan 

tingkat penjualan yang telah di capai kelompok.. 

Faktor desain dan kerapian produk UMKM masih perlu 

diperhatikan karena belum mampu memenuhi standar yang diinginkan 

oleh retail modern seperti minimarket dan supermarket. Kesulitan dalam 

menembus retail modern saat ini antara lain disebabkan oleh desain 

produk dan kemasan yang belum sesuai menurut keinginan konsumen 
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retail. Pihak retail mengharapkan produk memiliki kualitas dan desain 

produk yang rapi, kemasan yang baik sehingga produk tidak cepat rusak. 

Hal ini membuat sebagian besar kelompok usaha enggan untuk 

menawarkan produknya ke retail dan lebih memilih untuk menjual dari 

rumah ke rumah atau menunggu adanya pesanan. Padahal memasarkan 

produk melalui retail merupakan peluang besar untuk mengenalkan 

produk dan memperluas jangkauan pasar. Dengan permasalahan ini, maka 

seharusnya pelaku usaha UMKM dapat meningkatkan kemampuan untuk 

menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pihak retail dan 

konsumen. Menurut Kotler (2005) pengemasan, pelabelan, jaminan dan 

garansi  merupakan elemen dalam strategi produk  yang dapat 

menciptakan kenyaman dan nilai promosi. Dengan demikian elemen-

elemen ini harus dijadikan sebagai alat pemasaran dalam sebuah usaha 

terutama untuk produk fisik. Boyd et al (2000) menyatakan bahwa secara 

keseluruhan fungsi-fungsi dalam perusahaan memberikan dampak 

terhadap keberhasilan dalam memasarkan produk dan memberikan 

kepuasan kepada pelanggan. 

 

b. Pemasok : ketersediaan bahan baku, kemudahan memperoleh bahan 

baku, harga bahan baku  

Pengadaan persediaan bahan baku perlu dilaksanakan karena tidak 

teraturnya pengadaan persediaan bahan baku tersebut berakibat 

menimbulkan gangguan terhadap kelancaran proses produksi (Isnaeni, 

2007). Keterlibatan pemasok dalam menyalurkan bahan baku sangat 

berperan dalam menunjang kontinuitas proses produksi. Faktor pemasok 

berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan industri kecil (Imamah, 

2008). Meskipun bahan baku usaha berasal dari potensi lokal dan mudah 

diperoleh, namun perlu direncanakan tentang ketersediaan bahan baku.  

Faktor perencanaan ini menjadi salah satu kelemahan kelompok UMKM. 

Sementara  peran pemasok menjadi sangat penting untuk memastikan 

kesediaan bahan baku dalam jumlah, waktu yang tepat dan kualitas yang 

baik. Untuk itu kelompok UMKM perlu membina hubungan yang erat 

dengan penyedia sumber dayanya. Hasil penelitian Imamah (2009) 

menunjukkan faktor pemasok dan harga bahan baku memiliki pengaruh 

signifikan terhadap keberhasilan industri kecil. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam upaya meningkatkan 

penjualan pelaku usaha UMKM harus mengawasi persediaan bahan baku, 

perubahan harga, dan memastikan bahan baku tersedia pada waktu dan 

tempat serta kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu 

informasi dan komunikasi yang baik dengan pemasok menjadi faktor 

penting yang perlu di jaga oleh kelompok untuk memastikan ketersediaan 

bahan baku dalam jangka panjang. 

 

c. Perantara pemasaran : peran pengecer, akses ke retail modern 

Distribusi merupakan aliran fisik produk melalui saluran distribusi 

yaitu unit organisas internal dan eksternal yang secara langsung 
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menyalurkan produk kepada konsumen dan menciptakan nilai tambah 

kepada produk yang dipasarkan. Menurur Coviello et al (2002) dalam 

Edwin (2007) atribut-atribut dari saluran distribusi mencakup jumlah dan 

jenis pedagang dan perantara. Lokasi/ketersediaan, tingkat persediaan, dan 

transportasi .  

Selama ini pendistribusian produk UMKM bervariasi antar 

kelompok yang dapat dipilah menjadi beberapa cara yaitu : 

1) Menjual kepada masyarakat di sekitar lokasi usaha 

2) Konsumen datang langsung ke lokasi usaha untuk memesan 

produk 

3) Pelaku usaha menitipkan produk kepada pedagang perantara 

sejumlah produk untuk dijual kepada konsumen 

4) Menitipkan produk di warung dan minimarket terdekat 

5) Mengikuti pameran yang diselenggarakan dinas tertentu 

6) Membuat warung/toko sederhana di rumah 

7) Melakukan penjualan langsung melalui anggota pada event-

event tertentu 

8) Menggunakan lembaga koperasi yang ada di Desa 

Berdasarkan pengamatan cara ini sudah baik dengan pertimbangan pelaku 

usaha dapat menjual dan mendapatkan keuntungan. Namun demikian 

strategi distribusi perlu diperbaiki  dengan cara: pertama, membangun 

network antara kelompok UMKM satu dengan yang lain agar komunikasi 

pemasaran dapat terbangun, kedua, menambah jumlah agen/pengecer 

untuk menjangkau wilayah yang belum tersentuh oleh pemasaran.   

  

d. Pesaing: antar kelompok, usaha besar, perangkat peraturan 

pemerintah. 

Faktor pesaing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keberhasilan Industri Kecil (Imamah, 2008). Pengetahuan pesaing sangat 

menentukan apakah suatu perusahaan akan tetap dalam kondisi dan 

strategi sekarang ataukah  akan membuat strategi baru sesuai dengan 

kondisi baru yang sekarang dihadapi. Ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan terkait dengan pesaing yaitu masuk dan keluarnya pesaing 

yang penting, produk dan jasa pengganti serta pelengkap yang ada 

sekarang dan perubahan strategis penting yang dilakukan pesaing yang 

sekarang (Saladin, 1990). Kelompok UMKM  dituntut mampu untuk 

memberikan keunggulan produk yang lebih superior dibandingkan dengan 

pesaing. Termasuk menghimpun keunggulan dengan pesaing. Di 

lingkungan usaha kelompok UMKM kemunculan pesaing baru biasanya 

datang lebih cepat, antara lain karena tidak membutuhkan investasi yang 

besar. Sebaliknya, tingkat “kematian” di lingkungan usaha kelompok 

berlangsung cepat, karena tidak membutuhkan banyak modal, tak sedikit 

orang yang mendirikan usaha, tanpa persiapan dan perhitungan matang. 

Pemilihan produknya pun hanya berdasarkan yang lagi ramai di pasar. 

Produk UMKM bukan hanya bertarung dengan sesama kelompok dan 

UKM lain , tetapi juga seringkali harus berhadapan dengan perusahaan 
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besar yang memiliki produk sejenis. Untuk menang dalam persaingan 

maka diperlukan kesungguhan dan kerja keras. Sejalan dengan 

pelaksanaan Kesepakatan perdagangan bebas antara ASEAN-China 

(ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA) yang dimulai 1 Januari 

2010, maka dampaknya akan dirasakan oleh industri-industri kecil karena 

akan membajirnya produk-produk impor khususnya dari China. Menurut 

Dorodjatun (2010) yang paling terkena dampak dari pelaksanaan 

kesepakatan perdagangan bebas antara China dan ASEAN adalah industri-

industri kecil yang kapasitas produksinya terbatas dan pangsa pasar juga 

tidak terlalu luas. Meskipun dampak ACFTA tidak secara langsung 

dirasakan, namun kebijakan ini akan menjadi salah satu faktor persaingan 

yang melingkupi usaha. 

 

e. Pasar Pelanggan: pasar konsumen, pasar bisnis, pasar pemerintah 

Konsumen produk UMKM terbagi menjadi dua kelompok yaitu 

konsumen bisnis/organisasi/pemerintahan dan konsumen akhir. Untuk 

konsumen bisnis sistem yang digunakan adalah pedagang langsung 

mendatangi kelompok usaha untuk membeli sejumlah produk dengan 

harga tertentu dengan tujuan produk tersebut akan dijual kembali pada 

pihak lain atau pada konsumen akhir. Kelompok konsumen akhir membeli 

produk dengan tujuan untuk digunakan secara pribadi.  

Pasar organisasi dan pemerintahan membeli produk dengan untuk 

proses produksi, untuk digunakan dalam operasi atau untuk di jual 

kembali (Boyd et al,2000). Berdasarkan pengamatan, kebermanfaatan 

produk mencakup dua jenis konsumen yaitu konsumen akhir dan 

konsumen organisasi/ pemerintahan. Hal ini perlu dipertahankan dan 

dibina hubungan yang baik terutama dengan pasar 

organisasi/pemerintahan mengingat selain dukungan moril peran 

pemerintah juga diharapkan untuk tetap dapat mendampingi usaha. 

Namun hendaknya terdapat unsur pembinaan dan kemandirian dalam 

usaha perlu ditekankan kepada kelompok UMKM agar tidak bergantung 

kepada bantuan pemerintah secara terus menerus. Unsur pembentukan 

sifat kemandirian perlu ditanamkan dalam diri pelaku usaha, agar mampu 

bertahan dan mandiri di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. 

 

f. Masyarakat : masyarakat keuangan, masyarakat lokal, masyarakat 

pemerintah 

 Masyarakat membentuk keyakinan, nilai dan norma manusia 

yang akan menentukan hubungan mereka dengan dirinya sendiri, dengan 

sesama, dengan organisasi dan dengan masyarakat (Kotler, 2006). 

Dukungan masyarakat keuangan penting artinya terutama dalam 

menyediakan bantuan permodalan. Dukungan masyarakat lokal sekitar 

usaha sangat besar perannya terhadap kegiatan operasional kelompok 

UMKM. Hal ini terkait pengolahan bahan baku dan limbah yang 

dihasilkan akibat proses produksi. Namun berdasarkan pengamatan tidak 

terdapat keluhan dari masyarakat sekitar lokasi usaha terkait dengan 
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limbah. Bahkan dukungan positif diberikan tidak hanya berasal dari 

lingkungan masyarakat sekitar tapi juga oleh keluarga.  Namun demikian 

para pelaku usaha hendaknya tetap memperhatikan faktor pengelolaan 

limbah industri terutama bagi usaha yang menghasilkan bau yang kurang 

sedap serta zat pewarna yang dapat mencemari lingkungan tidak dibuang 

secara sembarangan. 

 Dukungan masyarakat pemerintah sangat besar artinya bagi usaha 

namun berbagai kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat yang 

masuk ke desa masih belum mencerminkan adanya keterpaduan sehingga 

mengakibatkan pelaksanaan kebijakan dan program tersebut belum 

mencapai hasil yang optimal. 

 Berdasarkan penyajian dan analisis diketahui bahwa keseluruhan 

masyarakat berperan dalam melakukan usaha dan mencapai tujuan yang 

diharapkan dari kegiatan kelompok usaha. Namun perlu dilakukan 

pengkajian lebih lanjut seberapa besar pengaruh peran kelompok 

masyarakat tersebut dalam keberhasilan usaha saat ini maupun pada masa 

yang akan datang melalui kajian komprehensif dengan menggunakan 

beberapa indikator. 

 

4.2 Instrumen Orientasi Pasar 

 Pengujian orientasi pasar untuk usaha mikro, kecil dan menengah mengikuti 

beberapa tahapan. Pertama,  instrument pengukuran disusun berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Kohli et al (1993) , instrument disesuaikan dengan karakteristik 

usaha mikro, kecil dan menengah. Kedua, instrument diuji cobakan dengan kelompok 

fokus untuk mendapatkan gambaran kesesuaian karakteristik objek penelitian dengan 

indikator yang akan digunakan. Instrument kemudian diuji cobakan kepada kelompok 

responden untuk mendapatkan informasi ketepatan  pengukuran instrument yang 

dimaksud dengan melakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas instrumen.  

Berdasarkan literatur review,interview dan diskusi dengan kelompok fokus maka 

disusun instrumen pengukuran orientasi pasar sebagai berikut: 

Pemberian nilai kepada Pelanggan 

1. Mempunyai komitmen untuk fokus kepada pelanggan 

2. Menciptakan suatu bentuk layanan yang prima kepada pelanggan 

3. Memahami kebutuhan pelanggan 

4. Menetapkan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama 

5. Melakukan pengukuran kepada kepuasan pelanggan 

6. Memberikan layanan purna jual kepada pelanggan 

 

Memahami Tindakan Pesaing 

7. Mencari tahu informasi tentang pesaing 

8. Memberikan respon untuk setiap tindakan pesaing 

9. Bersama pimpinan dan karyawan harus selalu berdikusi tentang tindakan pesaing 

10. Berusaha memberikan keunggulan produk yang lebih dari pesaing. 

 

 

 



12 

 

 

Tingkat Pengorganisasian 

11. Setiap fungsi/bagian dalam perusahaan harus saling berkoordinasi untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan 

12. Setiap fungsi/bagian dalam perusahaan harus selalu berbagi informasi 

13. Strategi usaha harus berintegrasi dengan visi dan misi 

14. Semua fungsi/bagian dalam perusahaan harus bekerja sama untuk selalu 

memberikan nilai positif kepada pelanggan 

15. Perlu pembagian kerja yang jelas 

16. Pimpinan perusahaan harus memberikan dukungan kepada fungsi/bagian untuk 

memberikan layanan yang optimal 

 

Selanjutnya instrument tersebut diuji coba kepada pemilik usaha. Adapun hasil pengujian 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Pengujian Validitas  dan reliabilitas Instrumen Orientasi Pasar 

Pemberian nilai kepada Pelanggan 

 

1. Mempunyai komitmen untuk fokus kepada 

pelanggan 

2. Menciptakan suatu bentuk layanan yang prima 

kepada pelanggan 

3. Memahami kebutuhan pelanggan 

4. Menetapkan kepuasan pelanggan sebagai tujuan 

utama 

Memahami Tindakan Pesaing 

 

5. Mencari tahu informasi tentang pesaing 

6. Memberikan respon untuk setiap tindakan 

pesaing 

7. Bersama pimpinan dan karyawan harus selalu 

berdikusi tentang tindakan pesaing 

8. Berusaha memberikan keunggulan produk yang 

lebih dari pesaing 

Tingkat Pengorganisasian 

 

9. Strategi usaha harus berintegrasi dengan visi dan 

misi 

10. Semua fungsi/bagian dalam perusahaan harus 

bekerja sama untuk selalu memberikan nilai 

positif kepada pelanggan 

11. Pimpinan perusahaan harus memberikan 

dukungan kepada fungsi/bagian untuk 

memberikan layanan yang optimal 

Korelasi 

 

0,578 

 

0,575 

 

0,503 

0,485 

 

 

 

0,841 

0,809 

0,767 

 

0,569 

 

 

 

0,816 

 

0,328 

0,324 

 

0,604 

Cronbrach’s 

Alpha  

0,639 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,744 

 

 

 

 

 

 

 

0,731 

Sumber: Data Primer diolah,2012 
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 Berdasarkan tabel 1 dapat dianalisis bahwa dari 16 item hasil penelusuran 

terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, wawancara dan diskusi kelompok terbatas maka 

pengujian secara statistik  menemukan bahwa ada 11 item yang memiliki nilai yang 

disyaratkan bagi sebuah instrument untuk dinyatakan valid dan reliable. Hal ini 

memperkuat pendapat bahwa pada objek penelitian yang berbeda maka akan didapatkan 

hasil yang berbeda sesuai dengan karakteristik budaya dan perilaku konsumen yang 

dihadapi (Narver dan Slater ,1990:Desphande et al, 1993;Tantong et al ,2010;Kirca dan 

Hult, 2009). Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, pertama, dalam 

penelitian ini tidak membedakan  jenis usaha atas kelompok mikro, kecil atau menengah 

sehingga hasilnya masih bersifat general, kedua, pengujian hanya dilakukan terhadap 

validitas dan reliabilitas instrument dengan sampel yang terbatas sehingga perlu 

dilakukan pengujian untuk sampel yang lebih besar. 

 

 

  

5.KESIMPULAN 

1. Upaya UMKM dalam mempersiapkan orientasi pasar harus ditekankan pada tiga 

hal. Pertama, mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk. Kedua, 

memacu kuantitas produk yang dihasilkan. Dalam hal ini tingkat produktivitas 

yang dipicu oleh faktor efisiensi dan efektifitas harus dikedepankan. Ketiga, 

menjaga kontinuitas produk yang akan memantapkan kepercayaan pasar terhadap 

produk-produk yang dihasilkan. 

2. Faktor organisasional yang dapat mempercepat usaha mikro kecil dan menengah 

untuk berorientasi pasar adalah kesiapan sumber daya manusia, kemampuan di 

bidang manajerial, kemampuan mengelola keuangan dan kemampuan 

menjalankan fungsi-fungsi pemasaran. 

3. Faktor lingkungan yang perlu dipersiapkan bagi UMKM yang dapat mempercepat 

orientasi pasar adalah  Perusahaan (kemampuan manajerial, pencatatan keuangan, 

desain produk, tekhnis produksi), Pemasok (ketersediaan bahan baku, kemudahan 

memperoleh bahan baku, harga bahan baku ), Perantara pemasaran (peran 

pengecer, akses ke retail modern), Pesaing (antar kelompok, usaha besar, 

perangkat peraturan pemerintah.), Pasar Pelanggan (pasar konsumen, pasar bisnis, 

pasar pemerintah) dan Masyarakat (masyarakat keuangan, masyarakat lokal, 

masyarakat pemerintah) 

4. Pemberian nilai kepada pelanggan,memahami tindakan pesaing dan tingkatan 

organisasional yang terdiri atas 11 item dapat digunakan sebagai instrumen 

pengukuran orientasi pasar bagi UMKM namun instrumen pengukuran tersebut 

memerlukan pengujian lebih lanjut. 

 

IMPLIKASI 

Bagi UMKM kemampuan untuk menganalisis pasar dan persaingan mutlak 

diperlukan. Banyak cara yang dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan 

perubahan selera pasar dan memberikan keunggulan / nilai superior dibandingkan 

pesaing. Instrumen oreintasi pasar lebih lanjut perlu dilakukan uji coba untuk 

mendapatkan kelayakan penggunaannya untuk mengukur secata tepat apa yang akan 
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diukur, oleh karena itu diperlukan riset dan pengembangan instrumen sesuai dengan jenis 

dan karakteristik usaha 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Boyd, Walker dan Larenche, 2000. Manajemen Pemasaran. Erlangga,Jakarta 

Chang, Tung Zong dan Chen Su-Jan, 1998. Is There A Direct Effect of Market 

Orientation on Business Performace ?. Journal of Services Marketing.,11 (1): 246-

264. 

Cravens, David,W, 2000. Strategic Marketing, Trivus Mirris Higher Education Group Inc 

Company. 

Day, George S dan Wensley,Robin , 1995. Assesing Advantage: A Frame Work of 

Diagnosing competitive Superiority, Butterwoth Heinemann,L.td 

Despandhe, Rohit dan Gerald Zaltmsn, 1993. Factors Afecting The Use of Market 

Research Information A Path Analysis. Journal of Marketing Research. 19: 14-31 

Dorodjatun,Kuntjoro Jakti, 2010. Mampukan Indonesia Bersaing Menghadapi 

Perdagangan Bebas ASEAN dan China. Jurnal Berdaya,Vol.VII, nomor 1. 

Edwin,Agus Buniarto, 2007. Analisis Strategi Pemasaran Bagi Peningkatan Pangsa Pasar 

Koran Memorandum Kediri,Jurnal Manajemen Gajayana,Vol.4 nomor 1. 

Imamah, Nurul, 2008. Pengaruh Lingkungan Eksternal dan Internal Terhadap 

Keberhasilan Industri Kecil Tas dan Koper di Desa Kedensari Tanggulangin 

Sidoarjo,Jurnal Akuntansi bisnis dan manajemen,vol.15 nomor 3. 

Isnaeni, Subandriyah, 2007. Pengaruh Faktor Industri Terhadap Produktivitas Industri 

Tenun Ikat di Sentra Industri Desa Bandar Kidul Kota Kediri, Jurnal,Vol.4 no 1. 

Kirca,Ahmet H dan G.Tomas.M.Hult,209.Intra Organizational Factors and Market 

Orientation:Effects of National Culture.International Marketing Review.Vol.26 

No.6 

Kohli,K.Ajay dan Jaworski.J.Bernand,1990. Market Orientation: The Construct.Research 

Proposition and Managerial Implication, Journal of Marketing,54: 1-18. 

Kohli,K.Ajay, Jaworski, J.Bernard dan Kumar, Ajith, 1993. MARKOR : A          Measure 

of Marketing Orientation. Journal of Marketing Research,30:467-777. 

Kotler, Philip, 2005. Marketing Management, Milenium Edition,Prentice Hall. 

Lytle,R.S,P.W.Hom dan M.P Mokwa (1998). SERV*OR: A Managerial Measure og 

Organizational Service-Orientation. Journal of Retailing. Vol 74/4. 455-489 

Matsuno,Ken, Mentzer,Jhon T dan Ozsomer, Aysegul, 2002. The Effect of 

Entrepreneurial Proclivity and Market Orientation on Business Performance. 

Journal of Marketing. 66 (3): 18-32. 

Malhotra,NK,1996.Marketing Research,Prentice Hall International Inc,London 

Navaro,Antonto,Francisco J Acedo,Fernando Losadu dan Emilio Ruzo,2011. Integrated 

Model of Export Activity: Analysis of Heterogeneity in Managers’ Orientation 

and Perception on Strategic Marketing Management in Foreign Market.Journal of 

Marketing Theory and Practice vol.19 no.2 ,p.187-24 

Slater, F.Stanley dan John, C.Narver, 1994. Does Competitive Environtment Moderate 

The Market Orientation- Performance Relationship ?. Journal Of Marketing,58: 45-

55. 



15 

 

Slater, F.Stanley dan John, C.Narver, 2000. The Positive Effect of A Market Orientation 

on Bussiness Proftability:A Balanced Replication. Journal of Business 

Researc.p.69-73 

Solimun,2000. Multivariate  Analysis, Structural Equation Modeling (SEM)<Lisrel dan 

Amos. Universitas Negeri Malang,Malang 

Octavia.Ade,2006. Analisis Anteseden dan Konsekuensi Orientasi Pasar Rumah Sakit di 

Provinsi Jambi,Disertasi,Universitas Brawijaya,Malang. 

O’Sullivan,Don dan Patrick Butler,209. Market Orientation And Enterprice Policy. 

Jounal of Marketing.Vol.43.No.11/12.p.1349-1364 

Parasuraman,A,Valeri Zeithamal dan Leonard Berry,1988.SERVQUAL: A Multiple Item 

Scale for Measuring Consumer Perception of Service Quality.Journal of 

retailing,64:12-40 

Raaij, Erik M. Van, 2001. The Implementation of A Market Orientation, Disertasi, 

University of Twente Netherlands. 

Racela,Olimpia c,Chawit Chaikithisilpa dan Amonrat Thoumrungruje,2007. Market 

Orientation,International Business Relationship and Perceived Export 

Performance. International Marketing Review,vol.24 no.2.p.144-163. 

Saladin,Djaslim (1990). Strategi dan Kebijakan Perusahaan,Ganeca Exact,Bandung. 

Soepatini dan Setyowati,2006.Mengukur Concurent Validity Instrumen Orientasi Pasar 

Desphande dengan Service Quality. Journal Empirik Vo.14. p.98-110 

Sony Nwankkwo (1995). Developing A Customer Orientation. Journal of Customer 

Marketing. Vol.12 no.5,5-15 

Sofjan,Assauri,2011. Marketing Creating And Adding Customer Value For Sustaining 

Competitive Advantage, Manajemen Usahawan Indonesia Vol.4 no.5. 

Tantong,Phattarawan.Kiran Karande,Anil Nair dan Anusorn Singhapakdi,2010. The 

Effect of Product Adaptation and Market Orientation on Export Performance: A 

Survey of Thai Manager. Journal of Marketing Theory and Practice.Vol.18.p.155. 

Verhess, Fran dan Ivo,A.Van, 2003. Market Orientation Stimulate Innovation in Small 

Entreproses, But do We Really Understand Why?. Marketing and Customer 

Behavior. Wageningen University Netherlands. 

Walker,Orville C, John W Mullins, Harper W.Boyd,Jr dan Juan-Claude Larenche,2006. 

Marketing Strategy.A Decisions-Focused Approach.Mc-Graw Hill Irwin. 

 


