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BAB III 

PENGARUH ORIENTASI PASAR DAN ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN 

TERHADAP KINERJA PENJUALAN  

Pada bab ini disajikan hasil analisis dari masing-masing variabel orientasi 

pasar, orientasi kewirausahaan dan kinerja penjualan. Hasil penelitian ini 

sebelumnya telah diolah menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS for 

Windows version 20.0. Data yang diolah diperoleh melalui wawancara dengan 

menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner kepada sebanyak 25 

responden. Sebagai responden dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM 

pengrajin kulit Desa Sukaregang Kabupaten Garut. 

Proses pengolahan data dilakukan terlebih dahulu melalui pengujian 

instrumen penelitian yang digunakan. Pengujian tersebut antara lain uji validitas 

dan uji reliabilitas. Selanjutnya, peneliti akan memaparkan interpretasi hasil 

penelitian melalui analisis tabel distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Selanjutnya 

data primer hasil penelitian dianalisis dengan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan meliputi uji korelasi, uji 

determinasi, uji regresi linier sederhana, uji regresi linier berganda dan uji 

signifikan. 

3.1 Uji Instrumen Pengumpulan Data 

Uji instrumen penelitian dilakukan untuk mengetahui validitas (ketepatan) 

instrumen penelitian. Sementara uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur 

konsistensi alat ukur penelitian. Pengujian instrumen ini akan disampaikan guna 
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memberikan pertanggungjawaban secara ilmiah. Dengan menggunakan alat ukur 

yang valid dan reliabel, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat valid dan reliabel. 

3.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan item pertanyaan dalam 

kuesioner, apakah item pertanyaan mampu menggambarkan dan menjelaskan 

variabel yang diteliti. Menurut Ghozali (2007: 49), suatu kuesioner dikatakan valid 

jika nilai korelasi r hitung > r tabel dan bernilai positif. Dikatakan valid apabila 

indikator yang terdapat di dalam kuesioner dapat digunakan untuk mengukur baik 

dan buruknya orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan serta tinggi rendahnya 

tingkat kinerja penjualan. 

Nilai r hitung diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan software 

SPSS sedangkan nilai r tabel diperoleh dengan menghitung degree of freedom (df)= 

n-k. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 25 orang, maka 

25-2 = 23 dengan probabilitas atau tingkat kepercayaan 5%, sehingga dapat 

diketahui r tabel adalah 0.396. Adapun kaidah yang berlaku adalah: 

a. Jika r hitung > r tabel (0.396), maka indikator valid. 

b. Jika r hitung ≤ r tabel (0.396), maka indikator tidak valid. 

Rekapitulasi hasil uji validitas untuk variabel orientasi pasar (X1) dapat dilihat 

pada tabel 3.1  
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Tabel 3. 1 

Hasil Uji Validitas Variabel Orientasi Pasar 

Pertanyaan r hitung r tabel Kesimpulan 

Mengetahui pelanggan yang membeli produk 

yang saya jual. 

0.569 0.396 Valid 

Produk yang dibuat sesuai dengan keinginan 

pelanggan. 

0.597 0.396 Valid 

Mengetahui pesaing yang memiliki produk 

sejenis. 

0.723 0.396 Valid 

Membuat produk yang lebih baik dari pesaing 

produk sejenis. 

0.663 0.396 Valid 

Mempelajari strategi bisnis yang digunakan 

pesaing produk sejenis. 

0.735 0.396 Valid 

Melaksanakan diskusi dengan pegawai secara 

rutin. 

0.554 0.396 Valid  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat bahwa r hitung pada semua item 

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel orientasi pasar (X1) > r tabel 

0.396. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item yang digunakan adalah valid 

dan semua item pertanyaan yang digunakan dalam variabel orientasi pasar layak 

untuk diujikan. 

Adapun rekapitulasi hasil uji validitas untuk variabel orientasi kewirausahaan 

(X2) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. 2 

Hasil Uji Validitas Variabel Orientasi Kewirausahaan 

Pertanyaan r hitung r tabel Kesimpulan 

Menciptakan produk sesuai dengan 

perkembangan pasar. 

0.597 0.396 Valid 

Menciptakan strategi pemasaran baru. 0.473 0.396 Valid 

Melihat perkembangan pasar untuk menciptakan 

produk yang dapat diterima konsumen. 

0.523 0.396 Valid 

Berani mengambil risiko dalam menjalankan 

usaha. 

0.597 0.396 Valid 

Memberi kesempatan kepada karyawan untuk 

menuangkan ide ide kreatif. 

0.577 0.396 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa r hitung semua item 

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel orientasi kewirausahaan (X2) 

> r tabel sebesar 0.396. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa semua item yang 

digunakan adalah valid. 

Rekapitulasi hasil pengujian validitas pada variabel kinerja penjualan 

UMKM (Y) dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 3. 3 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Penjualan 

Pertanyaan r hitung r tabel Kesimpulan 

Menjual produk lebih banyak. 0.400 0.396 Valid 

Kenaikan penjualan dalam periode triwulan. 0.666 0.396 Valid 

Evaluasi penjualan setiap periode triwulan. 0.707 0.396 Valid 

Menghasilkan ragam produk yang mampu 

menguasai pasar. 

0.500 0.396 Valid  

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas dapat dilihat bahwa r hitung semua item 

pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel kinerja penjualan (Y) > r tabel 

sebesar 0.396. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item yang digunakan 

adalah valid. 

3.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau konstan dari waktu ke waktu 

(Ghozali, 2007: 41). Teknik pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik analisis 
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yang sudah dikembangkan oleh Alpha Cronbach. Pada uji reliabilitas ini, α dinilai 

reliabel jika lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2007: 42). 

a. Jika angka reliabilitas Cronbach Alpha > 0,60 maka instrumen tersebut 

reliabel, kuesioner dapat dipercaya dan dapat digunakan. 

b. Jika angka reliabilitas Cronbach Alpha < 0,60 maka instrumen tersebut 

tidak reliabel, kuesioner tidak dapat dipercaya dan tidak dapat digunakan. 

Berikut ini disajikan tabel pengujian reliabilitas untuk variabel orientasi pasar 

(X1), orientasi kewirausahaan (X2) dan kinerja penjualan (Y), adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha Alpha Keterangan 

Orientasi Pasar 0.671 0,60 Reliabel 

Orientasi Kewirausahaan 0.632 0,60 Reliabel 

Kinerja Penjualan 0.656 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.4, dapat dilihat bahwa semua variabel bebas yaitu 

orientasi pasar (X1), orientasi kewirausahaan (X2) dan variabel terikat kinerja 

penjualan (Y) memiliki hasil perhitungan cronbach alpha > 0,60. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel, sehingga 

layak untuk dilanjutkan ke pengujian hipotesis selanjutnya. 
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3.2 Analisis Deskripsi Variabel 

Analisis deskripsi variabel digunakan untuk menganalisis jawaban responden 

atas variabel-variabel yang diuji. Berikut ini adalah analisis deskriptif jawaban 

responden yang didapat dari kuesioner yang telah disebarkan kepada 25 responden. 

3.2.1 Variabel Orientasi Pasar 

Orientasi pasar dapat diartikan sejauhmana suatu perusahaan dapat 

memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap pelanggannya dengan cara 

memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggannya. Dapat dikatakan suatu 

perusahaan memiliki keunggulan tersendiri dari bagaimana dia menerapkan 

orientasi pasar terhadap bisnisnya sendiri. Terdiri dari tiga komponen yaitu 

orientasi pelanggan, orientasi pesaing dan koordinasi interfungsional (Narver dan 

Slater (1990: 21). Adapun dalam penelitian ini yaitu orientasi pasar yang dimiliki 

UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang,Garut. Variabel orientasi pasar dalam 

penelitian ini memiliki 6 indikator dan 6 pertanyaan.  

3.2.1.1 Mengetahui Pelanggan yang Ada 

Produsen kerajinan kulit Desa Sukaregang sudah mengetahui pelanggan yang 

membeli produk yang mereka jual. Pelanggan yang dimaksud adalah orang-orang 

yang sering membeli produk yang mereka jual serta mereka mengetahui klasifikasi 

pelanggannya masing-masing. 
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Tabel 3. 5  

Mengetahui Pelanggan yang Ada 

No. Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 1 4 

2 Setuju 14 56 

3 Cukup setuju 10 40 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

Total 25 100 

              Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat bahwa 56% responden menyatakan setuju 

karena mereka telah mengetahui siapa saja yang akan menjadi pelanggannya 

berdasarkan spesifikasi tertentu seperti jenis kelamin serta umur, dan 40% 

responden menyatakan cukup setuju   dikarenakan produk yang dijual tidak 

memiliki spesifikasi pelanggan kalangan tertentu. 

3.2.1.2 Menyesuaikan Permintaan Jenis Produk dari Pelanggan 

Para pengrajin kulit menerima pembuatan produk sesuai dengan permintaan 

konsumen. Permintaan konsumen yang dimaksud adalah dari bentuk, pewarnaan 

serta bahan yang digunakan dalam membuat produk. 

Tabel 3. 6 

Menyesuaikan Permintaan Jenis Produk dari Pelanggan 

No. Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 8 32 

2 Setuju 15 60 

3 Cukup Setuju 2 8 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

Total 25 100 

             Sumber: Data primer yang diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel 3.6 Dapat dilihat bahwa 60% responden menjawab setuju 

dikerenakan mereka mampu untuk memenuhi produk sesuai dengan keinginan 

pelanggan, sehingga apabila ada pelanggan yang ingin memesan produk khusus 

sesuai  dengan keinginan, mereka akan menyelesaikan pesanan sesuai dengan 

permintaan pelanggan. Selain itu terdapat 8% responden menjawab cukup setuju 

dikerenakan permintaan pelanggan tidak selalu sesuai dengan ketersediaan bahan 

baku, sehingga belum tentu pesanan dapat di produksi. 

3.2.1.3 Mengetahui Pesaing yang Ada 

Mengetahui pesaing yang ada berguna agar pemilik UMKM pengrajin kulit 

lebih bisa menciptakan strategi yang lebih baik untuk kedepannya. Dimana mereka 

mengetahui siapa saja yang dapat dikatakan menjadi pesaing mereka masing-

masing.  

Tabel 3. 7 

Mengetahui Pesaing yang Ada 

No. Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 4 14 

2 Setuju 11 44 

3 Cukup Setuju 10 40 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

Total 25 100 

            Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa 44% responden menjawab setuju 

dikarenakan mereka sudah mengetahui pesaing mereka masing-masing sehingga 

mereka bisa menciptakan strategi untuk mampu bersaing dengan kompetitor yang 

ada. Selain itu terdapat 40% responden menjawab cukup setuju dikarenakan produk 
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yang mereka jual memiliki bahan baku yang sama yaitu kulit, sehingga bagi mereka 

semua pengrajin/penjual dapat dikatakan sebagai pesaing. 

3.2.1.4 Membuat Produk yang Lebih Unggul dari Pesaing 

Membuat produk dengan kualitas lebih unggul untuk dapat dapat bersaing 

dengan produsen produk sejenis lainnya. Dimana mereka membuat suatu produk 

dengan klasifikasi yang berbeda untuk membuat suatu poroduknya menjadi lebih 

unggal diantara yang lain. 

Tabel 3. 8 

Membuat Produk yang Lebih Unggul dari Pesaing 

No. Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 3 12 

2 Setuju 13 52 

3 Cukup Setuju 9 36 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

Total 25 100 

                      Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.8 diketahui bahwa 52% responden menjawab setuju 

dikarenakan untuk menjaga kepercayaan konsumen, mereka akan berusaha 

membuat produk yang lebih baik dari pesaing salah satunya dengan membeli bahan 

baku dari sumber yang bisa dipercaya dan cara pembuatan produk yang lebih baik. 

Selain itu terdapat 36% responden menjawab cukup setuju dikarenakan menurut 

mereka produk yang dibuat berasal dari bahan baku yang sama maka kualitas 

produknya pun tidak akan jauh berbeda.  



 

63 
 

 

3.2.1.5 Mempelajari Strategi Bisnis yang Digunakan Pesaing 

Pengrajin kulit merasa bahwa mempelajari strategi pesaing merupakan hal 

yang penting karena besar kemungkinan ada banyak pesaing yang menghasilkan 

produk sejenis. 

Tabel 3. 9 

Mempelajari Strategi Bisnis yang Digunakan Pesaing 

No. Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 6 24 

2 Setuju 12 48 

3 Cukup Setuju 7 28 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

Total 25 100 

        Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.9 diketahui bahwa 48% responden mengatakan setuju, 

hal ini dikarenakan strategi bisnis yang digunakan oleh pesaing dapat menjadi 

dorongan bagi pengrajin untuk bisa mengimbangi strategi tersebut dan 

mempertahankan usahanya. Selain itu terdapat 28% responden mengatakan cukup 

setuju dikarenakan mereka lebih percaya dengan strategi bisnis yang mereka 

gunakan, sehingga strategi bisnis yang digunakan pesaing hanya sekedar menjadi 

informasi saja. 

3.2.1.6 Melaksanakan Diskusi dengan Pegawai Secara Rutin 

Dengan melaksanakan diskusi dengan pegawai secara rutin pengrajin akan 

lebih mengetahui apa saja fenomena yang terjadi dalam perjalanan bisnisnya baik 

dalam bidang produksi maupun pemasaran. 
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Tabel 3. 10 

Melaksanakan Diskusi dengan Pegawai Secara Rutin 

No. Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 6 24 

2 Setuju 17 68 

3 Cukup Setuju 2 8 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

Total 25 100 

        Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.10 diketahui bahwa 68% responden menjawab setuju 

dikarenakan dengan melaksanakan diskusi secara rutin mereka akan tahu masalah 

atau masukan apa yang ada dalam tiap fungsi karyawan yang ada dan 2% responden 

menjawab cukup setuju dikarenakan menurutnya diskusi hanya dilakukan ketika 

perlu untuk dilakukan tanpa adanya jadwal rutin. 

3.2.1.7 Rekapitulasi Penilaian Responden Mengenai Variabel Orientasi Pasar 

Setelah data-data yang digali melalui tabel orientasi pasar diketahui, berikut 

akan disajikan tabel rekapitulasi penilaian responden mengenai tabel orientasi 

pasar. Rekapitulasi penilaian responden dilakukan untuk mengetahui secara jelas 

butir pertanyaan mana yang memiliki nilai dibawah rata-rata. Hasil rekapitulasi 

penilaian ini dapat dijadikan dasar bagi peneliti di dalam memberikan saran yang 

tepat sesuai dengan aspek-aspek yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan. 

Adapun rekapitulasi penilaian responden mengenai orientasi pasar dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3. 11 

Rekapitulasi Jawaban Responden Mengenai Variabel Orientasi Pasar 

No Jumlah 

Responden 

(N) 

Skor SKOR 

TOTAL 

Rata

-rata 1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

P1 25 - - - - 10 40 14 56 1 4 91 3.64 

P2 25 - - - - 2 8 15 60 8 32 106 4.24 

P3 25 - - - - 10 40 11 44 4 16 94 3.76 

P4 25 - - - - 9 36 13 52 3 12 94 3.76 

P5 25 - - - - 7 28 12 48 6 24 99 3.96 

P6 25 - - - - 2 8 17 68 6 24 104 4.16 

Nilai Rata – Rata Variabel 3.92 

Keterangan:  

P1 : Mengetahui pelanggan yang ada 

P2 : Menyesuaikan permintaan jenis produk dari pelanggan 

P3 : Mengetahui pesaing yang ada 

P4 : Membuat produk yang lebih unggul dari pesaing 

P5 : Mempelajari strategi bisnis yang digunakan oleh pesaing 

P6 : Melaksanakan diskusi dengan pegawai secara rutin 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.11 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel orientasi 

pasar adalah 3.92. Terdapat 3 item pertanyaan dibawah nilai rata-rata dan 3 item 

pertanyaan diatas nilai rata-rata, yaitu item pertanyaan P1, P3 dan P4 dibawah rata-

rata serta pertanyaan P2, P5 dan P6 diatas rata-rata.  Item pertanyaan dengan nilai 

rata-rata tertinggi di atas rata-rata skor variabel adalah item pertanyaan P2 dengan 

nilai rata-rata sebesar 4.24, yaitu pertanyaan mengenai menyesuaikan permintaan 

jenis produk dari pelanggan. 

3.2.1.8 Kategorisasi Variabel Orientasi Pasar 

Untuk memberikan penilaian terhadap variabel orientasi pasar UMKM 

pengrajin kulit Desa Sukaregang, maka digunakan tingkat pengukuran interval agar 
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dapat mengkategorisasikan persepsi responden mengenai orientasi pasar. Lebar 

interval (I) diperoleh dengan menggunakan rumus interval, seperti pada berikut ini. 

I=  
𝑹

𝑲
 

Dimana 

I = Lebar Interval 

R= Rentang, yaitu nilai kumulatif (skor tertinggi – skor terendah) 

K= Jumlah Kelas (jumlah interval) 

Dalam penelitian ini, variabel orientasi pasar terdiri dari 6 pertanyaan. Jawaban dari 

setiap item pertanyaan memiliki jenjang skor 1-5, dengan kategori: 

1. Untuk jawaban yang sangat setuju maka skornya adalah 5. 

2. Untuk jawaban yang setuju maka skornya adalah 4. 

3. Untuk jawaban yang cukup setuju maka skornya adalah 3. 

4. Untuk jawaban yang tidak setuju maka skornya adalah 2. 

5. Untuk jawaban yang sangat tidak setuju maka skornya adalah 1. 

Lebar interval yang didapat untuk variabel orientasi pasar adalah seperti di 

bawah ini. 

 

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

 

𝐼 =  
 (6 x 5) − (6 x 1)

5
 

 

𝐼 =  
30 − 6

5
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𝐼 =
24

5
= 4.8 

 

Dengan demikian kategorinya adalah sebagai berikut: 

1. Kategori sangat baik dengan skor >25.2-30  

2. Kategori baik dengan skor >20.4-25.2 

3. Kategori cukup baik dengan skor >15.6-20.4 

4. Kategori kurang baik dengan skor >10.8-15.6 

5. Kategori tidak baik dengan skor 6-10.8 

Maka tabel kategorisasi variabel orientasi pasar yang ditetapkan dapat 

disusun pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. 12 

Kategorisasi Variabel Orientasi Pasar 

No Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 >25.2 – 30 Sangat baik 6 24 

2 >20.4 – 25.2 Baik 17 68 

3 >15.6 – 20.4 Cukup baik 2 8 

4 >10.8 – 15.6 Kurang baik - - 

5 6 – 10.8 Tidak baik - - 

 Total  25 100 

      Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.12, diperoleh bahwa mayoritas jawaban responden 

sebesar 68% memperlihatkan bahwa orientasi pasar termasuk dalam kategori baik. 

Sebagian besar mengetahui pelanggannya masing-masing, membuat produk sesuai 

dengan permintaan pelanggan, mengetahui pesaing yang ada serta strategi bisnis 

yang digunakan oleh pesaing, merasa membuat produk yang lebih unggul dan 

melakukan diskusi rutin dengan pegawai. 
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3.2.2 Variabel Orientasi Kewirausahaan 

Orientasi kewirausahaan merupakan sumber daya penting bagi UMKM  guna 

meningkatkan pencapaian profitabilitas dengan mampu mengidentifikasi dan 

mengeksploitasi kesempatan yang belum dimanfaatkan. Menurut Lumpkin dan 

Dess dalam Arshad, Rasli dan Zain (2014) orientasi kewirausahaan dapat dikaji 

berdasarkan lima dimensi, yaitu kemampuan inovatif, sikap proaktif, berani 

mengambil risiko, agresif dalam melakukan persaingan dan otonomi. Variabel 

orientasi kewirausahaan dalam penelitian ini memiliki 5 indikator dan 5 pertanyaan.  

3.2.2.1 Menciptakan Produk Sesuai Perkembangan Pasar 

Menciptakan produk sesuai dengan perkembangan pasar dilakukan oleh 

pengrajin kulit Desa Sukaregang sebab mereka menyadari bahwa minat pelanggan 

terhadap suatu produk akan terus berubah dari masa ke masa. 

Tabel 3. 13 

Menciptakan Produk sesuai Perkembangan Pasar 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 2 8 

2 Setuju 15 60 

3 Cukup setuju 8 32 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

 Total 25 100 

                Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.13 diketahui bahwa 60% responden menjawab setuju 

dikarenakan menurut mereka ketika mereka menciptakan produk yang sesuai 

dengan perkembangan pasar dan juga tidak monoton maka produk mereka akan 

cepat terjual di pasar dan 32% responden menjawab cukup setuju dikarenakan 
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mereka akan mengikuti pasar ketika sumber daya menunjang serta barang lama 

sudah sepi peminat.  

3.2.2.2 Menciptakan Strategi Pemasaran Baru 

Pengrajin kulit Desa Sukaregang berusaha untuk selalu menciptakan strategi 

pemasaran baru dan tidak monoton agar dapat terus bersaing dengan kompetitor 

yang ada. 

Tabel 3. 14 

Menciptakan Strategi Pemasaran Baru 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 5 20 

2 Setuju 19 76 

3 Cukup setuju 1 4 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

 Total 25 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.14 diketahui bahwa 76% responden menjawab setuju 

dikarenakan strategi pemasaran haruslah selalu baru karena bisnis selalu 

berkembang, apabila strategi tidak diperbaharui maka bisnis akan cenderung 

monoton dan tidak berkembang dan 4% responden menjawab cukup setuju 

dikarenakan menurutnya strategi pemasaran tidak harus selalu diperbarui yang 

terpenting adalah untuk tetap memberikan pelayanan yang baik terhadap 

pelanggan. 
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3.2.2.3 Melihat Kondisi Pasar untuk Menciptakan Produk yang Diterima 

Konsumen 

Untuk menciptakan produk yang bisa diterima oleh konsumen, para pengrajin 

kulit harus melihat produk apa yang sedang berkembang di pasar. Sehingga produk 

yang diciptakan akan laris terjual di pasar. 

Tabel 3. 15 

Melihat Kondisi Pasar untuk Menciptakan Produk yang Diterima Konsumen 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 1 4 

2 Setuju 4 16 

3 Cukup setuju 20 80 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

 Total 25 100 

       Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.15 dapat dilihat bahwa sebesar 16% menyatakan setuju 

karena ketika mereka melihat kondisi pasar otomatis produk mereka akan diterima 

konsumen, 80% responden menyatakan cukup setuju melihat kondisi pasar untuk 

menciptakan produk yang diterima konsumen karena ketika bahan baku tidak 

tersedia mereka tidak perlu melihat perkembangan pasar untuk menciptakan suatu 

produk. 

3.2.2.4 Berani Mengambil Risiko 

Pengrajin kulit Desa Sukaregang berani mengambil risiko apapun dalam 

mengembangkan bisnisnya, sebab mereka menyadari dalam sebuah bisnis pasti ada 

yang namanya risiko bisnis. 
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Tabel 3. 16 

Berani Mengambil Risiko 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 8 32 

2 Setuju 15 60 

3 Cukup setuju 2 8 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

 Total 25 100 

                Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.16 diketahui bahwa 60% responden menyatakan setuju 

dikarenakan menurut mereka dalam sebuah bisnis pastilah ada risiko dan risiko 

tersebut dapat menjadi sebuah pembelajaran yang bisa membuat bisnisnya semakin 

maju dikemudian hari dan 8% responden menyatakan cukup setuju dikarenakan 

mereka takut bisnis yang sudah dibangunnya akan cenderung turun, sehingga 

mereka akan sangat mempertimbangkan untuk mengambil segala risiko bisnis. 

3.2.2.5 Memberi Kesempatan kepada Karyawan Untuk Menuangkan Ide-ide 

Kreatif  

Pengrajin kulit Desa Sukaregang memberi kesempatan kepada karyawannya 

yang memiliki ide untuk mengembangkan usahanya baik dalam bidang produksi 

maupun pemasaran. 

Tabel 3. 17 

Memberi Kesempatan kepada Karyawan Untuk Menuangkan Ide-ide 

Kreatif 

 

                 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 7 28 

2 Setuju 16 64 

3 Cukup setuju 2 8 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

 Total 25 100 
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Berdasarkan tabel 3.17 diketahui bahwa 64% responden menyatakan setuju 

dikarenakan menurut mereka masukan atau ide dari karyawan sangat penting, 

karena terkadang ada ide baik yang dapat menunjang sebuah bisnis yang tidak 

terfikirkan oleh pemilik usaha melainkan terfikirkan oleh karyawannya dan 8% 

responden menyatakan cukup setuju dikarenakan mereka hanya akan memberi 

kesempatan kepada karyawan pada saat mereka benar-benar membutuhkan ide-ide 

atau masukan dari karyawan. 

3.2.2.6 Rekapitulasi Penilaian Responden Mengenai Variabel Orientasi 

Kewirausahaan 

Setelah data-data yang digali melalui indikator dari variabel orientasi 

kewirausahaan, berikut akan disajikan tabel rekapitulasi penilaian responden. 

Rakapitulasi penilaian responden dilakukan untuk mengetahui secara jelas butir 

pertanyaan mana yang memiliki nilai dibawah rata-rata. Hasil rekapitulasi penilaian 

ini dapat dijadikan dasar bagi peneliti di dalam memberikan saran yang tepat sesuai 

dengan aspek-aspek yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Adapun 

rekapitulasi penilaian responden mengenai orientasi kewirausahaan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3. 18 

Rekapitulasi Penilaian Responden Mengenai Variabel Orientasi 

Kewirausahaan 

No Jumlah 

Responden 

(N) 

Skor SKOR 

TOTAL 

Rata-rata 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

P7 25 - - - - 8 32 15 60 2 8 94 3.76 

P8 25 - - - - 1 4 19 76 5 20 104 4.16 

P9 25 - - - - 20 80 4 16 1 4 81 3.24 

P10 25 - - - - 8 32 15 60 1 4 106 4.24 

P11 25 - - - - 2 8 16 64 7 28 105 4.20 

Nilai Rata – Rata Variabel 3.92 

Keterangan:  

P7 : Menciptakan produk sesuai dengan perkembangan pasar 

P8 : Menciptakan strategi pemasaran baru 

P9 : Melihat kondisi/perkembangan pasar dalam menciptakan produk 

P10 : Berani mengambil risiko dalam menjalankan usaha 

P11 : Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menuangkan ide-ide kreatif 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.18 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata variabel orientasi 

kewirausahaan adalah sebesar 3.92. Nilai rata-rata indikator dari variabel orientasi 

kewirausahaan baik karena terdapat 3 item pertanyaan diatas nilai rata-rata yaitu 

pertanyaan P8, P10 dan P11. Item pertanyaan yang memiliki nilai tertinggi di atas 

nilai rata-rata skor variabel adalah pertanyaan P10 dengan nilai sebesar 4.24, yaitu 

pertanyaan mengenai berani mengambil risiko dalam menjalankan usaha. 

Sedangkan item pertanyaan yang memiliki nilai terendah di bawah rata-rata adalah 

item pertanyaan P9 dengan nilai sebesar 3.24 yaitu mengenai melihat 

kondisi/perkembangan pasar dalam menciptakan produk. 

3.2.2.7 Kategorisasi Variabel Orientasi Kewirausahaan 

Untuk memberikan penilaian terhadap variabel orientasi kewirausahaan 

UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, maka digunakan tingkat pengukuran 
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interval agar dapat mengkategorikan pendapat responden mengenai orientasi 

kewirausahaan. Lebar interval (I) diperoleh dengan menggunakan rumus interval 

yaitu: 

𝑰 =  
𝑹

𝑲
 

Dimana 

I  =  Lebar Interval 

R =  Rentang, yaitu nilai kumulatif (skor tertinggi – skor terendah) 

K =  Jumlah Kelas (jumlah interval) 

Dalam penelitian ini, variabel orientasi kewirausahaan terdiri dari 5 pertanyaan, 

jawaban dari setiap item pertanyaan memiliki jenjang skor 1 – 5, dengan kategori: 

1. Untuk jawaban yang sangat setuju maka skornya adalah 5. 

2. Untuk jawaban yang setuju maka skornya adalah 4. 

3. Untuk jawaban yang cukup setuju maka skornya adalah 3. 

4. Untuk jawaban yang tidak setuju maka skornya adalah 2. 

5. Untuk jawaban yang sangat tidak setuju maka skornya adalah 1. 

Lebar interval yang didapat untuk variabel orientasi kewirausahaan adalah 

seperti dibawah ini. 

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

𝐼 =  
(5 × 5) − (5 × 1)

5
 

𝐼 =  
25 − 5

5
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𝐼 =
20

5
= 4 

Dengan demikian kategorinya adalah sebagai berikut: 

1. Kategori sangat baik dengan skor >21 – 25  

2. Kategori baik dengan skor >17 - 21 

3. Kategori cukup baik dengan skor >13 – 17 

4. Kategori kurang baik dengan skor >9 – 13 

5. Kategori tidak baik dengan skor 5 – 9 

Maka tabel kategorisasi variabel orientasi kewirausahaan yang ditetapkan 

dapat disusun pada tabel berikut ini: 

Tabel 3. 19 

Kategorisasi Variabel Orientasi Kewirausahaan 

No Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 >21 – 25 Sangat baik 3 12 

2 >17 – 21 Baik 20 80 

3 >13 – 17 Cukup baik 2 8 

4 >9 – 13 Kurang baik - - 

5 5 – 9 Tidak baik - - 

 Total  25 100 

     Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.19 diketahui bahwa frekuensi kategorisasi orientasi 

kewirausahaan terbesar adalah baik yaitu sebanyak 80% produsen pengrajin kulit, 

karena dalam bisnis jiwa kewirausahaan penting. Sebanyak 12% produsen 

pengrajin kulit menyatakan sangat baik dan sebanyak 8% produsen menyatakan 

cukup baik. Hal ini dipengaruhi oleh indikator-indikator item-item pertanyaan yang 

diajukan. 
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3.2.3 Variabel Kinerja Penjualan 

Kinerja merupakan ukuran prestasi yang diperoleh dari aktivitas UMKM 

secara menyeluruh. UMKM yang mampu menciptakan keunggulan bersaing akan 

memiliki kekuatan untuk bersaing dengan UMKM lainnya karena produknya akan 

tetap diminati pelanggan. Menurut Ferdinand (2000: 125) menyatakan bahwa 

kinerja usaha yang baik dinyatakan dalam tiga besaran utama nilai, yaitu nilai 

penjualan, pertumbuhan penjualan dan porsi pasar. Dengan adanya kinerja 

penjualan diharapkan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemasaran dari 

UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang. Variabel kinerja penjualan dalam 

penelitian ini memiliki 4 indikator dan 4 pertanyaan. Berikut ini adalah tanggapan 

responden terhadap item-item pertanyaan dari variabel kinerja penjualan. 

3.2.3.1 Mampu Menjual Produk lebih Banyak di Pasar 

Pengrajin kulit dapat menjual produk lebih banyak di pasar, dibanding dengan 

pesaing produk sejenis dan produk modern. 

Tabel 3. 20 

Mampu Menjual Produk Lebih Banyak di Pasar 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 1 4 

2 Setuju 21 82 

3 Cukup Setuju 3 12 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

 Total 25 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018  

Berdasarkan tabel 3.20 diketahui bahwa 82% responden menyatakan setuju 

dikarenakan mereka merasa sudah bisa menjual produknya lebih banyak ke pasar  
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dan 12% responden menyatakan cukup setuju dikarenakan menurut mereka banyak 

sedikitnya penjualan tergantung pada persediaan bahan baku yang ada. 

3.2.3.2 Kenaikan Penjualan Dalam Setiap Periode Triwulan 

Pengrajin kulit perlu melihat hasil penjualan dalam kurun waktu triwulan 

guna mempermudah dalam mengontrol banyaknya penjualan. 

Tabel 3. 21 

Kenaikan Penjualan Dalam Setiap Periode Triwulan 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 1 4 

2 Setuju 4 16 

3 Cukup Setuju 17 68 

4 Tidak Setuju 2 8 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

 Total 25 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 Berdasarkan tabel 3.21 dapat diketahui bahwa 16% responden menyatakan 

setuju karena mereka mengalami kenaikan penjualan di periode triwulan, 68% 

responden menyatakan cukup setuju karena usaha yang mereka jalankan sering 

mengalami peningkatan penjualan hanya saja tidak dalam periode triwulan. dan 8% 

responden menyatakan tidak setuju karena menurut mereka kenaikan penjualan 

tidak terlihat dalam periode triwulan.   

3.2.3.3 Melakukan Evaluasi Kenaikan Penjualan Periode Triwulan 

Pengrajin kulit melakukan evaluasi  dalam kurun waktu triwulan agar mereka 

mengetahui di waktu mana mereka mendapatkan penjualan tertinggi dan alasan 

kenapa mereka bisa meraihnya. 
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Tabel 3. 22 

Melakukan Evaluasi Kenaikan Penjualan Periode Triwulan 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju 2 8 

2 Setuju 3 12 

3 Cukup setuju 18 72 

4 Tidak Setuju 2 8 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

 Total 25 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.22 dapat diketahui bahwa 12% responden menyatakan 

setuju karena evaluasi periode triwulan merupakan kurun waktu yang tepat, 72% 

responden menyatakan cukup setuju untuk melakukan evaluasi kenaikan penjualan 

dalam kurun waktu tertentu hanya saja tidak selalu dalam periode triwulan dan 8% 

responden menyatakan tidak setuju dikarenakan dia tidak melakukan evaluasi 

dalam kurun waktu triwulan. 

3.2.3.4 Ragam Produk yang Dihasilkan Mampu Menguasai Pasar 

Ragam produk yang di hasilkan oleh para Pengrajin kulit Desa Sukaregang 

sudah bisa menguasai pasar khususnya pasar Sukaregang. 

Tabel 3. 23 

Ragam Produk Menguasai Pasar 

No Jawaban Frekuensi Persentase (%) 

1 Sangat Setuju - - 

2 Setuju 15 60 

3 Cukup setuju 10 40 

4 Tidak Setuju - - 

5 Sangat Tidak Setuju - - 

 Total 25 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018  
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Berdasarkan tabel 3.23 diketahui bahwa sebesar 60% responden menyatakan 

setuju ragam produk yang mereka hasilkan mampu menguasai pasar dikarenakan 

menurut mereka, mereka mampu menjual ragam produknya bukan hanya di daerah 

Garut melainkan sampai daerah Jawa Barat. Dan 40% responden lainnya 

menyatakan cukup setuju karena mereka belum yakin bahwa ragam produk mereka 

yang mampu menguasai pasar.  

3.2.3.5 Rekapitulasi Penilaian Responden Mengenai Variabel Kinerja 

Penjualan 

Setelah data-data yang digali melalui indikator dari variabel kinerja 

penjualan, berikut dapat diketahui rekapitulasi penilaian responden. Rekapitulasi 

penilaian responden dilakukan untuk mengetahui secara jelas butir pertanyaan 

mana yang memiliki nilai dibawah rata-rata. Hasil rekapitulasi penilaian ini dapat 

dijadikan dasar bagi peneliti di dalam memberikan saran yang tepat sesuai dengan 

aspek-aspek yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan. Adapun rekapitulasi 

responden mengenai kinerja penjualan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3. 24 

Rekapitulasi Penilaian Responden Mengenai Variabel Kinerja Penjualan 

No 
Jumlah 

Responden 

(N) 

Skor 

SKOR 

TOTAL 

Rata-

rata 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

P12 25 - - - - 3 12 21 82 1 4 98 3.92 

P13 25 - - 3 12 17 68 4 16 1 4 78 3.12 

P14 25 - - 2 8 18 72 3 12 2 8 80   3.20 

P15 25 - - - - 10 40 15 60 - - 90   3.60 

Nilai Rata – Rata Variabel 3.46 

Keterangan:  

P12 : Mampu menjual produk lebih banyak ke pasar 

P13 : Kenaikan penjualan setiap periode triwulan 

P14 : Melakukan evaluasi penjualan produk periode triwulan 

P15 : Ragam produk yang dihasilkan mampu menguasai pasar 

 Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.24 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata variabel kinerja 

penjualan adalah 3,46. Nilai rata-rata tiap item pertanyaan dapat dikatakan cukup 

baik sebab ada dua item pertanyaan yang nilai rata-ratanya dibawah nilai rata-rata 

yakni P13 dengan nilai 3.12 dan P14 dengan nilai 3.20 serta dua Item pertanyaan 

diatas nilai rata-rata yakni P12 dengan nilai 3.92 dan P15 dengan nilai 3.60. 

3.2.3.6 Kategorisasi Variabel Kinerja Penjualan 

Untuk memberikan penilaian terhadap variabel kinerja penjualan UMKM 

pengrajin kulit Desa Sukaregang, maka digunakan tingkat pengukuran interval agar 

dapat mengkategorisasikan pendapat responden mengenai kinerja penjualan 

UMKM. Lebar interval (I) diperoleh dengan menggunakan rumus interval yaitu: 

𝑰 =  
𝑹

𝑲
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Dimana 

I  =  Lebar Interval 

R =  Rentang, yaitu nilai kumulatif (skor tertinggi – skor terendah) 

K =  Jumlah Kelas (jumlah interval) 

Dalam penelitian ini, variabel kinerja pemasaran terdiri dari 3 pertanyaan, jawaban 

dari setiap item pertanyaan memiliki jenjang skor 1 – 5, dengan kategori: 

1. Untuk jawaban yang sangat setuju maka skornya adalah 5. 

2. Untuk jawaban yang setuju maka skornya adalah 4. 

3. Untuk jawaban yang cukup setuju maka skornya adalah 3. 

4. Untuk jawaban yang tidak setuju maka skornya adalah 2. 

5. Untuk jawaban yang sangat tidak setuju maka skornya adalah 1. 

Lebar interval yang didapat untuk variabel kinerja pemasaran adalah seperti 

dibawah ini. 

𝐼 =
𝑅

𝐾
 

𝐼 =  
(4 × 5) − (4 × 1)

5
 

𝐼 =  
20 − 4

5
 

𝐼 =
16

5
= 3.2 

 Dengan demikian kategorinya adalah sebagai berikut : 

1. Kategori sangat tinggi dengan skor >16.8 - 20 

2. Kategori tinggi dengan skor >13.6 – 16.8 
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3. Kategori cukup tinggi dengan skor >10.4 – 13.6 

4. Kategori rendah dengan skor >7.2 – 10.4 

5. Kategori sangat rendah dengan skor 4 – 7.2 

Tabel kategorisasi variabel kinerja yang ditetapkan dapat disusun pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 3. 25 

Kategorisasi Variabel Kinerja Penjualan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.25 dapat dilihat bahwa frekuensi kategorisasi kinerja 

penjualan yang terbesar adalah tinggi yaitu sebanyak 76% produsen kerajinan kulit, 

12% produsen kerajinan kulit sangat tinggi , 12% produsen kerajinan kulit cukup 

tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh indikator dari tiap item pertanyaan yang disajikan. 

3.3 Analisis Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Kinerja Penjualan 

3.3.1 Tabulasi Silang antara Orientasi Pasar terhadap Kinerja Penjualan 

Untuk mengetahui adanya kecenderungan hubungan antara variabel Orientasi 

Pasar (X1) dan Kinerja Penjualan (Y), maka tabel kategorisasi variabel orientasi 

pasar dihubungkan dengan tabel kategorisasi variabel kinerja penjualan. Di bawah 

ini tabel 3.25 menjelaskan data mengenai kecenderungan hubungan kategorisasi 

No Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1 >16.8 – 20 Sangat tinggi 3 12 

2 >13.6 – 16.8 Tinggi 19 76 

3 >10.4 – 13.6 Cukup tinggi 3 12 

4 >7.2 – 10.4 Rendah - - 

5 4 – 7.2 Sangat rendah - - 

 Total  25 100 
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variabel orientasi pasar dengan kategorisasi variabel kinerja penjualan yang dapat 

dilihat dari hasil tabulasi silang atau crosstab. 

Tabel 3. 26 

Tabulasi Silang antara Kategorisasi Orientasi Pasar terhadap Kategorisasi 

Kinerja Penjualan 

Kinerja Penjualan Orientasi Pasar 

 

 Sangat 

Baik 

Baik Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Tidak 

Baik 

Total 

Sangat Tinggi 12% - - - - 12% 

Tinggi 12% 64% - - - 76% 

Cukup Tinggi - 4% 8% - - 12% 

Rendah - - - - - - 

Sangat Rendah - - - - - - 

Total 24% 68% 8% - - 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.26 mengenai tabulasi silang kategorisasi variabel 

orientasi pasar dan kategorisasi variabel kinerja penjualan maka dapat diketahui 

bahwa kategorisasi terbesar orientasi pasar adalah baik dengan jumlah 68% 

responden. 64% responden dengan orientasi pasar baik dan kinerja penjualan tinggi, 

4% responden dengan orientasi pasar baik dan kinerja penjualan cukup tinggi 

karena mereka tidak selalu melakukan evaluasi dalam kurun waktu periode 

triwulan. Baik adalah jawaban dari responden, dimana mayoritas responden 

menyatakan setuju dalam menerapkan orientasi pasar dalam bisnisnya untuk 

meningkatkan kinerja usahanya. 

3.3.2 Uji Korelasi Orientasi Pasar terhadap Kinerja Penjualan 

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui kuat atau tidaknya hubungan 

variabel independen terhadap variabel dependen. Korelasi product moment 
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digunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara variabel orientasi 

pasar (X1) terhadap variabel kinerja penjualan (Y) melalui SPSS versi 20.0.  

Tabel 3. 27 

Korelasi Orientasi Pasar terhadap Kinerja Penjualan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,661a ,437 ,413 1,264 

a. Predictors: (Constant), orientasi pasar 

Sumber: Data primer diolah,2018 

 

Berdasarkan tabel 3.27 mengenai korelasi atau tingkat keeratan hubungan 

antara variabel orientasi pasar dengan kinerja penjualan adalah sebesar 0.661. Hasil 

perhitungan tersebut terletak pada interval 0,60 – 0,799 mengacu pada Sugiyono 

(2010: 250) sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan linier antara variabel 

orientasi pasar terhadap varaibel kinerja penjualan adalah kuat. 

3.3.3 Uji Koefisien Determinasi Orientasi Pasar terhadap Kinerja Penjualan 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

variabel orientasi pasar (X1) terhadap perubahan variabel kinerja penjualan (Y). 

Perhitungan koefisien determinasi (R2) diperoleh dengan menggunakan SPSS 20.0. 

Hasil perhitungan disajikan dalam tabel berikut:   
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Tabel 3. 28 

Koefisien Determinasi Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Kinerja 

Penjualan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,661a ,437 ,413 1,264 

b. Predictors: (Constant), orientasi pasar 

Sumber: Data primer diolah,2018 

Berdasarkan tabel tabel 3.28 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0.437 atau 43.7%. Artinya persentase sumbangan variabel orientasi 

pasar terhadap variabel kinerja penjualan sebesar 43.7%, sedangkan sisanya 56.3% 

dipengaruhi oleh faktor lain selain orientasi pasar. 

3.3.4 Uji Regresi Linier Sederhana Pengaruh Orientasi Pasar terhadap 

Kinerja Penjualan 

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara variabel orientasi pasar (X1) terhadap kinerja penjualan (Y) 

UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut, dengan menggunakan SPSS versi 

20.0. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3. 29 

Uji Regresi Linier Sederhana Pengaruh Orientasi Pasar terhadap Kinerja 

Penjualan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,646 2,659  ,995 ,330 

ORIENTASI 

PASAR 
,476 ,113 ,661 4,229 ,000 

a. Dependent Variable: kinerja penjualan 

Sumber: Data primer diolah,2018 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.29, diketahui bahwa koefisien 

regresi untuk variabel orientasi pasar (X1) adalah sebesar 0.476 dan untuk nilai 

konstannya adalah 2.646. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat terbentuk 

persamaan linier sebagai berikut: 

Y = 2.646 + 0.476X1 + e 

Dimana: Y = Kinerja Penjualan 

     X1 = Orientasi Pasar 

     e = Error 

Dari persamaan Regresi Linier Sederhana tersebut, dapat diartikan bahwa: 

a Tanpa adanya pengaruh dari variabel orientasi pasar, besarnya penilaian 

terhadap kinerja penjualan atau nilai konstantanya sebesar 2,646. 

b Koefisien regresi variabel orientasi pasar sebesar 0,476 menyatakan bahwa 

variabel orientasi pasar mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

penjualan. Pengaruh positif ini menunjukkan adanya pengaruh yang searah 
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antara orientasi pasar dengan kinerja penjualan atau dengan kata lain jika 

variabel orientasi pasar meningkat sebesar 1 satuan maka akan 

menyebabkan peningkatan terhadap kinerja penjualan sebesar 0,476. 

Sehingga, semakin baik orientasi pasar UMKM pengrajin kulit Desa 

Sukaregang Kabupaten Garut maka semakin baik kinerja penjualan UMKM 

pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut. 

3.3.5 Uji t 

Perhitungan selanjutnya adalah perhitungan mengenai uji signifikansi 

hipotesis pertama, yaitu ada pengaruh antara variabel orientasi pasar terhadap 

variabel kinerja penjualan. Pengujian signifikansi hubungan pengaruh tersebut 

maka dicari nilai t terlebih dahulu. Langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Hipotesis Statistik 

Ha : Orientasi Pasar berpengaruh terhadap Kinerja Penjualan UMKM 

pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut. 

Ho : Orientasi Pasar tidak berpengaruh terhadap Kinerja Penjualan UMKM 

pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut. 

2. Menghitung besarnya angka t penelitian dan tingkat signifikansi. Berdasarkan 

hasil perhitungan menggunakan SPSS pada Tabel 3.29, nilai t penelitian 

sebesar 4.229. 

3. Menentukan nilai t tabel diketahui dengan melihat tabel t yang disesuaikan 

dengan degree of freedom (df) dengan signifikansi 5% (0,05). Untuk 
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memperoleh df digunakan perhitungan df = n – 2, dimana n adalah jumlah 

data sehingga df = 25 – 2 menghasilkan nilai sebesar 23. Berdasarkan 

ketentuan di atas, maka nilai t tabel diperoleh sebesar 1.713. 

4. Kriteria pengujiannya adalah: 

 Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 

terdapat pengaruh Orientasi Pasar terhadap Kinerja Penjualan UMKM 

pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut. 

 Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga 

tidak terdapat pengaruh Orientasi Pasar terhadap Kinerja Penjualan 

UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut. 

5. Pengujian diperoleh nilai t hitung (4.229) > t tabel (1.713), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Sehingga hipotesis pertama berbunyi “Ada pengaruh antara 

Orientasi Pasar terhadap Kinerja Penjualan sentra industri pengrajin kulit 

Desa Sukaregang, Garut” diterima. Di bawah ini Gambar 3.1 menjelaskan 

hasil kurva uji t hipotesis 1 (two tail).  

Gambar 3. 1 

Kurva Hasil Uji t Hipotesis 1 (two tail) 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data primer diolah, 2018 

Daerah Penolakan Ho 

t-hitung 
4.229 

t-tabel 
-1.713 

 

t-hitung 
- 4.229 

t-tabel 
  1.713 

Daerah Penerimaan Ho 

Daerah Penolakan Ho 
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3.4. Analisis Pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Penjualan 

3.4.1 Tabulasi Silang antara Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja 

Penjualan 

Untuk mengetahui adanya kecenderungan hubungan antara variabel orientasi 

kewirausahaan (X2) dan variabel kinerja penjualan (Y), maka tabel kategorisasi 

variabel orientasi kewirausahaan dihubungkan dengan tabel kategorisasi variabel 

kinerja penjualan. Di bawah ini Tabel 3.30 menjelaskan data mengenai 

kecenderungan hubungan kategorisasi variabel orientasi kewirausahaan dengan 

kategorisasi variabel kinerja penjualan yang dapat dilihat dari hasil tabulasi silang 

atau crosstab. 

Tabel 3. 30 

Tabulasi Silang Antara Kategorisasi Orientasi Kewirausahaan terhadap 

Kategorisasi Kinerja Penjualan 

Kinerja Penjualan Orientasi Kewirausahaan 

 

 Sangat 

Baik 

Baik Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Sangat 

Baik 

Total 

Sangat Tinggi 8% 4% - - - 12% 

Tinggi 4% 64% 8% - - 76% 

Cukup Tinggi - 12% - - - 12% 

Rendah - - - - - - 

Sangat Rendah - - - - - - 

Total 12% 80% 8% - - 100% 

        Sumber : Data primer yang diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 3.30 mengenai tabulasi silang kategorisasi variabel 

orientasi kewirausahaan dan kategorisasi variabel kinerja penjualan maka dapat 

diketahui bahwa kategorisasi terbesar orientasi pasar adalah baik dengan jumlah 

80% responden. 4% responden dengan orientasi kewirausahaan baik dan kinerja 

penjualan sangat tinggi, 64% responden dengan orientasi kewirausahaan baik dan 
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kinerja penjualan tinggi, 12% responden dengan orientasi kewirausahaan baik dan 

kinerja penjualan cukup tinggi karena mereka tidak selalu melakukan evaluasi 

dalam kurun waktu periode triwulan. Baik adalah jawaban dari responden, dimana 

mayoritas responden menyatakan setuju dalam menerapkan orientasi 

kewirausahaan dalam bisnisnya untuk meningkatkan kinerja usahanya. 

3.4.2 Uji Korelasi Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Penjualan 

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan variabel 

independen terhadap variabel dependen. Korelasi product moment digunakan untuk 

mengukur tingkat keeratan hubungan antara variabel orientasi kewirausahaan (X2) 

terhadap variabel kinerja penjualan (Y) melalui SPSS versi 20.0.  

Tabel 3. 31 

Korelasi Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Penjualan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,538a ,289 ,258 1,421 

a. Predictors: (Constant), orientasi kewirausahaan 

Sumber: Data primer diolah,2018 

 

Berdasarkan tabel 3.31 mengenai korelasi atau tingkat keeratan hubungan 

antara variabel orientasi kewirausahaan dengan kinerja penjualan adalah sebesar 

0.538. Hasil perhitungan tersebut terletak pada interval 0,40 – 0,599 mengacu pada 

Sugiyono (2010:250) sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan linier antara 

variabel orientasi kewirausahaan terhadap variabel kinerja penjualan adalah sedang. 
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3.4.3 Uji Koefisien Determinasi Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja 

Penjualan 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan 

variabel orientasi kewirausahaan (X2) terhadap perubahan variabel kinerja 

penjualan (Y). Perhitungan koefisien determinasi (R2) diperoleh dengan 

menggunakan SPSS 20.0. Hasil perhitungan disajikan dalam tabel berikut:   

Tabel 3. 32 

Koefisien Determinasi Pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja 

Penjualan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,538a ,289 ,258 1,421 

a. Predictors: (Constant), orientasi kewirausahaan 

Sumber: Data primer diolah,2018 

 

Berdasarkan tabel 3.32, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R2) 

sebesar 0.289 atau 28.9%. Artinya persentase sumbangan variabel orientasi 

kewirausahaan terhadap kinerja penjualan sebesar 28.9%, sedangkan sisanya 

sebesar 71.1% dipengaruhi oleh faktor lain selain orientasi kewirausahaan. 

3.4.4 Uji Regresi Linier Sederhana Orientasi Kewirausahaan terhadap 

Kinerja Penjualan 

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara variabel Orientasi Kewirausahaan (X2) terhadap Kinerja Penjualan 

(Y) UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut, dengan menggunakan SPSS 

versi 20.0. Adapun hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:   
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Tabel 3. 33 

Uji Regresi Linier Sederhana Pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap 

Kinerja Penjualan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,191 3,167  1,323 ,199 

ORIENTASI 

KEWIRAUSAHAAN 
,492 ,161 ,538 3,059 ,006 

a. Dependent Variable: orientasi kewirausahaan 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.33, diketahui bahwa koefisien 

regresi untuk variabel orientasi kewirausahaan (X2) adalah sebesar 0.492 dan untuk 

nilai konstannya adalah 4.191. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat 

terbentuk persamaan linier sebagai berikut: 

Y = 4.191 + 0.492X2 + e 

Dimana:  Y = Kinerja Penjualan 

 X2 = Orientasi Kewirausahaan 

 e = Error 

Dari persamaan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa: 

c Tanpa adanya pengaruh dari variabel orientasi kewirausahaan, besarnya 

penilaian terhadap kinerja penjualan atau nilai konstannya sebesar 4.191. 

d Koefisien regresi variabel orientasi kewirausahaan sebesar 0.492 

menyatakan bahwa variabel orientasi kewirausahaan mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja penjualan. Pengaruh positif ini menunjukkan adanya 

pengaruh yang searah antara orientasi kewirausahaan dengan kinerja 
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penjualan atau dengan kata lain jika variabel orientasi kewirausahaan 

meningkat sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan terhadap 

kinerja penjualan sebesar 0.492. Sehingga, semakin baik orientasi 

kewirausahaan UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut maka 

semakin baik kinerja penjualan UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, 

Garut. 

3.4.5 Uji t 

Perhitungan selanjutnya adalah perhitungan mengenai uji signifikansi 

hipotesis kedua, yaitu ada pengaruh antara variabel orientasi kewirausahaan 

terhadap variabel kinerja penjualan. Pengujian signifikansi hubungan pengaruh 

tersebut maka dicari nilai t terlebih dahulu. Langkah analisis yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Hipotesis Statistik 

Ha : Orientasi Kewirausahaan berpengaruh terhadap Kinerja Penjualan 

UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut. 

Ho : Orientasi Kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap Kinerja 

Penjualan UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut. 

2. Menghitung besarnya angka t penelitian dan tingkat signifikansi. Berdasarkan 

hasil perhitungan menggunakan SPSS pada Tabel 3.38, nilai t penelitian 

sebesar 3.059. 

3. Menentukan nilai t tabel diketahui dengan melihat tabel t yang disesuaikan 

dengan degree of freedom (df) dengan signifikansi 5% (0,05). Untuk 

memperoleh df digunakan perhitungan df = n – 2, dimana n adalah jumlah 
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data sehingga df = 25 – 2 menghasilkan nilai sebesar 23. Berdasarkan 

ketentuan di atas, maka nilai t tabel diperoleh sebesar 1.713. 

4. Kriteria pengujiannya adalah: 

 Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 

terdapat pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Penjualan 

UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut.  

 Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga 

tidak terdapat pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja 

Penjualan UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut. 

5. Pengujian diperoleh nilai t hitung (3.059) > t tabel (1.713), maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Sehingga hipotesis pertama berbunyi “Ada pengaruh antara 

Orientasi kewirausahaan terhadap Kinerja Penjualan sentra industri pengrajin 

kulit Desa Sukaregang, Garut” diterima. Di bawah ini Gambar 3.1 

menjelaskan hasil kurva uji t hipotesis 1 (two tail).  

Gambar 3. 2 

Kurva Hasil Uji t Hipotesis 2 (two tail) 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

Daerah Penolakan Ho 

t-hitung 
3.059 

t-tabel 
-1.713 

 

t-hitung 
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Daerah Penolakan Ho 



 

95 
 

 

3.5 Analisis Pengaruh Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan terhadap 

Kinerja Penjualan 

3.5.1 Analisis Korelasi Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan 

terhadap Kinerja Penjualan 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui kuat tidaknya hubungan antara 

variabel orientasi pasar (X1) dan orientasi kewirausahaan (X2) terhadap kinerja 

penjualan (Y) melalui SPSS dengan metode Product Moment. Adapun hasil 

perhitungan korelasi antara orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan terhadap 

kinerja penjualan ditunjukkan pada Tabel 3.34. 

Tabel 3. 34 

Hasil Uji Korelasi Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan terhadap 

Kinerja Penjualan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,692a ,479 ,432 1,244 

a. Predictors: (Constant), orientasi pasar, orientasi kewirausahaan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan 3.34 diatas, diketahui bahwa koefisien korelasi antara variabel 

orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja penjualan adalah 

sebesar 0.692. Dimana nilai tersebut berada pada interval 0,60 – 7,99 mengacu pada 

Sugiyono (2010: 250). Hasil perolehan data tersebut menunjukkan bahwa Orientasi 

Pasar dan Orientasi Kewirausahaan mempunyai hubungan kuat dengan Kinerja 

Penjualan. 
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3.5.2 Uji Koefisien Determinasi Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan 

terhadap Kinerja Penjualan 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kontribusi pengaruh 

antara variabel orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja 

penjualan dengan menggunakan SPSS. Berikut adalah tabel koefisien determinasi 

pengaruh orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja penjualan: 

Tabel 3. 35 

Koefisien Determinasi Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan 

terhadap Kinerja Penjualan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,692a ,479 ,432 1,244 

a. Predictors: (Constant), orientasi pasar, orientasi kewirausahaan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel 3.35 di atas menunjukkan bahwa hasil koefisien 

determinasi variabel orientasi pasar, orientasi kewirausahaan dan strategi bersaing 

terhadap kinerja penjualan sebesar 0.479 atau 47.9%. Artinya persentase 

sumbangan pengaruh variabel orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan terhadap 

kinerja penjualan sebesar 47.9%, sedangkan sisanya 52.1% dipengaruhi variabel 

lain seperti variabel inovasi dan kreativitas yang tidak dimasukkan dalam model 

ini. 

3.5.3 Uji Regresi Berganda Orientasi Pasar dan Orientasi Kewirausahaan 

terhadap Kinerja Penjualan 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh antara variabel bebas (orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan) 
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terhadap variabel terikat (kinerja penjualan) secara simultan atau bersama-sama 

dengan menggunakan bantuan fasilitas SPSS 20.0 tabel 3.36 di bawah ini mengenai 

uji regresi linear berganda pengaruh orientasi pasar, orientasi kewirausahaan dan 

strategi bersaing terhadap kinerja penjualan: 

Tabel 3. 36 

Uji Regresi Linier Berganda Pengaruh Orientasi Pasar dan Orientasi 

Kewirausahaan terhadap Kinerja Penjualan 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,549 3,055  ,180 ,859 

ORIENTASI 

KEWIRAUSAHAAN 
,225 ,169 ,246 1,329 ,198 

ORIEANTASI 

PASAR 
,377 ,133 ,525 2,833 ,010 

a. Dependent Variable: TOTALKP 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 3.36 dapat diketahui bahwa 

koefisien regresi untuk variabel orientasi pasar (X1) 0,377 dan orientasi 

kewirausahaan (X2) 0.225, dan untuk nilai konstannya adalah 0,549. Berdasarkan 

penjelasan di atas maka dapat terbentuk persamaan regresinya yaitu: 

Y = 0,549 + 0,377X1
 + 0,225X2

 + e 

Di mana: Y =  Kinerja Penjualan 

 X1  =  Orientasi Pasar 

 X2 =  Orientasi Kewirausahaan  

 e = Error 
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Dari persamaan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa: 

 Koefisien regresi variabel Orientasi Pasar (X1) sebesar 0,377 

menyatakan bahwa variabel Orientasi Pasar mempunyai pengaruh 

positif terhadap Kinerja Penjualan sebesar 0,377. 

 Koefisien regresi variabel Orientasi kewirausahaan (X2) sebesar 0,225 

menyatakan bahwa variabel Orientasi Kewirausahaan mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap Kinerja Penjualan sebesar 0,225. 

Berdasarkan hasil penelitian untuk meningkatkan variabel kinerja penjualan 

dapat dilakukan dengan meningkatkan variabel orientasi pasar dan orientasi 

kewirausahaan secara bersamaan. Semakin baik variabel orientasi pasar dan 

orientasi kewirausahaan, akan meningkatkan pula kinerja penjualan. Demikian juga 

sebaliknya semakin buruk variabel orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan 

maka akan menyebabkan menurunnya kinerja penjualan. Variabel orientasi pasar 

(X1) memiliki faktor dominan dibandingkan  variable orientasi kewirausahaan 

mempengaruhi kinerja penjualan. Hal tersebut dilihat dari nilai t hitung variabel 

orientasi pasar yang mencapai 2.833, lebih besar dibandingkan dengan variabel 

orientasi kewirausahaan. 

3.5.4 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel orientasi pasar, orientasi 

kewirausahaan dan strategi bersaing secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

kinerja penjualan, maka dapat dilakukan dengan membandingkan antara nilai F 

tabel dengan F hitung. Pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan 

pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3. 37 

Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 31,325 2 15,662 10,124 ,001b 

Residual 34,035 22 1,547   

Total 65,360 24    

a. Dependent Variable: kinerja penjualan 

b. Predictors: (Constant), orientasi pasar, orientasi kewirausahaan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2018 

 

Mencari F tabel: 

1. Jumlah responden (n) = 25 orang 

2. Jumlah variabel bebas (k) = 2 

3. Taraf signifikan α = 5% 

4. Degree of Freedom (df1) = k = 2 

(df2) = n – k – 1 = 25 – 2 – 1 = 22 

5. F tabel = 3.44 

Adapun kriteria pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Apabila F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga 

terdapat pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Kewirausahaan dan Strategi 

Bersaing terhadap Kinerja Penjualan UMKM pengrajin kulit Desa 

Sukaregang, Garut. 

 Apabila F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak sehingga 

tidak terdapat pengaruh Orientasi Pasar, Orientasi Kewirausahaan dan 

Strategi Bersaing terhadap Kinerja Penjualan UMKM pengrajin kulit 

Desa Sukaregang, Garut. 
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Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS antara Orientasi Pasar (X1) dan 

Orientasi Kewirausahaan (X2) terhadap Kinerja Penjualan (Y) dari tabel 3.37 dapat 

diketahui bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu F hitung (10.124)  

> F tabel (3.44) berarti Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga secara simultan 

(bersama-sama) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Orientasi Pasar (X1) 

dan Orientasi Kewirausahaan (X2) terhadap Kinerja  Penjualan (Y) pengrajin kulit 

Desa Sukaregang, Garut. 

Gambar 3. 3 

Hasil Uji F 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Data primer diolah, 2018 

3.6 Pembahasan 

Penelitan ini dimaksudkan untuk mencari jawaban dari rumusan masalah 

yang telah dikemukakan pada bab I yaitu mengetahui seberapa besar variabel 

orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan dalam mempengaruhi kinerja penjualan 

UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pemilik UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang Kabupaten 

Garut. Sedangkan sampel yang diambil adalah sampel yang sudah berdiri minimal 

3.44 10.124 

Daerah penolakan Ha atau 

Daerah penerimaan Ho 

0 

Daerah penerimaan Ha 

atau Daerah penolakan Ho 
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tiga tahun lamanya, memiliki karyawan yang memiliki minimal dua fungsi yaitu 

sebanyak 25 orang.  

Menurut Narver dan Slater (1990) dalam Fandy Tjiptono (2008: 86) orientasi 

pasar sebagai budaya organisasi yang mampu secara efektif dan efisien 

menciptakan perilaku karyawan sedemikian rupa sehingga menunjang upaya 

penciptaan nilai superior para pelanggan. Narver dan Slater (1990: 21) terdapat tiga 

komponen perilaku dalam orientasi pasar yaitu orientasi pelanggan pemahaman 

mengenai target pasar, orientasi pesaing pemahaman mengenai strategi yang 

digunakan pesaing dan adanya koordinasi interfungsional dimana terdapat interaksi 

internal di dalam perusahaan itu sendiri. Nilai koefisien determinasi Orientasi Pasar 

terhadap Kinerja Penjualan UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut 

sebesar 0,437 atau 43,7%. Hal ini berarti sumbangan yang diberikan oleh Orientasi 

Pasar terhadap Kinerja Penjualan UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut 

sebesar 43.7%, sedangkan sisanya 56,3% diperoleh dari variabel yang tidak 

dimasukkan ke dalam penelitian hipotesis ini. Selain itu diperoleh nilai t hitung 

(4.229) > t tabel (1.713), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian hipotesis 

tersebut menunjukkan bahwa Orientasi Pasar berpengaruh terhadap Kinerja 

Penjualan UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut.  

Menurut Lumpkin dan Dess dalam Arshad, Rasli dan Zain (2014) terdapat 

lima dimensi di dalam orientasi kewirausahaan yaitu kemampuan inovatif, 

memiliki sikap proaktif, berani dalam mengambil risiko, memiliki keagresifan 

dalam bersaing serta otonomi. Orientasi kewirausahaan merupakan sumber daya 

strategis organisasi dengan potensi untuk menghasilkan keunggulan bersaing. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan nilai koefisien determinasi Orientasi 

Kewirausahaan terhadap Kinerja Penjualan UMKM pengrajin kulit Desa 

Sukaregang, Garut sebesar 0,289 atau 28,9%. Hal ini berarti sumbangan yang 

diberikan oleh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Penjualan sebesar 28,9%, 

sedangkan sisanya 71.1% diperoleh dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian hipotesis ini. Selain itu diperoleh nilai t hitung (3.059) > t tabel (1.713) 

sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian hipotesis tersebut menunjukkan 

bahwa Orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap Kinerja Penjualan UMKM 

pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut.  

Hasil pengujian antara variabel bebas yaitu Orientasi Pasar dan Orientasi 

Kewirausahaan terhadap Kinerja Penjualan UMKM pengrajin kulit Desa 

Sukaregang, Garut menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,479 atau 

47.9%. Hal ini berarti sumbangan yang diberikan oleh variabel Orientasi Pasar dan 

Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja Penjualan UMKM pengrajin kulit Desa 

Sukaregang, Garut sebesar 47.9% sedangkan sisanya 47.9% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Selain itu diperoleh nilai 

F hitung (10.124) > F tabel (3.44), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Pengujian 

hipotesis tersebut menunjukkan bahwa Orientasi Pasar dan Orientasi 

Kewirausahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Penjualan 

UMKM pengrajin kulit Desa Sukaregang, Garut. 

Disini juga dapat kita lihat pada saat dilakukan pra survey penjualan UMKM 

kerajinan kulit Desa Sukaregang mengalami penurunan namun pada saat dilakukan 

penelitian kinerja penjualan meningkat dikarenakan telah dilakukannya evaluasi 
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yang membuat mereka melakukan berbagai cara serta strategi termasuk orientasi 

pasar serta orientasi kewirausahaan untuk meningkatkan penjualan mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


