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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di indonesia memiliki 

peranan penting dalam memajukan perekonomian, apalagi dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi dengan peran yang sangat strategis karena menjadi pemain 

utama dalam berbagai sektor kegiatan ekonomi yang dapat menyumbang 

penyedia lapangan kerja, pencipta pasar baru, sumber inovasi, dan pemain penting 

dalam pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, sehingga 

dengan peranan ini dapat menjadi sumbangan dalam menjaga necara pembayaran 

pada kegiatan ekspor. Peranan UMKM dalam sektor bisnis di indonesia memiliki 

porsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di indonesia, dengan 

tingkat penyerapan tenaga kerja 97% dan berkontribusi dalam PDB sampai 57% 

(BI, 2015). UMKM sendiri sangat bergantung dengan pendiri usaha atau 

wiraswasta itu sendiri sehingga berkaitan erat dengan konsep Orientasi 

Kewirausahaan. 

Usaha mikro kecil dan menengah di indonesia beragam terutama dalam 

produk perikanan yang mengekstrak bahan dari sumber daya alam, misalnya 

dalam perdagangan ikan hias. Produk ikan hias yang marak di indonesia yaitu 

jenis ikan hias air tawar dengan jumlah ikan yang populer di perjual belikan 

sebanyak 71 spesies ikan hias dari total 450 spesies yang ada di indonesia 

(Kelautan dan perikanan dalam angka, 2015). Produk ikan hias tersebut 
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membuktikan jumlah ikan hias di indonesia sangat beragam dan berpotensi untuk 

menciptakan inovasi dalam perdagangan ikan hias yang dapat meningkatkan 

kinerja pemasaran.  

Perdagangan ikan di Semarang biasanya diperjualbelikan dalam sebuah 

toko dengan memasang produk yang dipamerkan dalam akuarium. Toko tersebut 

disebut toko akuarium. Toko akuarium merupakan sebuah tempat untuk menjual 

berbagai produk ikan hias, akuarium kaca, peralatan akuarium, makanan ikan, 

hiasan-hiasan untuk akuarium, dan berbagai jenis aksesoris lainnya. Ikan hias air 

tawar di semarang tidak hanya dijual didalam toko akuarium saja, banyak produk 

yang sudah dijual secara online dengan menggunakan smartphone untuk 

menghubungi konsumen dalam jarak yang jauh.  

Produk toko akuarium dapat dibagi beberapa jenis misalnya pertama 

produk ikan hias yang mencakup beberapa ikan hidup yang dipamerkan didalam 

sebuah akuarium, kedua produk tanaman air hidup digunakan sebagai hiasan 

akuarium (aquascape), ketiga produk aksesoris dan alat pendukung, keempat 

Produk makanan untuk ikan hias.  

Perdagangan toko akuarium sekarang ini sudah merambah dalam jasa 

pelayanan misalnya penjualan jasa penyetingan akuarium, jasa penyetingan 

akuarium yang paling populer adalah mendesain aquascape.  

Menurut Alamikan (2017) aquascape adalah suatu bentuk karya seni yang 

tercipta didalam akuarium dengan mengkombinasikan berbagai tanaman hidup 

dan organisme ikan hias. Aquascape sekarang ini sangat populer di facebook, 

website, instagram dan lainnya. Desain aquascape biasanya di abadikan dalam 
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sebuah foto dan video yang menjadi modal pengusaha untuk memasarkan produk 

jasa penyettingan aquascape secara online.  

Pertumbuhan bisnis UMKM yang semakin tinggi menuntut wirausaha 

selalu aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja usahanya. 

Pertumbuhan UMKM selalu meningkat dari tahun ke tahun terlebih lagi bank 

indoneia sekarang ini membantu wirausaha dengan mewajibkan kepada bank 

umum untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM dengan besaran 

yang selalu meningkat pada tahun 2015 sebesar 5% yang melaju pesat di tahun 

2018 sebanyak 20%,(BI. 2015).Alokasi dana kredit ini sangat membantu 

wirausaha dalam mengembangkan UMKM semakin baik. Pengusaha dengan 

orientasi kewirausahaan sangat peduli dengan perkembangan, otomatis dengan 

dukungan perbankan yang dari tahun – tahun semakin meningkat mempermudah 

wirausaha. Apalagi perkembangan teknologi yang semakin membaik, 

memberikan ide-ide baru dalam berinovasi untuk meningkatkan kinerja usahanya. 

Membangun inovasi salah satunya dengan menciptakan gagasan, proses atau 

konsep bisnis, teknologi baru dan produk atau layanan baru dalam bisnis 

(Obeidat, 2016). 

Perkembangan media teknologi terutama dalam penggunaan 

Androidsmartphone di indonesia selalu meningkat. Menurut laporan Emarketer 

(2018) indonesia mengalami kenaikan dari 2015 sampai 2018 hampir 100%, 

mulai tahun 2015 sebesar 52,2 juta dan sekarang di tahun 2018 sebanyak 103 juta. 

Jumlah pengguna smartphone dapat menjadi peluang bagi wirausaha UMKM 

untuk mengembangkan bisnisnya menggunakan mediasmartphone yang 
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memudahkan penjual dan konsumen untuk berkomunikasi tanpa khawatir tentang 

jarak yang jauh. Maka dari itu wirausaha harus selalu berinovasi, proaktif dan 

sanggup mengambil resiko, seperti halnya dimensi dalam orientasi 

kewirausahaan. Atau Dimensi innovation, Pro-activeness and Risk Taking 

(Martikainen, et.al. 2012).   

Orientasi kewirausahaan sebagai orientasi strategis dalam meningkatkan 

inovasi dan kinerja organisasi (Obeidat, 2016), yang berkaitan dengan aspek dari 

strategi perusahaan (Chen dan Hsu, 2013). Konsep orientasi kewirausahaan ini 

menunjukkan dalam mencapai kinerja yang unggul (Dess, et.al, 2011). 

Obediat (2016) juga menyatakan orientasi kewirausahaan digunakan untuk 

membuat inovasi pada perusahaan. Inovasi yang baik juga dapat mempengaruhi 

peningkatkan pada kinerja pemasaran (Pardi, 2014). Membangun kinerja 

pemasaran dalam UKM tak lepas dari peran wirausaha yang dapat dicapai dengan 

inovasi dan adopsi internet. Adopsi internet berguna untuk melakukan proses jual 

beli dalam transaksi perdagangan menggunakan media elektronik (Yadnya dan 

Santikan, 2017) salah satunya menggunakan handphone atau mobile 

smartphoneyang sekarang sudah banyak dimiliki masyarakat indonesia.  

Pemasaran seluler dikenal sebagai penggunaan media nirkabel pengiriman 

konten teritegrasi secara langsung dalam program pemasaran lintas media, 

berdasarkan databoks (2016) pengguna smartphone di indonesia terus meningkat 

hampir setiap tahun. Ketika pengguna yang semakin banyak, pemasar cenderung 

memiliki fokus pada media seluler (Venkatesh, 2015) Karena pelanggan saat ini 

telah mengembangkan perilaku mereka dengan memiliki perangkat seluler 
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sebagai bagian dari kebiasaan mereka, pemasaran seluler juga menjadi penting 

bagi sebagian besar pemasar untuk menyediakan saluran seluler bagi pelanggan 

untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi (Wang et al., 2015). 

Menurut Obeidat (2016) teknologi menjadi suatu dimensi untuk 

meningkatkan inovasi dan kinerja organisasi, dengan kecenderungan perusahaan 

dalam mengenalkan cara baru dalam menggunakan teknologi, produk dan inovasi 

menunjukkan nilai pelanggan dalam jangka panjang. 

Fenomena yang terjadi dari berbagai wiraswasta dalam perkumpulan 

Market aquascape semarang (Mass) menyatakan "produk-produk ikan hias 

aquascape masih tergolong sulit untuk mengisi ulang / restock Produk. Kendala - 

kendala yang muncul berupa produk ikan hias yang terbatas dan sulit didapatkan 

di semarang sehingga perlu dilakukan impor produk dari daerah lain misalnya dari 

tulungagung dan bogor" Kata Fakrudin, DKK. Kendala lain produk ikan hias dan 

tanaman hias aquascape untuk jenis tertentu termasuk susah di dapatkan, 

keterbatasan produk tersebut hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan toko yang 

menyebabkan penawaran dan permintaan tidak seimbang.  

Pernyataan dari wawancara berbagai pengusaha ikan hias aquascape 

memberikan peluang terutama dari keterbatasan stok yang tidak seimbang dengan 

permintaan. Peluang ini memungkinkan pengusaha untuk mengembangkan 

usahanya terutama pada budidaya ikan dan menyuplai beberapa barang yang 

dapat dijual kembali (supplier). Ada berbagai komunitas dalam perdagangan ikan 

hias di semarang seperti Market aquascape Semarang (MASS), Komunitas ikan 

hias dan aquascape semarang, komunitas ikan hias johar semarang, komunitas 
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ikan hias semarang barat. Permasalahan lain yang terjadinya kematian produk 

seperti pada ikan dan tanaman yang hidup sehingga memberikan dampak kerugian 

bagi pengusaha. 

Pengusaha UMKM beberapa memiliki kecenderungan kurang mampu 

beradaptasidalam kreativitas dan kurang dalam inovasi. (Priatin, 2017; 82). 

Semakin berkembangnya bisnis menuntut wirausaha selalu belajar untuk 

memperdalam keahlian, kreativitas dan inovatif dalam menghadapi persaingan 

bisnis.Dalam beberapa studi, peneliti menemukan sebuah Research Gap dari 

penelitianPardi et,al (2014) dan Priatin (2017) yang menghubungkanOrientasi 

Kewirausahaanterhadap Kinerjayang dapat dilihat tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Research Gap Penelitian Terdahulu 

Variabel Peneliti Hasil 

Orientasi Kewirausahaan 

Terhadap  

Kinerja Pemasaran 

 

Pardi et.al (2014); 

Priatin, dkk, 

(2017) 

Orientasi Kewirausahaan 

tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Pemasaran 

Charir dkk, (2017) Orientasi Kewirausahaan 

berpengaruh positif terhadap 

Kinerja Pemasaran 

Keterangan : Hubungan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja  

Pada tabel 1.1. research gap hasil penelitian Pardi et.al (2014) menyatakan 

bahwa Orientasi Kewirausahaan secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan. Pendapat lain menurut Priatin, dkk, (2017) menyatakan 

orientasi kewirausahaan tidak mempengaruhi kinerja pemasaran sedangkan 

orientasi kewirausahaan berpengaruh secara signifikan positif dalam pembentukan 

inovasi produk, dan inovasi produk meningkatkan kinerja pemasaran.   
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Menurut Pardi et.al (2014) membangun kinerja pemasaran dapat 

menggunakan inovasi yang memberikan dampak positif. Menurut Obeidat (2016) 

mengabungkan Orientasi kewirausahaan, orientasi teknologi, dan orientasi pasar 

yang disebut juga strategi orientasi. Hasil yang didapatkan Kinerja Organisasi 

meningkat jika perusahaan menerapkan Inovasi secara Incremental dan Radikal, 

sedangkan Orientasi kewirausahaan, orientasi pasar dan orientasi teknologi 

mempengaruhi secara signifikan terhadap Inovasi perusahaan yang berhubungan 

positif dalam meningkatkan kinerja organisasi.  

Penelitian Charir dkk, (2017) menyatakan penggunaan variabel orientasi 

kewirausahaan pada UKM di kota malang berpengaruh signifikan positif terhadap 

Kinerja Pemasaran. Kinerja Pemasaran yang diteliti menggunakan Pertumbuhan 

penjualan, pertumbuhan penjualan, Kemampuan perolehan laba, Sales Return, 

Jangkauan Wilayah, dan Porsi Pasar.  

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat Research Gap yang terjadi pada 

penelitian Pardi et,al (2014) dan Priatin (2017) yang menunjukkan tidak adanya 

pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja, yang bertentangan dengan 

pendapat Charir dkk (2017) yang mendapatkan hasil positif antara orientasi 

kewirausahaan terhadap Kinerja Pemasaran. Penelitian ini mengambil variabel 

utama orientasi kewirausahaan terhadap kinerja yang menambahkan dua variabel 

baru, yaitu variabel Intervening Inovasi dan variabel Intervening Adopsi Mobile 

Marketing. Variabel-variabel tambahan didukung hasil-hasil penelitian dari Musa, 

et.al(2016); Obeidat (2016) Zehir (2013). 
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Menurut Zehir (2013) dimana inovasi berpengaruh signifikan positif 

dalam meningkatkan kinerja perusahan pada studinya. Menurut Charir (2017) 

membangun kinerja pemasaran dapat menggunakan kompetensi pengetahuan 

pemasaran. Pengetahuan pemasaran sekarang ini sudah semakin maju, dengan 

perkembangan teknologi terutama pengetahuan wirausaha dalam membuat 

keputusan bijaksana untuk mengadopsi pemasaran inovatif salah satunya dengan 

menggunakan adopsi pemasaran seluler (Musa, et.al 2016).  

Menurut Musa, et.al (2016) Keahlian ketrampilan pemasaran seluler 

penting untuk bersaing, memeberikan informasi dan promosi yang menekankan 

pada perawatan sistematis dalam hubungan dengan pelanggan. Studi Musa, et.al 

(2016) menjelaskan dalam membangun The adopsi of mobile Marketing dengan 

mengkaitkan dengan Entrepreur.s Attitude and knowledge, Branding strategy, 

and Technical Knowledge Availability of the firm. Hubungan Sikap dan 

pengetahuan wirausahaa, strategi Pencitraan merek dan Pengetahuan teknik 

ketersedian perusahaan terhadap adopsi pemasaran seluler pada UKM di Malaysia 

dinilai baik sementara hasil dari hubungan Branding strategy, and Technical 

Knowledge Availability of the firm mampu berpengaruh signifikan positif 

terhadap adopsi pemasaran seluler.   

Salah satu faktor utama wirausaha UMKM dalam mempertimbangkan 

kapan menyebarkan inovasi dengan keberadaan signifikansi keahlian perusahaan 

yaitu dengan ketersedian sumberdaya TI yang secara khusus memainkan peran 

penting dalam tingkat adopsi (Musa, et.al, 2013; 113). Penelitian Musa, et.al 

(2016) berkaitan dengan pengetahuan dan sikap wirausahaan dalam inovasi 
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terutama dalam inovasi inovatif adopsi pemasaran seluler. Hal tersebut 

mendorong peneliti untuk mengambil dimensi adopsi pemasaran seluler dengan 

mengaitkan dengan beberapa variabel dari penelitian lain seperti Charir dkk, 

(2017; Musa, et.al (2016);Pardi et.al (2014); Priatin, dkk, (2017) ;Obeidat (2016); 

Zehir (2013) yang menghubungkan variabel orientasi kewirausahaan terhadap 

Kinerja. Berdasarkan penelitian terdahulu maka penelitian ini membahas tentang : 

Pengaruh Orientasi Kewirausahaan untuk meningkatkan Kinerja 

Pemasaran dengan mediasi Inovasi dan Adopsi Mobile Marketing.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan Penelitian terdahulu terdapat Research Gap yang terjadi pada 

penelitian Pardi et,al (2014) dan Priatin (2017) yang menunjukkan tidak adanya 

pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja, yang berbeda dengan 

pendapat Charir dkk (2017) yang mendapatkan hasil positif antara orientasi 

kewirausahaan terhadap Kinerja Pemasaran. Perbedaan pendapat dilihat dari hasil  

tidak berpengaruh dan berpengaruh, tetapi hasil masing-masing peneliti 

menyatakan signifikan sehingga menyebabkan hasil hubungan orientasi 

kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran bersifat inkonklufis (kurang atau tidak 

pasti berpengaruh).  

Kontradiksi tersebut menandakan adanya ketidakpastian hasil penelitian 

terkait dengan Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja. Research gap tersebut 

peneliti menambahkan dua variabel intervening yaitu Inovasi dan Adopsi Mobile 

Marketing, dengan menggunakan model penelitian yang berbeda dengan 

penelitian terdahulu maka masalah penelitian yang dikaji “Bagaimana Pengaruh 
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Orientasi Kewirausahaan untuk meningkatkan Kinerja Pemasaran dengan mediasi 

Inovasi dan Adopsi Mobile Marketing?  

Berdasarkan uraian masalah penelitian dan research gap tersebut, maka 

peneliti dapat merumuskan pertanyaan penelitian yang membahas lebih lanjut 

tentang kinerja pemasaran UMKM  yang dijabarkan sebagai berikut : 

1. Apakah  Orientasi kewirausahaan akan berpengaruh terhadap Adopsi 

Mobile Marketing? 

2.  Apakah  Orientasi Kewirausahaan akan berpengaruh terhadap Inovasi ? 

3. Apakah  Orientasi Kewirausahaan akan berpengaruh terhadap Kinerja 

Pemasaran ? 

4. Apakah  Adopsi Mobile Marketing akan berpengaruh terhadap Kinerja 

Pemasaran? 

5. Apakah  Inovasi akan berpengaruh terhadap Kinerja Pemasaran? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka studi ini 

bertujuan untuk :   

1. Menganalisis pengaruh Orientasi kewirausahaan terhadap Adopsi Mobile 

Marketing? 

2.  Menganalisis pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Inovasi ? 

3. Menganalisis pengaruh Orientasi Kewirausahaan terhadap Kinerja 

Pemasaran ? 
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4. Menganalisis pengaruh Adopsi Mobile Marketing terhadap Kinerja 

Pemasaran ? 

5.  Menganalisis pengaruh Inovasi terhadap Kinerja Pemasaran? 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dan manfaat penelitian ini dalam bidang akademi dan 

manajemen berguna untuk : 

1. Bidang Akademik dimana untuk memberi wawasan tentang faktor 

Orientasi kewirausahaan, Inovasi , adopsi mobile Marketing dan kinerja 

pemasaran. Studi dalam kerangka penelitian tentang variabel tersebut 

diharapkan memberikan pengembangan ilmu dalam manajemen 

pemasaran dan dapat berkontribusi untuk bahan belajar mahasiswa.  

2. Bidang manajemen diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan 

masalah manajemen pemasaran untuk meningkatkan kinerja UMKM di 

indonesia, dan dapat mengembangkan kemampuan pengusaha dalam 

meningkatkan Kinerja Pemasaran. Ilmu manajemen  tersebut dapat 

dijadikan dasar dalam strategi pemasaran seperti inovasi produk, penjualan 

produk, pelayanan dan pengetahuan pengusaha yang dapat meningkatkan 

kinerja bisnis secara signifikant 

 

1.4. Sistematika Penulisan Tesis 

 Sistematika penulisan dalam penulisan tesis ini berisi penjelasan tentang 

isi yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan 

variabel yang digambarkan sebagai berikut : 
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