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ABSTRACT 

 

This research studies about the effects of customer relationship management to 

product innovation in the small and medium micro enterprises in Small Industry Area (PIK) 

at Pulogadung. Four dimensions of customer relationship management are information 

sharing, customer involvement, long-term partnership, and joint problem-solving. 

This study use multiple regression analysis. Data are obtained by distributing 

questionnaires to 86 employees of SMME’s garment producers in Small Industry Area (PIK) 

at Pulogadung. 

The results of this study indicate that there are positive and significant influence 

between customer relationship management to product innovation. This occurs because 

SMEs have implemented customer relationship management to product innovation. 

The practical implications of the findings indicate that not all CRM activities 

contribute to product innovation. Managers should develop CRM based on the customer 

expectation in order to improve customer loyalty to the company. 

 

Keywords: Customer Relationship Management, Information Sharing, Customer 

Involvement, Long-term Partnership, Joint problem Solving, Product 

Innovation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, menghadapi kondisi persaingan dan permintaan 

pelanggan yang semakin kompetitif, serta lingkungan bisnis yang tidak dapat 

diprediksi menuntut perusahaan untuk mencari solusi baru dalam menjalankan 

strategi perusahaan demi mempertahankan kelangsungan hidup dan daya saing 

perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan di tuntut untuk dapat memberikan sebuah 

inovasi terhadap produknya. 

Inovasi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan agar tetap 

dapat bersaing dan bertahan dalam persaingan bisnis yang makin kompetitif, inovasi 

juga dapat memiliki pengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tanpa inovasi, perusahaan akan mudah 

dikalahkan dalam persaingan, dan tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang 

lama. Proses pencarian ide dan upaya membangun kreasi baru diperlukan guna 

mempertahankan pangsa pasar persaingan bebas. Menurut Geoffrey (dalam 

O’Connor et al, 2007) Inovasi menghasilkan keunggulan kompetitif melalui 

penciptaan nilai tambah bagi produk dan pelayanan yang dihasilkan oleh perusahaan  

Guna mendukung penerapan inovasi produk maka perusahaan harus memiliki 

pengetahuan akan pelanggan mereka. Fokus pada pelanggan merupakan kunci untuk 

mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam persaingan bisnis saat 

Pengaruh Manajemen..., Restia Simaguci, Ma.-IBS, 2011



2 

 

ini. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan fokus pada pelanggan maka 

perusahaan memerlukan informasi tentang siapa pelanggan mereka dan keinginan 

serta kebutuhan pelanggan.  

Manajemen Hubungan Pelanggan atau dikenal sebagai Customer 

Relationship Management (CRM) digunakan oleh perusahaan sebagai strategi untuk 

mengelola hubungan dengan pelanggan guna mengoptimalkan profitabilitas 

perusahaan melalui pengembangan kepuasan pelanggan. Pengetahuan akan 

pelanggan merupakan kunci kesuksesan pelaksanaan CRM. Tanpa pengetahuan akan 

pelanggan, perusahaan dapat gagal memenuhi keinginan pelanggan. Upaya untuk 

memahami pelanggan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan sangat penting 

dalam dunia bisnis yang dikendalikan oleh permintaan saat ini. Pelanggan yang puas 

akan produk dan pelayanan perusahaan akan meningkatkan pembelian, tidak hanya 

pembelian produk tetapi juga meningkatkan hubungan dengan perusahaan. Apabila 

manajemen hubungan pelanggan dapat dijalankan dengan baik, maka akan dapat 

menciptakan interaksi diantara perusahaan dan pelanggan yang dapat mendorong 

pelanggan untuk memberikan saran dan informasi yang berharga bagi 

pengembangan produk dan dapat memodifikasi produk yang sudah ada guna 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan yang 

menerima saran dan informasi penting dari manajemen hubungan pelanggan yang 

baik dapat meningkatkan kemampuan inovasi mereka untuk memenuhi kebutuhan 

pasar yang sulit diprediksi saat ini.  
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Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen hubungan 

pelanggan terhadap inovasi produk pada usaha mikro kecil dan menengah di 

Perkampungan Industri Kecil ( PIK ) Pulogadung. Studi ini dalam melihat pengaruh 

manajemen hubungan pelanggan dilihat dari empat dimensi yaitu berbagi informasi, 

keterlibatan pelanggan, kemitraan jangka panjang dan pemecahan masalah bersama. 

Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh manajemen hubungan pelanggan 

terhadap inovasi produk pada usaha mikro kecil dan menengah di Perkampungan 

Industri Kecil, Pulogadung. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat masalah dengan judul 

“Pengaruh Manajemen Hubungan Pelanggan Terhadap Inovasi Produk Pada Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah di Perkampungan Industri kecil, Pulogadung”. 

1.2 Masalah Penelitian 

 1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas 

maka masalah yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pengaruh manajemen hubungan pelanggan secara parsial 

terhadap inovasi produk pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Perkampungan Industri Kecil, Pulogadung ? 

2. Bagaimana pengaruh manajemen hubungan pelanggan secara simultan 

terhadap inovasi produk pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Perkampungan Industri Kecil, Pulogadung ? 
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1.2.2 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian hanya dilakukan di Perkampungan Industri Kecil yang terletak di 

Jl. Raya Penggilingan Jakarta Timur. 

b. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di 

industri garmen. Terdapat 273 perusahaan garmen yang menjadi populasi 

perusahaan garmen berdasarkan data yang diperoleh dari kasie pemberdayaan 

UKM (Badan Layanan Umum Daerah Pulogadung).  

c. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik atau pengelola perusahaan di 

Perkampungan Industri Kecil, Pulogadung. 

d. Penelitian ini hanya dibatasi pada 4 dimensi dari manajemen hubungan 

pelanggan, yaitu berbagi informasi, keterlibatan pelanggan, kemitraan jangka 

panjang dan pemecahan masalah bersama.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh manajemen 

hubungan pelanggan secara parsial terhadap inovasi produk pada Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah di Perkampungan Industri Kecil, Pulogadung ? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh manajemen 

hubungan pelanggan secara simultan terhadap inovasi produk pada Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah di Perkampungan Industri Kecil, Pulogadung ? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi manajemen perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para 

manajer operasi atau pemilik perusahaan mengenai pengaruh manajemen 

hubungan pelanggan terhadap penerapan inovasi produk di dalam perusahaan. 

b. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dibidang manajemen operasi terutama tentang manajemen 

hubungan pelanggan serta dapat menjadi referensi guna melakukan penelitian 

lebih lanjut di masa depan. 

c. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk diterapkan di masa yang akan 

datang khususnya dalam lingkungan kerja serta demi memenuhi sebagian syarat 

untuk menyelesaikan sarjana strata satu (S1) di jurusan manajemen STIE 

Indonesia Banking School. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Susunan sistematika pembahasan skripsi yang disajikan oleh penulis 

bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hal – hal yang akan 

diuraikan dalam skripsi ini. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu : 
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BAB I :  PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latarbelakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah serta 

sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat mengenai 

bab-bab dalam skripsi ini. 

BAB II :  KERANGKA TEORITIS 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjadi landasan teori yang ada 

hubungannya dengan masalah penelitian, serta berisi tentang 

kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, variabel dan 

pengukuran, prosedur pengumpulan data, uji instrumen dan metode 

analisis data yang digunakan. 

BAB IV :  ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini terdiri atas deskripsi data yang berisikan karakteristik 

responden, karakteristik variabel, mengemukakan hasil analisis serta 

implikasi manajerial untuk penerapan pengaruh antara manjemen 

hubungan pelanggan terhadap penerapan inovasi produk pada Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah di Perkampungan Industri Kecil, 

Pulogadung 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi. 

Didalamnya berisi kesimpulan yang diambil dari hasil analisa dan 
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pembahasan serta saran-saran yang berhubungan dengan 

permasalahan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 2.1.1 Manajemen Operasi 

2.1.1.1 Strategi Operasi 

Dalam menghasilkan peningkatan kegiatan produksi dan keunggulan 

bersaing yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan perusahaan, maka 

perusahaan perlu menerapkan dan membuat strategi-strategi perusahaan. 

Strategi yang dilakukan perusahaan antara lain dengan menerapkan dan 

membuat keputusan dalam wilayah sepuluh manajemen operasional. 

Menurut Heizer and Render (2005) terdapat 10 keputusan penting didalam 

manajemen operasional : 

1) Manajemen Mutu 

Mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang 

menunjukan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang 

tampak jelas maupun yang tersembunyi.  

2) Desain produk dan jasa 

Desain barang dan jasa merupakan kegiatan merancang barang atau jasa 

dengan mendefinisikan sebagian besar proses transformasi dimana desain 

sendiri seringkali digunakan untuk menetapkan batas bawah biaya dan 

batas atas mutu. 
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3) Desain proses dan kapasitas 

Desain proses adalah pendekatan yang digunakan organisasi dalam 

mentransformasi sumber daya-sumber daya yang ada menjadi suatu 

barang dan jasa. Sedangkan kapasitas adalah hasil produksi (output) 

maksimal dari sistim periode tertentu. 

4) Seleksi lokasi 

Seleksi lokasi adalah suatu keputusan dalam menempatkan, merancang 

dan membangun fasilitas yang efisien dan ekonomis yang akan 

menghasilkan nilai yang tinggi bagi perusahaan. 

5) Desain tata letak 

Desain tata letak merupakan keputusan yang mencakup penempatan yang 

terbaik dari mesin-mesin (dalam setting produksi), kantor dan meja-meja 

(dalam setting kantor atau pusat pelayanan). 

6) Manusia dan sistim kerja 

manusia adalah bagian integral dan mahal dari disain sistim total. Oleh 

karena itu kehidupan mutu kerja yang disediakan bakat dan keahlian yang 

dibutuhkan dan biaya yang harus ditentukan. 

7) Manajemen rantai pasokan 

Manajemen rantai pasokan merupakan kegiatan pengelolaan kegiatan-

kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah mentransformasikan 

bahan mentah tersebut menjadi barang dalam proses dan barang jadi dan 

mengirim produk tertentu ke konsumen melalui sistim distribusi. 
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8) Persediaan 

Keputusan persedian merupakan keputusan dalam menentukan jumlah 

barang atau bahan yang disimpan untuk waktu dan tujuan tertentu  

dimana persediaan sendiri meliputi bahan mentah, barang dalam proses, 

dan barang jadi. 

9) Penjadwalan 

Penjadwalan merupakan keputusan untuk menentukan dan 

mengendalikan permintaan terhadap sumber daya manusia dan fasilitas 

serta untuk menentukan tingkat output yang optimal secara efektif dan 

efisien. 

10) Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan keputusan dalam mencapai pemanfaatan 

fasilitas dan peralatan yang tinggi dengan pemeliharaan yang efektif dan 

perbaikan fasilitas dan peralatan yang cepat. 

Topik yang peneliti angkat dalam penelitian ini ialah inovasi, yang masuk 

kedalam sepuluh keputusan manajemen operasi yang kedua, yaitu desain 

produk dan jasa. Desain barang dan jasa merupakan kegiatan merancang 

barang atau jasa dengan mendefinisikan sebagian besar proses 

transformasi dimana desain sendiri seringkali digunakan untuk 

menetapkan batas bawah biaya dan batas atas mutu.  
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2.1.2    Inovasi Produk 

 2.1.2.1 Pengertian Inovasi Produk 

Inovasi memberikan pengaruh yang besar terhadap kemampuan 

bersaing perusahaan, misalnya dengan memperkenalkan produk baru yang 

inovatif dan lebih cepat dari para kompetitor akan memperoleh kesempatan 

yang lebih banyak dipasar dibandingkan dengan para kompetitornya. Pada 

saat ini setiap konsumen tidak lagi sekedar hanya membeli suatu produk, 

tetapi juga memperhatikan kreasi, model, penampilan produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan. Produk tersebut tentunya disesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta tren di masa sekarang serta tidak 

mengesampingkan kualitas dan nilai yang akan ditawarkan kepada 

konsumen. Di bawah ini akan diuraikan mengenai definisi inovasi, antara 

lain: 

Secara umum inovasi memiliki makna proses mengadopsi. Menurut 

Woodman et al (dalam Gilbert, 2003) inovasi adalah “ sesuatu ’’yang baru 

oleh siapapun yang mengadopsinya, sebagai proses menciptakan produk 

baru. Sedangkan definisi inovasi menurut Weerawardena (2003) menganggap 

inovasi untuk modifikasi produk, proses, layanan, sistem organisasi dan 

sistem pemasaran untuk menciptakan nilai pelanggan. 

Dari definisi-definisi diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa inovasi merupakan proses untuk meningkatkan dan mengembangkan 

sesuatu yang baru baik itu produk, proses, layanan, sistem organisasi dan 

sistem pemasaran yang berbeda dari kondisi sebelumnya yang akan 
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diperkenalkan kepada konsumen yang membutuhkan untuk menciptakan 

nilai pelanggan. 

  2.1.2.2 Tipe Inovasi  

Menurut Treville (1994) inovasi dapat diklasifikasikan menurut (1) 

kebaruan ke pasar, (2) sejauh mana nilai pelanggan diciptakan, sehingga 

dapat dilihat tipe dari inovasi sebagai berikut: 

1. Transformational Innovation: produk baru yang radikal dan nilai 

yang diciptakan substansial. 

2. Substantial Innovation: produk baru yang signifikan dan menciptakan 

nilai yang penting bagi pelanggan. 

3. Incremental Innovations: produk baru yang menawarkan kinerja lebih 

tinggi atau nilai yang dirasakan lebih besar (atau biaya lebih rendah). 

2.1.2.3 Mengembangkan Budaya dan Strategi untuk Inovasi 

Komunikasi yang terbuka di seluruh organisasi dan keterlibatan 

karyawan merupakan ciri khas dari budaya inovatif menurut David W 

Cravens (diterjemahkan dari strategic marketing, 2009). 

  a. Budaya inovasi 

Menciptakan dan memperkuat budaya inovasi dapat didorong 

oleh inisiatif beberapa manajemen satu sama lain : 

1. Merencanakan dan melaksanakan sebuah workshop tentang 

inovasi selama dua hari untuk manajemen senior guna 

pengembangan rencana inovasi. Ini melibatkan penggunaan 
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tim lintas fungsional, alokasi sumber daya, penghargaan dan 

metrik kinerja inovasi. 

2. Mengembangkan pernyataan inovasi dengan menyoroti tujuan 

dari perusahaan, dan peran serta tanggung jawab manajemen 

senior. 

3. Melakukan program pelatihan inovasi bagi karyawan dan 

manajer untuk mendorong partisipasi serta komitmen. 

4. Mengkomunikasikan prioritas inovasi melalui artikel, 

newsletter dan presentasi kepada karyawan, pemegang saham 

dan pelanggan. 

5. Penjadwalan untuk membicarakan inovasi secara teratur untuk 

mengekspos karyawan untuk otoritas inovasi. 

b. Strategi inovasi 

Strategi inovasi organisasi menguraikan pilihan manajemen 

yang menjanjikan kemungkinan bagi peluang organisasi untuk produk 

baru. Strategi ini harus mempertimbangkan kemampuan khas 

organisasi,  teknologi yang relevan dan peluang pasar yang 

memberikan nilai pelanggan yang baik sesuai dengan kemampuan 

organisasi. Sebuah strategi produk baru yang sukses meliputi: 

1. Didefinisikan secara spesifik, ditulis tujuan untuk produk baru 

(penjualan, kontribusi keuntungan, pangsa pasar, dll). 

2. Mengkomunikasikan aturan dari produk baru ke seluruh 

organisasi untuk berkontribusi terhadap tujuan bisnis. 
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3. Mendefinisikan area fokus strategis bagi perusahaan dalam hal 

cakupan produk, pasar dan teknologi. 

4. Termasuk jangka panjang, proyek-proyek transformasional 

dalam portofolio bersama dengan proyek-proyek tambahan. 

Mengadopsi pedoman strategi ini akan membantu manajemen 

dalam memilih strategi inovasi yang tepat. 

  2.1.2.4 Proses Pengembangan Produk Baru yang Efektif 

Menurut David W Cravens (diterjemahkan dari strategic marketing, 

2009), menciptakan budaya yang tepat dan memilih strategi inovasi yang 

tepat diperlukan tetapi tidak cukup untuk mencapai inisiatif inovasi yang 

sukses. Inovasi dicapai melalui proses yang ditetapkan oleh organisasi.  

Mengembangkan produk baru yang sukses memerlukan perencanaan 

yang sistematis untuk mengkoordinasikan banyak keputusan, kegiatan dan 

fungsi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memindahkan ide untuk 

keberhasilan komersial produk baru. Proses perencanaan (generik) dasar 

dapat digunakan dalam berbagai perencanaan produk baru. 

Perencanaan produk baru yang sukses memerlukan:  

1) Menghasilkan aliran ide-ide produk baru secara berkelanjutan yang akan 

memenuhi persyaratan organisasi untuk produk baru. 

2) Menempatkan orang di tempat, proses dan metode untuk melakukan dan 

mengevaluasi ide-ide produk baru ketika mereka bergerak melalui setiap 

tahap perencanaan. 

 

Pengaruh Manajemen..., Restia Simaguci, Ma.-IBS, 2011



15 

 

Gambar 2.1 

Proses perencanaan produk baru 

      

 

 

 

 

 

 

2.1.2.5 Faktor Penentu Kesuksesan Strategi Inovasi Produk 

 Beberapa aspek penting perlu dipertimbangkan untuk merumuskan 

strategi inovasi produk yang dilakukan perusahaan Leng-Hall (1992) : 

1) Kompetensi manajerial. 

Kompetensi manajerial sangat diperlukan dalam mengelola operasi 

perusahaan secara keseluruhan terutama dalam melakukan inovasi produk. 

Inovasi produk akan berhasil jika proses tersebut direncanakan dan 

diimplementasikan dengan baik, yaitu melalui beberapa tahap perencanaan 

seperti penelitian, pengembangan, rekayasa, manufacturing, dan pengenalan 

pasar Gilbert (1994). Pembentukan tim lintas fungsional melibatkan bagian 

penelitian dan pengembangan, pabrikasi, dan pemasaran diperlukan untuk 

dapat menghasilkan produk yang inovatif sesuai dengan keinginan konsumen 

dan kesanggupan perusahaan dalam menghasilkan produk baru. 
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2) Komitmen pemimpin perusahaan dan partisipasi aktif karyawan 

Implementasi strategi inovasi menuntut figur kepemimpinan yang 

komunikatif, memiliki dedikasi tinggi, dan komitmen tinggi terhadap 

perkembangan perusahaan Iyer et al (2006). Di sisi lain agar karyawan bisa 

berpartisipasi aktif dalam proses produksi dan menghasilkan produk inovatif, 

pimpinan perusahaan perlu mendistribusikan informasi yang berkaitan 

dengan proses produksi pada karyawan-karyawan yang terlibat. Pemimpin 

harus bisa bersikap terbuka sehingga bawahan bisa lebih aktif dalam proses 

produksi sehingga dapat mendorong keberhasilan internalisasi budaya 

inovasi dalam perusahaan. 

3) Kompetensi sumber daya manusia (SDM) 

SDM bertanggung jawab dalam mengoperasikan strategi inovasi 

sehingga dibutuhkan SDM yang tangguh, handal, dan kompeten. 

Mempersiapkan SDM yang sesuai dengan syarat yang dibutuhkan bukan 

pekerjaan yang mudah dan memerlukan biaya yang tidak sedikit terutama 

bagi SDM perusahaan Indonesia yang relatif tertinggal kemampuannya 

dibanding SDM negara lain. Pelatihan, seminar, lokakarya yang sifatnya 

jangka pendek, menengah, dan panjang yang diandalkan oleh negara-negara 

maju (telah memiliki manajemen inovasi dan R&D canggih) perlu dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki Zhou (2006). 

4) Kepemilikan fasilitas R&D 

Fasilitas R&D diperlukan untuk melakukan pengkajian secara terus-

menerus dan mendalam apakah proses produksi yang yang menghasilkan 
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produk kompetitif dan inovatif dalam mengikuti dinamika tuntutan konsumen 

Gobeli dan Brown (1993). Di Indonesia masih sedikit perusahaan yang 

memiliki fasilitas R&D yang memadai. Mungkin dalam jangka pendek 

ketidakberadaan fasilitas R&D tidak begitu mempengaruhi tingkat penjualan, 

pangsa pasar, maupun profitabilitas perusahaan, karena masih banyak 

perusahaan yang mampu bersaing di pasar lokal. Namun dalam jangka 

panjang ketiadaan fasilitas R&D tidak hanya mempengaruhi tingkat 

profitabilitas, tetapi juga eksistensi perusahaan dalam pasar, karena dalam 

pasar global inovasi yang terus menerus sudah merupakan tuntutan 

persaingan. 

5) Jaringan sistem informasi 

Pelayanan yang baik melalui penciptaan produk dengan kualitas 

tinggi dan inovatif, waktu tunggu yang pendek, dan harga yang kompetitif 

menjadi kunci keunggulan kompetitif perusahaan dalam era berbasis 

pelayanan (service-driven economy) saat ini. Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan sistem informasi yang mampu mengidentifikasi secara tepat profil 

konsumen perusahaan baik untuk cakupan pasar bukan hanya pasar lokal 

maupun global Drejer (2002). Oleh karena itu jaringan informasi konsumen 

yang bersifat internasional mutlak diperlukan bukan hanya untuk 

memperoleh informasi profile konsumen tetapi juga mengidentifikasi 

segmen-segmen pasar potensial lainnya yang mungkin untuk dimasuki dan 

mampu mengakomodasi perubahan dan perkembangan tuntutan pasar. 
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6) Timing inovasi 

Pemilihan waktu yang tepat untuk memasuki pasar merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan inovasi produk baru Lilien 

dan Yoon (1990). Peluang dan resiko produk baru bergantung pada beberapa 

hal seperti perubahan keadaan ekonomi, perubahan pada preferensi 

konsumen, dan daur hidup industri. Investasi pada R&D dan pemasaran juga 

bisa mengubah peluang dan resiko produk baru hasil inovasi. Misalnya entry 

yang lambat memungkinkan investasi lebih tinggi dalam mendesain produk 

baru, mendukung engineering yang memadai dan mengembangkan program 

pemasaran yang efektif Zangwill (1993). Timing inovasi harus ditentukan 

sedemikian hingga terdapat keseimbangan antara benefit dan resiko yang 

berkenaan dengan inovasi dan pemasaran. Pemahaman terhadap tuntutan 

konsumen, perhatian terhadap pemasaran adalah aspek kritis timing inovasi. 

Menurut Joe Tidd et al (diterjemahkan dari Managing Innovation, 

2009) inovator sukses memperoleh dan mengakumulasi kemampuan teknis 

dan manajemen dari waktu ke waktu. Ada banyak kesempatan untuk belajar 

– dengan melakukan, menggunakan, bekerja sama dengan perusahaan lain, 

serta bertanya kepada pelanggan. 

2.1.2.6 Inovasi dan Keunggulan Kompetitif 

 Menurut Gaynor (1996) mengemukakan bahwa perkembangan 

teknologi membawa perubahan dalam cara bersaing dibidang teknologi dari 

waktu kewaktu. Beberapa perubahan tersebut meliputi : 
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1) Dekade 20 tahun yang lalu, perusahaan memfokuskan pada penggunaan 

teknologi baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk yang 

dikatakan berhasil jika memiliki siklus hidup yang panjang. Penelitian 

dan keahlian teknis menjadi bagian utama dalam proses inovasi untuk 

mencapai daya saing yang tinggi. 

2) Perubahan permintaan yang cenderung meningkat mengakibatkan 

perusahaan harus memfokuskan pada efektivitas biaya dan pengurangan 

waktu produksi dalam pengembangan produk. 

3) Persaingan menekankan pada adopsi teknologi baru yang dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen dalam jangka pendek. Kecepatan inovasi 

(speed of innovation) menjadi sesuatu yang penting sebagai satu bentuk 

strategi diferensiasi untuk memenangkan persaingan. 

4) Perubahan selera pasar dan harapan konsumen.  

Konsumen mulai menitikberatkan pada aspek ekonomi, keamanan produk 

dan dampak produk terhadap lingkungan, dengan kata lain kualitas 

produk bukan hal terpenting dalam pemilihan produk. Fungsi pokok 

produk bukan lagi menjadi perhatian utama bagi konsumen, sehingga 

reliabilitas dan biaya menjadi faktor tambahan saja. 

2.1.3 Manajemen Hubungan Pelanggan 

 2.1.3.1 Definisi Manjemen Hubungan Pelanggan 

Manajemen hubungan pelanggan merupakan serangkaian aktivitas 

terintegrasi untuk mempertahankan dan mengembangkan pelanggan yang 

menguntungkan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap 
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pelanggan dalam mewujudkan kepuasan pelanggan yang tujuan utamanya 

adalah mengoptimalkan keuntungan perusahaan melalui kepuasan pelanggan. 

McKie (dalam Bull, 2003). Pengetahuan akan pelanggan merupakan kunci 

kesuksesan manajemen hubungan pelanggan. Berikut ini pendapat beberapa 

ahli mengenai pengertian manajemen hubungan pelanggan : 

Pengertian manajemen hubungan pelanggan menurut Kotler dan 

Keller (dalam Management Marketing, 2007) dapat didefinisikan sebagai 

proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan 

secara cermat mengelola semua “titik sentuhan” pelanggan demi 

memaksimalkan kesetiaan pelanggan. Titik sentuhan pelanggan adalah 

kesempatan apa pun dimana seorang pelanggan menghadapi merek atau 

produk, mulai dari pengalaman aktual, komunikasi massal sampai observasi 

kasual. 

Pengertian manajemen hubungan pelanggan menurut O’Donnul dan 

Moore (dalam L. Ellitan dan L. Anatan, 2009) dapat didefinisikan sebagai 

salah satu proses berkelanjutan yang didukung dengan infrastruktur 

pendukung dan pengetahuan tentang pelanggan untuk memberikan pelayanan 

secara personal dan lebih profesional atau dengan perkataan lain 

memperlakukan pelanggan sebagai aset strategik untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif perusahaan.   

Pengertian manajemen hubungan pelanggan menurut Aggarwal 

(1997) dan Claycomb et al. (1999) dapat didefinisikan sebagai kegiatan 
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praktek manufaktur untuk memahami kebutuhan pelanggan dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. 

Sedangkan definisi manajemen hubungan pelanggan menurut 

Andersen (dalam A.W. Tunggal, 2008) merupakan cara komprehensif dalam 

membuat, memelihara, dan memperluas hubungan dengan pelanggan. 

Dari definisi-definisi diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa 

manajemen hubungan pelanggan merupakan strategi perusahaan yang 

digunakan untuk membantu perusahaan menambah pengetahuan mereka 

untuk memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada 

pelanggan sehingga dapat menjadi sarana perusahaan untuk mencapai 

keunggulan bersaing. 

Penelitian ini memfokuskan pada manajemen hubungan pelanggan 

dimana terdapat empat dimensi manajemen hubungan pelanggan yang paling 

populer termasuk: berbagi informasi, keterlibatan pelanggan, kemitraan 

jangka panjang dan pemecahan masalah bersama. 

a. Berbagi informasi 

Hal ini mengacu berbagi dan pertukaran informasi yang penting dan 

eksklusif melalui kegiatan interaktif antara produsen dan pelanggan mereka. 

Berbagi informasi biasanya termasuk permintaan pasar, pilihan pelanggan, 

promosi penjualan dan pengenalan produk baru Mentzer et al. (2000). 

b. Keterlibatan pelanggan 

Terkait dengan partisipasi pelanggan dalam kegiatan pengembangan 

produk baru, rapat teknis, konfrensi tahunan rantai suplai dan konfrensi 
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evaluasi pasar. Pelanggan biasanya menyediakan tren pasar dan dukungan 

teknis dalam proses yang harus memiliki pemahaman lebih baik tentang 

permintaan masa depan. Sin et al. (2005). 

c. Kemitraan jangka panjang 

Ini merupakan hubungan bisnis dengan kepercayaan dan komitmen 

antara dua peruasahaan. Keduanya harus berbagi tujuan yang serupa dan 

mengejar laba yang saling menguntungkan pada basis yang dapat dipercaya 

dan diandalkan Mohr dan Spekman (1994). Beberapa penelitian telah 

dibuktikan bahwa kemitraaan jangka panjang memerlukan komitmen tingkat 

tinggi dan kepercayaan saling menguntungkan bagi kedua pihak yang akan 

berbagi sumber daya, dalam cara yang adil dan sesuai untuk menjaga dan 

meraih tujuan kedua belah pihak Handfield dan Bechtel (2002). 

d. Pemecahan masalah bersama 

Ini terkait dengan hubungan antara produsen dan pelanggan dalam 

pemecahan masalah bersama dan berbagi tanggung jawab ketika mereka 

menghadapi kesulitan atau situasi yang tidak diharapkan McEvily dan 

Marcus (2005). 

  2.1.3.2 Mengembangkan Strategi CRM 

   2.1.3.2.1 CRM Levels 

Menurut David W Cravens (diterjemahkan dari strategic 

marketing, 2009) CRM dapat dilihat dari tingkat ukuran perusahaan, 

berorientasi pelanggan dan fungsional. Setiap tingkat memiliki 

implikasi berbeda yang penting bagi strategi marketing. Ketiga 
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persepektif tersebut penting, meskipun skala tingkat perusahaan atau 

strategis menyediakan CRM yang paling komprehensif.  

Tingkat di seluruh perusahaan menyediakan pendekatan 

strategis untuk CRM. Mempertimbangkan implikasi dari pengetahuan 

tentang pelanggan dan preferensi mereka di seluruh perusahaan. 

Maksudnya adalah untuk membimbing interaksi antara organisasi dan 

pelanggan untuk memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan 

perusahaan. Perspektif, penting dan strategis mengakui bahwa: 

petama, pelanggan bervariasi dalam nilai ekonomi perusahaan. 

Kedua, pelanggan berbeda dalam harapan mereka kepada perusahaan. 

Penggunaan strategis sumber daya mencerminkan 

perubahan dalam pendekatan CRM untuk para eksekutif pelanggan 

yang memberikan keuntungan jangka panjang, yaitu penekanan pada 

retensi pelanggan dari pada pemasaran akuisisi. Sementara statistik 

menunjukkan bahwa memegang sesedikit peningkatan 5 persen 

retensi pelanggan dapat berdampak hingga 95% dalam jaringan nilai 

saat ini disediakan oleh pelanggan Reichheld (1996).  

Menariknya, sebagai CRM berkembang dan menawarkan 

eksekutif ide-ide lebih dalam ke basis pelanggan mereka, informasi 

baru mungkin menantang asumsi-asumsi strategis dalam cara yang 

penting. Misalnya, di atas menunjukkan hubungan yang kuat antara 

loyalitas pelanggan yang meningkat dan profitabilitas pelanggan 
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meningkat. Namun, perusahaan yang menemukan melalui analisis 

dari database CRM yang tidak selalu benar. beberapa kelompok 

pelanggan tidak dapat membenarkan biaya yang diperlukan untuk 

mempertahankan, karena kelompok pelanggan adalah 

menguntungkan di masa lalu, bisa berbahaya untuk mengasumsikan 

akan selalu benar. CRM menyediakan data eksekutif dengan dasar 

yang unik untuk mengatasi masalah seperti loyalitas dan profitabilitas 

berdasarkan fakta, Bukan asumsi dan fokus pada pelanggan individu, 

bukan kelompok yang berisi pembeli yang berbeda. 

   2.1.3.2.2 Pengembangan Strategi CRM 

   1. Komitmen organisasi pada CRM  

Semua orang di perusahaan harus mendukung CRM yang 

disajikan, dimulai dengan manajemen senior. Komitmen ini konsisten 

dengan karakteristik budaya yang berorientasi pasar.  

2. Proyek tim 

Tim lintas-fungsional analisis adalah pusat keputusan dan 

tindakan untuk proses CRM. Tim akan menjadi akrab dengan proses 

sebelum menerapkan CRM analisis inisiatif dan tindakan. Semua 

departemen yang relevan dan fungsi harus dilibatkan.  
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   3. Analisa kebutuhan bisnis 

 Kebutuhan setiap perusahaan mengenai hubungan pelanggan 

perlu diperiksa. Analisis ini sangat penting dalam memberikan arah 

bagi inisiatif CRM, yang harus diintegrasikan ke dalam strategi 

bisnis.  

   4. Strategi CRM 

Nilai proposisi menyatakan bahwa organisasi harus 

menyediakan sesuai dengan ekpektasi harapan pelanggan. Sangat 

penting untuk memahami kebutuhan nilai pelanggan. Inisiatif CRM 

membutuhkan sumber daya yang cukup dan kembali harus dievaluasi 

secara hati-hati. Strategi Pelanggan menunjukkan bagaimana 

pelanggan yang berbeda segmen diciptakan dan dikelola. Bisnis-ke-

bisnis pasar, perusahaan mungkin perlu untuk menargetkan pelanggan 

individu. Rencana transformasi perusahaan mengidentifikasi inisiatif 

yang diperlukan untuk memulai perubahan strategi CRM yang terjadi 

di seluruh perusahaan. Akhirnya, semua stakeholders yang relevan 

harus terbiasa dengan rencana untuk memastikan bahwa proposisi 

nilai yang diperlukan ditentukan dan disediakan untuk segmen 

pelanggan sasaran. 
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2.1.3.2.3 Implementasi CRM 

 a. Implementasi yang sukses 

Salah satu rekomendasi mengusulkan bahwa komponen utama 

dari keberhasilan pelaksanaan CRM adalah: 

1) Kantor depan yang mencakup penjualan, pemasaran dan fungsi 

layanan di semua media (call center, orang, bisnis ritel, anggota rantai 

nilai, internet).  

2) Pemulihan tempat penyimpanan data informasi pelanggan dan alat 

analisis yang relevan untuk menganalisis data dan mempelajari lebih 

lanjut tentang perilaku pelanggan. 

3) Aturan bisnis yang dikembangkan dari analisis data untuk 

menjamin penyediaan front-office untuk belajar bisnis pelanggan.  

4) Ukuran kinerja yang memungkinkan hubungan dengan pelanggan 

untuk terus meningkatkan.  

5) Integrasi sistem dalam mendukung operasi perusahaan (atau "back 

office"), untuk memastikan janji kantor depan disampaikan. 

b. Penyebab kegagalan 

Ada beberapa saran bahwa tingkat kegagalan tinggi yang 

terkait dengan CRM disebabkan oleh manajer meremehkan 
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perubahan organisasi yang diperlukan untuk pelaksanaan efektif dari 

manfaat yang diperoleh dari CRM tersebut. Sedangkan front end dari 

CRM berkaitan dengan membangun database, integrasi data 

pelanggan, memberikan layanan pelanggan terbaik dan membangun 

sistem seperti pusat panggilan otomatis untuk meningkatkan 

tanggapan, mencapai potensi penuh dari CRM membutuhkan 

perubahan dalam proses-proses di seluruh perusahaan, struktur 

organisasi dan budaya perusahaan.  

  2.1.3.3 Hubungan CRM dan Inovasi 

Menurut Ramani dan Kumar (2008) menyarankan bahwa penggunaan 

CRM untuk terlibat dalam menciptakan, memelihara dan mendorong 

hubungan pelanggan yang berguna dan menjaga kemitraan jangka panjang 

merupakan elemen strategis yang penting untuk mengembangkan 

kemampuan inovasi. Interaksi intensif antara produsen dan pelanggan 

mendorong pelanggan untuk memberikan saran berharga bagi pengembangan 

produk Droge el al. (2004).  

Dow et al. (1999) menunjukan bahwa produsen berorientasi 

pelanggan mencurahkan upaya-upaya untuk memperkuat CRM melalui 

partisipasi pelanggan pada tahap awal untuk memberikan pengalaman praktis 

untuk memfasilitasi pengembangan produk baru dan memodifikasi produk 

yang sudah ada. Oleh sebab itu produsen yang menerima informasi penting 

dari pelanggan akan mampu meningkatkan kemampuan inovasi mereka 
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dengan memenuhi kebutuhan pasar yang ditargetkan Ottum dan Moore 

(1997) ; Souder et al. (1997). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa CRM 

telah diketahui memiliki efek positif terhadap kemampuan inovasi  

2.2     Kerangka pemikiran 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Lin et al. (2010) dengan judul 

Customer Relationship Management and Innovation Capability : an empirical study 

yang menyatakan bahwa meskipun pengaruh dari dimensi-dimensi manajemen 

hubungan pelanggan terhadap inovasi produk berbeda-beda antar setiap perusahaan 

tetapi secara umum adalah positif terhadap inovasi produk.  

Berdasarkan uraian diatas maka untuk dapat tetap bertahan dalam lingkungan 

persaingan usaha yang semakin kompetitif, setiap perusahaan berlomba untuk 

memberikan kepuasan kepada para pelanggannya melalui penciptaan produk yang 

berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta harapan pelanggan. Karenanya perusahaan 

dituntut untuk terus mengeluarkan produk yang inovatif demi keunggulan bersaing. 

Untuk itu perusahaan harus membangun hubungan baik dengan pelanggan melalui 

manajemen hubungan pelanggan.  

Apabila manajemen hubungan pelanggan dapat dijalankan dengan baik, 

maka akan dapat menciptakan interaksi diantara perusahaan dan pelanggan yang 

dapat mendorong pelanggan untuk memberikan saran dan informasi yang berharga 

bagi pengembangan produk dan dapat memodifikasi produk yang sudah ada guna 

memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan Droge et al.  (2004).  Oleh karena 

itu, perusahaan yang menerima saran dan informasi penting dari manajemen 
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hubungan pelanggan yang baik dapat meningkatkan kemampuan inovasi mereka dan 

untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Mengacu pada penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Lin et al. (2010) maka peneliti tertarik untuk menganalisis 

pengaruh manajemen hubungan pelanggan terhadap inovasi produk. Berikut ini 

adalah gambar bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini: 

Gambar 2.2 

    Bagan Kerangka Pemikiran 

 

                          

 

 

 

2.2.1 Variabel dan Pengukuran 

Variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Variabel dan Pengukuran  

Variabel Dimensi Indikator 

Manajemen 

Hubungan 

Pelanggan 

Berbagi informasi 1. Informasi produk dan layanan. 

2. Informasi permintaan produk. 

3. Informasi persediaan. 

Manajemen hubungan pelanggan 

1. Berbagi informasi 

2. Keterlibatan pelanggan 

3. Kemitraan jangka panjang 

4. Pemecahan masalah bersama 

Inovasi Produk  
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(variabel 

Independen) 

4. Rencana produksi. 

5. Masalah yang dapat mempengaruhi pasokan. 

 Keterlibatan 

pelanggan 

1. Pengembangan produk baru. 

2. Proses operasi dalam perusahaan. 

3. Perancangan produk perusahaan. 

4. Proses evaluasi pasar. 

5. Informasi sehubungan dengan proses 

teknologi dalam perusahaan.. 

 Kemitraan jangka 

panjang 

 

1. Meningkatkan pelayanan. 

2. Saran peningkatan kualitas produk dan 

layanan perusahaan. 

3. Memberikan produk dan layanan yang sesuai. 

4. Program kesetiaan konsumen.  

5.   Komunikasi dua arah.. 

6.   Pengembangan hubungan jangka panjang. 

 Pemecahan 

masalah bersama 

1. Mengatasi berbagai kesulitan. 

2. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

3. Pemecahan masalah bersama pelanggan. 

Inovasi Produk 

(Variabel 

 1. Meluncurkan produk baru. 

2. Memperluas lini produk. 
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Dependen) 3. Pengembangan produk baru. 

4. Memperluas pasar baru. 

5. Meluncurkan produk yang disesuaikan 

dengan permintaan pasar 

 

Pada tabel 2.1 dapat dilihat variabel dan pengukuran yang di gunakan dalam 

penelitian ini, dimana variabel tersebut diukur dengan skala pengukuran yaitu skala 

interval. Skala tersebut memungkinkan peneliti untuk menghitung rata-rata dan 

standar deviasi dari responden terhadap variabel-variabel. Skala dihitung dengan 

menggunakan skala Likert lima point (1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = 

cukup setuju, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju). 

2.2.2 Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Manajemen Hubungan Pelanggan  

Manajemen hubungan pelanggan adalah konsep mengenai penanganan 

hubungan antara perusahaan dengan pelanggannya dengan tujuan meningkatkan nilai 

perusahaan di mata para pelanggannya. 

a. Berbagi informasi 

Mengacu pada berbagi dan pertukaran informasi yang penting melalui kegiatan 

interaktif antara produsen dan pelanggan mereka. Berbagi informasi biasanya 

termasuk permintaan pasar, pilihan konsumen, promosi penjualan dan pengenalan 

produk baru. 
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b. Keterlibatan pelanggan 

Keterlibatan pelanggan adalah partisipasi konsumen dalam kegiatan 

pengembangan produk baru, rapat teknis, konfrensi tahunan rantai suplai dan 

konfrensi evaluasi pasar. Konsumen biasanya menyediakan tren pasar dan dukungan 

teknis dalam proses yang harus memiliki pemahaman lebih baik tentang permintaan 

masa depan. 

c. Kemitraan jangka panjang 

Kemitraan jangka penjang adalah hubungan bisnis dengan kepercayaan dan 

komitmen antara dua perusahaan. Keduanya harus berbagi tujuan yang serupa dan 

mengejar laba yang saling menguntungkan pada basis yang dapat dipercaya dan 

diandalkan. Beberapa penelitian telah dibuktikan bahwa kemitraaan jangka panjang 

memerlukan komitmen tingkat tinggi dan kepercayaan saling menguntungkan bagi 

kedua pihak yang akan berbagi sumber daya, dalam cara yang adil dan sesuai untuk 

menjaga dan meraih tujuan kedua belah pihak. 

d. Pemecahan masalah bersama 

Pemecahan masalah bersama terkait dengan hubungan antara perusahaan dan 

pelanggan dalam memecahkan kesulitan seperti keterlambatan pengiriman dan 

pengelolaan persediaan. 

2. Inovasi Produk  

Inovasi produk adalah proses menciptakan produk baru yang sudah ada dalam 

organisasi maupun yang dikembangkan dari luar organisasi. 
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2.3    Hipotesa 

Perusahaan yang ingin berinovasi dalam pengembangan produk barunya 

dapat memanfaatkan informasi dan saran yang diberikan oleh nasabah atau 

pelanggannya. Hal ini dinyatakan juga oleh Verhoef (2003) dan Lagrosen (2005) 

yang menemukan bukti bahwa perusahaan dapat meluncurkan produk baru dan 

layanan ke pasar dengan menggunakan informasi dari pelanggan mengenai 

preferensi pasar, kebutuhan pasar, dan persaingan pasar. Carr dan Pearson (1999) 

menyatakan juga bahwa berbagi informasi antara perusahaan dan pelanggannya 

tentang pasar, desain, dan proses memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi 

teknologi yang dapat meningkatkan proses desain dan kemampuan yang inovatif.  

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh  yang singnifikan dan positif antara berbagi 

Informasi terhadap penerapan inovasi produk. 

Ha1 : Terdapat pengaruh  yang singnifikan dan positif antara berbagi 

informasi terhadap penerapan inovasi produk. 

Perusahaan yang melibatkan pelanggan dalam pengembangan produknya 

menjadi faktor keberhasilan dalam meluncurkan produk baru Dow et al. (1999). 

Partisipasi pelanggan dalam kegiatan pengembangan produk baru perusahaan dapat 

memfasilitasi kemampuan inovasi perusahaan untuk mengembangkan produk dan 

layanan yang lebih berbeda untuk pasar target tertentu Lagrosen (2005). 
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Ho2 : Tidak terdapat pengaruh  yang signifikan dan positif antara 

keterlibatan pelanggan terhadap penerapan inovasi produk. 

Ha2 : Terdapat pengaruh  yang signifikan dan positif antara keterlibatan 

pelanggan terhadap penerapan inovasi produk. 

Perusahaan dan pelanggan keduanya memiliki keinginan untuk 

mempertahankan hubungan jangka panjang, hubungan jangka panjang antara 

perusahaan dan pelanggan dapat meningkatkan kesetiaan pelanggan dan kehandalan 

perusahaan. Melalui aliansi strategis dan joint venture, perusahaan bersedia untuk 

berinvestasi dalam peralatan khusus, peningkatan kapasitas, menyesuaikan shift 

kerja, dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang sangat berfluktuasi. Dampak 

dari hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan maka perusahaan 

dapat mengembangkan produk-produk inovatif Jack dan Raturi (2002). 

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kemitraan 

jangka panjang terhadap penerapan inovasi produk. 

Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kemitraan 

jangka panjang terhadap penerapan inovasi produk. 

Pemecahan masalah bersama dianggap sebagai faktor kunci yang 

mempengaruhi keberhasilan pengembangan produk dan pasar. Ritter dan Walter 

(2003) percaya bahwa akan lebih mudah bagi produsen untuk meningkatkan kualitas 

produk dan kemampuan proses teknis ketika pelanggan secara sukarela memberikan 

bantuan untuk memecahkan masalah desain produk atau proses teknis. Pemecahan 

masalah bersama memberikan pengaruh pada inovasi dalam perbaikan 
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berkesinambungan untuk memperkenalkan produk, proses, atau jasa, dan 

memanfaatkan potensi pasar serta proses desain Huang dan Chang (2008). 

Ho4 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pemecahan 

masalah bersama terhadap penerapan inovasi produk. 

Ha4 : Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara pemecahan 

masalah bersama terhadap penerapan inovasi produk. 

Manajemen hubungan pelanggan sangat penting untuk memberikan nilai 

lebih kepada pelanggan agar tercipta loyalitas dari pelanggan. Menurut O’Donnul 

dan Moore (dalam L. Ellitan dan L. Anatan, 2009) manajemen hubungan pelanggan 

sebagai salah satu proses berkelanjutan yang didukung dengan infrastruktur 

pendukung dan pengetahuan tentang pelanggan untuk memberikan pelayanan secara 

personal dan lebih profesional atau dengan kata lain memperlakukan pelanggan 

sebagai asset strategik untuk menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. 

Ramani dan Kumar (2008) menyatakan bahwa manajemen hubungan pelanggan 

dapat membuat, memelihara dan menciptakan hubungan serta menjaga hubungan 

jangka panjang yang sangat penting untuk pengembangan kemampuan inovasi . 

Ho  : Tidak terdapat pengaruh  yang signifikan dan positif antara 

manajemen hubungan pelanggan terhadap penerapan inovasi produk. 

Ha  : Terdapat pengaruh  yang signifikan dan positif antara manajemen 

hubungan pelanggan terhadap penerapan inovasi produk. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan  obyek  penelitian 

Calon responden dari penelitian ini merupakan pemilik atau manajer operasi 

perusahaan yang bergerak di industri garmen di Perkampungan Industri Kecil (PIK) 

Pulogadung. Terdapat 273 perusahaan garmen yang menjadi populasi dari industri 

garmen dan 86 perusahaan garmen yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Populasi didasarkan atas data yang diperoleh dari kasie pemberdayaan UKM Badan 

Layanan Umum Daerah ( BLUD ) Pulogadung.  

Penelitian ini memakan waktu selama satu bulan untuk menyebarkan 

kuesioner beserta wawancara dengan pengusaha garmen yang ada di wilayah 

Perkampungan Industri Kecil, Pulogadung. 

3.2 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan 

untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu, baik itu karakteristik ataupun 

fungsi (Malhotra, 2007). Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan pengaruh 

manajemen hubungan pelanggan terhadap inovasi produk pada Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah di Perkampungan Industri Kecil, Pulogadung. 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Cross Sectional, yaitu 

desain penelitian yang berupa pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya 
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dilakukan satu kali (Malhotra, 2007), atau tepatnya Single Cross Sectional, dimana 

kegiatan pengumpulan data dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif, 

yang akan meneliti secara umum tentang pengaruh dari manajemen hubungan 

pelanggan terhadap inovasi produk pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 

Perkampungan Industri Kecil, Pulogadung. 

3.3 Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan menggunakan metode – metode 

sebagai berikut : 

 1. Data primer 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik dari 

individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner 

yang biasa dilakukan oleh peneliti (Sugiarto et al, 2001). Dalam metode 

pengumpulan data primer, peneliti/observator melakukan observasi sendiri baik di 

lapangan maupun di laboratorium. Studi lapangan yang dilakukan dengan cara 

menyebar kuesioner. Data diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis 

yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan di jawab oleh responden. Responden 

dalam penelitian ini adalah pemilik atau manajer operasi perusahaan yang bergerak 

di industri garmen.   

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

dengan responden. Wawancara atau interview adalah suatu cara mengumpulkan data 

dengan menanyakan langsung kepada informan atau pihak yang kompeten dalam 
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suatu permasalahan (Sugiarto et al, 2001). Pertanyaan yang diajukan telah 

dipersiapkan terlebih dahulu (kuesioner) yang diarahkan kepada informasi-informasi 

untuk topik yang digarap. Informasi yang bisa diperoleh tidak hanya melalui daftar 

pertanyaan tersebut akan tetapi dapat juga diperoleh dari informasi tambahan yang 

menarik dan dapat di gali atau diketahui lebih lanjut. 

 2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau 

data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data 

primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel 

atau digram-diagram (Sugiarto et al, 2001).  Teknik pengumpulan datanya melalui 

studi kepustakaan. Data sekunder pada penelitian ini berupa tinjauan kepustakaan 

yang sesuai dengan topik penelitian dimana data tersebut diperoleh dari Badan 

Layanan Umum Daerah (BLUD)  Pengelola Kawasan PPUMKMP Pulogadung dan 

juga internet. 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah gabungan seluruh elemen yang memiliki serangkaian 

karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk kepentingan penelitian 

(Malhotra, 2007). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan garmen yang 

terdapat di Perkampungan Indutri Kecil di Pulogadung yakni sebanyak 273 

perusahaan garmen. 
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3.4.2 Sampel  

Sampel adalah himpunan bagian dari suatu populasi yang akan diteliti. 

Sampel pada penelitian ini yakni 86 perusahaan yang merupakan bagian dari 

populasi sebanyak 273 perusahaan di industri garmen di Perkampungan Industri 

Kecil, Pulogadung. 

3.4.3 Ukuran sampel 

Pengambilan sampel menurut rumus Slovin, dimana jumlah populasinya 

sudah diketahui dengan penentuan toleransi untuk kesalahan dari pengambilan 

sampel sebesar 10% atau 0.1: 

              

 

 

 

 n  =  85,67  ≈  86 responden. 

Keterangan : 

n  = Jumlah sampel  

N  = Jumlah populasi  

e
  

= tingkat kesalahan yang bisa ditolerir 
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3.5 Metode pengambilan sampel 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode 

probability sampling, yaitu dalam pengambilan sampel cara probabilitas besarnya 

peluang atau probabilitas elemen populasi bentuk terpilih sebagai subjek sampel 

diketahui. (Sekaran, 2006).  Pendekatan yang digunakan dari teknik probability 

sampling untuk penelitian ini adalah pendekatan simple random sampling. Simple 

random sampling adalah pola distribusi dari karateristik yang kita teliti dalam 

mengivestigasi populasi adalah juga sama dengan distribusi dalam subjek yang 

diambil untuk sampel. (Sekaran, 2006).  Alasan digunakan pedekatan ini adalah 

sampling ini mudah dipahami dan hasil sampling bisa diproyeksikan ke populasi 

sasaran serta memiliki bias paling sedikit  dan memberikan generalisasi paling luas 

Singarimbun et al. (2011). 

3.6 Teknik Pengolahan Data 

3.6.1 Uji Instrumen 

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, 

kesungguhan responden dalam menjawab pernyataan-pernyataan merupakan hal 

yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat ukur 

atau instrumen untuk mengetahui keabsahan dan kesahihan instrumen dari 

penelitian. Keabsahan suatu hasil penelitian sosial sangat ditentukan oleh alat ukur 

yang digunakan. Untuk mengatasi hal tersebut, sebelum data diolah lebih lanjut 

diperlukan dua macam pengujian yaitu test of validity (uji validitas atau kesahihan) 

dan test of reliability (uji keandalan) sebagai uji kesungguhan jawaban dari 
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responden (Sekaran, 2006). Melalui pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur, 

maka hasil penelitian dapat dinyatakan sahih. 

3.6.1.1 Uji Validitas 

Validitas adalah kemampuan dari instrumen pengukuran untuk 

mengukur apa yang harus diukur Aaker, Kumar, dan Day (2004). Uji 

Validitas dilakukan untuk membuktikan bahwa alat yang dibuat untuk 

mengukur adalah bener-bener mengukur apa yang ingin diukur. Uji Validitas 

merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu 

instrument. Jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada objek peneliti, berarti terdapat korelasi antar 

pernyataan sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut memang mengukur 

aspek yang sama. Apabila hasil korelasi menunjukkan ketidaksamaan antara 

data, artinya pernyataan tersebut bertentangan dengan pernyataan lainnya 

atau tidak valid. Sebuah instrumen dikatakan valid, jika mampu mengukur 

apa yang diinginkan atau dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. 

Menurut Singarimbun et al. (2011) pengujian validitas dilakukan 

dengan mencari korelasi dari setiap indikator terhadap skor totalnya dengan 

menggunakan rumus teknik korelasi Pearson product moment. 

Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah sebagai berikut : 

Jika P - Value < α (0,05) (Construct dikatakan valid) 

  Jika P – Value > α (0,05) (Construct dikatakan tidak valid) 
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3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur setiap variabel adalah 

dengan menggunakan kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan, maka 

perlu diujikan terlebih dahulu realibilitas (kehandalan) dari setiap variabel 

yang akan digunakan. 

Uji realibilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi atau kestabilan 

jawaban seseorang dari waktu ke waktu terhadap sebuah pertanyaan sehingga 

suatu kuesioner dapat dikatakan realibel atau tidak. 

Uji realibilitas diukur dengan menggunakan Alpha Cronbach untuk 

mengetahui konsistensi internal antara variabel dalam instrumen, apakah 

instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini layak dan 

berkaitan atau tidak, dengan nilai koefisien berkisar diatas 0,60 sampai 0,70 

atau lebih (Sekaran, 2006). Jika Alpha Cronbach mendekati 1, maka hal ini 

menunjukan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel atau jawaban 

responden akan cenderung sama walaupun diberikan kepada responden 

tersebut dalam bentuk pertanyaan berbeda. 

Dasar pengambilan keputusan jika :  

Alpha Cronbach > 0,6 ( Construct reliabel) 

Alpha Cronbach < 0.6 ( Construct tidak reliabel) 

Rumus Alpha Cronbach 

   α=          kr 

           1 + (k-1) r 
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Dimana :  α = Alpha Cronbach 

    r = Rata-rata korelasi antar item 

    k = Jumlah item 

3.7 Metode Analisis Data 

Metode pengambilan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

model regresi berganda (multiple regression). Model ini digunakan untuk menilai 

hubungan multivariasi masing-masing variabel manajemen hubungan pelanggan 

terhadap inovasi produk. 

Dengan persamaan sebagai berikut: 

Y = a + b1X1+ b2x2+ b3x3+ b4x4+ e 

Keterangan : 

Y =  Inovasi produk 

a = Konstanta 

b = Koefisien 

x1 = Berbagi informasi 

x2 = Keterlibatan pelanggan 

x3 = Kemitraan jangka panjang 

x4 = Pemecahan masalah bersama 

e = Error 

Untuk menjawab hipotesis penelitian digunakan dua jenis pengujian yaitu uji 

asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan otokorelasi), dan 

uji hipotesis yang mencakup t-test , f-test dan uji model (R²). Adapun kedua jenis 

pengujian tersebut adalah sebagai berikut : 
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3.7.1 Uji Asumsi Klasik  

Pelaksanaan analisis data harus memenuhi asumsi-asumsi agar dapat 

memperoleh nilai estimasi yang efisien dari suatu persamaan regresi berganda. 

Adapun asumsi-asumsi tersebut adalah : 

3.7.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak (Ghozali, 2001) 

Untuk menentukan data terdistribusi normal atau tidak dapat 

menggunakan rasio skewness dan ratio kurtosis. 

Rasio skewness dan ratio kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah 

suatu data terdistribusi normal atau tidak. Rasio skewness adalah nilai 

skewness dibagi dengan standard error skewness sedangkan untuk rasio 

kurtosis adalah nilai kurtosis adalah nilai kurtosis dibagi dengan standard 

error kurtosis. Sebagai pedoman, bila rasio kurtosis dan skewness berada di 

antara -2 hingga +2, maka distribusi data adalah normal. Santoso, 2000 

(seperti dikutip dari Setyadarma, 2010). 

3.7.1.2 Uji  Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah didalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent 

variable). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel 
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ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai 

korelasi antar variabel-variabel bebas sama dengan nol (Ghozali, 2001). Cara 

mendeteksi adanya multikolinieritas adalah : 

1)R² cukup tinggi tetapi uji t nya untuk masing-masing koefisien regresinya 

menunjukkan tidak signifikan. Tingginya nilai R² merupakan syarat yang 

cukup akan tetapi bukan merupakan syarat yang penting untuk terjadinya 

multikolinieritas, sebab pada R² yang rendah bisa juga terjadi 

multikolinieritas. 

2)Menggunakan matriks korelasi. Jika korelasi antara variabel independent < 

0,9 dianggap tidak terjadi multikolinieritas. 

3)Dilihat dari poin (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation 

factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah 

yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi 

(karena VIF = 1 / tolerance) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang 

tinggi. Nilai cut-off yang dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF diatas 10. jika tolerance > 0,10 atau VIF < 10, maka 

dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. 

3.7.1.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
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kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada masalah autokorelasi (Santoso, 2000). 

Untuk mengetahui ada tidaknya suatu autokorelasi dalam sebuah 

regresi dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan uji Durbin-Watson 

(DW test) (Ghozali, 2001). Ada atau tidaknya autokorelasi dilakukan dengan 

cara : 

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), 

maka koefisien otokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada otokorelasi 

(Ho diterima) (du < DW < 4-du). 

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien otokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada otokorelasi 

positif (DW < dl). 

3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien otokorelasi lebih 

kecil daripada nol, berarti ada otokorelasi negatif (DW > 4-dl). 

4. Bila nilai DW terletak di antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW 

terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan (dl < 

DW < du atau 4-dl < DW < 4-du). 

5. Bila angka DW dibawah – 2 berarti ada otokolerasi positif (Santoso, 2000). 

6. Bila angka DW diantara – 2 sampai + 2, berarti tidak ada otokorelasi. 

7. Bila angka DW diatas + 2 berarti ada otokorelasi negatif. 
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3.7.1.4 Uji  Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana 

masing-masing kesalahan (disturbance error) mempunyai variasi yang tidak 

sama. Hal ini disebabkan karena error learing model, adanya perbaikan 

dalam pengumpulan data dan kesalahan spesifikasi model. Menurut 

manurung et al. (dalam Ghozali, 2001) ada dua cara untuk mendeteksi 

keberadaan heterokedastisitas, yaitu metode informal dan metode formal.  

a. Metode informal  

Metode informal biasanya dilakukan dengan melihat grafik plot dari 

nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu Y adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di standardize. 

Dalam uji grafik plot, variabel melihat ada tidaknya heteroskedastisitas 

adalah (Ghozali, 2001) : 

1). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka : 0 pada sumbu Y, maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

b. Metode formal  

Selain menggunakan metode informal dapat juga menggunakan 

metode formal untuk mendeteksi keberadaan heterokedastisitas yaitu dengan: 

- Park Test 

- Glejser Test 

- Spearman’s Rank Correlation Test, Golfeld_Quandt Test 

- Breuch-Pagan-godfrey Test 

- White’s General Heteroscedasticity Test 

- Koenker-Basset Test 

Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas yang digunakan adalah 

dengan uji White. Menurut White, uji ini dapat dilakukan dengan meregresi 

residual kuadrat (U2t) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan 

perkalian variabel bebas (Ghozali, 2001) Halbert White menyatakan bahwa 

uji X2 merupakan uji umum ada tidaknya kesalahan spesifikasi model karena 

hipotesis nol yang melandasi adalah asumsi bahwa : 

1. Residual adalah homoskedastisitas dan merupakan variabel 

independen 

2. Spesifikasi linier atas model sudah benar 

Dengan hipotesis nol tidak ada heterokedastisitas, jumlah observasi 

(n) dikalikan R2 yang diperoleh dari regresi auxiliary secara simtosis akan 

Pengaruh Manajemen..., Restia Simaguci, Ma.-IBS, 2011



49 

 

mengikuti Chi Square dengan derajat kebebasan sama dengan jumlah 

variabel independen (tidak termasuk konstanta). Bila salah satu atau dua 

asumsi ini tidak dipenuhi akan mengakibatkan nilai statistik t yang 

signifikan. Namun sebaliknya jika nilai statistik t tidak signifikan, berarti 

kedua asumsi diatas dipenuhi. Artinya model yang digunakan lolos dari 

masalah heterokedastisitas.  

Menurut Gujarati (1995) pengujian ada atau tidaknya 

keterokedastisitas yaitu jika : 

  - c2 hitung < c2 tabel, maka Ho diterima 

  - c2 hitung > c2 tabel, maka Ho ditolak  

Ho diterima berarti menunjukan bahwa tidak adanya 

heterokedastisitas dalam model regresi. 

3.7.2 Uji Hipotesis 

Setelah dilakukannya uji asumsi klasik diatas maka sekarang dapat dilakukan 

uji selanjutnya yaitu uji hipotesis  : 

3.7.2.1 Uji t ( Uji Individu ) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah secara individu 

(masing – masing) variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependennya. Adapun langkah-langkah pengujian uji t 

adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
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variabel terhadap variabel dependen (Ghozali, 2001). Adapun langkah-

langkah pengujian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

Ho : βi = 0                  , I = 0,…..,8 

Berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Ha : β1 ≠ 0                  , i = 0, 4,….,12 

Berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Kesimpulan hasil pengujian uji t ini dapat dilakukan dengan cara 

membandingkan antara t hitung dengan t tabel atau dengan cara 

membandingkan probabilita t hitung dengan alpha 5 % (Santoso, 2000). Jika: 

1. t hitung < t tabel , maka Ho diterima , Ha ditolak. 

       2. t hitung > t tabel , maka Ho ditolak , Ha diterima. 

      Atau jika : 

1. Probabilita dari t hitung > 0,05 maka Ho diterima, Ha ditolak. 

2. Probabilita dari t hitung < 0,05 maka Ho ditolak , Ha diterima. 

Jika Ho diterima berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan jika Ha diterima 

berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. 
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3.7.2.2 Uji F (uji serentak) 

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan dari 

variabel-variabel dependen yang bertujuan untuk menguji apakah secara 

bersama-sama seluruh variabel independen mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen nya (Ghozali, 2001). 

Langkah-langkah pengujian F adalah sebagai berikut: 

1. Uji F untuk hipotesis pertama (1) adalah: 

Ho = β1 = β2 = β4 = 0 

Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel terhadap variabel 

dependen. 

Ha = β1 ≠ β2 ≠ ……≠ β4 = 0 

Artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Keputusan menerima atau menolak hipotesa yang 

dilakukan dengan aturan sebagai berikut (Ghozali, 2001). 

a. Bila F dihitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti 

semua variabel independen secara simultan tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Bila F dihitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti 

semua variabel independen secara simultan berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. 

Atau juga dengan cara membandingkan antara probabilita dari F hitung 

dengan alpha 5% dimana: 
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i.   Jika probabilita dari F hitung > 0,05 maka Ho diterima. 

ii.  Jika probabilita dari F hitung < 0,05 maka Ho ditolak. 

3.7.2.3  Uji Model 

Pengujian ini menjelaskan seberapa besar perilaku dari variabel 

independen mampu menjelaskan perilaku atau variasi dari variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai (R²) yang kecil 

berarti kemampuan-kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati angka 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Pengukuran ini 

menjelaskan goodness of fit dari model dimana semakin mendekati angka 1 

maka model semakin goodness of fit sebaliknya semakin mendekati 0 maka 

model semakin tidak goodness of fit  (Ghozali, 2001). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 4.1.1 Company Profile 

Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung terletak di Penggilingan – 

Cakung, Jakarta Timur. Daerah ini meliputi areal seluas +44 ha dan berada dibawah 

pengelolaan Badan Pengelola Lingkungan Industri dan Pemukiman (BPLIP) 

Pulogadung yang saat ini telah berganti nama menjadi Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) sejak pertengahan tahun 2009. Pengembangan PIK Pulogadung 

pada awalnya diarahkan untuk menjadi suatu lingkungan serba lengkap yang 

mendukung kegiatan industri, niaga dan pemukiman bagi para pengusaha industri 

kecil.  

Sesuai dengan perkembangan kompetisi bisnis global, BLUD memiliki 

masterplan pengembangan PIK Pulogadung yaitu dari sebuah kawasan industri dan 

pemukiman menjadi sebuah kawasan yang terpadu yang di dalamnya terdapat areal 

wisata belanja dan industri. Pengembangan tersebut menjadikan PIK Pulogadung 

tidak hanya sebagai satu-satunya kawasan industri dan pemukinan bagi UKM tetapi 

juga sebagai kawasan industri, pemukiman dan wisata belanja pertama, unik dan 

satu-satunya di Indonesia. Hal tersebut ditempuh dengan mengajak kerjasama 

investor swasta yang peduli terhadap kemashalatan UKM PIK Pulogadung. 

Saat ini, sarana industri dan pemukiman di areal PIK Pulogadung terdiri dari: 

- Sarana kerja dan hunian 852 unit 
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- Barak kerja 124 unit 

- Gudang 375 m2 

- Ruang pamer 70 unit 

- Pondok boro 114 kamar 

Sedangkan untuk lebih meningkatkan pertumbuhan industri dan ekonomi 

pada tingkat kewilayahan, bagi pengusaha UKM di PIK Pulogadung dan sekitarnya, 

disediakan fasilitas pusat perbelanjaan dengan daya tampung 500 kios/toko. 

Ide dasar pembangunan pusat perbelanjaan tersebut berangkat dari 

pemenuhan kebutuhan sarana pemasaran yang respresentatif dan bersifat massal, 

lebih jauh lagi, diharapkan sebagai pusat ekonomi-industri menengah di wilayah 

Jakarta Timur. 

Di dalam rencana pengembangan areal sebesar 15 ha, PIK Pulogadung akan 

dilengkapi dengan : 

- Factory outlet 

- Pusat bisnis dan rekreasi 

- Pusat pelatihan 

- Promosi dan pengembangan kebudayaan 

- Kerajianan tangan dan ritel 

Rencana pengembangan tersebut akan bernuansakan kebudayaan Betawi 

yang akan menjadi unique factor dari PIK Pulogadung dengan tujuan untuk lebih 

mempunyai nilai tersendiri dan kekhususan spesifikasi sebagai salah satu landmark 

di provinsi DKI Jakarta. Unique factor tersebut merupakan salah satu faktor penting 
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dalam keberhasilan pengembangan bisnis pemanfaatan kampanye promosi dan turis 

asing. 

Faktor penting lainnya yang turut memegang peranan adalah sarana akses 

jalan dan transportasi, faktor ini sangat berpengaruh dalam peningkatan roda 

ekonomi. Dalam hal ini BLUD Pulogadung bekerjasama dengan instansi terkait 

untuk melakukan pengembangan akses jalan, yaitu dimulai dari pelebaran jalur 

utama jalan Raya Penggilingan dan pembangunan akses baru dari kantor Walikota 

Jakarta Timur menuju rute EE. 

Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penting untuk menunjang 

kegiatan produksi sampai distribusi. Oleh sebab itu telah disiapkan sarana kerja dan 

hunian, ruang pamer, pemasaran, tempat pelatihan, KOPIK, toko bahan baku kulit 

dan asesoris, kantor pos, bank DKI serta wartel. Sebagai suatu sarana pemukiman 

juga dilengkapi berbagai fasilitas sosial dan umum seperti sarana pendidikan, sarana 

ibadah, sarana olah raga, sarana kesehatan, pos pemadam kebakaran dan kantor 

kelurahanan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kemasyarakatan para 

penghuni. Sedangkan bagi para buruh kerja, disediakan Pondok Boro yang 

merupakan pilihan tempat tinggal terjangkau yang berada di dalam areal PIK 

Pulogadung yang dapat diperoleh dengan sistem sewa. 

Sarana kerja dan hunian serta barak kerja di PIK Pulogadung adalah 

sebanyak 852 unit dan 124 unit memfasilitasi 465 UKM dari 5 sentra produksi. 

Komposisi sentra-sentra produksi UKM di PIK Pulogadung adalah sebagai berikut : 

- Sentra garmen sebanyak 273 UKM 

- Sentra kulit sebanyak 72 UKM  
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- Sentra logam sebanyak 96 UKM 

- Sentra furniture sebanyak 8 UKM 

- Sentra aneka produk sebanyak 46 UKM 

Pengembangan sektor industri kecil dan pemasaran produk industri kecil di 

PIK telah berlangsung secara positif dan terarah melalui pembinaan berbagai aspek 

yang dibutuhkan oleh pengusaha kecil, seperti teknik produksi, desain, pengawasan 

mutu, pemasaran, manajemen dan lainnya yang dapat meningkatkan keterampilan 

usaha dan manajemen pengusaha UKM. 

Berbagai produk industri kecil telah mampu memenuhi pasar lokal bahkan 

beberapa telah menembus pasar ekspor. Jenis produk yang dihasilkan dimasukkan ke 

dalam kategori produk yaitu antara lain garmen (pakaian jadi), komoditi kulit (tas, 

sepatu, bola, dsb ), logam (kompor, onderdil, komponene, dsb ), produk furniture 

dan produk aneka komoditi lainnya. 

Beberapa dari UKM tersebut sudah mampu untuk memberikan standar 

produk yang sesuai dengan industri internasional dan memasarkan produknya ke 

pasar mancanegara. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta keunggulan manajemen 

aspek kewilayahan, kelembagaan dan penciptaan produk unggulan. 

Penciptaan produk unggulan dilakukan dengan mengadakan kerjasama 

intelektual dengan institusi-institusi maupun organisasi terkait yaitu dari institusi 

pemerintahan, pendidikan, perbankan dan organisasi-organisasi penunjang lainnya. 

Sedangkan untuk pengembangan kelembagaan diterapkan konsep POPIS 

(physical, Organization, Power, Intelectual dan Social Culture ) dengan menekankan 

pada: 
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- Pusat kebudayaan 

- Pusat turis, industri dan kebudayaan 

- Pusat teknologi 

Sebagai pusat pengembangan industri kecil, keberadaan PIK Pulogadung 

telah menciptakan lapangan kerja yang luas sekaligus menghasilkan sumber daya 

manusia yang terampil dan berdaya guna. Para pengusaha serta sekitar 6000 tenaga 

kerja di PIK Pulogadung diberikan berbagai kegiatan peningkatan kemampuan 

program pembinaan, pelatihan dan konseling yang diadakan secara rutin oleh Pusat 

Pelatihan dan Fasilitas Bersama yang berada di lingkungan PIK Pulogadung. 

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah, keunikan PIK Pulogadung 

yang mengkonsentrasikan berbagai sentra industri berserta bengkel produksinya 

dalam satu lokasi merupakan potensi yang dapat dikembangkan yaitu selain sebagai 

pusat pembinaan industri kecil, kawasan PIK Pulogadung juga dapat dikelola 

menjadi daya tarik wisatawan  dalam maupun luar negeri juga para pemasok dan 

produsen. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bagi Pemda DKI pada umumnya 

dan pengusaha serta pengelola pada khususnya. 

 4.1.2 Visi dan Misi 

  4.1.2.1 Visi  

Menjadikan pusat kawasan pengembangan terpadu industri usaha 

kecil menengah yang modern, perdagangan dan pemukiman yang 

berorientasi lingkungan. 

  4.1.2.2 Misi 

  - Memberdayakan industri UKM dan perdagangan  
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- Mengoptimasikan aset dan pemukiman serta lingkungan kawasan 

- Meningkatkan perekonomian masyarakat kecil menengah dan tenaga 

kerja 

4.1.3 Tujuan  

Tujuan dari pembuatan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulogadung 

adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya pusat industri usaha kecil menengah modern 

2. Terlaksananya pusat perdangangan dan pemukiman 

3. Terwujudnya kawasan terpadu yang berwawasan lingkungan 

4. Terpenuhinya dan berkembangnya para pengusaha kecil menengah modern 

5. Meningkatkan perekonomian masyarakat kecil menengah dan tenaga kerja 

4.2 Hasil Penelitian 

 4.2.1 Deskripsi data  

Deskripsi data dari penelitian ini dapat diketahui dengan menggunakan 

statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu 

data melalui pendekatan statistik. Adapun deskripsi data dari penelitian ini sebagai 

berikut : 

4.2.1.1 Karakteristik Responden 

Didalam penelitian ini yang menjadi responden adalah manajer dan 

pemilik UMKM didalam kawasan perkampungan industri kecil. 

a) Karakteristik responden berdasarkan jumlah karyawan 

Karakteristik responden berdasarkan jumlah karyawannya dapat dilihat 

dalam tabel 4.1 sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan 

jml_karyawan

67 77.9 77.9 77.9

12 14.0 14.0 91.9

6 7.0 7.0 98.8

1 1.2 1.2 100.0

86 100.0 100.0

1-20 orang

21-50 orang

51-100 orang

>100 orang

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 

Berdasarkan pada tabel 4.1 tersebut jumlah tenaga kerja yang terbesar 

prosentasenya adalah 1 – 20 orang. Berdasarkan data tersebut menyatakan 

bahwa UMKM yang terdapat didalam perkampungan industri kecil tidak 

memiliki banyak tenaga kerja dikarenakan industri yang berada dikawasan 

tersebut adalah industri kecil. 

b) Karakteristik responden berdasarkan omset perusahaan 

Karakteristik responden berdasarkan omset perusahaan pertahun dapat 

dilihat dalam tabel 4.2 sebagai berikut:  

 Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Omset Perusahaan 

omset

70 81.4 81.4 81.4

12 14.0 14.0 95.3

4 4.7 4.7 100.0

86 100.0 100.0

<100 juta

101-500 juta

501-1 m

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

   Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 
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Pada tabel 4.2 dapat diketahui bahwa prosentase omset perusahaan 

UMKM terbesar adalah ≤ 100 juta per tahun. Berdasarkan jumlah tersebut 

menyatakan bahwa terdapat banyak UMKM yang memiliki omset pertahun 

≤ Rp 100 juta ini dikarenakan produksi barang yang dilakukan masih dalam 

skala kecil dan menengah.  

     c)  Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam 

tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

jenis_kelamin

66 76.7 76.7 76.7

20 23.3 23.3 100.0

86 100.0 100.0

pria

wanita

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

       Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang berjenis 

kelamin pria lebih banyak daripada wanita yaitu sebanyak 66 orang dengan 

prosentase sebesar 76,7%. Berdasarkan prosentase tersebut dapat diketahui 

bahwa responden berjenis kelamin pria lebih banyak dari pada wanita, hal 

ini dikarenakan pada UMKM di perkampungan industri kecil didominasi 

oleh pria dikarenakan pria memiliki sifat high speed, strength, dan 

aggressive dari pada wanita.  
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d) Karakteristik responden berdasarkan tingkat usia 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat usia dapat dilihat dalam 

tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia 

usia_res

8 9.3 9.3 9.3

56 65.1 65.1 74.4

22 25.6 25.6 100.0

86 100.0 100.0

31-40 thn

41-50 thn

>50 thn

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

             Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS  

Pada tabel 4.4 menunjukan bahwa jumlah responden yang berusia 

antara 41 – 50 tahun adalah sebanyak 56 orang dengan prosentase sebesar 

65,1%. Berdasarkan prosentase tersebut dapat diketahui bahwa banyak 

pengusaha masih dalam tingkat umur produktif. 

e) Karakteristik responden berdasarkan tingkat jabatan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat jabatan yang dipegang 

dapat dilihat dalam tabel 4.5 sebagai berikut: 

 Tabel 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan 

jabatan

6 7.0 7.0 7.0

78 90.7 90.7 97.7

2 2.3 2.3 100.0

86 100.0 100.0

mnjr op

pemilik

pemilik/manajer op

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

  Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 
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Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang memiliki 

jabatan sebagai pemilik sebanyak 78 orang dengan prosentase 90,7%. 

Berdasarkan prosentase tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat jabatan 

sebagai pemilik lebih didominasi dikarenakan bahwa UMKM di 

Perkampungan Industri Kecil banyak yang tidak memiliki manajer atau 

banyak yang dikelola sendiri oleh pengusaha. 

f) Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan   

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat 

dalam tabel 4.6 sebagai berikut:  

Tabel 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

pendidikan

24 27.9 27.9 27.9

6 7.0 7.0 34.9

56 65.1 65.1 100.0

86 100.0 100.0

sma

akademi/univ

lainnya

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

           Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 

Pada tabel 4.6 menunjukan bahwa jumlah responden yang memiliki 

tingkat pendidikan lainnya adalah sebanyak 56 orang dengan prosentase 

sebesar 65.1%. Berdasarkan prosentase tersebut bahwa responden dengan 

tingkat pendidikan SMP atau lainnya lebih mendominasi  karena banyak dari 

pengusaha UMKM berasal dari kalangan menengah kebawah yang banyak 

tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA maupun ke 

akademi/universitas. 
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4.2.2 Teknik Pengolahan Data 

 4.2.2.1 Uji Validitas 

Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah sebagai berikut : 

  Jika P - Value < α (0,05) ( Construct dikatakan valid) 

  Jika P - Value > α (0,05) ( Construct dikatakan tidak valid) 

Berikut ini adalah tabel hasil Uji Validitas dengan Pearson Correlation : 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Validitas dengan Pearson Correlation 

No Variabel Koefisien Korelasi p-value Keputusan 

1 Berbagi Informasi       

  BI_1 0.916 0.000 Valid 

 BI_2 0.921 0.000 Valid 

 BI_3 0.841 0.000 Valid 

 BI_4 0.861 0.000 Valid 

 BI_5 0.940 0.000 Valid 

2 Keterlibatan pelanggan       

 KP_1 0.911 0.000 Valid 

 KP_2 0.918 0.000 Valid 

 KP_3 0.915 0.000 Valid 

 KP_4 0.905 0.000 Valid 

 KP_5 0.935 0.000 Valid 
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Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 

Pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa item-item dari variabel di atas 

menunjukan nilai p-value lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan 

No Variabel Koefisien Korelasi p-value Keputusan 

3 Kemitraan Jangka Panjang       

 KJP_1 0.925 0.000 Valid 

  KJP_2 0.916 0.000 Valid 

  KJP_3 0.907 0.000 Valid 

  KJP_4 0.919 0.000 Valid 

  KJP_5 0.912 0.000 Valid 

  KJP_6 0.933 0.000 Valid 

4 Pemecahan masalah bersama       

  PMB_1 0.917 0.000 Valid 

  PMB_2 0.972 0.000 Valid 

  PMB_3 0.936 0.000 Valid 

5 Inovasi Produk       

  IP1 0.889 0.000 Valid 

  IP2 0.902 0.000 Valid 

  IP3 0.876 0.000 Valid 

  IP4 0.932 0.000 Valid 

  IP5 0.911 0.000 Valid 
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bahwa pernyataan-pernyataan di atas dapat dinyatakan valid sehingga dalam 

hal ini penelitian ini dapat dilanjutkan. 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas 

Dasar pengambilan keputusan adalah jika :  

Alpha Cronbach > 0,6 ( Construct reliabel) 

Alpha Cronbach < 0.6 ( Construct tidak reliabel) 

Berikut ini adalah tabel Hasil Pengujian Reliabilitas : 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

       Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 

Pada tabel 4.8 dapat diketahui hasil pengujian reliabilitas dengan 

menggunakan Coefficient Cronbach Alpha untuk masing-masing konstruk 

dalam penelitian yaitu berbagi informasi (BI) menghasilkan nilai alpha 

Konstruk Item Cronbach’s 

Coefficient Alpha 

Keputusan 

Berbagi Informasi (BI) 5 0,939 Reliabel 

Keterlibatan Pelanggan (KP) 5 0,950 Reliabel 

Kemitraan Jangka Panjang (KJP) 6 0,963 Reliabel 

Pemecahan Masalah Bersama (PMB) 3 0,936 Reliabel 

Inovasi Produk (IP) 5 0,939 Reliabel 
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sebesar 0,939, keterlibatan pelanggan (KP) menghasilkan nilai alpha sebesar 

0,950, kemitraan jangka panjang (KJP) menghasilkan nilai alpha sebesar 

0,963, pemecahan masalah bersama (PMB) menghasilkan nilai alpha sebesar 

0,936, dan inovasi produk (IP)  menghasilkan nilai alpha sebesar 0,939.  

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas di atas maka diketahui bahwa 

semua konstruk memiliki nilai Coefficient Cronbach Alpha diatas 0,6 maka 

dapat disimpulkan bahwa jawaban responden terhadap pernyataan-

pernyataan yang digunakan untuk mengukur konstruk dalam penelitian 

adalah konsisten dan konstruk dalam penelitian dapat dipercaya (reliable). 

4.2.3 Metode Pengambilan Data 

4.2.3.1 Uji Variabel Asumsi Klasik 

4.2.3.1.1 Uji Normalitas 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Skewness Kurtosis 

Descriptive Statistics

86 -.72834 .89780.0000000.37424411 -.012 .260 -.724 .514

86

Unstandardized Residual

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N MinimumMaximum Mean Std.
Deviation

Skewness Kurtosis

 

        Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 

Dapat di lihat bahwa pada tabel 4.9 menunjukan bahwa rasio 

skewness = -0.012/0.260 = -0.046; sedang rasio kurtosis = -

0.724/0.514 = -1.408. karena rasio skewness dan rasio kurtosis berada 
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di antara -2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa distribusi data 

adalah normal. 

4.2.3.1.2  Uji Multikolinieritas 

    Berikut ini adalah tabel hasil analisis multikolinieritas : 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients a

.664 1.506

.443 2.258

.322 3.104

.493 2.026

Berbagi informasi

Keterlibatan pelanggan

Kemitraan jangka
panjang

Pemecahan masalah
bersama

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Inovasi Produka. 

 

Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 

Pada bagian Coefficient, Berbagi informasi terlihat angka 

tolerance sebesar 0,664 dan VIF sebesar 1,506. Hal ini berarti 

persamaan tidak terdapat masalah multikolinieritas dikarenakan 

tolerance lebih besar dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. 

Keterlibatan pelanggan terlihat angka tolerance sebesar 0,443 

dan VIF sebesar 2,258. Hal ini berarti persamaan tidak terdapat 

masalah multikolinieritas dikarenakan tolerance lebih besar dari 0,10 

dan VIF kurang dari 10. 

Kemitraan jangka panjang terlihat angka tolerance sebesar 

0,322 dan VIF sebesar 3,104. Hal ini berarti persamaan tidak terdapat 
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masalah multikolinieritas dikarenakan tolerance lebih besar dari 0,10 

dan VIF kurang dari 10. 

Pemecahan masalah bersama terlihat angka tolerance sebesar 

0,493 dan VIF sebesar 2,026. Hal ini berarti persamaan tidak terdapat 

masalah multikolinieritas dikarenakan tolerance lebih besar dari 0,10 

dan VIF kurang dari 10.  

4.2.3.1.3 Uji Autokorelasi 

   Hasil uji autokorelasi untuk manajemen hubungan 

pelanggan (CRM) dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary b

1.951a
Model
1

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Pemecahan masalah
bersama, Berbagi informasi, Keterlibatan
pelanggan, Kemitraan jangka panjang

a. 

Dependent Variable: Inovasi Produkb. 

 

 

Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 

Pada bagian model summary, terlihat angka DW sebesar + 1.951. 

Hal ini berarti Customer Relationship Management (CRM) tidak 
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terdapat masalah autokorelasi. Dengan demikian, hasil uji autokorelasi 

tersebut dianggap valid dan dapat digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan pengujian hipotesis.  

4.2.3.1.4 Uji Heteroskedastisitas 

   Hasil uji heterokedastisitas untuk manajemen hubungan 

pelanggan dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut:  

Tabel 4.12 

Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Model Summary

.316a .100 -.006 .15606

Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), x1_x2_x3_X4, Berbagi2,
pemecahan2, Kemitraan jangka panjang, Keterlibatan
pelanggan, Pemecahan masalah bersama,
keterlibatan2, kemitraan2, Berbagi informasi

a. 

 
Tabel 4.13 

Hasil Uji Heterokedastisits 

Coefficientsa

.249 .960 .259 .796

.343 .379 1.588 .907 .367

-.379 .260 -1.965 -1.455 .150

.014 .333 .070 .041 .967

-.055 .230 -.275 -.239 .812

-.040 .048 -1.480 -.823 .413

.040 .037 1.613 1.075 .286

-.002 .043 -.078 -.045 .964

.006 .031 .250 .207 .837

.000 .001 .383 .395 .694

(Constant)

Berbagi informasi

Keterlibatan pelanggan

Kemitraan jangka
panjang

Pemecahan masalah
bersama

Berbagi2

keterlibatan2

kemitraan2

pemecahan2

x1_x2_x3_X4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: RES_Qa. 

 
 
 

         Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS  
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Uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji White. Menurut 

White, uji ini dapat dilakukan dengan meregresi residual kuadrat 

(U2t) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian 

variabel bebas (Ghozali, 2001)  

   U2t = b0 + bi X1 + b2 X2 + b3 X1² + b4 X2² + b5 X1 X2 

Dari hasil Uji White tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari 

hasil Uji White tersebut dapat diketahui bahwa nilai dari hasil 

perkalian n dengan R² adalah sebesar 8.6 maka c2 hitung < c2 tabel 

yaitu 8.6 < 16.919. Sedangkan nilai c2 tabel dapat diketahui dengan 

melihat tabel Chi Square dengan a = 5% dan tingkat derajat 

kebebasan (df) yakni sama dengan jumlah regresi (kecuali constan) = 

9 (Gujarati, 2009), maka di dapat hasil Chi Square tabel adalah 

sebesar 16.919. Karena nilai c2 hitung < c2 tabel yaitu 8.6 < 16.919, 

maka Ho diterima artinya tidak ditemukan adanya heterokedastisitas 

pada model regresi.  
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4.2.3.2  Uji Hipotesis 

   4.2.3.2.1 Uji t 

Uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini : 

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Regresi 

Coefficientsa

-.267 .279 -.957 .342

.141 .071 .126 1.986 .050

.368 .077 .370 4.755 .000

.340 .093 .333 3.653 .000

.214 .076 .207 2.809 .006

(Constant)

Berbagi informasi

Keterlibatan pelanggan

Kemitraan jangka
panjang

Pemecahan masalah
bersama

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Inovasi Produka. 

 

          Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS  

Pada tabel 4.14 diatas dapat terbentuk hasil regresi sebagai berikut : 

   Inov = -0.267 + 0.141 Inf + 0.368 Plg + 0.340 Mtr + 0.214 Prb 

Keterangan : 

Inov  : Inovasi Produk 

Inf  : Berbagi Informasi 

Plg : Keterlibatan Pelanggan 

Mtr : Kemitraan Jangka Panjang 

Prb : Pemecahan Masalah Bersam 

• Konstanta sebesar – 0.267 ; artinya jika variabel berbagi 

informasi, keterlibatan pelanggan, kemitraan jangka panjang, dan 

pemecahan masalah bersama nilainya adalah tetap (tidak 
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berubah), maka inovasi produk dari UMKM akan mengalami 

penurunan sebesar 0,267.   

• Koefisien regresi variabel berbagi informasi sebesar 0.141 ; 

artinya jika variabel keterlibatan pelanggan, kemitraan jangka 

panjang, dan pemecahan masalah bersama nilainya adalah tetap 

(tidak berubah), sedangkan variabel berbagi informasi 

mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka inovasi produk 

dari UMKM akan meningkat sebesar 0,141. 

• Koefisien regresi variabel keterlibatan pelanggan sebesar 0.368 ; 

artinya jika variabel berbagi informasi, kemitraan jangka 

panjang, dan pemecahan masalah bersama nilainya adalah tetap 

(tidak berubah), sedangkan variabel keterlibatan pelanggan 

mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka inovasi produk 

dari UMKM akan meningkat sebesar 0,368. 

• Koefisien regresi variabel kemitraan jangka panjang sebesar 

0,340 ; artinya jika variabel berbagi informasi, keterlibatan 

pelanggan dan pemecahan masalah bersama nilainya tetap (tidak 

berubah), sedangkan variabel kemitraan jangka panjang 

mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka inovasi produk 

dari UMKM akan meningkat sebesar 0,340. 

• Koefisien regresi variabel pemecahan masalah bersama sebesar 

0,214; artinya jika variabel berbagi informasi, keterlibatan 
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pelanggan dan kemitraan jangka panjang nilainya tetap ( tidak 

berubah ), sedangkan variabel pemecahan masalah bersama 

mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka inovasi produk 

dari UMKM akan meningkat sebesar 0,214.  

Hipotesa 1# 

Hipotesis pertama menguji pengaruh antara Berbagi Informasi 

terhadap Inovasi Produk. Berikut ini adalah penyusunan hipotesisnya : 

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh  yang singnifikan dan positif antara 

berbagi informasi terhadap penerapan inovasi produk. 

Ha1 : Terdapat pengaruh  yang singnifikan dan positif antara berbagi 

informasi terhadap inovasi produk. 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada tabel 4.14 maka dapat 

diketahui bahwa hasil t hitung < t tabel yaitu 1.986 < 1.990, dimana nilai t 

tabel dapat diketahui dengan melihat tabel t dengan a = 5% : 2 = 2.5% (uji 2 

sisi) dengan tingkat derajat kebebasan (df) n-k-1 yakni 86-4-1 = 81. Selain itu 

dapat dilihat pula dari signifikansi sebesar 0.05 dimana nilai 0.05 > 0.05, 

maka Ho1 diterima dan Ha1 ditolak. Dengan demikian hipotesa Ho1 dapat 

digunakan sebagai faktor penduga yang signifikan, berarti variabel berbagi 

informasi tidak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap inovasi 

produk.  
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Hal ini disebabkan menurut UMKM yang berada di dalam lingkungan 

perkampungan industri kecil tidak merasa perlu untuk berbagi informasi 

tentang inovasi produknya seperti informasi produk dan layanan, informasi 

tentang pasar, dan informasi lainnya. Dikarenakan menurut UMKM sebagian 

dari hal itu adalah rahasia perusahaan, sehingga tidak mempengaruhi inovasi 

produk yang akan dihasilkan oleh UMKM. 

Contoh dari pengaruh berbagi informasi kepada inovasi produk yaitu 

UMKM memberikan informasi tentang spesifikasi produk kepada pelanggan. 

Hal ini dikarenakan pembeli dari UMKM tidak selalu merupakan end user 

akan tetapi juga meliputi pedagang besar. Oleh sebab itu ada kekhawatiran 

dari pihak UMKM bahwasanya produk akan ditiru jika UMKM dengan 

mudah memberitahukan spesifikasi dari produk. 

Hipotesa 2# 

Hipotesis kedua menguji pengaruh antara Keterlibatan Pelanggan 

terhadap Inovasi Produk. Berikut ini adalah penyusunan hipotesisnya : 

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara 

keterlibatan pelanggan terhadap inovasi produk 

Ha2: Terdapat pengaruh  yang signifikan dan positif antara keterlibatan 

pelanggan  terhadap inovasi produk 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada tabel 4.14 maka dapat 

diketahui bahwa hasil t hitung > t tabel yaitu 4.755 > 1.990, dimana nilai t 

tabel dapat diketahui dengan melihat tabel t dengan a = 5% : 2 = 2.5% (uji 2 

sisi) dengan tingkat derajat kebebasan (df) n-k-1 yakni 86-4-1 = 81. Selain itu 
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dapat dilihat pula dari tingkat signifikansi sebesar 0.00 dimana nilai 0.00 < 

0.05, maka Ho2 ditolak dan Ha2 diterima. Dengan demikian hipotesa ini dapat 

digunakan sebagai faktor penduga yang signifikan, berarti variabel 

keterlibatan pelanggan berpengaruh secara signifikan dan positif dengan 

inovasi produk. 

Dengan adanya keterlibatan pelanggan UMKM dalam memberi 

masukan pengembangan produk UMKM, peninjauan operasi jalannya 

produksi produk UMKM, dan terlibat dalam memodifikasi produk UMKM, 

maka dapat memberikan pengaruh kepada UMKM dalam berinovasi pada 

produknya berdasarkan saran dan masukan dari pelanggannya. 

Contoh dari pengaruh keterlibatan pelanggan terhadap inovasi produk 

adalah pelanggan UMKM memberikan masukan terhadap UMKM tentang 

model-model pakaian apa saja yang sekarang digemari oleh pasar, hal ini 

memberikan pengaruh terhadap UMKM dalam mendesain ulang produk yang 

sudah ada atau membuat model atau jenis pakaian baru. 

Hipotesa 3# 

Hipotesis ketiga menguji pengaruh antara Kemitraan Jangka Panjang 

terhadap Inovasi Produk. Berikut ini adalah penyusunan hipotesisnya : 

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kemitraan 

jangka panjang terhadap inovasi produk 

Ha3 : Terdapat pengaruh  yang signifikan dan positif antara kemitraan 

jangka panjang terhadap inovasi produk 
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Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada tabel 4.14 maka dapat 

diketahui bahwa hasil t hitung > t tabel yaitu 3.653 > 1.990, dimana nilai t 

tabel dapat diketahui dengan melihat tabel t dengan a = 5% : 2 = 2.5% (uji 2 

sisi) dengan tingkat derajat kebebasan (df) n-k-1 yakni 86-4-1 = 81. Selain itu 

dapat dilihat pula dari tingkat signifikansi sebesar 0.00 dimana nilai 0.00 < 

0.05, maka Ho3 ditolak dan Ha3 diterima. Dengan demikian hipotesa Ha3 dapat 

digunakan sebagai faktor penduga yang signifikan, berarti variabel kemitraan 

jangka panjang berpengaruh secara signifikan dan positif dengan inovasi 

produk.  

Hal ini disebabkan pengusaha UMKM telah banyak yang mengerti 

bagaimana pembangunan hubungan jangka panjang dengan pelanggan agar 

dapat saling membantu dalam hal saran dan masukan tentang pengembangan 

dan inovasi produk dan layanan UMKM. 

Contoh dari pengaruh kemitraan jangka panjang terhadap inovasi 

produk adalah UMKM selalu menjaga hubungan dengan pelanggannya, 

dalam hal memberikan pelayanan dan produk yang dihasilkan oleh UMKM 

terhadap pelanggannya agar tetap terjaga dengan baik, dengan harapan 

UMKM akan selalu mendapatkan saran dan masukan dari pelanggan dalam 

hal-hal apa saja yang menjadi kelemahan dan kekuatan produk dan layanan 

UMKM untuk selalu dapat berinovasi. 

Hipotesa 4# 

Hipotesis keempat menguji pengaruh antara Pemecahan Masalah 

Bersama terhadap Inovasi Produk.  
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Berikut ini adalah penyusunan hipotesisnya: 

Ho4 : Tidak terdapat pengaruh  yang signifikan dan positif antara 

pemecahan masalah bersama terhadap inovasi produk 

Ha4: Terdapat pengaruh  yang signifikan dan positif antara pemecahan 

masalah bersama  terhadap inovasi produk 

Berdasarkan hasil dari pengolahan data pada tabel 4.14 maka dapat 

diketahui bahwa hasil t hitung > t tabel yaitu 2.809 > 1.990, dimana nilai t 

tabel dapat diketahui dengan melihat tabel t dengan a = 5% : 2 = 2.5% (uji 2 

sisi) dengan tingkat derajat kebebasan (df) n-k-1 yakni 86-4-1 = 81. Selain itu 

dapat dilihat pula dari tingkat signifikansi sebesar 0.006 dimana nilai 0.006 < 

0.05, maka Ho4 ditolak dan Ha4 diterima. Dengan demikian hipotesa ini dapat 

digunakan sebagai faktor penduga yang signifikan, berarti variabel 

pemecahan masalah bersama berpengaruh secara signifikan dan positif 

dengan inovasi produk. 

Dengan adanya kesulitan yang dihadapi oleh UMKM maka pelanggan 

yang sudah loyal terhadap UMKM berusaha membantu mengatasi kesulitan 

UMKM dalam hal dana, masukan tentang keterlambatan pengiriman, dan 

manajemen agar UMKM selalu dapat menciptakan produk-produk yang 

inovatif.  

Contoh dari pengaruh pemecahan masalah bersama terhadap inovasi 

produk adalah pelanggan dan UMKM  sama-sama mencari solusi atau jalan 

keluar ketika terjadi gangguan dalam proses produksi atau distribusi produk 

akibat stock bahan baku dari pemasok sedang kosong atau langka.  
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4.2.3.2.2 Uji F 

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh secara keseluruhan atau 

bersama-sama antar variabel dependen dengan variabel independen dengan 

melihat F hitung dan p value-nya atau nilai probabilitanya untuk menerima 

dan menolak hipotesis Ho1, Ho2, Ho3, Ho4 yang diajukan. 

Hasil pengujian untuk uji F dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Hasil Uji F 

ANOVA b

42.961 4 10.740 73.075 .000a

11.905 81 .147

54.866 85

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pemecahan masalah bersama, Berbagi informasi,
Keterlibatan pelanggan, Kemitraan jangka panjang

a. 

Dependent Variable: Inovasi Produkb. 

 

 Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 

Dari hasil uji ANOVA atau F test, didapat F hitung untuk manajemen 

hubungan pelanggan dengan inovasi produk adalah 73,075. Sedangkan 

berdasarkan tabel F diketahui F tabel sebesar 2,484 dengan df 1 = 4 (5-1) dan df 

2 = 81 (86-4-1) Karena F hitung > F tabel yaitu 73,075 > 2,848 dan 

probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha (0,05), maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 

(bersama-sama) dari variabel independen manajemen hubungan pelanggan 

(berbagi informasi, keterlibatan pelanggan, kemitraan jangka panjang, dan 

pemecahan masalah bersama) terhadap inovasi produk. 
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 Usaha mikro kecil dan menengah di Perkampungan Industri Kecil 

Pulogadung dapat menerapkan manajemen hubungan pelanggan 

diperusahaannya agar dapat memenuhi harapan pelanggan guna memperoleh 

loyalitas pelanggan dan juga berharap agar pelanggan memberikan nilai lebih 

terhadap UMKM. Penerapan manajemen hubungan pelanggan yang diukur 

dari saling berbagi informasi dengan pelangggan, keterlibatan pelanggan 

kepada UMKM dalam proses pengembangan produk baru, menjalin 

kemitraan jangka panjang dengan pelanggan, dan pemecahan masalah 

bersama antara pelanggan dan UMKM dapat mempengaruhi UMKM dalam 

hal inovasi produk yang dilihat dari peluncuran produk baru, perluasan 

produk dan pengembangan produk UMKM.  

 Saling berbagi informasi dengan pelanggan akan meningkatkan 

kepercayaan pelanggan terhadap UMKM yang akan menimbulkan dampak 

positif terhadap proses inovasi UMKM, dalam hal peluncuran produk baru, 

perluasan lini produk, pengembangan produk baru, perluasan pasar, dan 

pemenuhan permintaan pasar.  

 Keterlibatan pelanggan terhadap UMKM juga memberikan pengaruh 

terhadap proses inovasi produk UMKM, dengan adanya keterlibatan 

pelanggan dalam memberi masukan pengembangan produk UMKM, 

peninjauan operasi jalannya produksi produk UMKM, dan terlibat dalam 

memodifikasi produk UMKM, maka dapat memberikan pengaruh kepada 

UMKM dalam berinovasi pada produknya berdasarkan saran dan masukan 

dari pelanggan.  
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 Menjalin kemitraan jangka panjang memberi pengaruh terhadap 

proses inovasi UMKM,  berkomitmen kepada pelanggan untuk meningkatkan 

pelayanan berdasarkan saran pelanggan begitu juga pelanggan siap 

memberikan masukan dan saran terhadap UMKM, dan menjaga komunikasi 

dua arah antara UMKM dan pelanggan dapat memberikan pengaruh positif 

kepada proses inovasi UMKM dalam hal peluncuran produk baru, perluasan 

lini produk, pengembangan produk baru, perluasan pasar, dan pemenuhan 

permintaan pasar.  

 Pemecahan masalah bersama juga memberikan pengaruh yang positif 

terhadap inovasi produk UMKM, Dengan adanya kesulitan yang dihadapi 

oleh UMKM maka pelanggan yang sudah loyal terhadap UMKM berusaha 

membantu mengatasi kesulitan UMKM dalam hal dana, masukan tentang 

keterlambatan pengiriman, dan manajemen agar selalu UMKM dapat 

menciptakan produk-produk yang inovatif. 
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4.2.3.2.3 Koefisien Determinasi 

Hasil perhitungan R
2
 dapat dilihat pada tabel 4.16 model summary 

sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Model Summary 

Model Summary b

.885a .783 .772 .38337

Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Pemecahan masalah
bersama, Berbagi informasi, Keterlibatan pelanggan,
Kemitraan jangka panjang

a. 

Dependent Variable: Inovasi Produkb. 

 

     Sumber : data kuesioner diolah dengan SPSS 

Dari tabel 4.16 di atas, dapat dilihat bahwa koefisien (r) yaitu sebesar 

0.885. nilai tersebut menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara 

variabel berbagi informasi, keterlibatan pelanggan, kemitraan jangka 

panjang, pemecahan masalah bersama dengan inovasi produk dinyatakan 

memiliki hubungan yang sangat kuat.  

Berdasarkan hasil tabel untuk nilai R Square (koefisien determinasi) 

diperoleh angka sebesar 0.783 atau (78,3%), hal ini menunjukkan bahwa 

prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (berbagi informasi, 

keterlibatan pelanggan, kemitraan jangka panjang, pemecahan masalah 

bersama) terhadap variabel dependen (inovasi produk) sebesar 78,3%. Atau 

variasi variabel independen yang digunakan dalam model (berbagi informasi, 

keterlibatan pelanggan, kemitraan jangka panjang, pemecahan masalah 
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bersama) mampu menjelaskan sebesar 78,3% variasi variabel dependen 

(inovasi produk). Sedangkan sisanya sebesar 21,7% dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian 

ini. 

Sedangkan untuk standard of estimate (SEE) sebesar 0,38337 

menunjukan bahwa kondisinya kuat atau goodness of fit. Sebab semakin kecil 

nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi 

variabel dependen. 

 4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian maka manfaat yang dapat diambil sebagai 

implikasi bagi pihak manajemen operasional UMKM yang berada didalam 

Perkampungan Industri Kecil, dalam hal ini peneliti mencoba memberikan analisis 

tambahan sebagai acuan pihak manajemen operasional UMKM dalam meningkatkan 

keuntungan bagi perusahaannya. 

Pada analisa tambahan ini peneliti menggunakan average value dari tiap 

indikator penilaian pada tiap variabel yang terbukti signifikan atau terbukti memiliki 

pengaruh terhadap inovasi produk. Dalam penelitian ini, seluruh variabel independen 

yang digunakan yaitu keterlibatan pelanggan, kemitraan jangka panjang dan 

pemecahan masalah bersama terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap inovasi produk pada perusahaan UMKM di Perkampungan Industri Kecil, 

Pulogadung.  Tujuan penggunaan average value adalah untuk mengetahui rata-rata 

jawaban dari tiap indikator dan membandingkannya dengan nilai standar yang telah 
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di adjust sebesar 3. Adapun hasil dari analisis average value variabel nilai kinerja 

produk adalah : 

a. Average value variabel independen 

Tabel 4.17 

Average value keterlibatan pelanggan 

Variabel Indikator Average value 

Keterlibatan 

pelanggan 

Masukan perbaikan kualitas produk dan jasa layanan 3.93 

Proses operasi dalam perusahaan 4.03 

Perancangan produk perusahaan 4.05 

Proses evaluasi pasar 4.00 

Informasi sehubungan dengan proses teknologi 

dalam perusahaan 

3.80 

Average value keterlibatan pelanggan 3.96 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.17 dari variabel keterlibatan 

pelanggan, dapat dilihat secara garis besar bahwa penilaian responden dalam hal ini 

pemilik atau manajer operasi setuju dengan adanya keterlibatan pelanggan karena 

dari skala penilaian antara 1 – 5, pada variabel keterlibatan pelanggan rata-rata 

penilaian responden sebesar 3.96, hasil tersebut melebihi minimal standar penilaian 

sebesar 3. Namun dari kelima indikator terdapat dua indikator yang memiliki nilai 

dibawah average value.  
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Indikator yang pertama yaitu perbaikan kualitas produk dan jasa layanan 

yang memiliki nilai average value sebesar 3.93. Menurut hasil wawancara yang 

dilakukan dengan pemilik UMKM, hal ini disebabkan pelanggan tidak selalu 

memberikan masukannya karena biasanya produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

telah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Akan tetapi penelitian ini 

mencoba untuk menyarankan supaya pelanggan tetap dilibatkan dalam memberikan 

masukan yang membangun kepada perusahaan dan perusahaan juga secara aktif 

menanyakan hal apa yang dapat menjadi masukan perbaikan bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kualitas produk dan jasa layanan di masa yang akan datang. 

Indikator kedua yaitu informasi sehubungan dengan proses teknologi dalam 

perusahaan yang memiliki nilai average value sebesar 3.80. Menurut hasil 

wawancara yang dilakukan, hal ini dikarenakan pengetahuan dari UMKM terhadap 

perkembangan teknologi yang terbatas. Dalam hal ini pelanggan terlibat dalam 

memberikan informasi teknologi yang sedang berkembang saat ini. Sebagai contoh 

yaitu perkembangan akan teknologi internet dengan berkomunikasi melalui e-mail 

ataupun melakukan transfer data dari pelanggan kepada perusahaan dan sebaliknya. 

Hal yang dapat disarankan kepada pihak operasional perusahaan yaitu adalah 

perusahaan harus dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Hal ini 

sangat penting karena berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam 

menjalankan usahanya. 

Selanjutnya untuk indikator yang memiliki nilai diatas rata-rata average 

value keterlibatan pelanggan yaitu yang pertama adalah proses operasi dalam 

perusahaan yang memiliki nilai sebesar 4.03. Hal ini dikarenakan skala usaha dari 
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UMKM yang kecil dan menengah memungkinkan pelanggan yang sudah loyal untuk 

dapat terlibat secara langsung dalam pengamatan proses produksi yang dilakukan 

perusahaan. 

Indikator yang kedua yaitu perancangan produk usaha atau dalam hal ini 

pelanggan terlibat secara bersama-sama untuk memberikan masukan tentang 

memodifikasi produk perusahaan. Menurut hasil wawancara terhadap pengusaha 

UMKM, dengan adanya keterlibatan dari pelanggan diharapkan modifikasi produk 

yang dilakukan perusahaan dapat menjadi lebih maksimal karena pelanggan adalah 

orang yang membeli atau menggunakan produk perusahaan dan dengan mengetahui 

keinginan ataupun kebutuhan pelanggan memberikan peluang besar bagi perusahaan 

untuk lebih unggul dari pesaingnya karena hal tersebut dapat menciptakan kepuasan 

pelanggan. 

Indikator terakhir dalam keterlibatan pelanggan adalah proses evaluasi pasar 

yang memiliki nilai sebesar 4,00. Berdasarkan hasil wawancara terhadap UMKM 

menunjukan bahwa UMKM dan pelanggan selalu melakukan evaluasi terhadap 

produk yang telah dihasilkan agar dapat mengetahui apakah produk tersebut sukses 

diterima oleh masyarakat ataupun tidak. 

Selanjutnya peneliti akan menganalisis variabel independen kemitraan jangka 

panjang. Adapun penjelasan hasil average value dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.18 

Average value kemitraan jangka panjang 

Variabel Indikator Average value 

 

Kemitraan 

jangka 

panjang 

Komitmen merespon keluhan pelanggan 4.15 

Pengembangan hubungan jangka panjang 4.15 

Memberikan produk dan layanan yang sesuai  4.14 

Saran peningkatan kualitas produk dan layanan 

perusahaan 

4.15 

Meningkatkan pelayanan  4.21 

Komunikasi dua arah 4.14 

Average value kemitraan jangka panjang 4.15 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.18 dari variabel kemitraan jangka 

panjang, dapat dilihat secara garis besar bahwa penilaian responden dalam hal ini 

pemilik atau manajer operasi setuju dengan adanya kemitraan jangka panjang karena 

dari skala penilaian antara 1 – 5, pada variabel kemitraan jangka panjang rata-rata 

penilaian responden sebesar 4.15 , hasil tersebut melebihi minimal standar penilaian 

sebesar 3.  

Namun dari kelima indikator terdapat dua indikator yang memiliki nilai 

dibawah average value. Indikator pertama yaitu memberikan produk dan layanan 

yang sesuai yang memiliki nilai sebesar 4.14. Menurut hasil wawancara yang 

dilakukan terhadap pengusaha UMKM yang berada di kawasan Perkampungan 
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Industri Kecil (PIK) Pulogadung menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena 

produk dan layanan yang diberikan sudah sesuai dengan kemampuan dari UMKM, 

selain tentu saja adanya keterbatasan dalam hal modal sehingga tidak dapat 

sepenuhnya memenuhi semua keinginan pelanggan karena disesuaikan dengan 

kemampuan perusahaan UMKM itu sendiri. Dalam hal ini peneliti mencoba 

menyarankan agar UMKM dapat menyediakan produk dan jasa yang disesuaikan 

dengan kebutuhan pelanggan tanpa terkecuali karena dengan begitu pelanggan akan 

puas terhadap layanan dari perusahaan dan selanjutnya akan menciptakan loyalitas 

pelanggan dan mendorong pelanggan untuk membantu dalam pengembangan produk 

perusahaan. Modal yang menjadi keterbatasan dari UMKM dapat ditempuh dengan 

cara mengajukan kredit usaha mikro kecil dan menengah kepada bank yang 

menyediakan jasa layanan tersebut. Maka dengan adanya solusi tersebut diharapkan 

tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak menciptakan produk dan jasa yang 

dibutuhkan oleh pelanggan. 

Indikator yang kedua yaitu komunikasi dua arah yang memiliki nilai sebesar 

4.14. Menurut UMKM, perusahaan lebih mendengarkan keinginan dari pelanggan, 

sebab skala usaha perusahaan yang tergolong kecil dan menengah menuntut 

perusahaan untuk bisa memenuhi permintaan pelanggan. Hal ini sesuai dengan 

semboyan yang dikenal di masyarakat yaitu bahwa “pelanggan adalah raja”. Oleh 

sebab dalam hal ini pelanggan lebih mendominasi. Namun dalam penelitian ini 

peneliti mencoba menyarankan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, yaitu 

perusahaan harus dapat memberikan pendapatnya agar kedua belah pihak tidak ada 

yang dirugikan. 
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Di dalam hasil perhitungan average value kemitraan jangka panjang terdapat 

tiga indikator yang memiliki nilai yang sama dengan average value dari kemitraan 

jangka panjang, yakni yang pertama adalah komitmen merespon keluhan pelanggan 

yang memiliki nilai sebesar 4,15. Menurut hasil wawancara dengan UMKM, hal ini 

penting karena jika keluhan pelanggan tidak ditanggapi dengan serius maka 

pelanggan yang kecewa akan secara otomatis beralih kepada perusahaan lain. Dalam 

hal ini UMKM memiliki beberapa kelebihan dalam hal menanggapi keluhan 

pelanggan yakni menurut Barnes (dalam secrets of customer relationship 

management, 2003) pelanggan UMKM dapat langsung berbicara dengan pemilik 

perusahaan dan pengambilan keputusan serta respon yang diberikan dapat lebih 

cepat dalam menangani masalah dan keluhan pelanggan, hal ini dikarenakan struktur 

manajemen yang lebih sederhana memungkinkan pelanggan merasa lebih dekat pada 

pemilik bisnis tersebut. Selain itu menurut Barnes (dalam secrets of customer 

relationship management, 2003)  karyawan-karyawan di perusahaan kecil memiliki 

berbagai fungsi dalam pendekatan mereka pada pekerjaan dan arena itu mampu 

bereaksi dengan cepat terhadap suatu situasi tanpa harus berurusan dengan kebijakan 

perusahaan yang mungkin membutuhkan persetujuan seorang manajer. Hal ini 

meningkatkan perasaan akan kemampuan merespon yang sangat dihargai pelanggan. 

Serta hal ini juga membuat pemulihan dari pelayanan yang buruk jauh lebih mudah 

karena karyawan mampu memuaskan pelanggan dan bahwa mereka berorientasi 

pada tindakan dan secara tulus tertarik untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

pelanggan. Oleh sebab itu penelitian ini mencoba untuk menyarankan agar UMKM 

dapat lebih meningkatkan kemampuan cepat tanggap dalam merespon keluhan 
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pelanggan sehingga pelanggan akan merasa diperhatikan dan pelanggan tidak perlu 

menunggu waktu lama untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. 

Indikator yang kedua adalah pengembangan hubungan jangka panjang yakni 

memiliki nilai average value sama dengan average value kemitraan jangkan panjang 

yaitu sebesar 4,15. Menurut UMKM dalam hal ini perusahaan UMKM berusaha 

untuk mengembangkan kualitas hubungan dengan pelanggan melalui menawarkan 

hubungan bersifat pribadi, memberikan pelayanan yang sangat baik dan membuat 

pelanggan UMKM merasa nyaman saat berinteraksi dengan perusahaan. Hal kecil 

yang biasa dilakukan oleh UMKM adalah mengingat nama dari setiap pelanggan 

mereka karena dengan itu pelanggan mereka merasa dihargai. UMKM biasanya juga 

menjaga hubungan kerjasama agar dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang 

yakni dengan cara “menjemput bola” atau maksudnya bertanya langsung kepada 

pelanggan apakah ada tender yang bisa diperoleh UMKM dari pelanggan tersebut. 

Akan tetapi jauh lebih baik jika UMKM dapat menjaga hubungan jangka panjangnya 

dengan memberikan ucapan melalui telepon, SMS ataupun kartu ucapan pada saat-

saat tertentu kepada pelanggan mereka, sebagai contoh pada saat hari raya 

keagamaan. 

Indikator yang ketiga yaitu saran peningkatan kualitas produk dan layanan 

perusahaan memiliki nilai sebesar 4,15. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

UMKM menjelaskan bahwa pelanggan seringkali memberikan saran serta masukan 

terhadap hasil kinerja ataupun produk yang dihasilkan oleh UMKM. Namun 

penelitian ini mencoba untuk menyarankan agar UMKM dapat menggali lebih dalam 

lagi setiap masukan ataupun saran yang diberikan oleh pelanggan karena bisa saja 
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pelanggan merasa sungkan untuk memberikan masukan jika UMKM tidak bertanya 

tentang pendapat mereka. 

Selanjutnya untuk indikator yang berada diatas average value kemitraan 

jangka panjang yaitu meningkatkan pelayanan memiliki nilai yang sebesar 4.21. 

Berdasarkan wawancara dengan pengusaha UMKM dapat diketahui bahwa menurut 

mereka peningkatan pelayanan penting kepada pelanggan sebab pelanggan mereka 

menuntut agar perusahaan dapat bekerja dengan cepat dan tepat waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Hal ini terkait karena UMKM tidak hanya melayani 

pembelian dalam skala kecil atau retail akan tetapi juga menerima pemesanan dalam 

jumlah yang besar atau dikenal dengan order untuk partai besar. 

Selanjutnya peneliti akan menganalisis variabel independen pemecahan 

masalah bersama. Adapun penjelasan hasil average value dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.19 

Average value pemecahan masalah bersama 

Variabel Indikator Average value 

Pemecahan masalah bersama 

Mengatasi berbagai kesulitan 4.01 

Pemecahan masalah bersama 

pelanggan 

3.99 

Pemecahan masalah bersama ketika 

terjadi  force mejeur 

4.05 

Average value pemecahan masalah bersama 4.01 
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Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.19 dari variabel pemecahan masalah 

bersama, dapat dilihat secara garis besar bahwa penilaian responden dalam hal ini 

pemilik atau manajer operasi setuju dengan adanya pemecahan masalah bersama 

karena dari skala penilaian antara 1 – 5, pada variabel pemecahan masalah bersama 

rata-rata penilaian responden sebesar 4.01, hasil tersebut melebihi minimal standar 

penilaian sebesar 3.  

Namun dari ketiga indikator terdapat satu indikator yang memiliki nilai 

dibawah average value. Indikator tersebut adalah pemecahan masalah bersama yakni 

sebesar 3.99. Dalam hal ini perusahaan memberikan alternatif kelonggaran 

pembayaran dalam masalah keuangan kepada pelanggan utama. Menurut UMKM 

yang diwawancarai oleh peneliti, mereka kurang setuju tentang hal tersebut karena 

mengingat skala usaha mereka yang kecil serta keterbatasan modal perusahaan, 

menjadikan permasalahan dana menjadi penting. Modal sangat dibutuhkan oleh 

UMKM dalam hal mengembangkan usaha mereka ataupun melakukan kegiatan 

seperti pembuatan dan modifikasi produk sehingga UMKM lebih ketat dan tegas 

dalam hal pembayaran terhadap pelanggannya. Dalam penelitian ini peneliti 

mencoba menyarankan kepada UMKM agar dapat memberikan kelonggaran 

terhadap pelanggan mereka dikarenakan mengingat tidak semua pelanggan UMKM 

adalah end user akan tetapi juga para pedagang besar, kelonggaran tersebut dapat 

berupa memberikan pembayaran secara bertahap atau melunasi pembayaran saat 

barang telah laku dijual. Hal ini membantu juga UMKM untuk tetap dapat menjaga 

hubungan dengan pelanggan mereka tersebut, selain itu kedua belah pihak akan 

merasa sama-sama diuntungkan dalam hal ini. 
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Selanjutnya untuk indikator yang memiliki nilai average value yang sama 

dengan average value dari pemecahan masalah bersama yaitu mengatasi berbagai 

kesulitan memiliki nilai sebesar 4.01. Berbagai kesulitan yang dimaksud dalam hal 

ini adalah menginformasikan kepada pelanggan bila terjadi kemungkinan potensi 

gangguan dalam proses produksi dan distribusi barang, seperti kelangkaan bahan 

baku atau ketertidaksediaan stock bahan baku dari pemasok. Hal ini menurut UMKM 

penting untuk dilakukan guna mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan bila 

masalah tersebut tidak cepat diselesaikan. 

Sedangkan  untuk indikator yang memiliki nilai lebih besar dari average 

value variabel pemecahan masalah bersama yaitu ketika terjadi force majeur sebesar 

4,05. Menurut UMKM hal ini dilakukan agar kedua belah pihak tidak ada yag 

merasa dirugikan sehingga kegiatan produksi juga tidak terganggu. Pemecahan 

masalah dalam hal ini biasanya dapat berupa mengevaluasi kegagalan produk serta 

melakukan modifikasi terhadap produk yang gagal terjual. 
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b. Average value variabel dependen 

Selanjutnya peneliti akan menganalisis variabel dependen inovasi produk. 

Adapun penjelasan hasil average value dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.20 

Average value inovasi produk 

Variabel Indikator Average value 

Inovasi produk 

Diversifikasi produk 3.94 

Kegiatan riset 4.05 

Mendaftarkan hak paten 4.07 

Melihat kualitas produk pesaing sebagai 

perbandingan peluncuran produk baru 

4.05 

Meluncurkan produk yang disesuaikan 

dengan permintaan pasar  

 

4.12 

Average value inovasi produk 4.04 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.20 dari variabel inovasi produk, dapat 

dilihat secara garis besar bahwa penilaian responden dalam hal ini pemilik atau 

manajer operasi setuju dengan adanya inovasi produk karena dari skala penilaian 

antara 1 – 5, pada variabel inovasi produk rata-rata penilaian responden sebesar 4.04, 

hasil tersebut melebihi minimal standar penilaian sebesar 3. Namun dari kelima 

indikator terdapat satu indikator yang memiliki nilai dibawah average value. 
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Indikator yang pertama yaitu diversifikasi produk yang memiliki nilai sebesar 

3,94. Hal ini menurut UMKM dikarenakan UMKM hanya mengembangkan dan 

menciptakan sebuah produk untuk pasar atau pelanggan yang sudah ada. Oleh sebab 

itu diversifikasi produk tidak dilakukan oleh sebagian UMKM, karena jika 

melakukan diversifikasi berarti UMKM harus mengembangkan atau menciptakan 

sebuah produk dengan pasar yang baru atau berbeda dari segmentasi sebelumnya. 

Penelitian ini mencoba untuk menyarankan kepada UMKM agar dapat melakukan 

diversifikasi dengan cara menciptakan suatu produk yang baru untuk segmen pasar 

yang baru.  Hal ini dapat menjadi referensi baru bagi pelanggan terhadap perusahaan 

dan dapat mengapai pelanggan yang belum “terangkul”. 

Selanjutnya untuk indikator yang memiliki average value lebih besar dari 

average value inovasi produk yakni yang pertama adalah kegiatan riset memiliki 

nilai sebesar 4.05. Berdasarkan hasil wawancara dengan UMKM dapat diketahui 

bahwa secara tidak langsung UMKM melakukan riset terhadap pelanggannya yakni 

dengan cara sederhana seperti menanyakan apa yang menjadi keinginan pelanggan 

terhadap suatu produk baju, seperti apa modal yang bagus, serta bahan yang 

bagaimana yang nyaman digunakan oleh pelanggan. Sehingga UMKM dapat 

menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan pelanggan mereka tersebut untuk 

digunakan dalam menciptakan sebuah inovasi produk. 

Indikator kedua yaitu mendaftarkan hak paten sebesar 4.07. Dalam hal ini 

menurut UMKM mendaftarkan hak paten penting, agar pesaing tidak dapat meniru 

nama perusahaan ataupun produk yang dihasilkan oleh UMKM. Selain itu, hak paten 
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ini digunakan untuk persyaratan dalam mengajukan tender kepada pelanggan 

UMKM. 

Indikator selanjutnya yaitu melihat kualitas produk pesaing sebagai 

perbandingan peluncuran produk baru, indikator ini memiliki nilai sebesar 4.05. 

berdasarkan wawancara dengan UMKM perbandingan tersebut penting sebab 

dengan itu perusahaan dapat mengetahui dan menilai kelebihan serta kelemahan dari 

kualitas produk pesaing sebelum perusahaan meluncurkan inovasi produknya 

kepasaran. 

Indikator keempat adalah meluncurkan produk yang disesuaikan dengan 

permintaan pasar yakni memiliki nilai sebesar 4.12. hal ini menurut hasil wawancara 

terhadap pemilik atau manajer operasi perusahaan UMKM menyatakan bahwa 

sebelum meluncurkan sebuah inovasi produk seharusnya perusahaan mengetahui 

dengan pasti apa yang menjadi permintaan masyarakat saat ini atau dengan kata lain 

produk seperti apa yang sedang diminati oleh pelanggan. Hal ini penting karena jika 

meluncurkan sebuah produk yang tidak sesuai dengan permintaan pasar maka secara 

otomatis kemungkinan besar produk tersebut tidak laku dipasaran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya 

dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

manajemen hubungan pelanggan (CRM) dengan inovasi produk dengan melihat pengaruh 

antara berbagi informasi dengan inovasi produk, keterlibatan pelanggan dengan inovasi 

produk, kemitraan jangka panjang dengan inovasi produk, dan pemecahan masalah bersama 

dengan inovasi produk, maka kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan uraian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji hipotesis secara parsial maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

a.  Pengaruh berbagi informasi terhadap inovasi produk menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan dan negatif. Hal ini dikarenakan UMKM enggan memberikan spesifikasi 

produknya kepada pelanggan. Mengingat pelanggan dari UMKM tidak hanya end 

user, akan tetapi juga pedagang besar maka ada ketakutan jika terlalu memberikan 

informasi yang spesifik maka produk akan cepat ditiru. 

b. Pengaruh keterlibatan pelanggan terhadap inovasi produk menunjukkan hasil yang 

signifikan dan positif. Hal ini dikarenakan dengan adanya keterlibatan pelanggan 

dalam proses produksi, pengembangan produk dan evaluasi pasar, dapat 

memudahkan dan membantu perusahaan dalam menciptakan produk baru yang 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan 
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c. Pengaruh kemitraan jangka panjang terhadap inovasi produk menunjukkan hasil 

yang signifikan dan positif. Hal ini dikarenakan adanya hubungan komunikasi dua 

arah yang baik antara UMKM dengan pelanggannya. UMKM berusaha memberikan 

produk dan layanan yang terbaik sehingga dapat mendorong pelanggan memberikan 

saran berharganya kepada perusahaan. 

d. Pengaruh pemecahan masalah bersama terhadap inovasi produk menunjukkan hasil 

yang signifikan dan positif. Hal ini dikarenakan ketika terjadi gangguan dalam 

proses produksi atau distribusi, perusahaan dapat mencari solusi pemecahan masalah 

tersebut dengan pelanggan. Sehingga proses pengembangan produk tidak terganggu, 

selain itu kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. 

 

2. Berdasarkan uji hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan terdapat pengaruh yang 

signifikan dari manajemen hubungan pelanggan (CRM) (berbagi informasi, keterlibatan 

pelanggan, kemitraan jangka panjang, pemecahan masalah bersama) terhadap inovasi 

produk. Hal ini dikarenakan UMKM secara keseluruhan telah dapat menjalankan 

manajemen hubungan pelanggan dalam usahanya, sehingga berpengaruh dalam proses 

penciptaan produk baru yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil maka saran atau rekomendasi yang 

dapat diberikan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi pemilik atau manajer operasi UMKM di Perkampungan Industri Kecil (PIK) 

Pulogadung disarankan: 

a. UMKM dapat terbuka dalam berbagi informasi masalah inovasi produknya kepada 

pelanggan, karena dengan adanya berbagi informasi maka dapat memberikan 

pengaruh yang positif kepada UMKM dalam berinovasi pada produknya. Berbagi 

informasi dalam hal ini berupa spesifikasi produk, harga pasar pesaing serta 

informasi lainnya yang dilakukan antara perusahaan dengan pelanggannya atau 

sebaliknya.  

b. Melibatkan pelanggan dalam memberikan masukan yang membangun kepada 

perusahaan dan secara aktif menanyakan hal apa yang dapat menjadi masukan 

perbaikan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan jasa layanan di 

masa yang akan datang. 

c. Perusahaan dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini.  

d. Menyediakan produk dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan tanpa 

terkecuali agar tercipta kepuasan pelanggan dan selanjutnya akan menciptakan 

loyalitas pelanggan. Modal yang menjadi keterbatasan dari UMKM dapat ditempuh 

dengan cara mengajukan kredit usaha mikro kecil dan menengah kepada bank yang 

memberikan layanan tersebut.  

e. Menciptakan komunikasi yang efektif yaitu dengan membangun komunikasi dua 

arah dari pelanggan ke perusahaan, dan sebaliknya. 
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f. Tanggap dalam merespon keluhan pelanggan sehingga pelanggan akan merasa 

diperhatikan dan pelanggan tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan 

solusi dari permasalahan tersebut. 

g. Menjaga hubungan jangka panjangnya tidak hanya dengan hal-hal kecil akan tetapi 

juga melalui perhatian yang lebih mendalam kepada pelanggannya yaitu dengan 

memberikan ucapan melalui telepon, SMS ataupun kartu ucapan pada saat-saat 

tertentu kepada pelanggan mereka, sebagai contoh pada saat hari raya keagamaan. 

h. Menggali lebih dalam lagi setiap masukan ataupun saran yang diberikan oleh 

pelanggan. 

i. Memberikan kelonggaran terhadap pelanggan perusahaan UMKM dalam hal 

pembayaran. 

j. Melakukan diversifikasi produk karena hal ini dapat menjadi referensi baru bagi 

pelanggan terhadap perusahaan dan dapat mengapai pelanggan yang belum 

“terangkul”. 

 

2. Bagi akademisi 

a. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan-

perusahaan yang terletak di Perkampungan Industri Kecil dengan jumlah sampel 

sebesar 86 responden sehingga penelitian ini tidak dapat menggeneralisasi hasil 

penelitian di tempat yang berbeda. Oleh sebab itu untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan agar perusahaan yang dijadikan objek penelitian tidak hanya pada usaha 

mikro kecil dan menengah yang berada di dalam Perkampungan Industri Kecil 

Pulogadung saja tetapi bisa pada kawasan-kawasan industri lainnya. 
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b. Hipotesis yang digunakan terbatas pada manajemen hubungan pelanggan yang 

dilihat dari berbagi informasi, keterlibatan pelanggan, kemitraan jangka panjang, 

pemecahan masalah bersama, dan inovasi produk maka untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat dikembangkan lagi seperti manajemen hubungan pelanggan 

terhadap proses inovasi. 

c. Variabel yang digunakan terbatas pada variabel manajemen hubungan pelanggan 

(berbagi informasi, keterlibatan pelanggan, kemitraan jangka panjang, dan 

pemecahan masalah bersama) dengan inovasi produk, oleh karena itu penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain dalam mengukur inovasi 

produk seperti penerapan teknologi dan sebagainya.  
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Jakarta,  

 

Kepada Yth, 

Manajer Operasi/Pemilik Perusahaan 

Perkampungan Industri Kecil 

 

 

Dengan hormat,  

Saya yang bernama Restia Simaguci, adalah mahasiswi semester VIII Jurusan 

Manajemen STIE Indonesia Banking School, yang sedang mengadakan penulisan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Manajemen Hubungan Pelanggan Terhadap Inovasi Produk Pada 

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Perkampungan Industri Kecil, Pulo Gadung”. 

Untuk keperluan tersebut saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr selaku Manajer 

Operasi/Pemilik Perusahaan di dalam Perkampungan Industri Kecil untuk mengisi kuisioner 

di bawah ini sebagai pelengkap data penelitian yang sedang dilakukan. Saya akan menjaga 

kerahasiaan data yang dikumpul untuk penulisan skripsi ini demi kenyamanan dan 

kerahasiaan anda. 

Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. 

 

 

Mahasiswi peneliti 

 

 

Restia Simaguci 

 

Pengaruh Manajemen..., Restia Simaguci, Ma.-IBS, 2011



 

 

KUISIONER PENELITIAN 

 

I. PROFIL RESPONDEN 

Isi titik-titik dan  contrenglah  √  jawaban yang sesuai dengan keadaan bapak/ibu 

dibawah ini 

1. Nama Perusahaan   :  ………………………..  

2. Tahun Berdiri   :  ……………………….. 

3. Jumlah Karyawan   :         1-20 Orang        21-50 Orang 

                   51-100 Orang        > 100 Orang 

4. Omset Perusahaan Pertahun :         ≤ 100 Juta         101-500 Juta 

                   501-1 Milyar        > 1 milyar  

5. Jenis Kelamin Respoden :         Pria          Wanita 

6. Usia Responden    :         20 - 30 th         31 – 40 th   

                  41-50 th         > 50 th 

7. Jabatan Responden  :         Manajer Operasi        Pemilik  

                Manajer Operasi sekaligus Pemilik  

8. Pendidikan Responden  :         SMA         Akademi/Universitas 

                Lainnya…. 
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II. PERTANYAAN YANG TERKAIT DENGAN TEMA PENELITIAN 

Untuk pertanyaan berikut ini, berilah tanda contreng   √   pada jawaban yang 

sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu.  

Keterangan : 

1 = SANGAT TIDAK SETUJU. 

2 = TIDAK SETUJU. 

3 = RAGU-RAGU. 

4 = SETUJU. 

5 = SANGAT SETUJU. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No Pertanyaan 1 2 3 4 5 keterangan 

 Berbagi informasi       

1. Perusahaan kami saling bertukar informasi dengan 

pelanggan tentang harga pasar produk pesaing  

      

2. Perusahaan kami memberikan informasi tentang 

spesifikasi produk kepada pelanggan. 

      

3. Perusahaan kami memberikan informasi tentang 

produk baru kepada pelanggan. 

      

4. Perusahaan kami saling bertukar informasi dengan 

pelanggan tentang kondisi pasar. 

      

5. Pelanggan kami memberikan informasi lain-lain 

kepada perusahaan kami. 

      

 Keterlibatan pelanggan       

1. Pelanggan kami terlibat dalam memberikan 

masukan untuk perbaikan kualitas produk dan jasa 

layanan perusahaan 

      

2. Pelanggan kami terlibat dalam pengamatan proses 

produksi 
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3. Pelanggan kami ikut terlibat secara bersama-sama 

dalam memberikan masukan tentang memodifikasi 

produk perusahaan 

      

4. Pelanggan kami terlibat dalam memberikan 

evaluasi pasar (berupa peninjauan ulang produk 

yang telah dipasarkan) 

      

5. Pelanggan kami terlibat dalam penerapan 

teknologi yang digunakan perusahaan 

      

 Kemitraan jangka panjang       

1. Perusahaan kami berkomitmen untuk segera 

merespon keluhan pelanggan 

      

2. Perusahaan kami berusaha mengembangkan 

kualitas hubungan dengan pelanggan 

      

3. Perusahaan kami menyediakan produk dan jasa 

yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan 

      

4. Pelanggan kami bersedia untuk memberikan saran 

tentang produk dan layanan perusahaan 

      

5. Perusahaan kami berkomitmen untuk 

meningkatkan pelayanan berdasarkan saran dari 

pelanggan 

      

6. Perusahaan kami selalu berusaha mnjaga interaktif 

komunikasi dua arah dengan pelanggan 

      

 Pemecahan masalah bersama       

1. Perusahaan memberikan informasi kepada 

pelanggan secara cepat bila terdapat kemungkinan 

potensi gangguan dalam proses produksi dan 

distribusi 
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2. Perusahaan kami memberikan alternative 

kelonggaran pembayaran dalam masalah keuangan 

kepada pelanggan utama  

      

3. Perusahaan kami bekerjasama dengan pelanggan 

kami untuk membantu memecahkan masalah 

ketika terjadi force majeur  

      

 Inovasi produk       

1. Perusahaan kami  melakukan diversifikasi produk       

2. Perusahaan kami melakukan kegiatan riset        

3. Perusahaan kami mendaftarkan hak paten terhadap 

produk yang dihasilkan 

      

4. Perusahaan kami melihat kualitas produk pesaing 

sebagai perbandingan terhadap peluncuran produk 

baru 

      

5. Perusahaan kami meluncurkan produk yang sesuai 

dengan tuntutan pasar 

      

 

          Tanda Tangan 

 

     

          Responden 
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LAMPIRAN 2 

UJI VALIDITAS 
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Correlations 
Correlations

1 .820** .675** .718** .869** .916**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.820** 1 .675** .663** .956** .921**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.675** .675** 1 .779** .667** .841**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.718** .663** .779** 1 .706** .861**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.869** .956** .667** .706** 1 .940**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.916** .921** .841** .861** .940** 1

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

BI1

BI2

BI3

BI4

BI5

Tot_BI

BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 Tot_BI

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

 
Correlations 

Correlations

1 .791** .735** .737** .882** .911**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.791** 1 .865** .770** .801** .918**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.735** .865** 1 .862** .769** .915**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.737** .770** .862** 1 .800** .905**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.882** .801** .769** .800** 1 .935**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.911** .918** .915** .905** .935** 1

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

Tot_KP

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 Tot_KP

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations 
 

Correlations

1 .801** .728** .758** .922** .898** .925**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86 86

.801** 1 .834** .793** .731** .876** .916**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86 86

.728** .834** 1 .912** .766** .753** .907**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86 86

.758** .793** .912** 1 .800** .802** .919**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86 86

.922** .731** .766** .800** 1 .819** .912**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86 86

.898** .876** .753** .802** .819** 1 .933**

.000 .000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86 86

.925** .916** .907** .919** .912** .933** 1

.000 .000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86 86

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

KJP1

KJP2

KJP3

KJP4

KJP5

KJP6

Tot_KJP

KJP1 KJP2 KJP3 KJP4 KJP5 KJP6 Tot_KJP

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
 

 
Correlations 
 

Correlations

1 .836** .746** .917**

.000 .000 .000

86 86 86 86

.836** 1 .908** .972**

.000 .000 .000

86 86 86 86

.746** .908** 1 .936**

.000 .000 .000

86 86 86 86

.917** .972** .936** 1

.000 .000 .000

86 86 86 86

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

PMB1

PMB2

PMB3

Tot_PMB

PMB1 PMB2 PMB3 Tot_PMB

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations 
 

Correlations

1 .771** .653** .825** .750** .889**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.771** 1 .827** .755** .772** .902**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.653** .827** 1 .770** .741** .876**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.825** .755** .770** 1 .817** .932**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.750** .772** .741** .817** 1 .911**

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

.889** .902** .876** .932** .911** 1

.000 .000 .000 .000 .000

86 86 86 86 86 86

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

IP1

IP2

IP3

IP4

IP5

Tot_IP

IP1 IP2 IP3 IP4 IP5 Tot_IP

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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LAMPIRAN 3 

UJI RELIABILITAS 
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Reliability 
 
 

Case Processing Summary

86 100.0

0 .0

86 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.939 .938 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

 
 

Summary Item Statistics

4.105 4.070 4.151 .081 1.020 .001 5

.644 .553 .725 .171 1.310 .004 5

Item Means

Item Variances

Mean Minimum Maximum Range
Maximum /
Minimum Variance N of Items

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.
 

 

Item-Total Statistics

16.40 8.054 .860 .781 .920

16.43 8.319 .874 .921 .917

16.37 8.989 .760 .663 .937

16.45 8.651 .782 .691 .934

16.44 8.014 .902 .940 .912

BI1

BI2

BI3

BI4

BI5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 

 

Scale Statistics

20.52 12.935 3.596 5

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 
 

Case Processing Summary

86 100.0

0 .0

86 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.950 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3.93 .930 86

4.03 .818 86

4.05 .796 86

4.00 .840 86

3.80 1.015 86

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

15.88 10.316 .856 .940

15.78 10.904 .874 .938

15.77 11.051 .871 .939

15.81 10.859 .854 .941

16.01 9.659 .888 .937

KP1

KP2

KP3

KP4

KP5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 

 

Scale Statistics

19.81 16.294 4.037 5

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 

Case Processing Summary

86 100.0

0 .0

86 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.963 6

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

4.14 .842 86

4.15 .927 86

4.14 .870 86

4.13 .837 86

4.21 .856 86

4.14 .814 86

KJP1

KJP2

KJP3

KJP4

KJP5

KJP6

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

20.77 15.686 .891 .954

20.76 15.175 .874 .957

20.77 15.639 .864 .957

20.78 15.774 .882 .955

20.70 15.696 .873 .956

20.77 15.828 .904 .953

KJP1

KJP2

KJP3

KJP4

KJP5

KJP6

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

24.91 22.344 4.727 6

Mean Variance Std. Deviation N of Items

 

 

Pengaruh Manajemen..., Restia Simaguci, Ma.-IBS, 2011



 

 

Reliability 
 
 
 

Case Processing Summary

86 100.0

0 .0

86 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.936 3

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

4.01 .847 86

3.99 .847 86

4.05 .781 86

PMB1

PMB2

PMB3

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

8.03 2.528 .812 .950

8.06 2.314 .932 .853

8.00 2.635 .863 .911

PMB1

PMB2

PMB3

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

12.05 5.433 2.331 3

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability 
 
 
 

Case Processing Summary

86 100.0

0 .0

86 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

a. 

 
 

Reliability Statistics

.939 5

Cronbach's
Alpha N of Items

 
 

Item Statistics

3.94 .899 86

4.05 .734 86

4.07 .809 86

4.02 1.017 86

4.12 .987 86

IP1

IP2

IP3

IP4

IP5

Mean Std. Deviation N

 
 

Item-Total Statistics

16.26 10.522 .824 .928

16.15 11.353 .858 .926

16.13 11.101 .813 .930

16.17 9.557 .882 .918

16.08 9.887 .850 .924

IP1

IP2

IP3

IP4

IP5

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

 
 

Scale Statistics

20.20 16.137 4.017 5

Mean Variance Std. Deviation N of Items
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LAMPIRAN 4 

UJI ASUMSI KLASIK 
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Regression – Asumsi Klasik 

Variables Entered/Removed b

Pemecaha
n masalah
bersama,
Berbagi
informasi,
Keterlibata
n
pelangga
n,
Kemitraan
jangka
panjang

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Inovasi Produkb. 

 

Descriptive Statistics

86 -.72834 .89780 .0000000 .37424411 -.012 .260 -.724 .514

86

Unstandardized Residual

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

N Minimum Maximum Mean Std.
Deviation

Skewness Kurtosis

 
 
 

Model Summaryb

1.951a
Model
1

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Pemecahan masalah
bersama, Berbagi informasi, Keterlibatan
pelanggan, Kemitraan jangka panjang

a. 

Dependent Variable: Inovasi Produkb. 
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Coefficients a

.664 1.506

.443 2.258

.322 3.104

.493 2.026

Berbagi informasi

Keterlibatan pelanggan

Kemitraan jangka
panjang

Pemecahan masalah
bersama

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: Inovasi Produka. 

 
 

Model Summary

.316a .100 -.006 .15606

Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), x1_x2_x3_X4, Berbagi2,
pemecahan2, Kemitraan jangka panjang, Keterlibatan
pelanggan, Pemecahan masalah bersama,
keterlibatan2, kemitraan2, Berbagi informasi

a. 

 

Coefficientsa

.249 .960 .259 .796

.343 .379 1.588 .907 .367

-.379 .260 -1.965 -1.455 .150

.014 .333 .070 .041 .967

-.055 .230 -.275 -.239 .812

-.040 .048 -1.480 -.823 .413

.040 .037 1.613 1.075 .286

-.002 .043 -.078 -.045 .964

.006 .031 .250 .207 .837

.000 .001 .383 .395 .694

(Constant)

Berbagi informasi

Keterlibatan pelanggan

Kemitraan jangka
panjang

Pemecahan masalah
bersama

Berbagi2

keterlibatan2

kemitraan2

pemecahan2

x1_x2_x3_X4

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: RES_Qa. 
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LAMPIRAN 5 

STATISTIK DESKRIPTIF 
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Frequency Table 
 
 

jml_karyawan

67 77.9 77.9 77.9

12 14.0 14.0 91.9

6 7.0 7.0 98.8

1 1.2 1.2 100.0

86 100.0 100.0

1-20 orang

21-50 orang

51-100 orang

>100 orang

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

omset

70 81.4 81.4 81.4

12 14.0 14.0 95.3

4 4.7 4.7 100.0

86 100.0 100.0

<100 juta

101-500 juta

501-1 m

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

jenis_kelamin

66 76.7 76.7 76.7

20 23.3 23.3 100.0

86 100.0 100.0

pria

wanita

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

usia_res

8 9.3 9.3 9.3

56 65.1 65.1 74.4

22 25.6 25.6 100.0

86 100.0 100.0

31-40 thn

41-50 thn

>50 thn

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

jabatan

6 7.0 7.0 7.0

78 90.7 90.7 97.7

2 2.3 2.3 100.0

86 100.0 100.0

mnjr op

pemilik

pemilik/manajer op

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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pendidikan

24 27.9 27.9 27.9

6 7.0 7.0 34.9

56 65.1 65.1 100.0

86 100.0 100.0

sma

akademi/univ

lainnya

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 

Descriptives 

Descriptive Statistics

86 2.60 5.00 4.1047 .71930

86 2.40 5.00 3.9628 .80733

86 2.50 5.00 4.1510 .78772

86 2.00 5.00 4.0152 .77676

86 2.00 5.00 4.0395 .80342

86

Berbagi informasi

Keterlibatan pelanggan

Kemitraan jangka
panjang

Pemecahan masalah
bersama

Inovasi Produk

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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LAMPIRAN 6  

REGRESI BERGANDA 
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Regression - Hipotesa 
 
 

Variables Entered/Removed b

Pemecaha
n masalah
bersama,
Berbagi
informasi,
Keterlibata
n
pelangga
n,
Kemitraan
jangka
panjang

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Inovasi Produkb. 

 
 

Model Summary b

.885a .783 .772 .38337

Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Pemecahan masalah
bersama, Berbagi informasi, Keterlibatan pelanggan,
Kemitraan jangka panjang

a. 

Dependent Variable: Inovasi Produkb. 

 
 

ANOVA b

42.961 4 10.740 73.075 .000a

11.905 81 .147

54.866 85

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pemecahan masalah bersama, Berbagi informasi,
Keterlibatan pelanggan, Kemitraan jangka panjang

a. 

Dependent Variable: Inovasi Produkb. 

 

Coefficients a

-.267 .279 -.957 .342

.141 .071 .126 1.986 .050

.368 .077 .370 4.755 .000

.340 .093 .333 3.653 .000

.214 .076 .207 2.809 .006

(Constant)

Berbagi informasi

Keterlibatan pelanggan

Kemitraan jangka
panjang

Pemecahan masalah
bersama

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Inovasi Produka. 
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RESTIA SIMAGUCI 
Jl. Taman Malaka Utara I Kavling DKI Phase I Blok C4 

No.13-14  
Pondok Kelapa – Jakarta Timur 

Telp  : 085691099091 
E-mail: restia.simaguci@ymail.com 

 

BIODATA DIRI 

 
 

• Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 Februari 1990 

• Kewarganegaraan : Indonesia 

• Agama : Islam  

• Status Pernikahan : Belum Kawin 

• Jenis Kelamin : Perempuan 

• Tinggi / Berat Badan : 157 cm / 46 kg 

• Hobi : Membaca novel, traveling dan mendengarkan 
musik 

 

PENDIDIKAN FORMAL 

 

• 2007 - sekarang : STIE Indonesia Banking School, jurusan Manajemen 
 (IPK: 3.27 dari 4.00) 

• 2004 - 2007    : SMA N 11 Jakarta 

• 2001 - 2004     : SMP N 236 Jakarta 

• 1995 - 2001     : SD N 07 Pagi Jakarta 

• 1994 - 1995     : TK Fajar, Jakarta  
 

PENGALAMAN KERJA 

 

Juni 2009 KBI Kupang, NTT 
                                                   Magang 

 

Juni 2008 BPR BKK Karang Anyar, Jawa Tengah 
                                                   Magang 

  

PELATIHAN DAN SEMINAR 

 

Februari 2011 Kursus TOEFL ELI GMU (score 477), Jakarta. 
Januari 2011 Pelatihan Trade Finance di STIE Indonesia Banking 

School, Jakarta. 
November 2010 Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah di STIE 

Indonesia Banking School, Jakarta. 
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Agustus 2010 Pelatihan Credit Analysis UKM Training di STIE 
Indonesia Banking School, Jakarta. 

Januari 2010 Pelatihan Basic Treasury di STIE Indonesia Banking 
School, Jakarta. 

Maret 2009 Seminar Islamic Economic Study Club di STIE 
Indonesia Banking School, Jakarta. 

Mei 2009 Seminar Bank Fraud di STIE Indonesia Banking 
School, Jakarta. 

Januari 2008 Pelatihan Customer Service and Selling Skill di 
STIE Indonesia Banking School, Jakarta. 

Mai 2007 Pelatihan Service Excellent di STIE Indonesia 
Banking School, Jakarta. 

 

PENGALAMAN ORGANISASI 

 
2010       Ketua Business Competition di STIE Indonesia 

Banking School, Jakarta. 
2009 Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan HMPS 

Manajemen di STIE Indonesia Banking School, 
Jakarta. 

2009 Sekretaris Business Comunication di STIE Indonesia 
Banking School, Jakarta. 

2009 Anggota Divisi Pendataan POM di STIE Indonesia 
Banking School, Jakarta. 
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