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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis pengaruh
Orientasi Pasar, Orientasi Kewirausahaan dan Inovasi terhadap Kinerja UMKM di
Jakarta Pusat. Objek penelitian adalah UMKM pada sektor makanan di Jakarta
Pusat. Penelitian ini menggunakan data primer. Total populasi adalah101 pelaku
UMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (mixed methods).
Data analisis diperoleh melalui instrumen berupa kuesioner dengan alat bantu
analisis adalah partial least square (PLS) melalui software Smart PLS 3.0. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: inovasi dan orientasi pasar yang tinggi dapat
meningkatkan kinerja bisnis. Orientasi kewirausahaan dapat meningkatkan inovasi.
Orientasi kewirausahaan dapat meningkatkan kinerja bisnis dengan dimediasi
inovasi. Kemampuan orientasi kewirausahaan dapat mempengaruhi kinerja bisnis
meskipun secara negatif dan pada tingkat yang tidak signifikan. Kemampuan
orientasi pasar dapat mempengaruhi inovasi meskipun secara negatif dan pada
tingkat yang tidak signifikan. Kemampuan orientasi pasar dapat mempengaruhi
kinerja bisnis dengan dimediasi inovasi meskipun secara negatif dan pada tingkat
yang tidak signifikan.

Kata kunci: Orientasi Pasar, Orientasi Kewirausahaan, Inovasi dan Kinerja UMKM



Abstract

This study purpose was to measure and analyzing effect of Market
Orientation, Entrepreneurial Orientation and Innovation on SMEs Performance in
Central Jakarta. Research object arefoodstreet SMEs in Central Jakarta. This study
uses primary data. Total population is 101 foodstreet SMEs. This study uses mixed
methods. Data analysis was obtained through an instrument in the form of a
questionnaire with analysis tools is partial least square (PLS) through SmartPLS 3.0
software. Research results show that: innovation and high market orientation can
improve business performance. Entrepreneurial orientation can increase innovation.
Entrepreneurial orientation can improve business performance by mediating
innovation. Entrepreneurial orientation can affect business performance although at
negative and at insignificant.  Market orientation can influence innovation although
at negative and at insignificant.  Market orientation can affect business performance
by mediating innovation although at negative and at insignificant.

Keywords: Market Orientation, Entrepreneurial Orientation, Innovation and
PerformanceSMEs
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