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Abstract
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,iJnu
iJi,
,tur.nya
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pasar (Day, 1994). oleh karena
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har
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serangkaian keahrian dan tingkah rariu yang
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sebuah bisnis
mengantisipasi perubahan kondisi dan
merespon ietututrin
(Leonard_Barton,
;;,
1992)' Agar dapat menjadi sumber *eunggutan
kompetitif maka kapabiritas itu
harus memiriki beberafa sifat yiitu
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p€langgan; (2) sulit untuk-ditiru; dan (3) dapat digunakan
untuk berbagai aplikasi
(Day dan Wensley, 1988). Kapabilitas strategili tersebut diantaran"ya jOurin
orientasi pasar, yang dalam pelaksanaannya perlu didukunE oleh inovasi dan
pembelajaran dalam organisasi,

selanjutnya, agar dapat merespon perubahan pasar dengan baik maka
komitmen dan kemampuan perusahaan untuk mengumpulkan -o.n ,.ngo6h
informasi dan intelijen mengenai lingkungan pemasaran baik yang
berasai dari
pelanggan, pemasok maupun pesaing melalui orientasi pasar
merupalian kebutuhan
yang tak terelakkan lagi. Intelijen itu menjadi dasar usaha terintegrasi yang
dilakukan seluruh anggota dan departemen dalam organisasi c1alam *un-yampaitai
nilai bagi pelanggan. semua perubahan lingkungan yJng te.iaui tentunya
membawa
pula perubahan dalam diri peranggan. oengln uero-rienlasi pasar, perusahaan
diharapkan dapat mengetahui pergeseran preferensi pelanggan aan pota p;illi;;
yang dilakukan untuk dijadikan dasar dalam meiumuiGn penciptaan produk
bernilai yang mampu memberikan kepuasan kepada mereka.
Selain itu, daur hidup produk yang menjadi semakin pendek karena
disusul
oleh produk pesaing, differensiasi yang mudah ditiru dan perkembangan tetnototi
yang pesat mendorong perusahaan untuk bersifat responsif O6ngan setaiu
melakukan inovasi. Sebagaimana disebutkan oleh Gronhaug dan Kaufminn (198g),
inovasi merupakan alat yang sangat penting untuk bertlhan dalam ring1unliii
kompetisi yang intensif dan penuh ketidakpastian (Han et al., 19gs). uetitui
orientasi pasar, perusahaan diharapkan dengan cepat dapat dikeniti setiap
perubahan keinginan dan pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan.
Dari orientasi
pasar itu kemudian dilakukan inovasi untuk menciptakan proOut
dan pelayanan
yang bernilai lebih dahulu dibandingkan dengan pesaingnya berdasar
intei6en'pur.,
yang telah dikumpulkan' Inovasi juga merupakan suatu usaha perusahain
dalam
mengantisipasi evolusi pasar dengan memberikan penawaran pelanggan yang
unik.
Perusahaan yang memiliki kapasitas berinovasi lebih besar -lkan ,iurp,
mengembangkan keunggulan kompetitif dan mencapai tingkat kinerja yang teUitr
baik (Hurley dan Hult, 1998).
sementara itu, keberadaan pasar yang dinamis juga menuntut perusahaan
untuk dapat berpikir dan mengambil tindakan dengan 1epat. oleh karena itu
pembelajaran dalam organisasi untuk menciptakan superior customer value
menjadi
satu kapabilitas penting. Pembelajaran dalam organisasi yang terkoordinasi baik
membantu perusahaan berorientasi pada pasar dan mempercepat pelaksnaan
inovasi. Day (199a) menyatakan bahwa kemampuan untuk belajai teUin cepat dari
pesaing merupakan sumber keunggulan kompetitif yang berlielanjutan. Adanya
integrasi antara orientasi pasar, inovasi dan pembelJlaran dalam organisasi
membantu perusahaan merumuskan suatu strategi pemaiaran yang efektiF dalam
menyampaikan superior customer value.

2. orientasi Pasar sebagai Kapabititas strategik
Perusahaan yang akan memenangkan persaingan dengan meraih keunggulan kompetitif adalah perusahaan yang dapat menyampaikan iuperior vatuetref,ida

III

tntegrasiorientasipasar,tnovasi*r*fr

:;iili,ax:;#i::,,{:;:;:r:i,;iixfli;yi!:zi
Bi aplikasi

p

adalah

cnrasi dan

baik maka
mengolah
erasal dari
kebutuhan

grasi Yang
ryampaikan

rmembawa
perusahaan

l pembelian

idn

produk

rena disusul
in teknologi
EEn selalu

ann (1988),
lingkungan

98). Melalui
enali setiaP
)ari orientasi

n

pelayanan

ltelijen pasar
ahaan dalam
n yang unik.
kan mampu
B yang lebih

t perusahaan
h karena itu
rc/ue menjadi

rcrdinasi baik

: pelaksanaan
tih cePat dari
iutan.

AdanYa

)rn

organisasi
r efektif dalam

*egik
:raih keunggut-

v

value kePada

pelanggan. superior varue ini
dapat diciptakan apabira perusahaan
memahami
dengan baik siapa peranggan. d;t;
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itan
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Menurut Kohri dan Jaworsk] (1gg0)
orientasi pasar adarah pengumpuran
secara ruas interijen pasar yang berkaitan
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maupun masa mendatang, penyebarluasan
intelijen
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departemen_
departemen, dan respon organisasi
terhadap i.[t;r"'t"rseout. Definisi
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peranqqan perusahaan
berusaha memgframi
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dan akhirnya dapat menimbulkan loyalitas pelanggan seumur hidup. perusahaan
rnengharapkan adanya perolehan pendapatan yang mencukupi untuk menutup
biaya dalam jangka panjang. Oleh karena itulah maka semakin tinggi orientasi pasar
perusahaan maka diharapkan semakin tinggi pula profitabilitai -yang
dipeioleh.
Secara keseluruhan, komponen orientasi pasar tersebut dapat digambalkan seperti

dalam Gambar 1.
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Untuk mewujudkan orientasi pasar dengan baik ada tiga tahap yang harus
drakukan oleh perusahaan. setiap tahap berfokus pada tiga aspek'kepeiilakuan
oruenta$ pasar karena masing-masing memiliki informationat uaiue yang penting
l{anver dan Slater, 1995). Adapun ketiga tahap orientasi pasar tersebuf
menurut
(o,itlr dan laworski (1990) meliputi :

r
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Pengumpulan intelijen Pasar.

Intelijen pasar merupakan titik awal dalam pelaksanaan orientasi

pasar.

Strategi intelijen pasar tidak hanya terletak pada usaha memperoleh informasi
kebutuhan dan preferensi pelanggan sekarang yang tampak (verbalized need)
tetapi juga memiliki peluang mengidentifikasi kebutuhan laten di masa depan
(unverbalized need) dengan melakukan analisis faktor-faktor eksogen yang
mempengaruhi kebutuhan pelanggan, seperti peraturan pemerintah, teknologi,
kompetitor dan kekuatan lingkungan lainnya. Intelijen tersebut menyediakan
fokus untuk pengembangan produk dan usaha pertumbuhan penjualan dengan
memungkinkan perusahaan menjalin huburngan erat dengan pelanggannya dan
menyediakan kesempatan untuk pengembangan pasar (Slater dan Narver,
2000). Adanya sistem intelijen pasar yang terkoordinasi baik memungkinkan
perusahaan mengambil keputusan pemasaran yang dapat menjadi sumber
keunggulan kompetitif (Lackman et al., 2000).
Pengumpulan intelijen pasar ini tidak hanya menjadi tanggung jawab

departemen pemasaran tetapi digali secara kolektif oleh individu dan
departemen lain dalam perusahaan. Kualitas intelijen pasar harus diperhatikan
oleh perusahaan untuk menjamin tercapainya orientasi pasar. Kotler (2003)
menjelaskan beberapa langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk
meningkatkan kualitas intelijen yaitu:

a.

b.
c.

d.

e.
f.

Melatih dan memotivasi tenaga penjualan untuk mengumpulkan dan
melaporkan informasi perkembangan baru yang ada di pasar. Tenaga
penjualan harus mengetahui jenis intelijen apa yang harus disampaikan
kepada manajer.
Memotivasi distributor, pengecer dan perantara lain untuk menyampaikan
intelijen yang penting kepada perusahaan. Selain itu beberapa perusahaan
juga menyewa ahli khusus untuk mengumpulkan intelijen pasar melalui
mystery shopping.
Mengumpulkan intelijen kompetitif dengan cara membeli produk pesaing,
menghadiri open house dan pameran dagang, membaca laporan pesaing
yang dipublikasikan, menghadiri pertemuan pemegang saham, berbicara
dengan karyawan, dealer, distributor dan pemasok, mengumpulkan iklan
pesaing dan mencari berita-berita mengenai pesaing di internet'
Membuat panel pelanggan yang terdiri dari wakil-wakil pelanggan,
pelanggan yang terbesar atau pelanggan yang paling aktif. Bentuk intelijen
ini mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan berupa informasi

kebutuhan pelanggan dan pelanggan juga akan lebih merasa terikat
dengan perusahaan karena bersedia memperhatikan keluhan dan komentar
yang diberikan.
Membeli informasi dari pemasok luar yang secara khusus memang
menyediakan informasi pasar.

Menyediakan pusat intelijen pasar yang memiliki staff untuk
mengumpulkan, mendokumentasikan dan mengevaluasi informasi baru

yang relevan.

E
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Penyebarluasan intelijen pasar.
Semua intelijen pasar yang telah diperoleh perusahaan harus dikomunikasikan,
disebarluaskan kepada individu dan departemen yang relevan
dalam
perusahaan' Intelijen pasar tidak harus disebarkan oleh
d'epartemen pemasaran
kepada departemen lain tetapi juga bisa dari arah berlawanan 'yaitu
dari
departemen lain..ke depaftemen pemasaran, tergantung darimana inteli;en
tersebut dikumpulkan. Selain prosedur penyebarluaian secira formal
organisasi

pasar.
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d;;
komunikasi horizontal yaitu aliran komunikasi lateral yang terjadi
dalam dan
antar departemen (Kohli dan Jaworski, 1990) dan blrperan untuk
mengkoordinasikan anggota dan departemen daiam organisasi
sehingga
memfasilitasi pencapaian tujuan.
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Respon organisasi.

fiatikan

r

Perusahaan harus mengambil tindakan yang terkoordinasi untuk
merespon
intelijen yang telah dikumpulkan dan disebailuaskan, Respon ini
diwujud'kan

(2003)

dalam berbagai usaha pemasaran yang beftujuan uniuk menyampaikan

untuk

customer value secara lebih baik dibandingkan pesaing, antara lain'pemilihan

an dan

target market, pendesainan dan penawaran produk dan jasa
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lff
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masi baru

baru,

pendistribusian serta promosi. slater dan Narver (iggs)
menyatakan bahwa
tanpa kemampuan untuk menggunakan dan bertindak berdasai intelijen
maka
orientasi pasar tidak akan meningkatkan kinerja perusahaan.
Untuk dapat memberikan respon yang efektii terhadap intelijen, Zaltman
et al.
(1973) menekankan perlunyi keterbukaan komunikasi (H-an et al.,
199g).
Apabila anggota dari suatu departemen tidak bersifat terblka kepada'unggotu
lainnya terutama yang berasal dari departemen lain maka perusahaan -Jkan
cenderung melakukan tindakan yang sifatnya rutin dan sama dengan yang
terdahulu, tanpa memperhatikan bahwa sebenarnya diperlukan respon
tindakan

Tenaga
mpaikan

r

or,,r#:::ilIil:;m:r,f:;;:;;;liiri,:[ft::1;

baru,

Konsep dalam ketiga tahap menurut Kohli dan Jaworski (1990) tersebut
dasarnya
Eu'da
memiliki prinsip sama dengan pendapat yang dikemukakan slater
dtan lrl3rvsr (1994) mengenai empat langkih menuju'organiiasi
berorientasi pasar

seperti tercantum dalam Gambar 2. Keempat langkah menuju organisasi yang
berorientasi pasar meliputi :
1' )
lrlengumpulkan informasi yang menyeluruh mengenai pelanggan, pesaing,
dan

j)
3l
4'

Dasar.

Memeriksa setiap jenis informasi dari sudut pandang bisnis secara
keseluruhan.
Nlenentukan bagaimana cara perusahaan menyampaikan
superior customer
,

alue.

t"{engimplementasikan tindakan
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usang sehingga mengakibatkan terhambatnya proses inovasi yang efektif (LeonardBarton, 1992). Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat inovasi

dapat berasal dari hubungan pelanggan-pemasok, kondisi pasar dan infrastruktur.
Perusahaan harus dapat mengelola semua faktor tersebut dengan baik untuk
memaksimalkan tingkat inovasinya.
Adanya pemahaman dan pelaksanaan aktivitas orientasi pasar yang
terintegrasi akan memudahkan perusahaan untuk melaksanakan inovasi strategik,
karena pelanggan menjadi fungsi pengendali utama. Sumber ide awal pelaksanaan
inovasi berasal dari pelangEan dan hasilnya akan dikembalikan lagi kepada
pelanggan sesuai nilaiyang mereka inginkan.

4. Integrasi Orientasi Pasar, Inovasi Dan Dalam
Organisasi Sebagai Keunggulan Kompetitif
Sebagai sinergi dari orientasi pasar dan inovasi perusahaan dibutuhkan pula
adanya proses pembelajaran dalam organisasi. Sama halnya dengan orientasi pasar
maka melalui pembelajaran dalam organisasi, perusahaan dapat memperoleh
informasi yang lebih lengkap mengenai pelanggan, pemasok dan pesaing (Cravens
et al., 2000). Oleh karena itu, menurut Dickson (1992) dan Sinkula (1994)

perusahaan dapat memfokuskan upaya untuk memahami dan memuaskan
kebutuhan pelanggan yang tampak ataupun kebutuhan laten di masa depan melalui
produk, jasa dan pelayanan baru (Slater dan Naruer, 1995). Hal ini secara langsung
mengarah pada superior outcome yang berupa kesuksesan produk baru, superior
customer retention dan pertumbuhan serta profitabilitas yang lebih baik
dibandingkan pesaing. Selain itu perusahaan juga dapat memberikan respon lebih
cepat terhadap tindakan pesaingnya dan bahkan mengambil keuntungan dari situasi
di pasar (Cravens et al., 2000).
Huber (dalam Hurley dan Hult, 1998) mendefinisikan pembelajaran dalam
organisasi sebagai pengembangan pengetahuan baru yang berpotensi
mempengaruhi perilaku. Pembelajaran ini memfasilitasi perubahan perilaKu yang
menunjang peningkatan kinerja (Sinkula, 1994). Secara umum dikenal dua tipe
pembelajaran dalam organisasi (Slater dan Narver, 1995) yang kedua-duanya
sebaiknya dapat dilakukan organisasi. Pertama adalah pembelajaran adaptif yang
disebut single-loop learning. Pembelajaran ini terjadi dalam serangkaian kendala
yang sudah dikenali maupun tidak dikenali oleh organisasi yang disebut dengan
learning boundary dan menunjukkan asumsi organisasi mengenai lingkungan dan
kondisi dirinya.. Kendala tersebut membatasi pembelajaran dalam organisasi
terhadap variasi adaptif yang biasanya berlangsung bertahap dan terfokus pada isuisu dalam lingkup tradisional aktivitas organisasi (Garavan, 1997)'
Tipe kedua adalah pembelajaran generatif yang disebut double-loop
learning, yang terjadi apabila organisasi berusaha memperbaiki asumsi jangka
panjangnya mengenai misi, pelanggan, kapabilitas atau strategi. Di sini diperlukan
cara pandang organisasi yang baru berdasar pemahaman dari berbagai sistem dan
hubungan antara berbagai faktor kunci dalam organisasi. Secara ringkas dikatakan
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5. Simpulan
Semakin dinamis dan ketatnya persaingan di pasar menuntut perusahaan
untuk dapat mengembangkan surnber keunggulan kompetitif melalui penciptaan
dan penyampaian superior customer value. Guna mendukunE upaya tersebut maka
perusahaan perlu mengembangkan kapabilitas strategiknya yang berupa orientas
pasar, inovasi dan pembelajaran dalam organisasi.

Melalui orientasi pasar perusahaan berusaha menciptakan budaya yang
menempatkan pelanggan sebagai pusat dari setiap kegiatan bisnisnya. Dalam
orientasi pasar ini perusahaan mengumpulkan dan menyebarluaskan intelijen yang
menyeluruh mengenai pelanggan, pesaing, pemasok dan lingkungan eksternal lain,
Dengan demikian perusahaan dapat mengidentifikasi perurbahan kebutuhan dan
keinginan pelanggan yang sangat cepat, menentukan pengaruh perubahan tersebut
pada kepuasan dan kemudian memberikan respon dalam bentuk penyusunan
strategi pemasaran yang dapat memberikan superioritas nilai bagi pelanggannya.
Perusahaan yang berorientasi pasar akan memiliki keunggulan kompetitif dalam
menyampaikan nilai pelanggan dan meraih kinerja yang lebih baik dibandingkan
pesaing.
Pelaksanaan orientasi pasar perlu didukung pula dengan usaha inovasi yang

kontinu baik secara teknis maupun administratif. Setiap inovasi yang dilakukan
didasarkan pada intelijen pemasaran yang telah diperoleh melalui orientasi pasar
sehingga benar-benar dapat memberikan tambahan nilai sesuai dengan keinginan
dan kebutuhan pelanggan.
Sinengi lain dari orientasi pasar adalah pembelajaran dalam organisasi yang
bersumber dari pengalaman langsung, pihal< lain atau memori organisasional.
Dengan pembelajaran dalam perusahaan secara lebih cepat mengenali setiap
perubahan kebutuhan dan keinginan pelanggannya untuk kemudian diantisipasi
melalui lnovasi untuk memberikan produk dan pelayanan yang superior. Keberadaan
orientasi pasar, inovasi dan pembelajaran dalam organisasi yang terintegrasi dengan
baik akan dapat membantu perusahaan merumuskan strategi yang tepat dalam
menyampaikan superior customer value bagi pelanggannya sehingga akhirnya
menjadi suatu keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
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