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 Era kompetisi global semakin hari semakin kompleks dan beragam. Perusahaan di 

tuntut mengembangkan strategi yang dapat menciptakan keunggulan bersaing, mulai dari 

perusahaan jasa atau lainnya. Berbagai kebutuhan masyarakat pun semakin meningkat 

sehingga persaingan pasar pun memunculkan banyak perubahan dengan inovasi-inovasi 

yang semakin mengikuti permintaan banyak konsumen. Dalam hal ini perusahaan harus 

mencari kemampuan, teknologi baru dan mengeksplorasi proses bisnis agar dapat 

menguntungkan dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Banyak UKM perak di 

Kotagede yang melakukan strategi-strategi inovasi supaya dapat bersaing dan 

mempertahankan usahanya sehingga dapat bertahan dalam jangka panjang.Ttujuan dari 

peneltian ini adalah :  Untuk menganalisis pengaruh penerapan strategi inovasi yang terdiri 

dari orientasi kepemimpinan, inovasi proses, inovasi produk dan implementasi inovasi 

berpengaruh secara serentak dan parsial terhadap kinerja operasional pada sentra pengerajin 

perak  yang berlokasi di Kotagede Yogyakarta. Yogyakarta.Penelitian ini dilakukan pada 

sentra pengrajin perak Kotagede Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan teknik regrasi berganda. Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan tentang pengaruh penerapan strategi inovasi terhadap kinerja operasional pada 

sentra pengerajin perak yang berlokasi di Kotagede Yogyakarta, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : (1)   Penerapan strategi inovasi yang terdiri dari orientasi 

kepemimpinan, inovasi proses, inovasi produk dan implementasi inovasi berpengaruh 

secara serentak terhadap kinerja operasional pada sentra pengerajin perak  yang berlokasi di 

Kotagede Yogyakarta. (2) Penerapan strategi inovasi yang terdiri dari orientasi 

kepemimpinan, inovasi proses, inovasi produk dan implementasi inovasi berpengaruh 

secara parsial terhadap kinerja operasional pada sentra pengerajin perak  yang berlokasi di 

Kotagede Yogyakarta. 

 

Kata kunci : (1) Orientasi kepemimpinan, (2) Inovasi proses, (3) Inovasi produk, (4) 

Implementasi inovasi, (5) Kinerja operasional 

 
 


