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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Kinerja Perusahaan 

a. Pengertian Kinerja 

Greenberg (dalam Mankunegera, 2001:67) mendefinisikan 

kinerja sebagai hasil kerja atau prestasi kerja dapat diketahui melalui 

perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi 

totalitas masukan selama periode tertentu. Kinerja berkaitan erat 

dengan keberhasilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. 

Peneliti empiris terdahulu (Walker, Churcill; 1979 dan Ford; 1985) dan 

Weitz (1978, 1981, 1985) mendefinisikan kinerja melalui indikator-

indikator seperti volume penjualan, pertumbuhan pelanggan serta 

pertumbuhan penjualan. 

Pengukuran kinerja merupakan tantangan terbesar bagi 

peneliti (Li dan Simerley; 1998) karena sebagai konstruk, kinerja 

bersifat multi dimensional dan oleh karena itu pengukuran kinerja 

dengan menggunakan dimensi pengukuran tunggal tidak mampu 

memberikan pemahaman komprehensif (Bhargava et.al, 1995: Lie dan 

Simerly, 1998), sehingga pengukuran kinerja hendaknya 

mengintegrasikan dimensi pengukuran yang beragam. 
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Porter (2003) mengungkapkan kinerja perusahaan dapat dilihat 

pada kemampuan perusahaan dalam membangun daya saing. Daya 

saing menurut Porter dapat dilihat pada tiga aspek, yaitu 

kepemimpinan dalam biaya, diferensiasi, dan fokus pada strategi. 

Kepemimpinan dalam biaya adalah keperluan ahli strategi untuk 

melakukan analisis biaya manfaat untuk mengevaluasi “peluang 

bersama” di antara perusahaan yang sudah ada dan unit bisnis 

potensial. Berbagi aktivitas dan sumber daya memperkuat keuangan 

bersaing karena menurunkan biaya atau menaikkan diferensiasi. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja  

Rivai (2001:317) berpendapat bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan adalah: 

1) Ketrampilan Kerja: Seseorang mempunyai ketrampilan kerja yang 

tinggi akan tinggi pula produktivitasnya, dan sebaliknya jika 

ketrampilan kerja rendah maka produktivitasnya pun akan rendah. 

2) Pendidikan: Jika seseorang yang mempunyai pendidikan yang 

tinggi, maka produktivitasnya juga tinggi, demikian sebaliknya. 

3) Inteligensi. Jika inteligensi seseorang rendah, maka 

produktivitasnya cenderung rendah dan sebaliknya. 

4) Kesempatan Kerja: Jika seseorang mempunyai kesempatan 

berprestasi besar, maka produktivitas kerjanya akan lebih besar 
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dibanding orang yang kurang atau terhambat dalam mendapatkan 

kesempatan kerja. 

5) Lingkungan Kerja:Seseorang yang bekerja di lingkungan kerja yang 

baik akan mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan orang yang bekerja ditempat kerja yang serba tidak 

teratur. 

6) Kepuasan Kerja: Seseorang yang merasa memperoleh kepuasan 

kerja dalam bekerja akan lebih produktif dibandingkan dengan 

orang yang tidak memperoleh kepuasan dalam bekerja.  

c. Aspek-aspek Kinerja.  

Aspek-aspek penilaian kinerja yang diterapkan menurut 

Soeprihanto (2001:64), yaitu: 

1) Pengetahuan dan keterampilan, artinya kemampuan dan 

keterampilan kerja yang dimiliki karyawan sehingga karyawan 

tersebut dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien 

sesuai target yang diinginkan. 

2) Inisiatif, artinya semangat dan motivasi yang mendorong 

peningkatan hasil kerja dan kualitas kerja. 

3) Kerja sama, artinya keharmonisan kerja dengan karyawan lain baik 

karyawan seleval atau bawahan serta kemampuan komunikasi 

secara lisan ataupun tulisan.  
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4) Kehadiran, artinya kerajinan yang berhubungan dengan absensi, 

tepat waktu, kedatangan dan kepulangan serta ijin-ijin kerja. 

5) Disiplin, artinya kepatuhan terhadap peraturan-peraturan dan 

ketentuan yang dikeluarkan perusahaan atau manajemen. 

6) Kejujuran, artinya keikhlasan dalam melakukan tugas yang diberikan 

oleh atasan. 

 

2. Strategi Keungggulan Bersaing Berkelanjutan 

a. Pengertian Strategi Keungggulan Bersaing Berkelanjutan 

Menurut Sundar G.Bharadwaj, Rajan Varadarajan dan John 

Fahy (1993), perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing 

berkelanjutan mempunyai asset-aset, nilai, dan kecakapan yang unik 

sebagai sumber keunggulan bersaing berkelanjutan. Ukuran-ukuran 

ini identik dengan sumber daya yang tangguh (Singh, 1990 dalam 

Chen & Hambrick) sehingga berkemampuan memukul pesaing-

pesaingnya (Halberstam, 1996 dalam Chen & Hambrick). 

Syarat sumber dari keunggulan bersaing berkelanjutan yaitu : 

1) Harus berharga 

2) Sesuatu yang langka di masa kini ataupun masa mendatang 

3) Tidak mampu ditiru secara sempurna 

4) Tidak memiliki pengganti 
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Owner/ Manajer mengidentifikasikan pesaing-pesaingnya 

tidak secara individu, melainkan dengan menempatkan diri mereka 

ke dalam kategori yang kompetitif. Dan tujuan dari strategi 

kompetitif adalah untuk mencapai sebuah keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan. Dengan strategi kompetitif akan mempertinggi kinerja 

perusahaan dan akan menjadi keunggulan dalam bersaing yang 

berkelanjutan. 

Coney (1995), menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki 

keunggulan bersaing berkelanjutan harus mampu menghasilkan 

produk yang mempunyai perbedaan denga pesaingnya. Keunggulan 

bersaing akan membangun kecakapan untuk performa aktivitas yang 

lebih dari lawan usaha atau lebih efektif dari pesaing, dengan kata 

lain perusahaan membangun keunggulan bersaing ketika 

memanfaatkan kekuatan untuk beberapa aktivitas lebih dari 

performanya (A Pit,1996). 

b. Keunggulan  

Ada dua jenis keunggulan bersaing yaitu:  

1) Keunggulan biaya merupakan inti dari setiap strategi bersaing. 

Untuk mencapai keunggulan biaya, sebuah perusahaan harus 

bersiap menjadi produsen berbiaya rendah dalam industrinya. 

Perusahaan harus memiliki banyak segmentasi, bahkan beroperasi 

dalam industri terkait. Sumber keunggulan biaya bervariasi dan 
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tergantung kepada struktur industri. Sumber tersebut mencakup: 

pengerjaan skala ekonomi, teknologi milik sendiri, akses ke bahan 

mentah, dan lain-lain. Bila perusahaan dapat mencapai dan 

mempertahankan keunggulan biaya, maka akan menjadi 

perusahaan dengan kinerja rata-rata dan dapat menguasai harga. 

2) Diferensiasi. Cara melakukan diferensiasi berbeda untuk tiap 

industri dan pada umumnya dapat di dasarkan kepada produk, 

sistem penyerahan, pendekatan pemasaran dan lain-lain. Tiga 

kondisi yang memungkinkan perusahaan secara serentak mencpai 

keunggulan biaya dan diferensiasi adalah: 

a) Para pesaing terperangkap di tengah, sehingga tidak memiliki 

posisi yang cukup baik untuk mencapai keunggulan (tidak 

konsisten).  

b) Perusahaan merintis inovasi besar yang memungkinkan 

penurunan biaya dan meningkatkan diferensiasi.  

c) Perusahaan memungkinkan biaya tambahan di tempat lain dan 

mempertahankan keunggulan biaya keseluruhan atau 

mengurangi biaya diferensiasi dibanding pesaing.  

3.  Diferensiasi  

a. Pengertian Diferensiasi 

Kotler (2003 : 315) ber pendapat bahwa diferensiasi merupakan 

proses menambahkan serangkaian perbedaan yang penting dan 
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bernilai, guna membedakan tawaran perusahaan itu dari tawaran 

pesaing. Dalam strategi diferensiasi, perusahaan berusaha menjadi 

unik dalam industrinya disepanjang beberapa dimensi yang secara 

umum dihargai oleh pembeli. Perusahaan menyeleksi satu atau lebih 

atribut yang dipandang penting oleh banyak pembeli di dalam suatu 

industri, dan secara unik menempatkan diri untuk memenuhi 

kebutuhan itu. Perusahaan dihargai dengan harga premi (premiun 

price) karena keunikannya. 

Diferensiasi dirancang untuk menghasilkan atau menyerahkan 

barang atau jasa yang dirasakan pelanggan sebagai hal yang berbeda 

dalam cara-cara dan penting bagi mereka. Hal ini memungkinkan 

perusahaan untuk menjual produk-produk tidak distandardisasi 

kepada pelanggan dengan kebutuhan-kebutuhan yang unik. Kunci 

pemasaran sukses dan adalah adanya perbedaan/ diferensiasi (Porter, 

1994 : 14).  

Menurut Kotler (2003: 315) bahwa semua produk dapat 

diferensiasikan kedalam beberapa tingkat, tetapi tidak semua 

perubahan bersifat penuh arti atau bermanfaat. Suatu diferensiasi 

memberikan kepuasan lebih bila memenuhi kriteria-kriteria sebagai 

berikut : 

1) Important : diferensiasi memberikan manfaat yang sangat dihargai 

oleh para pembeli 
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2) Distinctive : diferensiasi diberikan dengan cara yang khusus/ 

istimewa 

3) Superior : diferensiasi itu unggul dibandingkan dengan cara-cara 

lain untuk memperoleh manfaat tersebut 

4) Preempative : diferensiasi itu tidak mudah ditiru oleh pesaing 

5) Affordable : pembeli mamu membayar perbedaan tersebut 

6) Profitabke : perusahaan menganggap tindakan memperkenalkan 

perbedaan itu akan mampu menghasilkan laba. 

b. Diferensiasi Jasa 

Jika produk fisik tidak mudah dideferensiasi, kunci keberhasilan 

dalam persaingan sering terletak pada penambahan jasa atau 

pelayanan yang menambah nilai serta perbaikan mutu produk fisik itu. 

Yang menjadi dasar diferensiasi pelayanan terutama adalah 

kemudahan pemesanan, pengiriman, pemasangan, pelatihan 

pelanggan, konsultasi pelanggan, serta pemeliharaan dan perbaikan. 

1) Kemudahan Pemesanan 

Kemudahan pemesanan (ordering ease) mengacu pada 

seberapa mudah pelanggan dapat melakukan pemesanan 

keperusahaan. Para pelanggan bahkan mampu memesan dan 

menerima pesanan tanpa harus dating langsung keperusahaan. 
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2) Pengiriman 

Pengiriman (delifery) mengacu pada seberapa baik produk 

atau jasa diserahkan kepelanggan. Penyerahan itu berupa 

kecepatan, ketepatan, dan perhatian selama proses pengiriman. 

Para pelanggan dewasa ini telah semakin mengarapkan kecepatan 

pengiriman. Pembeli sering memilih pemasok yang memiliki 

reputasi baik dalam pengiriman yang tepat waktu. 

3) Pemasangan 

Pemasangan (instalation) mengacu pada pekerjaan yang 

dilakukan untuk membuat produk tertentu beroperasi dilokasi 

yang direncanakan. Pembeli alat berat mengharapkan pelayanan 

pemasangan yang baik. Diferensiasi pada titik itu dijaringan 

konsumsi adalah sangat penting bagi perusahaan yang produk-

produknya rumit. Kemudahan pemasangan menjadi titik jual 

sebenarnya, terutama bila pasar sasaran adalah orang baru dalam 

teknologi yang biasanya tidak memahami pesan-pesan pada layar 

seperti “disk error.” 

4) Pelatihan Pelanggan 

Pelatihan pelanggan (customer training) mengacu pada 

pelatihan para pelanggan untuk menggunakan peralatan dari 

penjual secara tepat dan efisien. 
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5) Konsultasi Pelanggan 

Konsultasi pelanggan (customer consulting) mengacu pada 

pelayanan data, sistem informasi, dan saran yang diberikan 

penjual kepada pembeli.  

6) Pemeliharaan dan perbaikan 

Pemeliharaan dan perbaikan (maintenance and repair) 

merupakan program pelayanan perusahaan untuk membantu 

pelanggan menjaga produk yang mereka beli senantiasa dalam 

kondisi kerja yang baik. 

7) Miscellaneous service 

Pelayanan lain-lain (Miscellaneous service) Perusahaan 

perusahaan dapat menemukan berbagai cara lain untuk 

mendiferensiasikan jasa atau layanan bagi pelanggan. Mereka 

dapat menawarkan garansi produk atau kontrak pemeliharaan 

yang lebih baik daripada pesaing mereka. Mereka dapat 

menawarkan imbalan. Perusahaan memiliki peluang untuk 

melakukan diferensiasi pada setiap tahap rantai konsumsi dan 

bahkan dapat melakukan diferensiasi pada saat produknya tidak 

lagi digunakan. 
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4.   Inovasi 

a. Pengertian Inovasi 

Secara konvensional inovasi berarti sebagai terobosan 

berkaitan dengan produk baru. Hurley dan Hult, 1998 (dalam 

Wahyono,2002) mendefinisikan bahwa inovasi adalah konsep yang 

lebih luas membahas penerapan gagasan produk, produk, atau proses 

baru. Sedangkan Hurley dan Hult, 1998 mendefinisikan bahwa inovasi 

merupakan mekanisme perusahaan untk beradaptasi dalam 

lingkungan yang dinamis. 

Konsep inovasi mempunyai sejarah yang panjang dan 

pengertian yang berbeda-beda, terutama didasarkan pada persaingan 

antara perusahaan-perusahaan dan strategi yang berbeda yang bisa 

dimanfaatkan untuk bersaing. Josef Schumpeter sering dianggap 

sebagai ahli ekonomi pertama yang memberikan perhatian pada 

pentingnya suatu inovasi. Pada tahun 1949 Schumpeter menyebutkan 

bahwa inovasi terdiri dari lima unsur yaitu: (1) memperkenalkan 

produk baru atau perubahan kualitatif pada produk yang sudah ada, 

(2) memperkenalkan proses baru ke industri, (3) membuka pasar baru, 

(4) Mengembangkan sumber pasokan baru pada bahan baku atau 

masukan lainnya, dan (5) perubahan pada organisasi industri. 
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Dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun, konsep inovasi 

tersebut terus dikembangkan oleh sejumlah pakar dan institusi. 

Beberapa pengertian tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini.  

1) Inovasi adalah memperkenalkan ide, barang, jasa atau praktek-

praktek  baru yang bermanfaat(en.wikipedia.org/wiki/Innovation).  

Diakses jam 14.00 tanggal 25 Juli 2012. 

2) Memperkenalkan ide baru ke pasar dalam bentuk barang dan jasa 

yang baru atau perbaikan dalam organisasi atau proses 

(www.business.gov/phases/launching/are_you_ready/glossary.ht

ml) . Diakses jam 14.00 tanggal 25 Juli 2012. 

3) Ide, metode atau peralatan baru. Tindakan dalam menciptakan 

barang atau proses baru. Tindakan yang mencakup penemuan 

atau pekerjaan yang diperlukan untuk membawa ide atau konsep 

ke dalam bentuk akhir   

(www.shapetomorrow.com/resources/i.html). Diakses jam 14.15 

tanggal 25 Juli 2012. 

4) Adalah proses merubah pengetahuan dan ide menjadi cara yang 

lebih baik dalam menjalankan usaha atau menjadi barang dan jasa 

yang baru atau lebih baik, yang dinilai oleh masyarakat. Proses 

inovasi berkaitan dengan riset dan pengembangan, komersialisasi, 

dan difusi teknologi  
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(www.smartstate.qld.gov.au/strategy/strategy05_15/glossary.sht

m). Diakses jam 14.15 tanggal 25 Juli 2012. 

5) Penciptaan, pengembangan, dan implementasi barang, proses, 

dan jasa baru dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, 

efektifitas atau keunggulan bersaing. Inovasi mungkin berkenaan 

dengan produk, jasa, proses manufaktur, proses managerial atau 

disain organisasi. Inovasi sebagian besar dipandang pada tingkat 

produk atau proses dimana inovasi produk tersebut memuaskan 

kebutuhan konsumen dan inovasi proses meningkatkan efisiensi 

danefektifitas 

(www.digitalstrategy.govt.nz/templates/Page____60.aspx) 

Diakses jam 14.20 tanggal 25 Juli 2012. 

6) Proses adopsi sesuatu, ide atau pola prilaku yang baru ke dalam 

budaya (farahsouth.cgu.edu/dictionary/). Diakses jam 14.25 

tanggal 25 Juli 2012. 

7) Tindakan dalam memperkenalkan sesuatu yang baru dan berbeda 

secara significant  

(www.economicadventure.org/teachers/glossary_dec.cfm). 

Diakses jam 14.30 tanggal 25 Juli 2012. 

b. Indikator inovasi 

Dari berbagai sumber tersebut, terlihat bahwa ada beberapa 

kemiripan mendasar dari konsep inovasi, yaitu sesuatu yang baru, baik 

http://www.economicadventure.org/teachers/glossary_dec.cfm
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berupa ide, barang, proses, atau jasa. Tetapi yang masih menunjukkan 

berbagai perbedaan adalah bagaimana cakupan dan cara pengukuran 

inovasi tersebut.  

Hurley & Hult (1998) mengajukan dua konsep yang menjadi 

indikator inovasi yaitu: 

1) Keinovatifan (innovativeness) 

Merupakan keterbukaan perusahaan untuk menerima 

gagasan baru. Artinya, keinovatifan merupakan kultur perusahaan 

yang ditentukan oleh sikap anggota perusahaan apakah cenderung 

menerima atau menolak inovasi. Sejalan dengan pendapat Hurley & 

Hult (1998) dalam Wahyono (2002) di atas, menurut Menon et al. 

(1999) kultur keinovatifan dalam perusahaan merupakan suatu cara 

bagaimana inovasi dan perubahan dikelola.  

2) Kapasitas untuk berinovasi 

Merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan 

atau menerapkan gagasan, produk dan proses baru hingga berhasil 

dan berdaya guna (efisien dan efektif). Secara umum, kapasitas 

inovasi tersebut dalam hal administrasi dan teknologi perusahaan. 

Khususnya pada perusahaan jasa konstruksi, kapasitas inovasi 

terutama difokuskan pada teknologi. 

Berdasarkan berbagai pengertian dari inovasi, ukuran inovasi 

dibagi dalam dua kelompok yaitu ukuran yang berhubungan dengan 
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output dan input. Ukuran output misalnya (a) produk atau proses baru 

atau yang dikembangkan, (b) persentase penjualan dari produk atau 

proses baru tersebut, (c) kekayaan intelektual yang dihasilkan (paten, 

merek, atau disain), dan (d) kinerja perusahaan. Sedangkan ukuran 

inovasi yang berkaitan dengan input adalah (a) investasi di bidang 

penelitian dan pengembangan, (b) kekayaan intelektual, (c) biaya akuisisi 

teknologi baru, (d) biaya produksi pertama produk baru, (e) asset tak 

berwujud misalnya goowill, (f) biaya pemasaran dan pelatihan untuk 

produk baru, dan (g) perubahan organisasi dan metode manajerial.  

Sedangkan Martin Radenakers (2005) membagi inovasi ke dalam 

beberapa tipe yang mempunyai karakteristik masing-masing seperti 

disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Tipe Inovasi  

Tipe Inovasi  Karakteristik  

1.  Inovasi Produk  Produk, jasa, atau kombinasi keduanya 

yang baru  

2.  Inovasi Proses  Metode baru dalam menjalankan kegiatan 

bernilai tambah (misalnya distribusi atau 

produksi) yang lebih baik atau lebih murah  

3.  Inovasi Organisasional  Metode baru dalam mengelola, 
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mengkoordinasi, dan mengawasi pegawai, 

kegiatan, dan tanggung jawab  

4.  Inovasi bisnis  Kombinasi produk, proses, dan sistem 

organisasional yang baru (dikenal juga 

sebagai model bisnis)  

 

 

B. Hipotesis   

Hipotesis merupakan jawaban sementara, yang belum teruji 

kebenarannya. Ada lima hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pengaruh Strategi Keunggulan Bersaing Berkelanjutan terhadap kinerja     

perusahaan. 

Menurut Sundar G.Bharadwaj, Rajan Varadarajan dan John Fahy 

(1993), tujuan dari strategi kompetitif adalah untuk mencapai sebuah 

keunggulan bersaing berkelanjutan. Strategi yang kompetitif akan 

mempertinggi kinerja perusahaan dan akan menjadi keunggulan dalam 

bersaing karena kinerja perusahaan memiliki SDM yang berkualitas. Maka 

hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:   

Hipotesis 1: Diduga strategi keunggulan bersaing berkelanjutan 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 
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2. Diferensiasi berpengaruh terhadap strategi keunggulan bersaing 

berkelanjutan 

Dalam penelitian ini diferensiasi yang dilakukan berupa 

diferensiasi proses, produk, dan pengelolaan manajemen. Menurut 

Sundar G.Bharadwaj dan John Fahy (1993), perusahaan yang mempunyai 

keunggulan bersaing mempunyai asset-aset, nilai dan kecakapan yang 

unik (terdeferensiasi) sebagai sumber daya keunggulan bersaing. 

Dari penjelasan tersebut, dapat diajukan hipotesis penelitian, 

yaitu:  

Hipotesis 2: Diduga Diferensiasi berpengaruh positif terhadap Strategi 

Keunggulan Bersaing Berkelanjutan 

 

3. Inovasi berpengaruh terhadap strategi keunggulan bersaing 

berkelanjutan 

Menurut Prokosa (2005) inovasi adalah suatu mekanisme 

perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Oleh 

sebab itu dituntut untuk mampu menciptakan pemikiran-pemikiran baru, 

gagasan-gagasan baru dengan menawarkan produk yang inovatif serta 

peningkatan pelayanan yang dapat memuaskan pelanggan.  

Stenley Salennusa (2008) dalam penelitiannya ’Pengaruh strategi 

inovasi terhadap kinerja operasional perusahaan’ mengemukakan bahwa 

inovasi proses, inovasi produk, dan implementasi inovasi berpengaruh 
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positif dan signifikan terhadap kinerja operasiona perusahaan. Inovasi 

dapat digunakan untuk memperoleh keunggulan bersaing (Sundar 

G.Bharadwaj, P.Rajan Varadarajan, & John Fahy, 1993). 

Berdasarkan pendapat Kaplan (2000), Gronhaug dan Koufman 

(1988) dalam Han et al. (1998), Droge dan Vickery (1995) serta Henard & 

Szymanski (2001) di atas yang menyatakan bahwa inovasi merupakan 

alat, kunci dan kebutuhan mendasar yang diperlukan untuk meraih 

keunggulan bersaing berkelanjutan, ditarik hipotesis bahwa inovasi 

berdampak positif terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan. Dengan 

demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Hipotesis 3 : Inovasi berpengaruh positif terhadap Keunggulan bersaing 

Berkelanjutan 

 

4. Deferensiasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Dalam perkembangannya sebuah perusahaan berusaha meneliti 

dan memilih pasar  sasarannya. Jika itu satu-satunya yang melayani pasar 

yang ada, tentunya perusahaan ini dapat menetapkan harga produk yang 

memberikan laba yang wajar. Kalau pasar tersebut menjadi sasaran 

beberapa perusahaan sedangkan produknya tidak dapat dibedakan, maka 

kebanyakan pembeli akan membeli dari perusahaan dengan harga 

termurah. Satu-satunya alternatif dari perusahaan pertama adalah 

dengan mendiferensiasikan produknya dari para pesaingnya. Guna 
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memenangkan persaingan, maka perusahaan perlu meningkatkan 

kinerjanya (Sukowati, 2004) 

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Radji, (2009). Hasil penelitian yang dilakukan tersebut membuktikan 

bahwa deferensiasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Berdasarkan dua pendapat tersebut, maka hipotesis dapat diajukan, 

sebagai berikut:   

Hipotesis 4: Deferensiasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

5. Inovasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Secara konvensional inovasi berarti sebagai terobosan berkaitan 

dengan produk baru. Hurley dan Hult, 1998 (dalam Wahyono,2002) 

mendefinisikan bahwa inovasi adalah konsep yang lebih luas membahas 

penerapan gagasan produk, produk, atau proses baru. Sedangkan Hurley 

dan Hult, 1998 mendefinisikan bahwa inovasi merupakan mekanisme 

perusahaan untk beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis. 

Hipotesis 5: Inovasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

 

C.  Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu mengenai  deferensiasi, inovasi, 

strategi keunggulan bersaing berkelanjutan, dan kinerja perusahaan. Dii 

bawah ini disertakan tabel yang berisi ringkasan hasil penelitian terdahulu.
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Tabel 2.2 Penelitian terdahulu 

No 
Judul 

(penulis, tahun) 
Variabel yang diteliti Sampel penelitian Metode analisis Hasil penelitian 

1. How Quality Management Models 

Influence Company Results–

Conclusions of an Empirical 

StudyBased on the Delphi Method 

(Inaki Heraz Saizarbitoria; 2006) 

Manajemen  kualitas, Kinerja 26 perusahaan di 

Eropa yang 

memperoleh 

sertifikat ISO 9000 

Metode Delphi Manajer perusahaan mempunyai 

hubungan erat untuk memotivasi 

pekerja dalam mendeteksi dan 

memecahkan masalah sehingga 

meningkatkan kinerja 

2. Innovation, Market Orientation and 

OrganizationalLearning: An 

Integration and 

Emperical examination 

(Hurley and Hult (1998) 

 

Inovasi, keunggulan bersaing, dan 

kinerja 

- Multiple 

Rgression 

dan  Korelasi 

Kemampuan berinovasi yang 

tinggi akan menyebabkan 

keunggulan kompetitif dan kinerja 

yang superior. 

3. Impact of Strategic Human 

Resources 

Management on Innovation (Nada 

Allani, Michel Arcand, Mohamed Bayad; 

2003) 

Sumber daya manusia, inovasi,  

kinerja perusahaan 

2000 perusahaan 

Prancis di sector 

perdagangan, 

industry, 

transportasi, dan 

konstruksi. 

Regresi Manajemen sumber daya manusia 

memberikan hasil nyata dalam 

praktek, dan semakin berperan 

dalam kerangka kerja strategis, 

berpengaruh terhadap inovasi dan 

keberhasilan organisasi. 

4. The Relationships Between Market 

Orientation, Firm Innovativeness 

and Innovation Performance (Sabri 

Erdil; @Journal of Global Business 

and Technology; 2004)  

Orientasi pasar, inovasi perusahaan, 

dan inovasi kinerja 

Perusahaan Industri 

di Marmara, 

Turkey 

Regresi Ada pengaruh inovasi yang besar 

sebagai faktor tak berwujud yang 

memiliki efek pada kinerja 

perusahaan. Orientasi pasar 

adalah  budaya bisnis 

menghasilkan kinerja dengan nilai 

lebih pada pelanggan 
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5. 

 

 

 

 

Sustainable competitive advantage 

in service industries : a conceptual 

model and research propositions 

(Bharadwaj, Sundar G; 

Varadarajan, P.Rajan; Fahy, 

John.Journal Of Marketing; Oct 1993; 

57,4) 

Keunggulan diferensiasi, Inovasi, 

kompleksitas aset 

khusus, jumlah 

asset khusus,pertumbuhan 

berkelanjutan, kinerja jangka 

panjang 

 

- Analisis faktor-

faktor 

Organizational skills dan 

difrensiasi 

berpengaruh positif pada 

Sustainable Competitive 

Advantage melalui inovasi 

6. Water Works : Anglian Water has not 
only managed to stay alive after the 
privatization of its industry, it has 
become a champion of innovation. 
Statistical Data Included (Crainer, 
Stuart & Dearlove, Des 1999) 
 

inovasi dan keunggulan bersaing 

berkelanjutan 

                  - Multiple 

Rgression 

dan  Korelasi 

Mengidentifikasi bahwa inovasi 

meupakan jalanmenuju 

Sustainable 

Competitive Advantage 

     

7. 

Innovating Professional Services   

(Kaplan, Soren M. (2000) 

 

 

       Inovasi dan keunggulan bersaing 

berkelanjutan 

 

- Multiple 

Rgression 

dan  Korelasi 

Inovasi pada proses produksi dan 

pelayanan akan meningkatkan 

Sustainable competitive 

Advantage 

      

8. 

 

 

 

 

Performance and Competitive 

Advantage: A Contingency 

Approach  

(Narver and Slater (1995); Paul 

Philips 

2004 

KeunggulanBersaing,Kinerja 

Perusahaan,Teori kontingensi 

-         Regresi Kinerja perusahaan akan 

meningkat jika memiliki 

keunggulan bersaing 

kasus pada perusahaan                                             

jasa  hotel 

10. 

7. 

Dinamika Usaha kecil dan 

Menengah: embaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia, Jakarta. 

Firmansyah (2001) 

Diferensiasi, minat beli - SEM Terdapat pengaruh diferensiasi 

terhadap minat beli 
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D.  Hubungan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Terdahulu 

  Penelitian ini berusaha mengatasi keterbatasan yang ada pada 

penelitian terdahulu, terutama dari sisi obyek  yang akan diteliti. Pada 

penelitian ini mecoba menggunakan sampel pada industri jasa konstruksi di 

kota Surakarta yang mempunyai keunikan tersendiri dibanding jasa 

konstruksi di tempat lain. 

   Penelitian ini akan mengambil sampel manajer atau direktur jasa 

konstruksi di Kota Surakarta yang tergabung dalam asosiasi GAPENSI 

(Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia).  

 


