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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi merupakan suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia 

yang bergerak terus dalam masyarakat. Globalisasi telah membawa dampak bagi 

segala aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. 

Globalisasi pada dasarnya mengarah pada dinamika perubahan yang 

mengakibatkan berubahnya lingkungan perusahaan baik eksternal maupun 

internal dan adanya persaingan yang tidak pasti (uncertain), sehingga manajer 

harus dapat menyesuaikan perubahan yang terjadi guna meningkatkan kinerja 

perusahaan. 

Pada akhir-akhir ini, pemberitaan tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN 

atau MEA berkembang sangat pesat di masyarakat Indonesia. Indonesia kini 

tengah menghadapi dan ikut andil dalam persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA). Perkembangan dan ikut andil menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA) membuktikan telah berkembangnya globalisasi pada bidang ekonomi di 

Indonesia. Arus sumber daya ekonomi yang meliputi barang dan jasa, tenaga 

kerja, serta teknologi dan informasi semakin cepat dan bebas masuk ke wilayah 

Indonesia. Bermacam persiapan telah dilakukan oleh pemerintah agar negara 

mampu bersaing ditengah-tengah MEA. Dengan dimulainya MEA, produk dari 

negara lain akan leluasa masuk ke Indonesia. Hambatan yang akan ada adalah 

hambatan kualitas. Apabila kualitas produk yang dimiliki tidak sesuai keinginan 

pasar maka akan sulit untuk bersaing dengan negara lain. 
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Leluasanya produk negara lain yang masuk ke Indonesia memberikan 

dampak pada perusahaan maupun UKM yang ada di Indonesia. Peningkatan 

persaingan global, kecepatan perubahan teknologi dan perluasan harapan 

pelanggan menciptakan lingkungan yang berubah-ubah. Fleksibilitas 

memungkinkan perusahaan untuk bertahan dengan adanya ketidakpastian akan 

lingkungan. Fleksibilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

respon terhadap perubahan yang terjadi dan menjadi andalan strategi pada abad 

21. Fleksibilitas memicu perusahaan untuk menciptakan nilai dan melakukan 

inovasi pada produk barang atau jasanya. 

Fleksibilitas strategi adalah seperangkat kemampuan yang digunakan untuk 

merespon bermacam-macam permintaan dan kesempatan yang ada dalam 

lingkungan persaingan yang dinamis dan lingkungan persaingan yang tidak pasti 

(Hitt et al., 2007). Menurut Shimizu dan Hitt (2004), fleksibilitas strategi adalah 

kemampuan perusahaan atau organisasi untuk mengidentifikasi faktor perubahan 

utama dari lingkungan eksternal (seperti pengenalan teknologi baru), 

menempatkan sumber daya baru untuk merespon perubahan yang terjadi, dan 

untuk bertindak segera misalnya komitmen sumber daya.  

Persaingan dalam teknologi yang tinggi dan pasar yang dinamis, menuntut 

perusahaan harus memiliki fleksibilitas. Dengan adanya fleksibilitas, perusahaan 

dapat memberikan respon terhadap perubahan lingkungan dan dapat menentukan 

bentuk strategi yang sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan. Selain itu 

juga perusahaan bisa mendapatkan peluang dan keuntungan dari persaingan yang 

akan berdampak pada kinerja perusahaan. Fleksibilitas lebih difokuskan pada 

pengamatan dan analisis kearah fleksibilitas operasional yang ditunjukkan oleh 
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kemampuan perusahaan untuk menangani kekurangan dalam persediaan, respon 

perusahaan terhadap perubahan permintaan konsumen dalam jangka pendek. 

Memahami aspek respon perusahaan terhadap perubahan lingkungan menjadi 

keutamaan perusahaan dalam sistem operasi dan produksi harian. Perubahan 

lingkungan bisnis tidak hanya dalam bentuk persaingan produk dan pelayanan 

tetapi perubahan teknologi dan ketidakpastian permintaan. 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perusahaan tidak dapat terlepas dari 

fleksibilitas. Begitu juga dengan sektor industri susu. Industri susu di Indonesia 

merupakan salah satu industri pangan dan memiliki potensi besar untuk 

berkembang. Industri susu berpeluang meningkatkan gizi masyarakat dan 

meningkatkan kesejahteraan karena industri susu dapat membangun ekonomi 

rakyat dengan menciptakan kesempatan kerja.  

Menurut Deputi bidang produksi dan pemasaran kementerian koperasi dan 

usaha kecil menengah, produksi susu segar di Indonesia semakin menurun 

sedangkan permintaan terus meningkat. Upaya melakukan peningkatan produksi 

susu di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga koperasi yang menjadi wadah 

bagi peternak sapi perah. Koperasi juga bertindak sebagai mediator antara 

peternak dengan Industri Pengolahan Susu. 

Koperasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian karena 

koperasi mampu memberikan manfaat kepada para anggotanya atau masyarakat. 

Koperasi di Indonesia masih banyak diperlukan oleh masyarakat terutama di 

pedesaan yang masih memiliki sifat kekeluargaan tinggi. Salah satunya koperasi 

pertanian pedesaan yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). KUD dibentuk oleh warga 

desa atau sekelompok desa yang disebut dengan unit desa. Pengembangan KUD 
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diarahkan untuk memenuhi kebutuhan warga desa dengan peningkatan pelayanan 

terhadap anggotanya. KUD diarahkan agar dapat memegang peranan utama dalam 

kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan, khususnya di sektor pertanian, jasa, 

industri, dan kerajinan rakyat yang sesuai dengan kemampuan keadaan desa 

setempat. 

Kecamatan Sendang merupakan salah satu sentra produksi susu sapi yang 

memberikan pasokan susu ke Nestle. Potensi Kecamatan Sendang cukup maju 

dari sisi ekonomi, agraris, dan wisata. Hal tersebut ditandai dengan adanya lokasi 

wisata, semakin baiknya infrastruktur dan pabrik meskipun letak Kecamatan yang 

jauh dari perkotaan. Keadaan geografis di daerah pegunungan dengan ketinggian 

antara 450 M sampai dengan 1.150 M dari permukaan air laut sangat cocok 

dengan usaha sapi perah dan produksi susu. Penduduk Kecamatan Sendang 

kebanyakan menggantungkan hidupnya dengan bekerja sebagai kelompok 

peternak sapi perah.  

Persaingan bisa terjadi pada perusahaan yang menghasilkan produk dan 

jasa. Namun pada penelitian ini hanya akan membahas fleksibilitas dalam salah 

satu koperasi unit desa di Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yaitu 

KUD Tani Wilis. Alasan memilih koperasi sebagai obyek penelitian karena 

koperasi memiliki risiko tinggi dalam menghadapi lingkungan yang berubah-ubah 

dan pasar yang terus berinovasi. 

KUD Tani Wilis yang terletak di Desa Dono Kecamatan Sendang 

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu KUD yang sukses berkembang 

dan melalui karir bisnis yang cukup panjang. KUD Tani Wilis yang dibentuk pada 

tanggal 14 Juli 1980 ini berhasil meraih beberapa penghargaan dari tingkat 
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Kabupaten maupun Provinsi dan menjadi juara I KUD berprestasi kategori 

koperasi produsen tingkat Kabupaten Tulungagung pada tahun 2009. KUD Tani 

Wilis mempunyai enam bidang usaha, antara lain unit penggilingan padi, unit 

pelayanan listrik, unit pabrik pengolahan makanan ternak, unit pertokoan, unit 

produksi susu, dan unit simpan pinjam. Wilayah kerja KUD Tani Wilis meliputi 

wilayah Kecamatan Sendang yang terdiri dari 11 desa dengan pabrik operasional 

yang menyebar di beberapa titik lokasi dan mempunyai jumlah anggota sebanyak 

1.582 orang. 

Di Kabupaten Tulungagung terdapat 5 koperasi yang bergerak di bidang 

usaha sapi perah dan produksi susu murni yaitu KUD Sri Wigati, KUD Tani 

Wilis, KUD Sri Sedono, KUD Rejeki Agung, dan KUD Sumber Makmur. Dilihat 

dari jumlah banyaknya koperasi dapat dikatakan bahwa terdapat persaingan yang 

cukup ketat. Produk susu murni yang dihasilkan oleh koperasi akan dikirim ke 

pabrik susu Nestle setiap harinya dan beberapa akan dipasarkan di seputar 

Tulungagung. Nestle mengambil stok susu murni dari koperasi dengan jumlah 

yang berbeda tiap koperasi. Kualitas susu menjadi salah satu pertimbangannya.  

Persaingan antar koperasi yang bergerak di bidang sapi perah dan susu 

murni terlihat jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa produk yang 

dipasarkan dan hasil kualitas susu murni. Misalnya KUD Tani Wilis membuat 

pabrik pengolahan makanan sapi perah sendiri agar koperasi dapat melakukan 

kontrol terhadap kebersihan dan mutu makanan sehingga koperasi dapat 

mempertahankan kualitas susu murni. Selain itu, KUD Tani Wilis akan 

memasarkan susu murni dalam kemasan susu UHT. Untuk meningkatkan daya 

saing, koperasi susu lainnya mengeluarkan produk yang sejenis namun berbeda 
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pada kemasan. Ketidakpastian keinginan konsumen dan standar kualitas dari 

pabrik susu yang berubah-ubah menjadi tantangan untuk KUD Tani Wilis. Untuk 

memenangkan persaingan kualitas susu yang dikirim ke Nestle, KUD Tani Wilis 

saat ini sudah menggunakan teknologi dalam kegiatan produksi susu murni. 

Selain mempertahankan kualitas susu murni, penggunaan teknologi juga dapat 

menghasilkan produk yang berbiaya rendah daripada pesaing yang tidak 

menggunakan teknologi. 

Pada era globalisasi dan MEA, peluang koperasi untuk tetap bertahan dan 

tetap berperan dalam perekonomian Indonesia terbuka lebar asalkan koperasi juga 

dapat berbenah diri dan mengikuti perkembangan lingkungan yang kompetitif 

(Santosa, 2004).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rika Nova Rustantina (2011), 

peran bauran fleksibilitas pada perusahaan jasa memberikan nilai kepada 

perusahaan dengan memfasilitasi integrasi antara strategi bisnis dan 

implementasinya dengan menyesuaikan kemampuan, proses, sikap, dan bakat 

yang diperlukan untuk melaksanakan strategi yang dipilih secara efektif. Pada 

penelitian tersebut, dijelaskan bahwa variabel fleksibilitas strategi memberikan 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan dan inovasi menjadi mediasi. Salah satu 

tolak ukur pengukuran fleksibilitas strategi adalah face changes in the 

environment dan new customer demand. Sehingga disimpulkan bahwa perusahaan 

akan lebih fleksibel dalam memperhatikan permintaan konsumen yang akan 

diberikan kepada konsumen pada situasi lingkungan yang berubah-ubah.  

Penelitian Hardi Supeno (2015) dengan judul Intellectual Capital, 

Fleksibilitas Strategi, Budaya Organisasi terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada 
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UKM Di Kota/Kabupaten Gerbangkertasusila, Jawa Timur) dapat menjelaskan 

bahwa intellectual capital, fleksibilitas strategi, budaya perusahaan mempunyai 

hubungan signifikan terhadap kinerja. Pada penelitian tersebut, dijelaskan bahwa 

fleksibilitas strategi menjelaskan fenomena pentingnya UKM menciptakan nilai 

seperti produk unik dan berbeda dari pesaing, produk berbiaya rendah daripada 

pesaing, harga yang paling rendah dimata konsumen. Secara garis besar, 

fleksibilitas strategi meningkatkan daya saing dan kinerja apabila di kelola secara 

optimal. 

Seiring dengan adanya MEA dan globalisasi ekonomi, lingkungan eksternal 

dan persaingan global menjadi tidak pasti. Menurut Shi dan Daniels (2003) 

menjelaskan fleksibilitas merupakan cara efektif, dimana bisnis dapat melindungi 

nilai-nilai perusahaan terhadap ketidakpastian lingkungan dan perubahan. Para 

pemimpin atau manajer perusahaan harus menyadari pentingnya melakukan 

fleksibilitas strategi. Karena para manajer perusahaan dihadapkan pada 

pengambilan keputusan. Pada proses pengambilan keputusan akan selalu 

dihadapkan pada keadaan berbeda-beda yang memerlukan kemampuan melihat 

keadaan dan konseptual yang luas dan fleksibel. Fleksibilitas dapat menjadi dasar 

penilaian untuk pilihan strategi (Rustantina, 2011). Fleksibilitas strategi 

merupakan kemampuan dan keunggulan bersaing yang hanya dapat diperoleh jika 

perusahaan memiliki budaya inovasi yang kontinyu, bersaing dengan tepat, selalu 

memberi superior value terhadap konsumen, dan melakukan tindakan proaktip 

terhadap keinginan konsumen, hal tersebutlah yang dapat menentukan apakah 

perusahaan dapat bersaing dan menjadi penentu kinerja perusahaan. 
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Roth dan Amano dalam Anatan (2008) mengemukakan bahwa perusahaan 

yang mempunyai kemampuan fleksibilitas dapat mendorong kesuksesan 

perusahaan dalam menciptakan keunggulan bersaing antara lain kualitas yang 

konsisten, produk berkinerja tinggi, pengiriman yang cepat, harga rendah, 

distribusi luas, periklanan efektif, dan pelayanan setelah penjualan.  

Berdasarkan gambaran dan uraian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini 

ingin mengetahui apakah fleksibilitas strategi yang dilakukan memiliki pengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Alasan peneliti memilih KUD Tani Wilis sebagai 

lokasi penelitian karena KUD Tani Wilis merupakan salah satu KUD yang dapat 

dikatakan berhasil dan dapat bertahan sampai saat ini dengan memiliki unit usaha 

yang menguntungkan, sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, 

maka peneliti membuat penelitian yang berjudul: “Pengaruh Fleksibilitas 

Strategi Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada KUD Tani Wilis 

Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: Apakah fleksibilitas strategi mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja perusahaan? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menguji 

dan menganalisis pengaruh fleksibilitas strategi terhadap kinerja perusahaan KUD 

Tani Wilis. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan bentuk penerapan ilmu yang telah diserap dan 

didapat di bangku kuliah dengan sebuah fenomena yang menjadi 

kenyataan saat ini, menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan 

sistematis dalam menghadapi permasalahan. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

memahami pentingnya strategi yang fleksibel dalam menghadapi 

lingkungan eksternal yang terus berubah dan tidak pasti, dan digunakan 

sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan perencanaan 

strategi. 

3. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah 

wawasan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian yang lebih lanjut mengenai fleksibilitas strategi. 

 


