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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Hasil-hasil penelitian terdahulu dikemukakan sebagai pemberi informasi 

mengenai metode penelitian, hasil dan pembahasan. Penelitian terdahulu yang 

digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian oleh Ashok Abbott dan Kunal Banerji pada tahun 2003 yang 

berjudul Strategic Flexibility and Firm Performance: The Case of US Based 

Transnational Corporations. Berdasarkan penelitian kuantitatif dengan 

metode kuesioner, dapat disimpulkan bahwa fleksibilitas strategi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Fleksibilitas yang 

meningkat akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk merepsons 

perubahan lingkungan dan memiliki dampak positif yang kuat terhadap 

profitabilitasnya. 

Persamaan penelitian Ashok Abbott dan Kunal Banerji dengan penelitian ini 

adalah terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel fleksibilitas 

strategi dan kinerja perusahaan. Perbedaannya terletak pada obyek yang 

diteliti. 

2. Penelitian oleh Rika Nova Rustantina pada tahun 2011 yang berjudul 

Pengaruh Bauran Fleksibilitas terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada 

Perusahaan Jasa di Malang). Berdasarkan metode penelitian kuesioner dan 

wawancara, dapat disimpulkan bahwa bauran fleksibilitas memberikan nilai 

kepada perusahaan dengan memfasilitasi integrasi antara strategi bisnis dan 
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implementasinya dengan menyesuaikan kemampuan, proses, sikap, dan bakat 

yang diperlukan untuk melaksanakan strategi yang dipilih secara efektif. 

Sehingga perusahaan akan lebih fleksibel dalam memperhatikan permintaan 

konsumen pada situasi lingkungan yang berubah-ubah. 

Persamaan penelitian Rika Nova Rustantina dengan penelitian ini adalah 

terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel fleksibilitas strategi dan 

kinerja perusahaan. Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti. 

3. Penelitian oleh Thamrin pada tahun 2014 yang berjudul Strategi fleksibiliti 

dan Performansi perusahaan UMKM Suatu Kajian Konseptual. Penelitian 

dilakukan pada UKM di Sumatera Barat. Penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa strategi fleksibiliti menjadi salah satu faktor yang penting 

untuk dipertimbangkan oleh perusahaan untuk menghadapi persaingan yang 

sangat dinamis seperti masa sekarang ini. 

Persamaan penelitian Thamrin dengan penelitian ini adalah terletak pada 

variabel yang digunakan yaitu variabel fleksibilitas strategi dan kinerja 

perusahaan. Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti. 

4. Penelitian oleh Hardi Supeno pada tahun 2015 yang berjudul Intellectual 

Capital, Fleksibilitas Strategi, Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Perusahaan (Studi Pada UKM Di Kota/Kabupaten Gerbangkertasusila, Jawa 

Timur). Berdasarkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei 

penjelasan, dapat disimpulkan bahwa intellectual capital, fleksibilitas 

strategi, budaya perusahaan mempunyai hubungan signifikan terhadap 

kinerja. Ketiga variabel meningkatkan daya saing dan kinerja apabila di 

kelola secara optimal. Fleksibilitas strategi menjelaskan fenomena pentingnya 
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UKM menciptakan nilai seperti produk yang unik dan berbeda dari pesaing, 

produk berbiaya rendah daripada pesaing, harga yang paling rendah dimata 

konsumen.  

Persamaan penelitian Hardi Supeno dengan penelitian ini adalah terletak pada 

variabel yang digunakan yaitu variabel fleksibilitas strategi dan kinerja 

perusahaan. Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti, metode 

penelitian yang digunakan dan responden penelitian. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti dan 

Judul Penelitian 

Variabel yang 

Diteliti 

Alat 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Judul: Strategic 

Flexibility and Firm 

Performance: The 

Case of US Based 

Transnational 

Corporations 

Nama: Ashok 

Abbott, Kunal 

Banerji 

Tahun: 2003 

- Strategic 

Flexibility 

- Firm 

Performance 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

metode 

kuesioner. 

- Fleksibilitas strategi 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja perusahaan. 

- Fleksibilitas yang 

meningkat akan 

meningkatkan 

kemampuan 

perusahaan untuk 

merepsons 

perubahan 

lingkungan dan 

memiliki dampak 

positif yang kuat 

terhadap 

profitabilitasnya. 

2. Judul: Pengaruh 

Bauran Fleksibilitas 

terhadap Kinerja 

Perusahaan (Studi 

pada Perusahaan 

Jasa di Malang) 

Nama: Rika Nova 

Rustantina 

Tahun: 2011 

- Internal 

Functional 

Flexibility 

- Internal 

Numerical 

Flexibility 

- External 

Functional 

Flexibility 

- External 

Numerical 

Flexibility 

- Financial 

Flexibility 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

metode 

kuesioner, 

wawancara, 

dan path 

analysis. 

- Bauran fleksibilitas 

berpengaruh 

terhadap inovasi 

dan kinerja 

perusahaan. 

- Bauran fleksibilitas 

memberikan nilai 

kepada perusahaan 

untuk melaksanakan 

strategi yang dipilih 

secara efektif. 
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- Strategic 

Flexibility 

- Innovation 

- Firm 

Performance 

3. Judul: Strategi 

fleksibiliti dan 

Performansi 

perusahaan UMKM: 

Suatu Kajian 

Konseptual 

Nama: Thamrin 

Tahun: 2014 

- Strategi 

Fleksibiliti 

- Performansi 

Perusahaan 

 - Strategi fleksibiliti 

menjadi salah satu 

faktor penting untuk 

perusahaan dalam 

menghadapi 

persaingan yang 

sangat dinamis dan 

meningkatkan 

perfomansi 

perusahaan. 

4. Judul: Intellectual 

Capital, Fleksibilitas 

Strategi, Budaya 

Organisasi terhadap 

Kinerja Perusahaan 

(Studi Pada UKM Di 

Kota/Kabupaten 

Gerbangkertasusila, 

Jawa Timur) 

Nama : Hardi 

Supeno 

Tahun : 2015 

- Intellectual 

capital 

- Fleksibilitas 

strategi 

- Budaya 

perusahaan 

- Kinerja 

Perusahaan 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

metode 

survei 

penjelasan. 

- Intellectual capital, 

fleksibilitas strategi, 

budaya perusahaan 

mempunyai 

hubungan signifikan 

terhadap kinerja. 

- Ketiga variabel 

meningkatkan daya 

saing dan kinerja 

apabila di kelola 

secara optimal. 

- Fleksibilitas strategi 

menjelaskan 

fenomena 

pentingnya 

menciptakan nilai. 

 

2.2. Konsep Strategi 

Strategi berasal dari bahasa Yunani “strategeia” yang berarti seni atau ilmu 

menjadi seorang jenderal, dimana jenderal tersebut harus menang dalam perang 

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Secara sederhana strategi dapat 

diartikan sebagai cara untuk mencapai tujuan. 

Menurut Hunger & Wheelen (2003:16), strategi perusahaan merupakan 

rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan 

mencapai misi dan tujuannya. Menentukan dan melakukan strategi yang berbeda 
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dengan perusahaan lain dapat menimbulkan keunggulan kompetitif, sehingga 

perusahaan akan unggul dari perusahaan lain. Adanya persaingan pada setiap 

perusahaan akan mencapai tujuannya, membuat strategi dibutuhkan. 

 

2.3. Manajemen Strategi 

Manajemen strategi merupakan tahapan-tahapan aktivitas yang dilakukan 

dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan jangka 

panjang dari perusahaan. Manajemen strategi mengintegrasikan bagian/divisi 

dalam suatu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Fred R. David (2012:5), manajemen strategis didefinisikan sebagai seni 

dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi 

keputusan-keputusan lintas-fungsional yang memampukan sebuah organisasi 

mencapai tujuannya.  

Pearce dan Richard B. Robinson (2014:3) menjelaskan bahwa manajemen 

strategis adalah suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan 

formulasi dan implementasi rencana untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Manajemen strategi tidak berfokus hanya pada pencapaian tujuan perusahaan, 

namun dengan adanya manajemen strategi diharapkan perusahaan dapat memiliki 

nilai yang dicari konsumen. Sebuah organisasi berusaha untuk menemukan dan 

mengembangkan strategi untuk dapat bersaing dengan organisasi yang lain. 

Mengembangkan strategi yang belum diimplementasikan oleh organisasi lain atau 

menggunakan strategi yang lebih baik dari organisasi lain akan menciptakan 

keunggulan bersaing. Upaya jangka panjang yang dilakukan oleh organisasi 
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adalah untuk tetap menjaga atau mempertahankan keunggulan bersaingnya 

sehingga organisasi tersebut mendapatkan keuntungan. 

 

2.4. Proses Manajemen Strategi 

Proses manajemen strategi adalah alur untuk mencapai tujuan. Menurut Fred 

R. David (2012:6) proses manajemen srategi terdiri dari atas tiga tahap, yaitu: 

1. Formulasi strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi 

peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan 

dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-

strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. 

2. Implementasi strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan 

tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan 

sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat 

dijalankan. Penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang 

suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, 

pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, 

pengembangan serta pemanfaatan sistem informasi, dan pengaitan 

kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. 

3. Evaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Tiga 

aktivitas penilaian strategi yang mendasar adalah meninjau ulang faktor 

eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi saat ini, mengukur kinerja, 

dan mengambil tindakan korektif. 

Sedangkan proses manajemen strategis meliputi empat elemen dasar menurut 

Wheelen (2003:9): 
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1. Pengamatan lingkungan. Dalam pengamatan lingkungan, Wheelen 

menyebutkan bahwa terdapat analisis lingkungan eksternal dan internal. 

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel yang berada di luar organisasi yaitu 

peluang dan ancaman. Sedangkan lingkungan internal terdiri dari variabel 

yang ada di dalam organisasi yaitu kekuatan dan kelemahan. 

2. Perumusan strategi. Menurut Wheelen, perumusan strategi adalah 

pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen aktif dari peluang 

dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. 

Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan 

tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan 

pedoman kebijakan. 

3. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah proses dimana 

manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui 

pengembangan program, anggaran, dan prosedur. 

4. Evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian adalah proses yang 

melalui aktivitas-aktivitas perusahaan dan hasil kerja dimonitor dan kinerja 

sesungguhnya dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan. 

Dari kedua penjabaran proses manajemen strategi, dapat disimpulkan bahwa 

Fred R. David dan Wheelen memiliki kesamaan. Pada teori Wheelen, tahap 

analisis lingkungan merupakan proses tersendiri, sedangkan pada teori Fred R. 

David, analisis lingkungan dimasukkan dalam satu tahap dengan formulasi 

strategi. Namun pada dasarnya proses manajemen strategi yang dikemukakan 

Wheelen dan Fred R. David adalah sama, yaitu pengamatan lingkungan, 

perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. 
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2.5. Manfaat Manajemen Strategi 

Menurut Fred R. David (2012:23) manfaat utama dari manajemen strategis 

untuk membantu organisasi merumuskan strategi-strategi yang lebih baik melalui 

penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi yang lebih sistematis, logis, dan 

rasional.  

1. Keuntungan keuangan. Bisnis yang menggunakan berbagai konsep 

manajemen strategi menunjukan perbaikan yang siginifikan dalam penjualan, 

profitabilitas, dan produktivitas dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

yang tanpa aktivitas perencanaan strategis yang sistematis. 

2. Keuntungan non-keuangan. Selain membantu perusahaan menghindari 

bencana keuangan, manajemen strategis, menawarkan keuntungan-

keuntungan nyata lain seperti meningkatkannya kesadaran akan ancaman 

eksternal, membaiknya pemahaman akan strategi pesaing, naiknya 

produktivitas karyawan, menurunnya resistensi pada perubahan, dan 

pemahaman yang lebih jelas akan realisasi kinerja-imbalan. 

Menurut Greenley dalam Fred R. David (2012:26) menyatakan bahwa 

manajemen strategis menawarkan keuntungan-keuntungan berikut: 

1. Memungkinkan identifikasi, pemprioritasan, dan pemanfaatan peluang yang 

muncul. 

2. Menyediakan pandangan yang obyektif tentang persoalan-persoalan 

manajemen. 

3. Merepresentasikan sebuah kerangka kerja untuk aktivitas koordinasi dan 

kontrol yang lebih baik. 
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4. Meminimalkan efek-efek dari kondisi dan perubahan yang tidak 

menguntungkan. 

5. Memungkinkan keputusan-keputusan besar yang mampu mendukung tujuan 

yang telah ditetapkan secara lebih baik. 

6. Memungkinkan alokasi yang lebih efektif dari waktu dan sumber daya untuk 

mengejar peluang yang diidentifikasi. 

7. Memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih sedikit untuk 

memperbaiki kesalahan atau membuat berbagai keputusan ad hoc. 

8. Menciptakan kerangka kerja bagi komunikasi internal antarpersonal. 

9. Membantu mengintegrasikan perilaku individual menjadi upaya bersama. 

10. Menyediakan landasan untuk mengklarifikasi tanggung jawab individual. 

11. Mendorong hadirnya pemikiran ke depan. 

12. Menyediakan pendekatan yang kooperatif, terintegrasi, dan antusias untuk 

menangani persoalan dan peluang. 

13. Mendorong perilaku yang positif terhadap perubahan. 

14. Menciptakan kedisiplinan dan formalitas pada manajemen bisnis. 

Adanya manajemen strategi mengakibatkan suatu organisasi harus bersikap 

proaktif untuk membentuk masa depannya. Organisasi yang sadar akan tantangan 

yang dihadapi yaitu dengan adanya pesaing dan lingkungan yang berubah-ubah 

akan membentuk pandangan bahwa organisasi akan membutuhkan manajemen 

strategi dalam aktivitasnya, sehingga organisasi akan berfikir ke depan bagaimana 

organisasi tersebut akan dijalankan dan bagaimana organisasi tersebut dalam 

mempertahankan eksistensinya. Manajemen strategi akan membantu organisasi 

untuk dapat bertahan dengan kondisi yang berubah-ubah sehingga tujuan yang 
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dicapai oleh organisasi tidak hanya untuk jangka pendek namun juga untuk jangka 

panjang. 

 

2.6. Fleksibilitas Strategi 

Fleksibilitas strategi merupakan salah satu dimensi dari bauran fleksibilitas 

(Sanchez et al., 2009). Bauran fleksibilitas merupakan kelompok fleksibilitas 

yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. 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. Sedangkan Asikhia 

(2010) menyatakan bahwa fleksibilitas strategi adalah kemampuan perusahaan 

untuk memberikan reposisi diri pada pasar, kemampuan untuk merubah rencana 

kegiatan, atau kemampuan memperbaiki kesalahan strategi, dan kemampuan 

untuk merespon perubahan yang tidak terduga. Jadi, fleksibilitas strategi 

melibatkan cara pengaturan akan kondisi yang tidak pasti dan resiko yang melekat 

pada perusahaan (Hoskisson et al., 2004). Strategi yang fleksibel akan fokus 

perhatian pada konsumen dan akan merubah strategi yang sudah ada dalam 

mendapatkan keuntungan melalui peningkatan kepuasan konsumen. Perusahaan 
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harus berusaha untuk mengembangkan fleksibilitas strategi di semua wilayah 

operasi dan tingkatan manajemen agar mendapatkan keuntungan persaingan. 

Menurut Shimizu dan Hitt (2004), proses pengambilan keputusan dalam 

mempertahankan fleksibilitas strategi berfokus pada penggunaan tiga kemampuan 

dengan masing-masing tahap yang berbeda, yaitu: 

1. Kemampuan untuk memperhatikan umpan balik negatif dan mempertahankan 

pemikiran (tahap perhatian atau attention stage). Umpan balik negatif dapat 

berupa informasi pasar tentang produk dan jasa yang menyimpang atau tidak 

sesuai. 

2. Kemampuan untuk mengumpulkan dan menilai data negatif secara obyektif 

(tahap penilaian atau assessment stage). Hasil penilaian produk dan jasa yang 

tidak memadai, cenderung pemborosan sumber daya, sehingga produk dan 

jasa tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan konsumen. 

3. Kemampuan untuk memulai dan melakukan perubahan keseluruhan dalam 

jangka waktu yang baik bahkan dalam menghadapi ketidakpastian (tahap 

tindakan atau action stage). Kemampuan untuk memulai dan melakukan 

perubahan keseluruhan merupakan kesadaran manajemen terhadap kesalahan 

selama ini dilakukan, dengan cara mengatasi hambatan, mengevaluasi sinyal 

negatif secara obyektif, memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat 

dan mencari solusi permasalahan secara rasional, serta membuat keputusan 

yang bijaksana. 
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2.6.1. Fleksibilitas Strategi adalah Kunci untuk Berkembang atau Tumbuh 

Hatch dan Zweig (2001) menyimpulkan bahwa pertumbuhan awal yang 

sangat cepat dari perusahaan tidak dapat dijelaskan dengan kerangka persaingan 

tradisional. Kunci sukses perusahaan terletak pada kemampuan dari pendiri atau 

manajer untuk mengenali kebutuhan untuk berubah, memahami bagaimana 

dampak dari perubahan, dan cepat membuat perubahan. Kemampuan 

mempengaruhi perubahan strategi adalah hasil dari sejumlah faktor sebagai 

berikut: 

a. Tidak berkaitan dengan suatu konsep. Perusahan lebih cenderung fokus 

kepada pertumbuhan bisnis mereka dan jika posisi persaingan mereka tidak 

menyediakan kesempatan, mereka akan mengalihkan fokus. 

b. Secara konstan meneliti lingkungan persaingan. Perusahaan terus  menerus 

meneliti lingkungan untuk kesempatan lainnya. Jika sedikit sekali 

kesempatan yang datang, perusahaan akan diam dan menunggu untuk 

menangkapnya. 

c. Tetap berada di dekat pelanggan. Kemampuan untuk mengambil ekspektasi 

dari pelanggan dan bertindak secara cepat dengan jelas memberikan manfaat 

yang lebih pada perusahaan. 

d. Tetap berada di dekat karyawan. Manajer atau pendiri harus secara harian 

berkomunikasi dengan karyawan pada tingkatan dari perusahaan. Jenis 

komunikasi reguler, baik resmi maupun kebetulan, dapat menambah ide. 

e. Memelihara biaya overhead yang rendah atau biaya overhead variabel. 

Perusahaan yakin bahwa investasi tetap yang signifikan misalnya kontrak 
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jangka panjang atau investasi dalam aset tetap yang signifikan adalah 

kurang mampu untuk memodifikasi posisi persaingan mereka. 

f. Sistem yang tidak dibentuk di dalam batu. Satu kesalahan dari beberapa 

perusahaan yang berkembang adalah sistem mereka dengan kuat 

teramankan, jadi terdapat batasan fleksibilitas strategi. 

g. Sedikit pembuat keputusan yang berada di puncak. 

h. Lebih banyak orang-orang yang dilibatkan dalam proses pembuatan 

keputusan, lebih sulit dan memakan waktu untuk mencapai sebuah 

keputusan. 

 

2.7. Kinerja Perusahaan 

Kinerja adalah sebuah kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata dasar 

kerja. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kinerja adalah unjuk 

kerja atau kemampuan yang diberikan seseorang kepada pihak lain (perusahaan). 

Kinerja merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode 

tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan adalah 

hasil dari kegiatan manajemen. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil 

yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empiris suatu perusahaan dari 

berbagai ukuran yang disepakati. Untuk mengetahui kinerja yang dicapai maka 

dilakukan penilaian kinerja. 

Menurut Hudson, et al. (2001) kinerja diukur dengan menggunakan beberapa 

dimensi, meliputi kinerja keuangan, kinerja operasional (melalui dimensi waktu, 

kualitas dan fleksibilitas), persepsi eksternal perusahaan (misalnya, pelanggan), 

dan aspek budaya dalam menghadapi lingkungan (melalui dimensi sumber daya 
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manusia). Chong (2008) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan yang dapat 

dilakukan dalam mengukur kinerja perusahaan, yaitu pengukuran secara subyektif 

dan obyektif. Pengukuran kinerja yang didasarkan pada pendekatan subyektif 

didasarkan pada pendapat responden. Sedangkan pengukuran kinerja yang 

didasarkan pada pendekatan obyektif didasarkan pada fakta yang diamati, baik 

dengan meminta responden untuk mendapat nilai absolut atau dengan mengakses 

sumber data sekunder.  

 

2.7.1. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Perusahaan yang baik harus mampu mengukur kinerja karena hal ini 

merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah sebuah target dapat dicapai 

atau tidak. Berikut ini merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, 

diantaranya adalah: 

a. Efektivitas dan efisiensi 

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, boleh dikatakan bahwa 

kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat yang tidak dicari kegiatan 

menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan 

kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila 

akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut 

efisien (Prawirosentono, 1999:27). 

b. Otoritas (wewenang) 

Otoritas adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu 

organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada 
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anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan 

kontribusinya (Prawirosentono, 1999:27). 

c. Disiplin 

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku 

(Prawirosentono, 1999:27). 

d. Inisiatif  

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam 

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi. 

 

2.8. Kerangka Pikir 

Dinamika persaingan dan lingkungan tidak pasti akibat dari adanya 

globalisasi menuntut perusahaan untuk melakukan fleksibilitas terhadap 

strateginya mengikuti perubahan. Fleksibilitas strategi adalah kemampuan yang 

digunakan untuk merespon permintaan dan kesempatan yang ada dalam 

lingkungan persaingan yang tidak pasti. Fleksibilitas strategi ini memberikan 

pengaruh terhadap kinerja perusahaan, bisa berupa pengaruh positif maupun 

pengaruh negatif.  

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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Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh antara variabel melalui uji 

hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah fleksibilitas strategi dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja 

perusahaan. Berikut ini merupakan Gambar kerangka konseptual dalam penelitian 

ini. 
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Gambar 2.1 

Model Kerangka Pikir Penelitian 

 

Sumber: Peneliti (2017). 
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2.9.Perumusan Hipotesis 

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji (Uma Sekaran, 2011:135). Hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah karena jawaban yang diberikan masih 

berdasarkan teori-teori yang ada dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh dari pengumpulan data. Model hipotesis penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 2.2.  

Gambar 2.2 

Model Hipotesis Penelitian 

 

 

 

 

 Sumber: Peneliti (2017). 
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