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Abstrak
Moch Fitrah Eka Pramudita: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Brawijaya Pengaruh Strategi Bersaing Terhadap Kinerja Perusahaan Dimediasi
Oleh Keunggulan Bersaing (Studi Pada Penyelenggara Perjalan Ibadah Umrah Di
Provinsi Jawa Timur) Ketua Pembimbing: Wahdiyat Moko, Komisi Pembimbing:
Djumahir
Tujuan utama dari sebuah perusahaan atau organisasi dalam dunia bisnis salah
satunya adalah untuk mendapatkan kinerja yang baik. Kinerja organisasi yang baik
dapat dicapai ketika perusahaan memiliki perencanaan strategi bersaing yang baik dan
keunggulan bersaing yang kuat, salah satu strategi bersaing yang umum digunakan
oleh perusahaan adalah generic strategies yang diusulkan Porter. Keinginan untuk
mendapatkan kinerja yang baik juga dirasakan oleh PPIU (Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah) di Indonesia, oleh sebab itu PPIU harus mempunyai strategi bersaing
yang baik dan keunggulan bersaing yang kuat untuk menghadapi persaingan yang
semakin ketat. PPIU dalam upayanya mendapatkan kinerja yang baik juga dapat
memanfaatkan generic startegies milik Porter, mereka dapat mengadopsi strategi
kepemimpinan biaya sehingga akan cenderung menawarkan harga paket perjalanan
umrah yang lebih murah dari pada pesaingnya atau mengadopsi strategi diferensiasi
sehingga akan cenderung menawarkan pelayan konsumen yang lebih baik atau
menawarkan paket perjalanan yang berbeda dengan PPIU pada umumnya. Penerapan
strategi bersaing yang baik tidak hanya memberikan kinerja yang baik bagi PPIU,
namun juga akan menghadirkan keunggulan bersaing yang kuat bagi PPIU yang juga
akan berdampak pada peningkatan kinerja PPIU itu sendiri. Penelitian ini bertujuan
untuk melihat pengaruh penerapan strategi besaing khusunya strategi diferensiasi dan
kepemimpinan biaya terhadap keunggulan bersaing dan kinerja PPIU. Objek dari
penelitian ini adalah seluruh PPIU dengan kantor pusat di Jawa Timur yang berjumlah
56 PPIU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan straegi kepemimpinan biaya
tidak memeiliki pengaruh terhadap keunggulan bersaing dan kinerja organisasi,
sedangkan strategi differentiaton memiliki pengaruh terhadap keuggulan bersaing dan
kinerja organisasi. Dari hasil temuan ini, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam
upanya mendapatkan kinerja organisasi yang baik, PPIU dapat memanfaatkan strategi
diferensiasi dibandingkan strategi kepemimpinan biaya.
Kata kunci : Strategi Bersaing, Keunggulan Bersaing, Diferensiasi, Kepemimpinan
biaya, Kinerja Organisasi
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Abstract
Pramudita, Moch Fitrah Eka. Master Program in Management, Faculty of Economics
and Business, Universitas Brawijaya. 2019. The Effect of Competitive Strategy on
Firm Performance with the Mediation of Competitive Advantage (A Study on
Umrah Travel Organizers in East Java. Head of Advisory Commission: Wahdiyat
Moko, Member of Advisory Commission: Djumahir.
One of the objectives of companies or business organizations is attaining good
performance. Good organizational performance will be achieved if the organization has
a good competitive strategy planning and strong competitive advantage. The common
competitive strategies used by companies is Porter’s generic strategies. Good
performance is also sought by PPIU (umrah travel organizers) in Indonesia, so they
must have a good competitive strategy and strong competitive advantage to face the
increasingly fierce competition. They can utilize Porter's generic strategy as a
competitive strategy. They can adopt cost leadership strategy to offer umrah travel
packages at a lower price than their competitors, and they can adopt differentiation
strategy to provide better customer service. The objects of this research are all 56
umrah travel organizers in East Java. This research finds that cost leadership strategy
does not influence competitive advantage and organizational performance and that
differentiation strategy influences competitive advantage and organizational
performance. Therefore, it can be concluded that the travel organizers should use
differentiation strategy rather than cost leadership strategy to get a good organizational
performance.
Keywords: Competitive Strategy, Competitive Advantage, Differentiation, Cost
Leadership, Organizational Performance
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Tujuan utama dari sebuah perusahaan atau organisasi dalam dunia bisnis

salah satunya adalah untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan
dengan pesaingnya, oleh sebab itu kinerja bagi sebuah perusahaan atau organisasi
memiliki kedudukan yang sangat penting. Wang, et al. (2015) dan Masa’deh, et al.
(2018) mengungkapkan bahwa kinerja merupakan aktifitas inti atau isu utama dari
segala aktivitas yang dikerjakan oleh suatu oragnisasi. Keberadaan kinerja juga
berperan sebagai perangkat pembelajaran yang dapat membantu pembuatan
rencana strategis dalam mencapai tujuan organisasi (Torlak, et al, 2018). Selain itu,
pengukuran kinerja memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang
perlu diperbaiki dan memfokuskan perhatian pada hal itu dengan menilai seberapa
baik pekerjaan dilakukan dalam hal biaya, kualitas dan waktu (Masa’deh, et al,
2018).
Kinerja perusahaan atau organisasi dapat di pengaruhi oleh keberadaan
keunggulan bersaing dalam perusahaan itu sendiri, karena adanya keunggulan
bersaing dengan sendirinya membuat sebuah perusahaan atau organisasi akan
memiliki kinerja yang baik (Sigalas, 2015; Chuang, et al, 2016; Hamid, 2017; Al
Mamun, et al, 2017; dan Moliner, et al, 2015). Keberadaan keunggulan bersaing
juga membuat suatu organisasi atau perusahaan memiliki keunikan atau nilai lebihn
disbanding pesaingnya, sehingga membuat suatu organisasi atau perusahaan
tersebut mampu mengungguli pesaingnya (Wijietunge, 2016 dan Ma, 2000). Majeed
(2011) menambahkan perusahaan yang memiliki keunggulan terhadap pesaingnya
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tentunya akan cenderung diminati oleh pelanggan, dengan demikian perusahaan
tersebut akan mampu menguasai pasar sehingga berdampak positif terhadap kinerja
perusahaan tersebut. Keberadaan keunggulan bersaing juga memungkinkan
perusahaan menggunakan harga premium untuk jasa atau produk yang mereka
tawarkan dan secara tidak langsung juga akan berimbas terhadap kinerja dari
perusahaan tersebut (Yang, et al, 2015; Chen & Lin, 2014; Musnaini, 2011).
Hubungan positif antara keberadaan keunggulan bersaing terhadap kinerja
perusahaan atau organisasi didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wijietunge
(2016); Ferreira & Fernandes (2017); dan Astuti, et al. (2018).
Kinerja perusahaan menurut beberapa peneliti juga dapat dicapai, dijaga
atau ditingkatkan dengan memiliki perencanaan strategi yang baik (Jönsson &
Devonish, 2009). Selaras dengan itu Teeratansirikool, et al. (2013) menyatakan
bahwa strategi merupakan sebuah keputusan dan juga aksi yang dapat membuat
sebuah perusahaan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya.
Strategi-strategi yang dipilih oleh perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan
lain sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan biasa disebut dengan strategi
bersaing (Chew, et al, 2008). Strategi bersaing yang di usulkan oleh Porter (1985)
atau sering disebut dengan generic strategies merupakan strategi bersaing yang
paling sering digunakan oleh perusahaan atau organisasi, karena model tersebut
sangat popular, sederhana, dan memiliki definisi yang jelas (Chew, et al, 2008 dan
Teeratansirikool, et al, 2013). Generic Strategies terdiri dari 3 strategi, yaitu
kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan focus dan menurut Allen dan Helms (2006)
sebuah perusahaan akan mendapatkan kinerja yang baik jika fokus menggunakan
salah satu dari generic strategies yang di usulkan oleh Porter.
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Diferensiasi merupakan salah satu generic strategies yang diusulkan oleh
Porter, sebuah perusahaan

yang

menggunakan strategi

diferensiasi

akan

memfokuskan upayanya untuk menyediakan produk atau layanan yang unik kepada
konsumen (Porter, 1985; Allen dan Helms, 2006; Omari, et al, 2016; Wibowo, et al,
2017; Mita, et al, 2017). Penyediaan produk atau layanan yang unik tersebut
menjadi nilai tambah bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat terhindar dari
persaingan tidak sehat yang menggunakan harga dan bahkan kebanyakan dari
perusahaan yang memanfaatkan strategi diferensiasi dapat merepakan harga
premium sehingga memiliki margin yang cukup tinggi dan tentunya akan berimbas
kepada kinerja perusahaan itu sendiri (Allen dan Helms, 2006; Pulaj, et al, 2015;
Yang, et al, 2015; Gorondutse dan Hilman, 2017). Tidak hanya itu, perusahaan yang
menerapkan strategi diferensiasi akan cenderung memiliki konsumen yang loyal
karena keunikan produk atau layanan yang di berikan (Allen dan Helms, 2006; Pulaj,
et al, 2015; Omari, et al, 2016). Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan adanya
hubungan positif antara strategi diferensiasi dengan kinerja perusahan, diantaranya
penelitian yang dilakukan oleh Teeratansirikool, et al (2012); Lechner dan
Gudmundsson (2013); Gorondutse dan Hilman (2017); dan Mita, et al (2017).
Generic strategies lainnya yang diusulkan oleh Porter adalah kepemimpinan
biaya, perusahaan yang menerapkan strategi kepemimpinan biaya cenderung
menghasilkan barang atau jasa lebih murah daripada pesaingnya (Porter, 1985;
Allen dan Helms, 2006; Teeratansirikool, et al, 2012). Kepemimpinan biaya
memungkinkan perusahaan memasarkan produk atau jasa dengan harga terendah,
sehingga medapatkan market share yang lebih besar dari pada pesaingnya dan
tentunya akan berimbas pada kinerja perusahaan itu sendiri (Allen dan Helms,
2006). Tidak hanya itu perusahaan yang menerapkan kepemimpinan biaya juga
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mampu memperkecil peluang adanya pendatang baru masuk ke dalam persaingan
(Allen dan Helms, 2006; Mita, et al, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Lechner
dan Gudmundsson (2013); Chenge dan Oloko (2017); Gorondutse dan Gawuna
(2017) menyatakan adanya hubungan positif antara penerapan kepemimpinan biaya
terhadap kinerja perusahaan.
Strategi bersaing tidak hanya memberikan kinerja yang superior bagi
perusahaan tetapi strategi bersaing yang efektif juga dapat mengahdirkan
keunggulan bersaing bagi perusahaan yang merupakan faktor pembeda antara
perusahan yang satu dengan perusaahan yang lainnya (Nasri dan Ikra, 2016).
Sebuah organisasi atau perusahaan yang mampu menerapkan strategi bersaing
dengan baik maka semakin baik pula keunggulan bersaing yang akan didapatkan
oleh organisasi tersebut (Ortega, 2010), dengan demikian sebuah strategi bersaing
dapat diartikan sebagai sumber dari keunggulan bersaing (Jönsson & Devonish,
2009). Pernyataan Jönsson & Devonish (2009) itu sesuai dengan apa yang
dinyatakan Porter (1986) bahwa strategi bersaing secara khusus akan mengarahkan
sebuah organisasi atau perusahaan dalam memproleh keunggulan bersaing di atas
para pesaingnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ouma dan Oloko (2015); Nasri dan
Ikra (2016); Jamoza dan Oloko (2018) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan
positif antara pemanfaatan strategi bersaing terhadap hadirnya keunggulan bersaing
organisasi atau perusahaan.
Keinginan untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik juga dirasakan oleh
PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) di Indonesia. Sejatinya kinerja dari
kebanyakan PPIU mengalami peningkatan selaras dengan peningkatan jumlah
jamaah Umrah di Indonesia. Namun demikian, PPIU dituntut untuk tetap harus
mencari dan memiliki cara agar mampu menjaga atau meningkatkan kinerja dari
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perusahaan masing-masing. PPIU harus memikirkan cara untuk menjaga atau
meningkatakan kinerja-nya karena persaingan dalam industri biro perjalanan Umrah
yang semakin ketat, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penyedia jasa
pemberangkatan haji dan umrah yang meningkat seiring dengan peningkatan jumlah
jamaah umrah Indonesia. Tercatat hingga pertengahan tahun 2018 tercatat terdapat
329 PPIU atau biro travel penyelenggara umrah di Indonesia yang memiliki izin dari
Kementrian Agama (AMPHURI, 2018). Selain bertambahnya jumlah PPIU adanya
peraturan dari Kementrian Agama mengenai tarif batas bawah umrah sebesar 20
juta juga membuat semakin panas dan sehat persaingan antar PPIU di Indonesia
(ekbis.com, 2017).
Meningkatanya jumlah jamaah umrah di Indonesia bukan hal yang
mengagetkan, mengingat di Indonesia agama Islam merupakan agama mayoritas
dengan jumlah sekitar 87.18% dari total penduduk Indonesia (data BPS 2010).
Dalam ajaran Islam sendiri terdapat 5 rukun Islam atau 5 pondasi dasar yang harus
dikerjakan setiap pemeluknya (minstamajahp.com, 2018), yang diantaranyanya
adalah berziarah ke Mekka (Haji atau Umrah). Terdapat perbedaan antara
pengertian ibadah Haji dengan ibadah Umrah walaupun memiliki kandungan yang
hampir sama. Melaksanakan ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang sesungguh
dan telah ditentukan waktu pengerjaannya, yaitu setiap bulan dzulhijjah; Sedangkan
ibadah umrah bersifat sukarela (sunnah) dan dapat dilakukan kapan saja kecuali
ketika musim haji berlangsung (Almuhrzi & Alsawaf, 2017). Adanya waktu khusus
untuk melakukan ibadah Haji menyebabkan banyak umat muslim di Indonesia yang
harus mengantri terlebih sebelum diberangkatkan ke tanah suci. Tercatat hingga
tahun 2017 jika terdapat umat muslim yang ingin menuju ke tanah suci harus rela
menunggu hingga 8-35 tahun tergantung daerah domisili (detik.com, 2017). Seiring
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dengan antrian panjang menunggu giliran menunaikan ibadah Haji, maka bayak
umat muslim yang menjadikan ibadah Umrah sebagai alternatif untuk mempercepat
memenuhi kerinduan ke Baitullah (pikiran-rakyat.com, 2016).
Tercatat hingga tahun 2017 jumlah jamaah umrah Indonesia sebanyak
875.958 orang menempati urutan terbesar kedua di dunia setelah Pakistan dengan
jumlah jamaah hampir mendekati 1.500.000 orang, dan jumlah jamaah umrah
tersebut mengalami peningkatan sekitar 25% dibandingkan jumlah jamaah pada
tahun 2016 (pikiran-rakyat.com, 2017). Sedangkan pada tahun 2018 jumlah warga
negara Indonesia yang melaksanakan ibadah umrah diperkirakan akan mencapai 1
juta jamaah (sindonews.com, 2018), untuk lebih jelasnya pada tabel 1.1 terdapat
jumlah jamaah umrah Indonesia dari tahun 2015-2018.

Tabel 1.1 Jumlah Jamaah Umrah Indonesia Tahun 2015-2018

Tahun

Jumlah Jamaah Umrah Indonesia

2015

652.612 jamaah

2016

699.600 jamaah

2017

875.958 jamaah

2018

±1.000.000 jamaah

Sumber : Data pustaka diolah (2018)

Upaya PPIU dalam mempertahankan dan meningatkan kinerjanya dapat
dilakukan dengan memilih salah satu dari generic strategies yang di usulkan oleh
Porter, yang mana dalam pemilihannya disesuaikan dengan kemampuan dari
perusahaan itu sendiri. PPIU yang mengadopsi strategi kepemimpinan biaya akan
cenderung menawarkan harga paket perjalanan umrah yang lebih murah dari pada
pesaingnya, sehingga dapat menarik minat para calon jamaah. Kemudian untuk
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PPIU yang menggunakan strategi diferensiasi akan cenderung menawarkan pelayan
konsumen yang baik atau menawarkan paket perjalanan yang berbeda dengan
PPIU pada umumnya, sehingga menjadi faktor pembeda dengan PPIU lainnya.
Penelitian terdahulu mengenai hubungan strategi bersaing terhadap kinerja
ditemukan adanya inkonsistensi hasil penelitian. Hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Ortega, et al. (2010); Omari, et al. (2016); Suryatini, et al. (2017)
mengungkapkan bahwa strategi bersaing akan memberikan pengaruh positif
terhadap kinerja organisasi. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang
dilakukan oleh Parnell (2011) yang menyatakan bahwa sebagain dari penerapan
strategi bersaing akan memberikan dampak positif terhadap kinerja. Perbedaan hasil
juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Bayraktar, et al. (2016), dalam
penelitian tersebut dinyatakan bahwa strategi bersaing tidak berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan.
Hasil penelitian yang tidak konsisten juga di temukan dalam penerapan
strategi bersaing berupa kepemimpinan biaya terhadap kinerja perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Teeratansirikool, et al. (2012); Kaya (2015); Lorenzo,
et al. (2018); dan Kharub, et al. (2018) menyatakan bahwa penerapan strategi
kepemimpinan biaya tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja. Hasil
penelitian itu bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lechner
dan Gudmundsson (2013); Herzellah, et al. (2017); Gorondutse dan Gawuna (2017);
Chenge dan Oloko (2017); dan David (2019) yang menyatakan bahwa perusahaan
yang memanfaatkan kepemimpinan biaya akan mendapatkan kinerja yang baik.
Perbedaan hasil juga ditemukan pada penelitian mengenai hubungan
diferensiasi dengan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Bayraktar, et
al. (2016); Kharub, et al. (2017); dan Lorenzo, et al. (2018) menyatakan bahwa
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pemanfaatan strategi diferensiasi tidak memberikan dampak positif terhadap kinerja
perusahaan. Sedangkan menurut Kaya (2015); Chenge dan Oloko (2017);
Gorondutse dan Hilman, (2017); Herzellah, et al. (2017); dan David (2019)
menyatakan

sebaliknya,

sebuah

perusahaan

yang

menggunakan

strategi

diferensiasi akan memiliki kinerja yang positif. Ringkasan mengenai hasil penelitianpenelitian terdahulu tersaji pada tabel 1.2.
Penelitian-penelitian sebelumnya juga menggunakan objek penelitian yang
berbeda terkait pengujian pengaruh strategi bersaing terhadap kinerja perusahaan,
dalam penelitian sebelumnya kebanyakan menggunakan objek penelitian berupa
hotel dan juga perbankan. Menurut Triantafillidou, et al, (2010) masih sangat jarang
dari penelitian yang ada yang ingin mengkaji dengan menggunakan objek biro
perjalan yang khusus melayani pelanggan dengan tujuan beribadah. Atas dasar
itulah penulis mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh strategi bersaing terhadap
kinerja perusahaan dengan menggunakan objek penelitian biro perjalan umrah.
Tabel 1.2 Ringkasan Research Gap
No

Hasil Penelitian

Kesenjangan Penelitian

1

• (Ortega, et al. 2010; Omari, et al. 2016; dan
Suryatini, et al. 2017) menyatakan bahwa
penerapan strategi bersaing akan memberikan
pengaruh positif terhadap kinerja.
• (Parnell, 2011) menyatakan bahwa sebagain dari
penerapan strategi bersaing akan memberikan
dampak positif terhadap kinerja.

Tidak konsistennya hasil
penelitian pengaruh strategi
bersaing terhadap kinerja
perusahaan.

2

• (Bayraktar, et al, 2016) menyatakan bahwa
strategi bersaing tidak berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan
.
• (Lechner dan Gudmundsson, 2013; Herzellah, et
al, 2017; Gorondutse dan Gawuna, 2017; Chenge
dan Oloko, 2017; dan David, 2019) menyatakan
bahwa perusahaan yang memanfaatkan
kepemimpinan biaya akan mendapatkan kinerja
yang baik.

Tidak konsistennya hasil
penelitian pengaruh
penggunaan kepemimpinan
biaya terhadap kinerja
perusahaan.
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Tabel 1.2 Lanjutan
No

3

Hasil Penelitian
• (Teeratansirikool, et al, 2012; Kaya, 2015;
Lorenzo, et al, 2018; dan Kharub, et al, 2018)
menyatakan bahwa kepemimpinan biaya tidak
memberikan dampak bagi kinerja perusahaan.
• (Bayraktar, et al, 2016; Kharub, et al, 2017; dan
Lorenzo, et al, 2018) menyatakan bahwa
pemanfaatan strategi diferensiasi tidak
memberikan dampak positif terhadap kinerja
perusahaa

Kesenjangan Penelitian

Tidak konsistennya hasil
penelitian pengaruh
penggunaan diferensiasi
terhadap kinerja
perusahaan.

• (Kaya, 2015; Chenge dan Oloko, 2017;
Gorondutse dan Hilman, 2017; Herzellah, et al,
2017; dan David, 2019) menyatakan sebuah
perusahaan yang menggunakan strategi
diferensiasi akan memiliki kinerja yang positif.,

Sumber : Data Pustaka diolah (2018)

Objek dari penelitian ini adalah biro perjalan umrah yang berada di Jawa
Timur khususnya yang berada dikota Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Pemilihan
provinsi Jawa Timur sebagai lokasi penelitian karena jumlah keberangkatan jamaah
umrah di provinsi Jawa Timur merupakan yang terbanyak di Indonesia. Kemudian,
kota Surabaya, Malang, dan Sidoarjo merupakan kota dengan jumlah penyedia jasa
terbanyak di Jawa Timur, tercatat hampir 80 % dari jasa perjalanan umrah di Jawa
Timur berada di ketiga kota terebut.
Berdasarkan pada beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka
diperlukan kajian yang lebih mendalam berupa penelitian dengan judul penelitian
“Pengaruh Strategi Bersaing Terhadap Kinerja Perusahaan dimediasi oleh
Keunggulan Bersaing (Studi pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di
Provinsi Jawa Timur)”. Penelitian ini, diharapkan akan dapat menjelaskan
pengaruh strategi bersaing terhadap kinerja perusahaan biro perjalan umrah yang
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dimediasi oleh keunggulan bersaing, serta dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan kebijakan perusahaan selanjutnya.
1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya,

maka dapat dirusmkan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai
berikut :
1. Apakah

strategi

diferensiasi

berpegaruh

signifikan

terhadap

kinerja

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah strategi kepemimpinan biaya berpegaruh signifikan terhadap kinerja
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah strategi diferentiation berpegaruh signifikan terhadap keunggulan
bersaing Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur ?
4. Apakah strategi kepemimpinan biaya berpegaruh signifikan terhadap
keunggulan bersaing Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi
Jawa Timur ?
5. Apakah keunggulan bersaing berpengaruh signifikan terhadap kinerja
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur ?
6. Apakah keunggulan bersaing dapat menjadi mediasi antara hubungan
strategi diferensiasi terhadap kinerja Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah di Provinsi Jawa Timur ?
7. Apakah keunggulan bersaing dapat menjadi mediasi antara hubungan
strategi kepemimpinan biaya terhadap kinerja Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur ?
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1.3

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah yang telah

diuraikan sebelumnya, yaitu antara lain :
1. Menaganalisis pengaruh strategi diferensiasi terhadap kinerja Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur.
2. Menaganalisis pengaruh strategi kepemimpinan biaya terhadap kinerja
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur.
3. Menaganalisis pengaruh strategi diferensiasi terhadap keunggulan bersaing
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur.
4. Menaganalisis pengaruh strategi diferensiasi terhadap keunggulan bersaing
Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur.
5. Menaganalisis

pengaruh

keunggulan

bersaing

terhadap

kinerja

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur.
6. Menaganalisis peran keunggulan bersaing sebagai variabel mediasi antara
pengaruh strategi diferensiasi terhadap kinerja Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur.
7. Menaganalisis peran keunggulan bersaing sebagai variabel mediasi antara
pengaruh strategi kepemimpinan biaya terhadap Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah di Provinsi Jawa Timur.
1.4

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/kontribusi untuk

pembaca, baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini
terurai sebagai berikut:
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➢ Manfaat teoritis
•

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris berkaitan
dengan ilmu manajemen stratejik, khususnya mengenai strategi
bersaing, keunggulan bersaing, dan juga kinerja perusahaan.

•

Manfaat untuk penelitian lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat
menjadi referensi untuk keperluan penelitian mendatang yang
berminat membahas topik yang serupa.

➢ Manfaat praktis
➢ Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan
pimpinan perusahaan biro perjalan Umrah dalam menyusun strategi
perusahaan di era persaiangan yang semakin ketat.
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Tinjauan Pustaka
Bab tinjauan pustaka, berisikan mengenai penjelasan teori-teori yang

digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka ini selanjutnya akan dijadikan
sebagai acuan, landasan, dan pedoman dalam menjawab rumusan masalah dalam
penelitian ini. Teori-teori tersebut adalah mengenai manajemen stratejik, strategi
bersaing, keunggulan bersaing, dan kinerja.
2.1.1

Manajemen Stratejik
Terdapat beberapa pendapat yang mengemukakan mengenai pengertian

manajemen strategi. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata strategi memiliki
arti : (a) siasat perang; (b) ilmu siasat perang; dan (c) rencana yang cermat
mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.
Menurut pendapat Hitt, et al. (2011) manajemen strategis adalah komitmen,
keputusan, dan tindakan yang diperlukan oleh suatu perusahaan agar dapat
mencapai daya saing strategis. Sedangkan menurut David (2011) manajemen
strategis dapat didefinisikan sebagai sebuah proses, karya seni atau ilmu dalam
membuat keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah
organisasi untuk mencapai tujuannya. Dikatakan sebagai proses karena manajemen
strategis harus melewati tahapan tahapan tertentu untuk mencapai tujuannya, yaitu
merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi. Dikatakan seabagai
karya seni karena manajemen strategis merupakan suatu cara atau alat dari
seorang manajer dalam sebauh organiasai untuk mencapai tujuannya, dimana
penerapan dan penggunaannya tergantung pada masing-masing manajer yang
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sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi dan pembawaan manajer. Kemudian,
menurut Wheelen & Hunger (2012) manajemen strategi adalah serangkaian dari
pada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan
perusahaan dalam jangka panjang, dimana kegiatan tersebut terdiri dari
perumusan/perencanaan strategi, pelaksanaan/implementasi dan evaluasi.
Secara umum menurut David (2011) manajemen stratejik memiliki 3 tahapan
yaitu perumusan strategi, implemntasi/penerapan strategi, dan evaluasi strategi.
Perumusan strategi adalah tahap awal pada manajemen strategi, yang mencakup
mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang eksternal organisasi dan
ancaman, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka
panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk
mencapai tujuan. Dalam tahapan ini seorang top manager harus memiliki
pertimbangan yang kuat agar rumusan strategi yang dihasilkan tidak merugikan
perusahaan dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahan tersebut.
Tahapan selanjutnya adalah implementasi/penerapan strategi, penerapan
strategi ini memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam
mengambil keputusan untuk menyusun kebijakan, memotivasi karyawan, dan
mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan sebelumnya dapat
dilaksanakan dengan baik. Pada tahap ini juga dilakukan pengembangan strategi
seperti pembentukan budaya organisasi, merencanakan struktur organisasi yang
efektif, mengatur kebutuhan biaya, mengembangkan dan memanfaatkan sistem
informasi yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
Tahapan ini merupakan tahapan yang paling menentukan dalam proses manajemen
strategi, karena dalam tahapan ini dibutuhkan disiplin, komitmen, dan pengorbanan
dari semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut.
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Tahap

terkahir

adalah

evaluasi

strategi.

Seorang

manager

sangat

membutuhkan untuk tahu kapan strategi tertentu tidak bekerja dengan baik; Evaluasi
strategi adalah alat utama untuk memperoleh informasi ini. Hal tersebut dapat
dilakukan dengan penilaian atau melakukan proses evaluasi strategi. Dalam
penilaian strategi terdapat tiga aktivitas yang umumnya dilakukan, yaitu: (1)
Peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal perusahaan, (2) Pengukuran
kinerja perusahaan, dan (3) Pengambilan langkah korektif jika terjadi kesalahan
dalam penerapan strategi. Tahapan evaluasi strategi sangat diperlukan oleh suatu
perusahaan karena strategi yang berhasil untuk saat ini tidak selalu berhasil untuk di
masa yang akan datang.
Lebih mudahnya strategi adalah sebuah rencana, namun dalam konteks ini
yang dimaksud adalah rencana dari sebuah perusahaan. Analoginya seperti halnya
tim sepak bola, untuk dapat memenangkan sebuah pertandingan maka tim sepak
bola tersebut haruslah memiliki sebuah strategi yang baik. Begitu juga dengan
sebuah perusahaan, untuk mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan
pesaingnya sebuah perusahaan haruslah memiliki manajemen strategi yang baik
pula.
Menurut David (2011) dan Wheelen & Hunger (2012) suatu perusahaan yang
mampu menerapkan manajemen strategi dengan baik akan mendapatkan
keuntungan seperti : (1) Bisa membantu perusahaan dalam menyusun strategi
perusahaan yang lebih baik dengan mempergunakan pendekatan yang jauh lebih
sistematis, logis, dan rasional, (2) Mampu menangkap dan menindaklanjuti
perubahan lebih cepat sehingga dapat meminimalisir akibat dari suatu kondisi dan
perubahan yang tidak menentu, (3) Mampu meningkatkan kinerja karyawan dengan
menentukan standart dan memberikan pelatihan; Sehingga perusahan tersebut
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mampu memenangkan persaingan dengan perusahan lainnya. Dari sudut pandang
lain Hitt, et al. (2011) menyatakan bahwa sebuah perusahaan akan mendapatkan
keunggulan bersaing jika perusahaan tersebut mampu menerapkan manajemen
strategi dengan baik. Keberadaaan keunggulan bersaing ini akan membuat sebuah
perusahaan dianggap memiliki keunggulan dari pada perusahaan lainnya.
2.1.2

Strategi Bersaing
Strategi bersaing atau strategi itu sendiri bukanlah hal baru dalam dunia

manajemen khususnya manajemen stratejik. Banyak sekali kajian dan pendapat
mengenai pengertian dari strategi bersaing atau strategi itu sendiri, menurut
(Chandler, 1965 dalam (Herrmann, 2005)) strategi adalah proses perencanan dan
pelaksanaan guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan, kemudian (Ansoff, 1965
dalam (Herrmann, 2005)) mengartikan strategi adalah sebuah usaha organisasi
dalam meningkatkan profitnya. Sedangkan (Andrews, 1971 dalam (Grant, 2010))
mengungkapkan bahwa strategi adalah sebuah tujuan dan kebijakan utama
organisasi serta rencana mereka untuk mencapai tujuan tersebut.
Salah satu tujuan utama dari sebuah organisasi dalam dunia bisnis adalah
untuk mendapatkan kinerja yang superior dibandingkan dengan pesaingnya, dan
dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Tavitiyaman, et al. (2012);
Teeratansirikool, et al. (2013); dan Chew, et al. (2008) mengungkapkan bahwa
pemilihan dan penerapan strategi bersaing menjadi salah satu kunci untuk mencapai
tujuan tersebut. Demikian pula Jönsson & Devonish (2009) yang menyatakan bahwa
sebuah organisasi yang merencanakan dan menerapkan strategi bersaing akan
memiliki kinerja yang jauh lebih baik dari pada organisasi yang tidak menerapkan
strategi bersaing.
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Strategi bersaing selain meningkatkan kinerja sebuah organisasi, juga
memiliki banyak manfaat lain bagi organisasi. Penerapkan strategi bersaing yang
baik akan membuat sebuah organiasasi memiliki posisi market yang kuat sehingga
organisasi tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar (Tavitiyaman, et al,
2012). Tidak hanya itu, penerapan strategi bersaing akan membantu sebuah
organisasi untuk memuaskan para pelanggannya sehingga organisasi tersebut
mampu bertahan dalam persaingan dan juga memenuhi tuntutan dari para
stakeholdernya. Penerapan strategi bersaing yang efektif juga dapat membuat
perusahaan memiliki keunggulan bersaing yang menjadi faktor pembeda antara
perusahan yang satu dengan perusaahan yang lainnya, sebuah organisasi yang
mempu menerapkan strategi bersaing dengan baik maka semakin baik pula
keunggulan bersaing yang akan didapatkan oleh organisasi tersebut (Ortega, 2010).
Dengan demikian sebuah strategi bersaing dapat diartikan sebagai sumber dari
keunggulan bersaing (Jönsson & Devonish, 2009), hal itu sesuai dengan apa yang
dinyatakan Porter (1986) bahwa strategy competitive secara khusus akan
mengarahkan sebuah organisasi dalam memproleh keunggulan bersaing di atas
para pesaingnya.
Strategi bersaing yang di usulkan oleh Porter pada 1985 atau sering disebut
dengan generic strategies merupakan jenis strategi bersaing yang paling sering di
teliti dan juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan, karena model tersebut
sangat popular, sederhana, dan memiliki definisi yang jelas (Teeratansirikool, et al,
2013) dan (Chew, et al, 2008). Menurut Porter (1985) sebuah bisnis dapat mengejar
kinerja yang baik dengan menggunakan Kepemimpinan biaya, Diferensiasi, dan
Focus. Kepemimpinan biaya adalah serangkaian tindakan terpadu yang diambil oleh
organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual kepada pelanggan
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dengan biaya terendah dibandingkan dengan pesaing atau dengan biaya rendah
untuk

mencapai

profitabilitas

unggul.

Kemudian,

diferensiasi

adalah

lebih

memusatkan pada usaha organisasi dalam menciptakan ciri barang ataupun jasa
yang khas atau unik menurut para konsumen sehingga organisasi tersebut dapat
memenangkan persaingan. Terakhir focus, strategi focus adalah memusatkan untuk
melayani sebagian kecil segmen pasar dan tidak melayani pasar secara luas, usaha
ini dilakukan dengan mengenali secara detail pasar yang dituju dan menerapkan
strategi kepemimpinan biaya atau diferensiasi pada segmen kecil tersebut. Namun,
Teeratansirikool, et al, (2013) mengungkapkan bahwa hanya ada dua topologi
utama pada generic strategies yaitu diferensiasi dan kepemimpinan biaya saja
karena strategi focus merupakan perpanjangan dari kedua strategi tersebut yang
diterapkan pada industri yang lebih sempit.
Selain generic strategies, strategi bersaing bisa juga terbentuk melalui
sumber internal organisasi yang mana tiap organisasi memiliki karakteristik masingmasing (Tavitiyaman, et al, 2012). Sejalan dengan Tavitiyaman, et al. (2012), Chew,
et al. (2008) dan Parnell (2011) juga mengungkapkan bahwa setiap organisasi
mampu membentuk strategi bersaing mereka sendiri sesuai dengan lingkungan
organisasi dan juga sumber-sumber internal mereka. Konsep pembentukan strategi
bersaing menggunakan sumber internal lebih sering disebut dengan resource-based
view (RBV). RBV merupakan usulan dari Barney (1991) yang bisa menjadi alternatif
bagi organisasi dalam membentuk strategi bersaing yang disesuaikan dengan
sumber internal mereka seperti pengetahuan, kapabilitas, informasi, dan lainnya.
RBV juga dapat dijadikan sebagai salah satu cara bagi sebuah perusahaan
untuk mendapatkan keunggulan bersaing, RBV memungkinkan setiap organisasi
mencapi kinerja yang baik dengan memanfaatkan sumber daya internal mereka
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dimana setiap organisasi memiliki sumber internal yang berbeda beda (Ferreira &
Fernandes, 2017). Akan tetapi tidak semua sumber internal dapat dijadikan RBV,
hanya sumber internal yang bersifat langka, bernilai, dan tidak tergantikan yang
dapat dijadikan RBV (Barney, 1991). RBV berfokus pada mengidentifikasi dan
menentukan nilai sumber daya dan kapabilitas perusahaan, serta bagaimana
perusahaan tersebut dapat memperoleh, mempertahankan, menyebarkan, dan
mengembangkan sumber daya tersebut agar dapat memenangkan persaingan
(Ortega, 2010).
2.1.2.1 Diferensiasi
Strategi Diferensiasi merupakan salah satu dari generic strategies yang
diusulkan oleh Porter, perusahaan dapat menggunakan strategi diferensiasi sebagai
upaya dalam mendapatkan kinerja yang baik. Teeratansirikool, et al. (2012)
mengungkapkan strategi differentiaton adalah serangkaian tindakan terpadu yang
dilakukan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa (dengan biaya yang
dapat diterima) yang menurut pelanggan berbeda dalam hal-hal yang penting bagi
mereka. Strategi diferensiasi pada dasarnya bertujuan untuk memenangkan
persaingan dan meningkatkan laba penjualan dengan memberikan barang atau jasa
yang berbeda dengan pesaingnya.
Motivasi utama dari strategi diferensiasi menurut Mita, et al. (2017) adalah
sejauh mana perusahaan mampu menawarkan barang atau jasa dengan keunikan
tertentu dimata pelanggan. Perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi harus
memimiliki inovasi yang lebih guna menciptakan keunikan dimata pelanggan.
Menurut Bayraktar, et al. (2016) keunikan tersebut bisa berbentuk cara memberikan
informasi, komunikasi, saluran distribusi, desain, citra merek, teknologi, paten, fitur,
layanan pelanggan, distribusi, jaringan dealer, dan lainnya. Langkah kunci dalam
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menyusun strategi diferensiasi menurut Allens dan Helms

(2006) adalah

menentukan apa yang membuat perusahaan tersebut berbeda dari pesaing baik dari
segi kualitas layanan, ukuran perusahaan, jenis produk, sistem pengiriman, dan
pendekatan pemasaran. Allens dan Helms (2006) juga menambahkan beberapa
saran agar perusahaan berhasil menerapkan strategi diferensiasi diantaranyan
dengan: terlibat dalam masyarakat guna menemukan keinginan pelangan, kreatif
ketika menyusun portofolio perusahaan, menawarkan sesuatu yang tidak atau tidak
dapat ditawarkan pesaing, menyediakan e-commerce, membuat akses ke informasi
dan produk perusahaan cepat dan mudah, melatih karyawan dengan pengetahuan
produk dan layanan yang mendalam, memberikan layanan berkualitas, dan
menggunakan promosi yang menarik.
Perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi akan menawarkan
produk dan jasa mereka dengan harga yang tinggi sebagai bentuk dari upaya
perusahaan dalam menyediakan barang atau jasa yang unik, adanya margin laba
yang lebih tinggi dari rata-rata industri tersebut akan mengarahkan perusahaan
dalam kinerja yang baik (Mita, et al., 2017). Bayraktar, et al. (2016) juga
menambahkan

bahwa

penerapan

strategi

diferensiasi

dapat

menghasilkan

permintaan pasar baru, tidak hanya itu penerapan strategi diferensiasi juga dapat
membangun membangun loyalitas pelanggan dan kinerja perusahaan yang
berkelanjutan. Namun, strategi diferensiasi juga punya kekurangan yaitu rawan
terhadap imitasi oleh pesaing serta perubahan selera dan preferensi pelanggan
terhadap produk atau jasa (Mita, et al., 2017).
Berdasarkan penjelasan konsep diferensiasi diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa strategi differentiaton adalah upaya perusahaan untuk memberikan atau
menawarkan jasa yang unik dimata pelanggan dan berbeda dengan para
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pesaingnya. Pada penelitian ini pengukuran strategi diferensiasi akan mengacu
pada konsep pengukuran yang digunakan dalam penelitian Oyewobi, et al. (2015).
2.1.2.2 Kepemimpinan biaya
Strategi kepemimpinan biaya merupakan salah satu dari generic strategies
yang diusulkan oleh Porter, perusahaan dapat menggunakan strategi kepemimpinan
biaya sebagai upayanya dalam meningkatkan kinerjanya. Chenge dan Oloko (2017)
mengungkapkan kepemimpinan biaya adalah serangkaian tindakan terpadu yang
dimaksudkan untuk memberikan atau menghasilkan layanan atau barang dengan
aspek yang dapat diterima oleh pelanngan dengan biaya terendah yang berkaitan
dengan pesaing. Strategi kepemimpinan biaya pada dasarnya bertujuan untuk
memperoleh pangsa pasar dan meningkatkan penjualan sehingga mampu mengusir
beberapa pesaing keluar dari pasar dengan menurunkan harga.
Gorondutse dan Guwuna (2017) mengungkapkan bahwa motivasi utama
strategi kepemimpinan biaya adalah sejauh mana perusahaan mampu menawarkan
harga barang / jasa yang rendah dalam lingkungan bisnis. Baack dan Boggs (2007)
menambahkan bahwa tidak ada taktik khusus yang terkait dengan strategi
kepemimpinan biaya, perusahaan hanya perlu berfokus pada pertimbangan strategis
yang akan mereka ambil untuk mencapai biaya yang lebih rendah daripada pesaing.
Perusahaan bisa melakukan strategi kepemimpinan biaya dengan meningkatkan
efisiensi proses, mengakses bahan yang lebih murah, kontrol biaya ketat,
penghindaran rekening pelanggan marjinal, dan minimalisasi biaya di bidang-bidang
seperti R&D, layanan, tenaga penjualan, iklan, dan sebagainya (Gheribi, 2018).
Baack dan Boggs (2007) menambahkan ada beberapa kondisi yang harus
dipenuhi ketika perusahaan akan memilih menggunakan strategi kepemimpinan
biaya. Pertama, target pelanggan harus di seluruh industri atau jumlah permintaan
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harus luas dan tidak tersegmentasi. Kedua, pelanggan yang memerlukan produk
atau jasa tersebut harus peka terhadap harga atau memiliki sensitif terhadap harga.
Terakhir, untuk memenuhi permintaan yang luas maka diperlukan sumber daya yang
besar khususnya sumber daya keuangan. Kondisi tersebut umumnya kurang sesuai
untuk digunakan oleh perusahaan kecil (Gorondutse dan Gawuna, 2017).
Perusahaan yang menerapkan strategi kepemimpinan biaya akan mampu
meningkatkan jumlah penjualan mereka, karena perusahaan yang menawarkan
harga lebih rendah akan lebih mudah menarik banyak pelanggan. Menurut Chenge
dan Oloko (2017) perusahaan yang menerapkan strategi kepemimpinan biaya
mengambil keuntungan dari skala ekonomis dengan memproduksi volume tinggi
produk yang dapat dijual dengan harga lebih murah. Strategi kepemimpinan biaya
berfokus pada peningkatan laba dengan mengurangi biaya, meningkatkan pangsa
pasar melalui penawaran harga yang lebih rendah, dan tetap menghasilkan
keuntungan yang wajar. Akan tetapi, menurut Gorondutse dan Gawuna (2017)
strategi kepemimpinan biaya tetap memiliki kelemahan, yaitu sangat sulit
membentuk pelanggan yang loyal terhadap perusahaan.
Berdasarkan penjelasan konsep kepemimpinan biaya diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa strategi kepemimpinan biaya adalah upaya perusahaan untuk
memberikan atau menawarkan jasa dengan harga yang lebih rendah dari
pesaingnya guna menarik minta pelanggan. Pada penelitian ini pengukuran strategi
kepemimpinan biaya akan mengacu pada konsep pengukuran yang digunakan
dalam penelitian Oyewobi, et al. (2015).
2.1.3

Keunggulan Bersaing
Menghadapi persaingan era global yang sangat ketat saat ini, setiap

oraganisasi atau perusahaan dituntut agar mampu mememangkan persaingan
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dengan para kompetitornya. Oleh sebab itu, agar mampu memenangkan persaingan
tersebut setiap organisasai atau perusahaan harus menciptakan keunggulan
bersaing. Keberadaan keunggulan bersaing akan membuat suatu organisasi atau
perusahan memiliki keunikan atau nilai lebih, sehingga membuat suatu organisasi
atau perusahaan tersebut mampu mengungguli pesaingnya. Selain itu, organisasi
atau perusahaan yang memiliki keunggulan bersaing dengan sendirinya akan
memiliki kinerja yang baik pula (Sigalas, 2015; Chuang, et al, 2016; Hamid, 2017; Al
Mamun, et al, 2017; dan Moliner, et al, 2015).
Keunggulan bersaing bukanlah hal baru dalam dunia manajem khususnya
dalam manajemen strategi. Sudah banyak penelitian dan pembahasan mengenai
keunggulan bersaing, akibatnya hingga saat ini tidak ada pengertian yang paten
mengenai keunggulan bersaing sendiri. Para peneliti maupun para praktisi memiliki
sudut pandang yang berbeda dalam mengartikan keunggulan bersaing (Sigalas,
2015). Pengertian keunggulan bersaing pertama kali di ungkapkan oleh Ansoff pada
tahun

1965,

Ansoff

mengungkapkan

bahwa

keunggulan

bersaing

adalah

karakteristik tertentu dari sebuah produk yang mana memberikan sebuah
perusahaan memiliki kekuatan untuk bersaing (Sigalas, 2015 dan De Haan, 2015).
Pada tahun 1973 Uytrerhoeven mengemukakan bahwa keunggulan bersaing adalah
cara-cara bagaimana sebuah perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber
yang mereka miliki guna mendapatkan return on investment yang superior.
Kemudian, keunggulan bersaing menjadi bahasan yang begitu popular ketika
Michael Porter pada sekitar 1980an mengeluarkan buku yang khusus membahas
mengenai keunggulan bersaing (De Haan, 2015).
Sejatinya Michael Porter tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai
keunggulan bersaing itu sendiri, melalui bukunya Porter mengungkapkan bahwa
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keunggulan bersaing akan didapatkan ketika sebuah organisasi atau perusahaan
mampu memberikan atau menciptakan nilai lebih untuk para pelanggannya. Porter
menambahkan bahwa sebuah perusahan bisa menciptakan nilai lebih tersebut
dengan cara memberikan penawaran harga yang lebih rendah daripada pesaingnya
dengan kualitas atau manfaat yang produk yang sama (kepemimpinan biaya); atau
bisa juga dengan memberikan keunikan atau perbedaan tertentu dalam produk yang
ditawarkan yang tidak diberikan oleh para pesaingnya (diferensiasi) (Sigalas, 2015).
Sejak dipopulerkan oleh Porter, kajian atau pembahasan mengenai
keunggulan bersaing hingga saat ini masih terus berkembang. Sangat banyak
peneliti yang melihat atau mengartikan keunggulan bersaing dari sudut pandang
yang berbeda. Menurut Chen (2018) keunggulan bersaing ada ketika perusahaan
memiliki produk atau layanan yang dirasa lebih baik oleh target pasarnya
dibandingkan produk atau layanan yang diberikan oleh para pesaingnya; Hamid
(2017) mengungkapkan bahwa keunggulan bersaing adalah karakteristik atau
properti tertentuk yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang tidak dimiliki oleh para
pesaingnya; Almeida, et al. (2015) menyatakan bahwa keunggulan bersaing adalah
kemampuan perusahaan untuk bisa memberikan kepuasaan kepada pelanggan
sehingga meningkatkan customer loyalty dan customer retention; dan Chuang, et al
(2016) mengungkapkan bahwa keunggulan kompetitif kemapuan perusahaan untuk
beroperasi dengan cara yang lebih efisien dan efektif daripada para pesaingnya.
Banyaknya penelitian dan pembahasan mengenai keungguan bersaing
membuat semakin beragamnya definisi mengenai keunggulan bersaing itu sendiri,
sehingga

membuat

Sigalas

&

Economou

(2013)

dan

Sigalas

(2015)

menggatagorikan definisi yang di kemukakan para peneliti-peneliti tersebut kedalam
2 kategori seperti yang tertera pada tabel 2.1. Pertama, Sigalas & Economou (2013)
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mengatagorikan bahwa definisi dari competive advantage berhubungan dengan
kinerja (keuntungan penjualan, ROI, ROE, dll), kemudian katagori yang kedua dan
yang

paling

umum

digunuakan adalah

definisi dari

keunggulan

berhubungan dengan sumber yang terdapat dalam perusahaan

bersaing
(keunikan

perusahaan/produk, kepemimpinan biaya, diferensiasi, lokasi perusahaan, teknologi
yang digunakan, dll) tersebut contohnya seperti definisi yang dikemukankan oleh
Porter dan Ansoff.

Tabel 2.1 Definisi Keunggulan Bersaing
Peneliti

Definisi Keunggulan Bersaing

Katagori

Ansoff (1965)

Karakteristik tertentu dari sebuah
produk yang mana memberikan
sebuah perusahaan memiliki
kekuatan untuk bersaing.

Keunggulan bersaing
berhubungan dengan
sumber yang terdapat
dalam perusahaan.

Porter (1985)

Perusahaan akan mendapatkan
keunggulan bersaing jika mampu
memberikan nila lebih kepada
pelanggan seperi kepemimpinan
biaya dan diferensiasi.

Keunggulan bersaing
berhubungan dengan
sumber yang terdapat
dalam perusahaan.

Thomas (1986)

Perusahaan dengan profitabilitas
yang relatif tinggi memiliki
keunggulan bersaing.

Keunggulan bersaing
berhubungan superior
performance.

Schoemaker
(1990)

Keunggulan bersaing adalah
kempuan perusahaan untuk
membuat pengembalian diatas ratarata.

Keunggulan bersaing
berhubungan superior
performance.

Winter (1995)

Keunggulan bersaing adalah superior
financial performance.

Keunggulan bersaing
berhubungan superior
performance.

Powell (2002)

Jelas, competitive advntage (lokasi,
teknologi, fitur produk, dll.) Tidak bisa
disamakan dengan superior
performance (pangsa pasar, laba,
harga saham, dll.)

Keunggulan bersaing
berhubungan dengan
sumber yang terdapat
dalam perusahaan.
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Lanjutan Tabel 2.1
Peneliti

Definisi Keunggulan Bersaing

Katagori

Wiggins dan
Ruefli (2002)

Comptetive advantage adalah
kemampuan atau sumber daya dalam
perusahaan yang memberi
keuntungan lebih kuat dibandingkan
pesaingnya.

Keunggulan bersaing
berhubungan dengan
sumber yang terdapat
dalam perusahaan.

Grahovac dan
Miller (2009)

Keunggulan bersaing didefinisikan
sebagai diferensial crosssectional
dalam penyebaran antara permintaan
pasar produk dan biaya marjinal

Keunggulan bersaing
berhubungan superior
performance.

Sumber : Sigalas & Economou (2013).

Seiring berjalannya waktu banyak peneliti yang mendifinisikan keunggulan
bersaing sangat berkaitan dengan sumber atau kemampuan dalam perusahaan
untuk mendapatkan nilai yang membedakan perusahaan tersebut dengan para
pesaingnya. Menurut Sigalas & Economou (2013), hal tersebut terjadi karena
kebanyakan para peneliti terpengaruh oleh Ansoff sebagai orang pertama yang
mengemukakan definisi keunggulan bersaing yang lebih fokus dengan sumber dan
kemampuan dalam perusahaan tersebut. Selain itu orang yang mepopulerkan
keunggulan bersaing yaitu Porter juga memiliki kecenderungan yang sama dengan
Ansoff mengenai definisi keunggulan bersaing itu sendiri, sehingga sangat wajar jika
banyak peneliti yang cenderung mendefinisikan keunggulan bersaing berhubungan
dengan kemampuan dan sumber dalam suatu perusahaan.
Lebih lanjut lagi, definisi keunggulan bersaing yang di kemukakan oleh Porter
merupakan definisi yang paling umum dan paling sering digunakan dalam beberapa
penelitian yang ada (Rua, et al, 2018; Astuti, et al, 2018; dan Moliner, et al, 2015).
Menurut Porter (1985) sebuah perusahaan akan mendapatkan keunggulan bersaing
akan didapatkan ketika sebuah organisasi atau perusahaan mampu memberikan
atau menciptakan nilai lebih untuk para pelanggannya. Porter menambahkan bahwa
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sebuah perusahan dianggap memiliki nilai lebih jika mampu memberikan penawaran
harga yang lebih rendah daripada pesaingnya dengan kualitas atau manfaat yang
produk yang sama (kepemimpinan biaya/cost advantage); atau mampu memberikan
keunikan atau perbedaan tertentu dalam produk atau layanan yang ditawarkan yang
tidak diberikan oleh para pesaingnya (diferensiasi advantage).
Tidak adanya definisi yang paten mengenai keunggulan bersaing membuat
banyak sekali peneliti yang memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai definisi
keunggulan bersaing, mereka menefinisikan keunggulan bersaing berdasarkan jenis
usaha dan lingkungan bisnis suatu perusahaan. Shacitra (2017) yang melakukan
penelitian di sector agribisnis mendifinisikan keunggulan bersaing merupakan
kemampuan perusahan untuk mampu memberikan harga yang bersaing, kualitas
yang lebih baik dari pesaingnya, memiliki kempuan inovasi produk yang baik,
memberikan pelayanan yang tidak diberikan oleh pesaingnya, dan mampu
memasuki pasar lebih cepat dari pada para pesaingnya. Lalu, De Haan (2015) yang
melakukan penelitian di sector pendidikan mengelompokkan bahwa keunggulan
bersaing akan didapatkan ketika sebuah sekolah atau institusi pendidikan memiliki
tingkat penelitian yang lebih baik dari institusi lainnya, memiliki brand image yang
lebih unik daripada institusi lainnya, memiliki fasilitas yang lebih baik daripada
institusi lainnya, memiliki jumlah alumni yang berpengruh lebih banyak daripada
institusi lainnya, dan lainnya. Kemudian, Almeida, et al. (2015) yang meniliti dalam
sektor pariwista dan perhotelan khususnya restoran mengungkapkan bahwa
keunggulan bersaing adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan
yang beda, sehingga komsumen merasa puas dan membuat konsumen menjadi
loyal serta perusahaan tersebut di percaya oleh konsumena lainnya.
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Berdasarkan penjelasan konsep keunggulan bersaing diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa keunggulan bersaing adalah suatu kondisi dimana sebuah
perusahaan atau organisasi memiliki nilai yang lebih baik daripada pesaingnya atau
memiliki sesuatu yang unik dan tidak dimiliki oleh pesaingnya, yang mana nilai nilai
tersebut didapatkan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dalam
perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga akan membantu perusahaan atau
organisasi tersebut mendapatkan kinerja yang baik. Dalam penelitian ini pengukuran
keunggulan bersaing akan mengacu pada konsep pengukuran yang digunakan
dalam penelitian Almeida, et al. (2015) karena dalam penelitian ini dan penlitian
yang dilakukan oleh Almeida, et al. (2015) sama-sama meneliti dalam bidang jasa.
Selain itu, pengukuran yang dilakukan oleh Almeida, et al. ( 2015) juga sesuai
dengan kondisi lapangan dalam persaingan biro perjalanan travel umrah.
2.1.4

Kinerja Perusahaan
Perusahaan yang telah mengimplementasikan sebuah strategi harus

mengukur seberapa effektifkah strategi tersebut. Salah satu caranya adalah dengan
melihat dari kinerja organisasi tersebut (Crook, et al, 2003 dan Pang & Lu, 2018).
Performnace sendiri menurut Wang, et al. (2015) dan Masa’deh, et al. (2018)
dianggap sebagai inti atau isu utama dari segala aktivitas suatu oragnisasi. Kinerja
juga dapat diartikan sebagai hasil dari pencapaian perusahaan dibandingkan
dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya (Astuti, et al, 2018; Wahda, 2017;
Torlak, et al, 2018). Kemudian Pang & Lu (2018) dan Nazarian, et al. (2017)
mendefinisikan kinerja adalah proses sebuah perusahaan memanfaatkan sumber
daya internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan perusahaan dengan effektif
dan effisien.
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Pengukuran kinerja dalam organisasi menjadi salah satu hal penting yang
harus dilakukan karena selain dapat menilai seberapa efektif perusahaan tersebut
bekerja, kinerja juga berperan sebagai perangkat pembelajaran yang dapat
membantu pembuatan rencana strategis dalam mencapai tujuan organisasi (Torlak,
et al, 2018). Selain itu pengukuran kinerja memungkinkan perusahaan untuk
mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memfokuskan perhatian pada hal itu
dengan menilai seberapa baik pekerjaan dilakukan dalam hal biaya, kualitas dan
waktu (Masa’deh, et al, 2018).
Kinerja dalam studi manajemen strategis selalu berperan sebagai variabel
dependen, dan hingga saat ini tidak ada konsistensi dalam ukuran kinerja yang
digunakan oleh para peneliti (Kamariah, et al, 2018; Nazarian, et al, 2017; Pang &
Lu, 2018; Masa’deh, et al, 2018). Pada awalanya sekitar tahun 1850 hingga 1975
organisasi hanya mengevaluasi kinerja-nya hanya berdasarkan kriteria keuangan
saja, akan teteapi cara itu telah dikritik karena dianggap hanya besifat jangka
pendek, kurang konsentrasi strategis, kurang kemampuan untuk memberikan
informasi tentang kualitas, daya tanggap, fleksibilitas, serta gagal memberikan
informasi tentang keinginan pelanggan dan kualitas kinerja pesaing (Shahin, et al,
2014). Hingga pada akhirnya pada 1980-an peneliti dan para manager tersadar
bahwa pengukuran kinerja secara tradisional (financial) tidak lagi memadai untuk
mengelola organisasi yang beroperasi di pasar modern, dikarenakan permintaan
pelanggan meningkat dan pasar yang lebih kompetitif muncul sehingga menciptakan
kebutuhan untuk lebih responsif dan memiliki fokus eksternal (non-financial)
(Masa’deh, et al, 2018). Kedua kriteria pengukuran tersebut menjadi yang paling
sering digunakan oleh beberapa peneliti untuk mengukur kinerja organisasi hingga
saat ini.
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Pengukuran kinerja menggunakan kriteria keuangan (financial) didasarkan
pada data dalam laporan keuangan organisasi. Pengukuran kinerja menggunakan
kriteria keuangan (financial) meliputi proﬁt, proﬁt growth rate, return on equity, return
on sales, return on assets dan lainnya. Sedangkan pengukuran kinerja yang
menggunakan kriteria nonkeuangan (non-financial) merupakan penilaian yang
berfokus pada eksternal organisasi seperti kepuasan pelanggan, kepuasan
karyawan, penggunaan teknologi, keberhasilan organisasi umum dan inovasi,
menawarkan perspektif alternatif tentang kinerja dan merupakan perilaku utama
yang mendukung pencapaian kinerja keuangan positif (Wang, et al, 2015).
Akan tetapi ada beberapa kritik yang di lakukan oleh beberapa peneliti
mengenai pengukuran kinerja menggunakan financial atau non-financial saja. Para
peneliti kemudian mengusulkan pengukuran kinerja yang lebih bersifat lebih dalam,
kompleks dan memberikan penglihatan lain atau informasi yang memungkinkan
organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai arah dan tujuan
strategis masa depan mereka. Salah satu pengukuran kinerja yang dapat dilakukan
adalah menggunakan balanced score card (BSC) yang diusulkan oleh Kaplan dan
Norton, karena BSC dapat meliputi penilaian financial dan non-financial sekaligus
(Wang, et al, 2015; Nazarian, et al, 2017). BSC pertama kali diperkenalkan pada
tahun 1992 oleh Kaplan dan Norton sebagai metode mengevaluasi kinerja
berdasarkan empat perspektif yaitu, keuangan, pelanggan, proses internal dan
pembelajaran dan pertumbuhan (Masa’deh, et al, 2018). Menurut Kaplan & Norton
(1992) sebuah organisasi yang sukses adalah oragnisasi yang menentukan tujuan
mereka dalam empat perspektif (keuangan, pelanggan, proses internal dan
pembelajaran dan pertumbuhan) dan menentukan langkah-langkah untuk memenuhi
dan mengevaluasi tujuan tersebut.
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Penggunaan kriteria pengukuran kinerja sangat tergantung dari organisasi
yang bersangkutan, sehingga tidak ada kriteria pengukuran yang dianggap paling
sempurna baik itu menggunakan financial/non-financial ataupun menggunakan
kriteria multidimensi seperti BSC. Setiap kriteria pengukuran tentunya memiliki
kelebihan dan kekurangan, dan kembali pemilihan kriteria pengukuran harus
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan (Masa’deh, et al,
2018).
Berdasarkan penjelasan konsep kinerja diatas, maka dapat disimpulkan
kinerja adalah hasil dari sebuah perencanaan dan proses pemanfaatan sumber daya
internal maupun eksternal, yang dibandingkan dengan standart yang telah
ditentukan sebelumnya. Kemudian dalam penelitian ini pengukuran kinerja akan
menggunakan kriteria yang umum digunakan, yaitu penilaian financial dan nonfinancial seperti penelitian yang dilakukan oleh (Tavitiyaman, et al, 2012; Astuti, et
al, 2018; Torlak, et al,2018). Pada kriteria financial akan menggunakan net profit
after tax, sales growth, dan keberhasilan travel dalam memenuhi target minimum
penjualan/jamaah

setiap

keberangkatan;

untuk

kriteria

non-financial

akan

menggunakan kepuasan pelanggan, penyampain service quality, dan kinerja para
pegawai.
2.2

Kajian Empirik
Penelitian terdahulu berisikan beberapa kajian empiris dari peneliti-peneliti

terdahulu yang berakitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini. Berikut
adalah beberapa penelitian terdahulu yang di gunakan dalam penelitian ini yang juga
ringkas pada tabel 2.2 :
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➢ Linking strategic practices and organizational performance to Porter’s
generic strategies oleh Allen dan Helms (2006). Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengatahui peranan dari generic strategies terhadap kinerja
perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya hubungan
positif antara pemanfaatan generic strategies terhadap kinerja.
➢ The Impact of Competitive Advantage on Organizational Performance oleh
Majeed (2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa
hubungan antara keunggulan bersaing dan kinerja. Hasil dari penlitian ini
adalah ditemukan pengaruh positif dari keunggulan bersaing terhadap
kinerja.
➢ Service quality in supply chain: empirical evidence from Indian automotive
industry oleh Prakash (2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengkonsepkan peran servicew quality dalam rantai pasokan manufaktur
dan mengusulakn model bahwa inisiatif kualitas layanan internal dan
eksternal akan berakibat ke kesetiaan dan kepuasan pemasok, yang pada
gilirannya akan menghasilkan keunggulan bersaing dan organizational
kinerja yanga baik. Penelitian ini menggunakan kombinasi tinjauan pustaka,
wawancara eksplorasi dengan para sarjana dan praktisi, dan survei
terhadap 156 praktisi di tiga perusahaan manufaktur mobil di India Utara,
kemudian pengolahan data menggunakan SEM. Hasil dari penelitian ini
adalah service quality baik internal dan eksternal berdampak positif
terhadap loyalitas dan kepuasan, loyalitas pelanggan akan meningkatkan
keunggulan bersaing dan juga kinerja.
➢ Competitive strategies and firm performance: the mediating role of
performance measurement oleh Teeratansirikool, et al, (2012);. Tujuan
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dalam penelitian ini adalah untuk menguji peran mediasi pengukuran kinerja
dalam hubungan antara strategi bersaing dan kinerja perusahaan.
Sebanyak 101 eksekutif perusahaan di Thailand berpartisipasi dalam
penelitian ini dan SPSS versi 11.5 serta path analyze diadopsi untuk
menganalisis data survei yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini adalah
secara umum semua strategi bersaing secara positif dan signifikan
meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengukuran kinerja. Secara
khusus strategi diferensiasi perusahaan tidak hanya memiliki dampak
langsung dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, tetapi kepemimpinan
biaya tidak secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan.
➢ Entrepreneurial orientation, firm strategy and small firm performance oleh
Lechner dan Gudmundsson (2013). Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui

bagaimana

setiap

dimensi

entrepreneurial

orientation

mempengaruhi hubungan antara firm strategy terhadap kinerja. Hasil dari
penelitian ini adalah innovativeness dapat memberikan pengaruh positif
terhadap

strategi

diferensiasi,

sedangkan

dimensi

Risk-taking

dan

competitive aggressiveness meberikan pengaruh negatif terhadap firm
strategy. Penggunaan firm strategy (diferensiasi dan kepemimpinan biaya)
memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan di Islandia.
➢ The impact of generic competitive strategies on organizational performance
the evidence from albanian context oleh Pulaj, et al, (2015). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara strategi bersaing dan
kinerja serta menguji penerapan generic strategies Porter di perusahaan
konstruksi. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 110 perusahaan yang
kemudian dianalisis menggunakan model analisis ANOVA. Studi ini
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menemukan efek positif yang signifikan dari kepemimpinan biaya,
differentation dan focus terhadap kinerja. Hasil penelitian ini akan
membantu para manajer untuk merancang strategi kompetitif yang lebih
baik yang mereka miliki untuk bersaing.
➢ Corporate Entrepreneurship, Generic Competitive Strategies, and Firm
Performance in Small and Medium-Sized Enterprises oleh Kaya (2015).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penggunaan generic
strategies dan corporate entrepreneurship terhadap kinerja perusahaan
dalam industri manufaktur di Turki. Sampel yang digunakan untuk penelitian
ini sebanyak 70 sampel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa
kewirausahaan dan strategi differentation perusahaan secara positif
mempengaruhi kinerja, sedangkan kepemimpinan biaya tidak memberiakn
penagruh terhadap kinerja.
➢ The relationship between porter’s generic strategies and competitive
advantage a case study of bus companies plying the kisumu-nairobi route,
Kenya oleh Ouma dan Oloko (2015). Tujuan dari penelitiani ini adalah untuk
membangun

hubungan

antara

generic

strategies

Porter

terhadap

keunggulan bersaing pada perusahaan bus di rute Kisumu Nairobi, Kenya.
Populasi untuk penelitian ini terdiri dari semua 28 perusahaan bus plying
rute Kisumu - Nairobi. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner
survei yang dibagikan kepada Manajer Operasi dan Manajer Rute.
Penelitian ini menemukan lebih banyak perusahaan bus mengadopsi
strategi diferensiasi daripada strategi kepemimpinan biaya, dan strategi
focus. Penelitian ini lebih lanjut menemukan bahwa ada korelasi positif yang
kuat antara generic strategies Porter dan keunggulan bersaing.
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➢ Service Quality, Competitive Advantage and Business Performance in
Service Providing SMEs in Sri Lanka oleh Wijietunge (2016). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mempelajari service quality yang di berikan oleh
UKM dan bagaimana hal itu akan membantu mereka untuk mendapatkan
keunggulan bersaing dan kinerja yang baik. Penelitian ini menggunakan
sampel sebanyak 125 yang merupakan manager atau pemilik dari UKM
yang berada di kota Colombo. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan
hubungan positif antara service quality dengan kinerja dan juga keunggulan
bersaing.
➢ Relationship between decision-making style, competitive strategies and
organisational

performance

among

construction

organisations

oleh

Oyewobi, et al, (2016). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk
mengeksplorasi efek dari gaya pengambilan keputusan pada hubungan
antara strategi bersaing dan kinerja organisasi pada organisasi konstruksi
yang berbasis di Afrika Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan
menyebarkan kuisoner kepada 277 perusahaan konstruksi di Afrika
Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi menggunakan
semua jenis gaya pengambilan keputusan, tetapi gaya yang paling diadopsi
secara signifikan adalah analytical dan directive. Studi ini menemukan
bahwa gaya pengambilan keputusan mempengaruhi kinerja organisasional
melalui strategi bersaing.
➢ Application of cost leadership and differentiation startegy to reach a
competitive benefit (a case study of “fish streat” culinary business) oleh
Nasri dan Ikra (2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur
pengaruh implementasi strategi kepemimpinan biaya dan diferensiasi
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terhadap keunggulan bersaing dalam bisnis makanan. Hasil dari penelitian
ini adalah ditemukan pengaruh positif dari strategi kepemimpinan biaya dan
diferensiasi terhadap keunggulan bersaing.
➢ Competitive strategies, innovation, and firm performance: an empirical study
in a developing economy environment oleh Bayraktar, et al. (2016).
Penelitian ini bertujuam untuk mengetahui hungan antara Competitive
strategies, innovation, dan kinerja perusahaan di Turki. Sebanyak 140
perusahaan dihubungi untuk data penelitian ini, dan untuk penelitian
menggunakan SEM. Hasil dari penelitian ini adalah strategi bersaing tidak
dapat memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja, akan tetapi dapat
dimediasi menggunakan innovation.
➢ The competitive strategies adopted for performance by private hospitals in
Kisii county Kenya oleh Omari, et al, (2016). Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi competitive stretgy yang diadopsi oleh rumah sakit swasta
di Kisii, Kenya dan mengetahui imbasnya terhadap kinerja. Dalam
penelitian ini menargetkan 16 rumah sakit swasta, dengan 426 responden.
Pengujian hubungan antara strategi bersaing dan kinerja rumah sakit
swasta menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini
adalah ditemukan korelasi positif antara strategi bersaing dengan kinerja
rumah sakit swasta di Kisii, Kenya dan merekomendasikan bahwa rumah
sakit swasta di Kisii harus berusaha keras untuk menerapkan dan
berinvestasi lebih banyak pada strategi focus.
➢ Resources and capabilities’ effects on firm performance: what are they?
oleh Ferreira dan Fernandes (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui peranan dari kombinasi dari sumberdaya dan kemampuan
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perusahaan untuk mendapatkan keunggulan bersaing dan meningkatkan
kinerja. Penelitian ini menggunakan 108 sampel dari perusahaan produksi
sepatu. Hasil dari penelitian ini adalah ditemuakan bahwa nilai dari
sumberdaya

dan

kemampuan

perusahaan

berpengaruh

terhadap

keunggulan bersaing, sedangkan rareness dianggap tidak mempengaruhi
keunggulan

bersaing,

dan

keberadaan

keunggulan

bersaing

akan

berbanding lurus dengan peroformance.
➢ Influence of Generic Strategies on Performance of Large Dairy Firms in
Kenya oleh Chenge dan Oloko (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan antara penerapan generic strategies terhadap
kinerja perusahaan di Kenya. Sebanyak 244 pegawai senior dari masing
masing perusahaan menjadi sampel dalam penelitian ini, lalu untuk
pengolahan data dan pengujian menggunakan regresi berganda melalui
aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini adalah semua generic strategies
memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan di Kenya,
dan

saran

dari

peneliti

adalah

sebaiknya

perusahaan

di

Kenya

menggunakan strategi focus.
➢ The effect of relationship and competitive strategy on business performance
of rattan industry in Java oleh Suryatini, et al. (2017). Tujuan dari penelitian
ini adalah ingin mengetahui hubungan dari penerapan strategi bersaing dan
jaringan terhadap kinerja pada industri rotan di jawa. Populasi dalam
penelitian ini adalah usaha kecil mebel rotan di Pulau Jawa yang meliputi
Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Jepara, Kudus, Semarang, Sukoharjo,
Jogjakarta, Cirebon & Majalengka. Teknik pengambilan sampel dilakukan
dengan Simple Random Sampling, di mana data diproses dengan Partial

38

Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan dan
strategi bersaing mempengaruhi performnace industri rotan di Pulau Jawa,
dimana strategi bersaing memiliki peran yang lebih besar dalam
meningkatkan kinerja daripada jaringan.
➢ Influence of generic strategies on performance of metal works sme
businesses in naivasha town oleh Mita, et al. (2017). Tujuan dari peneltian
ini adalah untuk mengetahui pengaruh generic strategies terhadap kinerja
perusahaan sektor usaha logam di kota Naivasha. Populasi penelitian ini
adalah semua perusahaan Logam di kota Naivasha, terdapat 150
perusahan logam di Naivasha hingga akhir 2016. Sampel yang digunakan
sebanya 46 perusahaan, yang meruapakn 38,3% dari populasi dan dipilih
menggunakan

simple

random

sampling.

Hasil

dari

penelitian

ini

menunjukkan bahwa generic strategic memiliki hubungan positif dan
signifikan dengan kinerja di perusahaan metal, dan strategi focus
merupakan strategi yang paling besar mempengaruhi kinerja.
➢ Influence of differentiation strategy on performance of hotels: the
moderating role of environmental munificence oleh Gorondutse dan Hilman
(2017). Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki peranan environmental
munificence terhadap hubungan antara strategi diferensiasi dan kinerja.
Sebanyak 83 manajer dari hotel di Kano, NIgeria berpartisipasi dalam
penelitian ini dan menggunakan alat analisis SEM-PLS. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa strategi diferensiasi, environmental munificence
berhubungan positif dengan kinerja hotel. Environmental munificence juga
sepenuhnya memoderasi hubungan strategi diferentiation dan kinerja.
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➢ Cost leadership strategy and performance of hotels in nigerian context oleh
Gorondutse dan Gawuna (2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan dari penggunaan strategi kepemimpinan biaya terhadp kinerja
hotel di Nigeria. Populasi dari penelitian ini adalah hotel yang berada pada
Kano, Nigeria dan pengolahan data serta pengujian hipotesis menggunakan
PLS-SEM. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan strategi kepemimpinan
biaya memberikan pengaruh positif terhadap kinerja hotel di Nigeria.
➢ The Relationship between Differentiation Strategy and Firm Performance: a
Mediating Role of Quality Management oleh Kharub, et al. (2017). Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan strategi
diferensiasi terhadap performance dan pengaruh quality management
sebagai variabel mediasi. Sebanyak 381 data yang digunakan dalam
penelitian ini yang mana kesemuanya merupakan perusahaan pabrik.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah tidak ditemukannya hubungan antara
penerapan strategi diferensiasi terhadap kinerja perusahaan, tetapi
keberadaan quality management dapat menjadi mediasi hubungan
keduanya.
➢ Quality ambidexterity, competitive strategies, and financial performance: an
empirical study in industrial firms oleh Herzallah, et al. (2017). Tujuan dari
peneitin ini adalah untuk mengethui hubungan antara quality ambidexterity,
competitive strategies (kepemimpinan biaya, diferensiasi, focus), dan
kinerja perusahaan di negara Palestina. Sebanyak 205 data digunakan
dalam penelitian ini dan menggunakan alat analisis SEM. Temuan dari
penelitian ini adalah terdapat hubungan positif dari 3 strategi bersaing yang
diusulkan terhadap kinerja, khususnya strategi focus.
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➢ The influence of information technology strategy and management support
to the internal business process, competitive advantage, financial and non
financial performance of the company oleh Astuti, et al, (2018). Tujuan dari
penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan strategi teknologi
informasi dan dukungan manajemen untuk proses bisnis internal,
keunggulan bersaing, kinerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang
mana populasi penelitian adalah para eksekutif / manajer Carrefour. Unit
analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu manajer Carrefour yang
menjadi sampel. Penelitian ini dilakukan di seluruh Carrefour Indonesia.
Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dan statistik
inferensial dengan menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil dari
penelitian ini adalah ditemukan bahwa strategi IT, dukungan manajemen,
dan proses bisnis internal berperngaruh dalam menciptakan keunggulan
bersaing, yang mana keunggulan bersaing tersebut berpenagurh terhadap
kinerja baik financial maupun non financial.
➢ Effect of generic strategies on sustainable competitive advantage among
toll manufacturing companies in kenya: a case of orbit products africa
limited oleh Jamoza dan Oloko (2018). Studi ini berusaha untuk
mengeksplorasi efek dari generic strategies terhadap keunggulan bersaing
di antara perusahaan-perusahaan manufaktur tol di Kenya. Penelitian ini
mengadopsi desain penelitian deskriptif, populasi untuk penelitian ini adalah
71 staff, kemudian teknik stratified proportional random sampling digunakan
untuk memilih 55 responden. Penelitian ini menggunakan regresi berganda
untuk mengalisis data yang diperoleh. Studi ini menemukan bahwa
kepemimpinan biaya dan focus sangat memengaruhi keunggulan bersaing,
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sementara diferensiasi secara moderat memengaruhi keunggulan bersaing.
Studi ini juga menyimpulkan bahwa focus memiliki efek terbesar pada
keunggulan bersaing di Kenya.
➢ The relationship between cost leadership competitive strategy and firm
performance: A mediating role of quality management oleh Kharub, et al,
(2018).

Penelitian

ini

bertujuan

untuk

menguji

dampak

strategi

kepemimpinan biaya pada kinerja perusahaan dan peran mediasi praktik
manajemen mutu dalam konteks usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM). Data kuesioner struktur yang dikumpulkan dari 245 UMKM
bersertifikasi ISO 9000 di India, kemudian data diolah menggunakan SEM
untuk pengujian hipotesis. Hasil dari penelitiani ini mengungkapkan bahwa
tidak ada hubungan langsung antara kepemimpinan biaya dan kinerja
perusahaan akan tetapi praktik QM sepenuhnya memediasi hubungan
mereka.
➢ The competitive advantage in business, capabilities and strategy. What
general performance factors are found in the Spainsh wine industry? oleh
Lorenzo, et al, (2018). Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan
antara strategi bersaing, resource dan capabilities terhadap kinerja
perusahaan wine di Spayol. Dalam penelitian ini menggunakan data dari
339 perusahan wine.
➢ Porter's Competitive Strategies Influence on Performance of Mobile
Telecommunication Companies in Kenya oleh David (2019). Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubunan setiap strategi dalam
generic strategies terhadap kinerja dari perusahaan telekomunikasi di
Kenya. Populasi target penelitian terdiri dari 241 staf manajemen yang
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diambil dari Safaricom PLC, Airtel, Telkom dan Equitel di Kenya. Penelitian
ini mengadopsi metode campuran dari pendekatan eksplanatori dan survei
cross sectional. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa strategi kompetitif
Porter; kepemimpinan biaya, diferensiasi dan focus yang diadopsi oleh
perusahaan telekomunikasi memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap kinerja mereka dalam hal penjualan dan pangsa pasar dalam
langganan pelanggan.
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Tabel 2.2 Lanjutan Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu
no

Peneliti / Tahun /
Judul

Tujuan penelitian

Variabel penelitian

Hasil penelitian

1.

(Allen dan Helms,
2006), Linking
strategic practices
and organizational
performance to
Porter’s generic
strategies

Mengatahui peranan dari
generic strategies
terhadap kinerja
perusahaan

- Generic strategies
- kinerja

Adanya hubungan positif
antara pemanfaatan generic
strategies terhadap kinerja

2.

(Majeed, 2011), The
Impact of Competitive
Advantage on
Organizational
Performance

Memeriksa hubungan
antara keunggulan
bersaing dan kinerja

- Keunggulan
bersaing
- Kinerja

Ditemukan pengaruh positif
dari keunggulan bersaing
terhadap kinerja

3.

(Prakash, 2011),
Service quality in
supply chain:
empirical evidence
from Indian
automotive industry

Mengkonsepkan peran
servicew quality dalam
rantai pasokan manufaktur
dan mengusulakn model
bahwa inisiatif kualitas
layanan internal dan
eksternal akan berakibat
ke kesetiaan dan
kepuasan pemasok, yang
pada gilirannya akan
menghasilkan keunggulan
bersaing dan
organizational kinerja
yanga baik.

- Internal service
quality
- Eksternal service
quality
- Loyalty
- Satisfaction
- Keunggulan
bersaing
- Kinerja

Service quality baik internal
dan eksternal berdampak
positif terhadap loyalitas dan
kepuasan, loyalitas
pelanggan akan
meningkatkan keunggulan
bersaing dan juga kinerja

4.

(Teeratansirikool, et
al, 2012); Competitive
strategies and firm
performance: the
mediating role of
performance
measurement

Menguji peran mediasi
pengukuran kinerja dalam
hubungan antara strategi
bersaing dan kinerja
perusahaan

-

Kepemimpinan
biaya
Diferensiasi
Kinerja
Performance
measurement

Secara umum semua strategi
bersaing secara positif dan
signifikan meningkatkan
kinerja perusahaan melalui
pengukuran kinerja. Secara
khusus strategi diferensiasi
perusahaan tidak hanya
memiliki dampak langsung
dan signifikan terhadap
kinerja perusahaan, tetapi
kepemimpinan biaya tidak
secara langsung
mempengaruhi kinerja
perusahaan.
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5.

Peneliti / Tahun /
Judul
(Lechner dan
Gudmundsson,
2013);
Entrepreneurial
orientation, firm
strategy and small
firm performance

Tujuan penelitian
Mengetahui bagaimana
setiap dimensi
entrepreneurial orientation
mempengaruhi hubungan
antara firm strategy
terhadap kinerja

Variabel penelitian

Hasil penelitian

-

Innovativeness
Proactiveness
Risk-taking
competitive
aggressiveness
kepemimpinan
biaya
diferensiasi
kinerja

Innovativeness dapat
memberikan pengaruh positif
terhadap strategi diferensiasi,
sedangkan dimensi Risktaking dan competitive
aggressiveness meberikan
pengaruh negatif terhadap
firm strategy. Penggunaan
firm strategy (diferensiasi dan
kepemimpinan biaya)
memberikan dampak positif
terhadap kinerja perusahaan
di Islandia.

-

6.

(Pulaj, et al, 2015);
The impact of generic
competitive strategies
on organizational
performance the
evidence from
albanian context.

Menguji hubungan antara
strategi bersaing dan
kinerja serta menguji
penerapan generic
strategies Porter di
perusahaan konstruksi.

-

Strategi bersaing
Kinerja

Efek positif yang signifikan
dari kepemimpinan biaya,
differentation dan focus
terhadap kinerja. Hasil
penelitian ini akan membantu
para manajer untuk
merancang strategi kompetitif
yang lebih baik yang mereka
miliki untuk bersaing.

7.

(Kaya, 2015);
Corporate
Entrepreneurship,
Generic Competitive
Strategies, and Firm
Performance in Small
and Medium-Sized
Enterprises

Pengaruh penggunaan
generic strategies dan
corporate
entrepreneurship terhadap
kinerja perusahaan dalam
industri manufaktur di
Turki

-

corporate
entrepreneurship
diferensiasi
kepemimpinan
biaya
kinerja

Kewirausahaan dan strategi
differentation perusahaan
secara positif mempengaruhi
kinerja, sedangkan
kepemimpinan biaya tidak
memberiakn penagruh
terhadap kinerja

(Ouma dan Oloko,
2015); The
relationship between
porter’s generic
strategies and
competitive
advantage a case
study of bus
companies plying the
kisumu-nairobi route,
Kenya

Tujuan dari penelitiani ini
adalah untuk membangun
hubungan antara generic
strategies Porter terhadap
keunggulan bersaing pada
perusahaan bus di rute
Kisumu Nairobi, Kenya.

-

Kepemimpinan
biaya
Deiiferentiation
Focus
Strategi bersaing

Penelitian ini menemukan
lebih banyak perusahaan bus
mengadopsi strategi
diferensiasi daripada strategi
kepemimpinan biaya, dan
strategi focus. Penelitian ini
lebih lanjut menemukan
bahwa ada korelasi positif
yang kuat antara generic
strategies Porter dan
keunggulan bersaing.

8.

-

-
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Peneliti / Tahun /
Judul

Tujuan penelitian

Variabel penelitian

Hasil penelitian

9.

(Wijietunge, 2016);
Service Quality,
Competitive
Advantage and
Business
Performance in
Service Providing
SMEs in Sri Lanka

Mempelajari service
quality yang di berikan
oleh UKM dan bagaimana
hal itu akan membantu
mereka untuk
mendapatkan keunggulan
bersaing dan kinerja yang
baik.

- Service quality
- Keunggulan
bersaing
- Kinerja

Ditemukan hubungan positif
antara service quality dengan
kinerja dan juga keunggulan
bersaing

10.

(Oyewobi, et al,
2016), Relationship
between decisionmaking style,
competitive strategies
and organisational
performance among
construction
organisations

Mengeksplorasi efek dari
gaya pengambilan
keputusan pada hubungan
antara strategi bersaing
dan kinerja organisasi
pada organisasi konstruksi
yang berbasis di Afrika
Selatan

- Strategi bersaing
- decision-making
style
- kinerja

Organisasi menggunakan
semua jenis gaya
pengambilan keputusan,
tetapi gaya yang paling
diadopsi secara signifikan
adalah analytical dan
directive. Studi ini
menemukan bahwa gaya
pengambilan keputusan
mempengaruhi kinerja
melalui strategi bersaing.

11.

(Nasri dan Ikra,
2016), Application of
cost leadership and
differentiation
startegy to reach a
competitive benefit (a
case study of “fish
streat” culinary
business

Mengukur pengaruh
implementasi strategi
kepemimpinan biaya dan
diferensiasi terhadap
keunggulan bersaing
dalam bisnis makanan

-

(Bayraktar, et al.
2016); Competitive
strategies, innovation,
and firm
performance: an
empirical study in a
developing economy
environment

Mengetahui hungan antara
Competitive strategies,
innovation, dan kinerja
perusahaan di Turki

-

(Omari, et al, 2016),
The competitive
strategies adopted for
performance by
private hospitals in
Kisii county Kenya

Mengidentifikasi
competitive stretgy yang
diadopsi oleh rumah sakit
swasta di Kisii, Kenya dan
mengetahui imbasnya
terhadap kinerja

12.

13.

kepemimpinan
biaya
diferensiasi
keunggulan
bersaing

Ditemukan pengaruh positif
dari strategi kepemimpinan
biaya dan diferensiasi
terhadap keunggulan
bersaing

-

Competitive
strategies
Innovation
Kinerja

Strategi bersaing tidak dapat
memberikan pengaruh
langsung terhadap kinerja,
akan tetapi dapat dimediasi
menggunakan innovation.

-

Strategi bersaing
Kinerja

Ditemukan korelasi positif
antara strategi bersaing
dengan kinerja RS swasta di
Kisii dan merekomendasikan
bahwa pihak RS untuk
menerapkan dan berinvestasi
lebih banyak pada strategi
focus.

-
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14.

Peneliti / Tahun /
Judul

Variabel penelitian

Mengetahui peranan dari
kombinasi dari
sumberdaya dan
kemampuan perusahaan
untuk mendapatkan
keunggulan bersaing dan
meningkatkan kinerja

-

(Chenge dan Oloko,
2017); Influence of
Generic Strategies on
Performance of Large
Dairy Firms in Kenya

Mengetahui hubungan
antara penerapan generic
strategies terhadap kinerja
perusahaan di Kenya

-

16.

(Suryatini, et al.
2017); The effect of
relationship and
competitive strategy
on business
performance of rattan
industry in java

17.

18.

15.

(Ferreira &
Fernandes, 2017),
Resources and
capabilities’ effects
on firm performance:
what are they ?

Tujuan penelitian

Hasil penelitian

Value of resource
and capabilities
Rareness of
resource
Keunggulan
bersaing
Kinerja

Ditemuakan bahwa nilai dari
sumberdaya dan kemampuan
perusahaan berpengaruh
terhadap keunggulan
bersaing, sedangkan
rareness dianggap tidak
mempengaruhi keunggulan
bersaing, dan keberadaan
keunggulan bersaing akan
berbanding lurus dengan
kinerja.

-

Diferensiasi
Kepemimpinan
biaya
Focus
Kinerja

Mengetahui hubungan dari
penerapan strategi
bersaing dan jaringan
terhadap kinerja pada
industri rotan di jawa.

-

Relationship
Strategi bersaing
Kinerja

(Mita, et al. 2017);
Influence of generic
strategies on
performance of metal
works sme
businesses in
naivasha town.

Mengetahui pengaruh
generic strategies
terhadap kinerja
perusahaan sektor usaha
logam di kota Naivasha.

-

Generic strategies
Kinerja
Government policy
Political
Economic situation

Semua generic strategies
memberikan pengaruh yang
positif terhadap kinerja
perusahaan di Kenya, dan
saran dari peneliti adalah
sebaiknya perusahaan di
Kenya menggunakan strategi
focus.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa jaringan dan strategi
bersaing mempengaruhi
performnace industri rotan di
Pulau Jawa, dimana strategi
bersaing memiliki peran yang
lebih besar dalam
meningkatkan kinerja
daripada jaringan.
Penelitian ini menunjukkan
bahwa generic strategic
memiliki hubungan positif dan
signifikan dengan kinerja di
perusahaan metal, dan
strategi focus merupakan
strategi yang paling besar
mempengaruhi kinerja.

(Gorondutse dan
Hilman, 2017);
Influence of
differentiation
strategy on
performance of
hotels: the
moderating role of
environmental
munificence.

Menyelidiki peranan
environmental munificence
terhadap hubungan antara
strategi diferensiasi dan
kinerja.

-

Diferensiasi
Kinerja
environmental
munificence

-

Penelitian ini menunjukkan
bahwa strategi diferensiasi,
environmental munificence
berhubungan positif dengan
kinerja hotel. Environmental
munificence juga sepenuhnya
memoderasi hubungan
strategi diferentiation dan
kinerja.
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19.

20.

21.

22.

23.

Peneliti / Tahun /
Judul

Tujuan penelitian

Variabel penelitian

Hasil penelitian

kepemimpinan
biaya
kinerja

penerapan strategi
kepemimpinan biaya
memberikan pengaruh positif
terhadap kinerja hotel di
Nigeria

Differentiatiation
Quality
management
Kinerja

Tidak ditemukannya
hubungan antara penerapan
strategi diferensiasi terhadap
kinerja perusahaan, tetapi
keberadaan quality
management dapat menjadi
mediasi hubungan keduanya

quality
ambidexterity
focus
cost eladership
diferensiasi
kinerja

Terdapat hubungan positif
dari 3 strategi bersaing yang
diusulkan terhadap kinerja,
khususnya strategi focus

information
technology
strategy
management
support
internal business
financial
performance
non financial
performance

Ditemukan bahwa strategi IT,
dukungan manajemen, dan
proses bisnis internal
berperngaruh dalam
menciptakan keunggulan
bersaing, yang mana
keunggulan bersaing tersebut
berpenagurh terhadap kinerja
baik financial maupun non
financial

Kepemimpinan
biaya
Diferensiasi
Focus
Performance

Studi ini menemukan bahwa
kepemimpinan biaya dan
focus sangat memengaruhi
keunggulan bersaing,
sementara diferensiasi
secara moderat
memengaruhi keunggulan
bersaing. Studi ini juga
menyimpulkan bahwa focus
memiliki efek terbesar pada
keunggulan bersaing di
Kenya

(Gorondutse dan
Gawuna, 2017); Cost
leadership strategy
and performance of
hotels in nigerian
context

Mengetahui hubungan dari
penggunaan strategi
kepemimpinan biaya
terhadp kinerja hotel di
Nigeria

-

(Kharub, et al. 2017);
The Relationship
between
Differentiation
Strategy and Firm
Performance: a
Mediating Role of
Quality Management.

Mengetahui pengaruh
penggunaan strategi
diferensiasi terhadap
kinerja dan pengaruh
quality management
sebagai variabel mediasi.

-

(Herzallah, et al.
2017); Quality
ambidexterity,
competitive
strategies, and
financial
performance: an
empirical study in
industrial firms
(Astuti, et al, 2018),
The influence of
information
technology strategy
and management
support to the internal
business process,
competitive
advantage, financial
and non financial
performance of the
company
(Jamoza dan Oloko,
2018); Effect of
generic strategies on
sustainable
competitive
advantage among toll
manufacturing
companies in kenya:
a case of orbit
products africa
limited.

Mengethui hubungan
antara quality
ambidexterity, competitive
strategies (kepemimpinan
biaya, diferensiasi, focus),
dan kinerja perusahaan di
negara Palestina

-

Menganalisis dan
menjelaskan strategi
teknologi informasi dan
dukungan manajemen
untuk proses bisnis
internal, keunggulan
bersaing, kinerja

-

-

-

-

-

Mengeksplorasi efek dari
generic strategies
terhadap keunggulan
bersaing di antara
perusahaan-perusahaan
manufaktur tol di Kenya.

-
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24.

25.

Peneliti / Tahun /
Judul
(Kharub, et al, 2018);
The relationship
between cost
leadership
competitive strategy
and firm
performance: A
mediating role of
quality management
(David, 2019),
Porter's Competitive
Strategies Influence
on Performance of
Mobile
Telecommunication
Companies in Kenya

Tujuan penelitian

Variabel penelitian

Menguji dampak strategi
kepemimpinan biaya pada
kinerja perusahaan dan
peran mediasi praktik
manajemen mutu dalam
konteks usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM)

-

Mengetahui hubunan
setiap strategi dalam
generic strategies
terhadap kinerja dari
perusahaan
telekomunikasi di Kenya

-

Sumber : Daftar pustaka (2019)

-

-

Hasil penelitian

Kepemimpinan
biaya
Quality
management
Kinerja

Tidak ada hubungan
langsung antara
kepemimpinan biaya dan
kinerja perusahaan akan
tetapi praktik QM
sepenuhnya memediasi
hubungan mereka

Kepemimpinan
biaya
Diferensiasi
Focus
Kinerja

Strategi kompetitif Porter;
kepemimpinan biaya,
diferensiasi dan focus yang
diadopsi oleh perusahaan
telekomunikasi memiliki
pengaruh positif yang
signifikan terhadap kinerja
mereka dalam hal penjualan
dan pangsa pasar dalam
langganan pelanggan
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BAB 3
KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

3.1

Kerangka Konseptual Penelitian
Tujuan utama dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam dunia bisnis

adalah untuk mendapatkan kinerja yang superior dibandingkan dengan pesaingnya,
begitu pula untuk perusahaan biro perjalanan umrah. Minat masyarakat Indonesia
untuk melaksanakan ibadah umrah dalam kurun 5 tahun terkahir mengalami
peningkatan seperti yang tertera pada tabel 1.1. Adanya peningkatan jumlah jamaah
tersebut juga di barengi oleh peningkatan jumlah biro perjalan umrah, sehingga
persaiangan biro perjalanan umrah untuk bisa mendapatkan kinerja yang baik akan
semakin ketat.
Perusahaan mampu meningkatkan kinerja salah satunya adalah dengan
memiliki perencanaan strategi yang baik (Jönsson & Devonish, 2009). Selaras
dengan itu Teeratansirikool, et al. (2013) menyatakan bahwa strategi adalah sebuah
keputusan dan juga aksi yang dapat membuat sebuah perusahaan memiliki kinerja
yang superior dibandingkan para pesaingnya. Strategi yang dipilih oleh perusahaan
tersebut bisa disebut dengan strategi bersaing. Penerapan strategi bersaing sendiri
sangat bergantung dari jenis usaha yang dijalankan dan salah satu strategi bersaing
yang bisa di gunakan PPIU adalah generic strategies yang di usulkan oleh porter.
Generic strategies yang bias digunakan oleh PPIU salah satunya adalah
diferensiasi.

Penerapan

strategi

diferensiasi

membuat

perusahan

akan

memfokuskan upayanya untuk menyediakan produk atau layanan yang unik kepada
konsumen (Porter, 1985; Allen dan Helms, 2006; Omari, et al, 2016; Wibowo, et al,
2017; Mita, et al, 2017). Penyediaan produk atau layanan yang unik tersebut
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menjadi nilai tambah bagi perusahaan, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi
konsumen dan akan berimbas pada kinerja perusahaan. Banyak sekali PPIU yang
berlomba-lomba untuk memperbaiki kulitas layanan mereka untuk memberikan nilai
tambah untuk para konsumen.
Generic strategies lainnya yang diusulkan oleh Porter adalah kepemimpinan
biaya, perusahaan yang menerapkan strategi kepemimpinan biaya cenderung
menawarkan barang atau jasa lebih murah daripada pesaingnya (Porter, 1985; Allen
dan Helms, 2006; Teeratansirikool, et al, 2012). Perusahaan yang menerapkan
kepemimpinan biaya akan cenderung medapatkan market share yang lebih besar
dari pada pesaingnya dan tentunya akan berimbas pada kinerja perusahaan itu
sendiri (Allen dan Helms, 2006). PPIU yang menanfaatkan strategi ini biasanya
menawarkan paket hemat untuk melakukan ibadah umrah, sehingga menarik para
calon jamaah untuk memilih PPIU tersebut.
Penerapan strategi bersaing yang baik dan sesuai dengan kemapuan
perushaaan juga akan membuat perusahaan atau oragnisasi tersebut mendapatkan
keunggulan bersaing (Malika & James, 2016). Keunggulan bersaing merupakan
salah satu faktor yang harus didapatkan setiap perusahaan jika ingin mendapatkan
kinerja yang lebih baik, karena dengan adanya keunggulan bersaing akan menjadi
faktor pembeda antara perusahan yang satu dengan perusaahan yang lainnya (Ma,
2000).
Berdasarkan fenomena yang terjadi serta uraian teori dan penelitian
terdahulu yang dikemukakan diatas, maka dibuatlah kerangka pikir dalam penelitian
ini seperti yang digambarkan pada gambar 3.1. Kerangka konseptual ini diharapkan
dapat menggambarkan proses penelitian secara keseluruhan dimana menjelaskan
pengaruh strategi bersaing terhadap kinerja dimediasi oleh keunggulan bersaing.
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Competitive strategy

Diferensiasi

2
4
Keunggulan
Bersaing

5

Kinerja
Perusahaan

3
1
Kepemimpinan
Biaya

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian

Keterangan :
1. (Kaya, 2015; Chenge dan Oloko, 2017; Gorondutse dan Hilman, 2017;
Herzellah, et al, 2017; dan David, 2019);
2. (Lechner dan Gudmundsson, 2013; Herzellah, et al, 2017; Gorondutse dan
Gawuna, 2017; Chenge dan Oloko, 2017; dan David, 2019)
3. (Ouma dan Oloko, 2015; Nasri dan Ikra, 2016; Jamoza dan Oloko, 2018);
4. (Ouma dan Oloko, 2015; Nasri dan Ikra, 2016; Jamoza dan Oloko, 2018);
5. (Wijietunge, 2016; Prakash, 2011; Majeed, 2011; Ferreira & Fernandes,
2017; dan Astuti, et al, 2018)
3.2

Hipotesis Penelitian
Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antar variable

dalam suatu penelitian, yang kebenaraanya masih perlu pembuktian. Berdasarkan
kerangka konsep penelitian, teori, penelitian terdahulu dan fenomen yang terjadi,
maka diajukan hipotesi penelitian sebagai berikut :
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3.2.1

Strategi Bersaing Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja
Persaingan usaha biro perjalan umrah yang semakin ketat, membuat biro

perjaan harus memikirkan strategi dalam usaha meningkatkan kinerja-nya. Strategi
yang bisa dimanfaatkan oleh biro perjalan umrah adalah generic strategies yang
diusulkan oleh Porter, generic strategies tersebut meliputi diferensiasi dan
kepemimpinan biaya. Pemilihan generic strategies dilakukan karena generic
strategies merupakan strategi bersaing yang bersifat general dan terbukti mampu
untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang menerapkannya. PPIU dapat
menerapkan diferensiasi untuk memberikan pelayanan yang berbeda kepada
jamaah sehingga memberikan nilai tambah yang kuat di mata jamaah. Beberapa
hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara penerapan strategi
diferensiasi dan juga kinerja, seperti

Kaya (2015); Chenge dan Oloko (2017);

Gorondutse dan Hilman (2017); Herzellah, et al, (2017); dan David (2019) yang
menunjukkan bahwa penerapan strategi diferensiasi mempunyai pengaruh yang
positif terhadap kinerja. Strategi lain yang bisa dimanfaatakan PPIU untuk
meningkatkan kinerjanya selain strategi differentiaton adalah strategi kepemimpinan
biaya. PPIU dapat menerpakan strategi kepemimpinan biaya guna menekan biaya
sehigga PPIU dapat menawarkan harga yang murah dan menarik para jamaah.
Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara penerapan
strategi cost leadesrhip dan juga kinerja, seperti Lechner dan Gudmundsson (2013);
Herzellah, et al, (2017); Gorondutse dan Gawuna (2017); Chenge dan Oloko (2017);
dan David (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan strategi kepemimpinan
biaya mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja. Berdasarakan penejalasan
tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

53

H1 : Strategi diferensiasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
PPIU di Jawa Timur.
H2 : Strategi kepemimpinan biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja PPIU di Jawa Timur.
3.2.2

Strategi

Bersaing

Berpengaruh

Signifikan

Terhadap

Keunggulan

Bersaing
Strategi bersaing tidak hanya berperan dalam memberikan kinerja yang
superior bagi perusahaan, tetapi penerapan strategi bersaing akan membantu
sebuah organisasi untuk memuaskan para pelanggannya sehingga organisasi
tersebut mampu bertahan dalam persaingan dan juga memenuhi tuntutan dari para
stakeholder-nya. Penerapan strategi bersaing yang efektif juga dapat membuat
perusahaan memiliki keunggulan bersaing yang menjadi faktor pembeda antara
perusahan yang satu dengan perusaahan yang lainnya (Ma, 2000), sebuah
organisasi yang mampu menerapkan strategi bersaing dengan baik maka semakin
baik pula keunggulan bersaing yang akan didapatkan oleh organisasi tersebut
(Ortega, 2010). PPIU yang telah menerapkan strategi bersaing dengan baik akan
memiliki jamaah yang loyal dan akan mudah dipercaya oleh calon jamaah. Memiliki
jamaah yang loyal dan mudah dipercaya oleh calon jamaah merupakan bentuk dari
keunggulan bersaing dari PPIU. Beberpa penelitian juga menemukan adanya
hubungan antara penerapan strategi bersaing dengan hadirnya keunggulan
bersaing, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ouma dan Oloko
(2015); Nasri dan Ikra (2016); dan Jamoza dan Oloko (2018) yang menyatakan
penerapan strategi diferensiasi dan kepemimpinan biaya berpengaruh signifikan
terhadap mengahadirkan keunggulan bersaing. Berdasarakan penejalasan tersebut
maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:
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H3 : Strategi diferensiasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap hadirnya
keunggulan bersaing pada PPIU di Jawa Timur.
H4 : Strategi kepemimpinan biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap
hadirnya keunggulan bersaing pada PPIU di Jawa Timur.
3.2.3

Keunggulan Bersaing Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja
Keunggulan bersaing merupakan salah satu hal yang harus dicapai oleh

perusahaan jika ingin bertahan dalam persaingan yang ketat seperti saat ini.
Keberadaan keunggulan bersaing tersebut akan membuat perusahan memiliki
keunikan atau nilai lebih dari pada perusahaan lainnya, sehingga membuat
perusahaan tersebut mampu mengungguli pesaingnya. Menurut Sigalas &
Economou (2013) dan Sigalas (2015) keunggulan bersaing didapatkan oleh
perusahaan ketika perusahaan mampu memanfaatkan dan memaksimalkan sumber
daya dan kemampuan dari perusahaan itu sendiri, sehingga dengan adanya
keunggulan bersaing perusahaan tersebut akan berimbas ke kinerja perusahaan
tersebut. Beberapa penelitian terdahulu juga telah membuktikan adanya pengaruh
positif dari keberadaan keunggulan bersaing terhadap kinerja, seperti penelitian
yang dilakukan oleh Wijietunge (2016); Prakash (2011); Majeed (2011); Ferreira &
Fernandes (2017); dan Astuti, et al. (2018). Berdasarkan penejalasan tersebut maka
disusun hipotesis sebagai berikut :
H5 : Keunggulan bersaing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
PPIU di Jawa Timur.
3.2.4

Keunggulan Bersaing Memediasi Pengaruh Strategi Bersaing Terhadap
Kinerja
Penerapan strategi bersaing yang baik diharapkan akan membuat calon

jamaah percaya terhadap biro perjalan dan menjadi konsumen yang loyal, dengan
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adanya konsumen yang loyal tersebut diharapkan akan membantu biro perjalan
umrah mendapatkan kinerja yang baik. Beberapa penelitian terdahulu juga
ditemukan bahwa penerapan strategi bersaing diferensiasi dan kepemimpinan biaya
yang baik akan meningkatkan keunggulan bersaing suatu perusahaan Ouma dan
Oloko (2015); Nasri dan Ikra (2016); dan Jamoza dan Oloko (2018), kemudian
Wijietunge (2016); Ferreira & Fernandes (2017); dan Astuti, et al. (2018)
mengungkapkan adanya hubungan positif antara keunggulan bersaing terhadap
kinerja. Berdasarkan penjelasan tersebut maka disusun hipotesis sebagai berikut :
H6 : Keunggulan bersaing memediasi pengaruh strategi diferensiasi terhadap
kinerja PPIU di Jawa Timur.
H7 : Keunggulan bersaing memediasi pengaruh strategi kepemimpinan biaya
terhadap kinerja PPIU di Jawa Timur.
3.3

Definisi Operasional Penelitian
Definisi operasional menurut (Sekaran, 2003) adalah mendefinisikan sebuah

konsep untuk membuatnya dapat diukur, yang dilakukan dengan melihat dimensi
perilaku, faset, ataupun sifat uang dilambangkan dengan konsep. Kemudian dari
konsep tersebut dapat diterjemahkan ke elemen yang dapat diamati dan terukur.
Adapun definisi operasional dari tiap variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada
tabel 3.1.
3.3.1

Strategi Diferensiasi (X1)
Strategi differentiaton adalah upaya perusahaan untuk memberikan atau

menawarkan jasa yang unik dimata pelanggan dan berbeda dengan para
pesaingnya. Pemanfaatan strategi diferensiasi dapat membantu perusahaan untuk
mendapatkan kinerja yang baik serta menghadirkan keunggulan bersaing. Strategi
diferensiasi dalam penelitian ini akan diukur dengan 3 indikator yang mengacu pada
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konsep pengukuran yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hilman &
Kaliappen (2014) dan Oyewobi, et al. (2015), yaitu sebagai berikut :
1. On-schedule attributes
On-schedule attributes adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk
memberikan layanan yang tepat waktu.
2. Quality attributes
Quality attributes adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk
memberikan layanan dengan kulalitas terbaik kepada pelanggan.
3. Promotion attributes
Promotion attributes adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk
memberikan informasi mengenai layanannya kepada pelanggan.
3.3.2

Strategi Kepemimpinan biaya (X2)
Strategi kepemimpinan biaya adalah upaya perusahaan untuk memberikan

atau menawarkan jasa dengan harga yang lebih rendah dari pesaingnya guna
menarik

minta

pelanggan. Strategi

kepemimpinan

biaya

dapat membantu

perusahaan untuk mendapatkan kinerja yang baik serta menghadirkan keunggulan
bersaing. Strategi kepemimpinan biaya dalam penelitian ini akan diukur dengan 2
indikator yang mengacu pada konsep pengukuran yang digunakan dalam penelitian
Oyewobi, et al. (2015). Kedua indikator tersebut sebagai berikut :
1. Low-cost attributes
Low-cost attributes adalah keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan
produk atau jasa berbiaya rendah yang mampu bersaing diapasar dengan
menekan biaya-biaya yang bersifat non-operational.
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2. Innovative attributes
Innovative attributes adalah keberhasilan perusahaan untuk menemukan
cara lain guna menghasilkan jasa atau barang berbiaya rendah, seperti
menekan biaya pokok serta mengifisiensikan proses operational.
3.3.3

Keunggulan Bersaing (Z1)
Keunggulan bersaing merupakan suatu kondisi dimana sebuah perusahaan

atau organisasi memiliki nilai yang lebih baik daripada pesaingnya atau memiliki
sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh pesaingnya. Keberadaan keunggulan
bersaing bagi biro perjalanan umrah sangat penting karena dapat membantu mereka
dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Keunggulan bersaing dalam penelitian ini
akan diukur menggunakan 2 indikator yang mengacu pada pengukuran yang
digunakan dalam penelitian Almeida, et al. (2015). Kedua indikator tersebut sebagai
berikut :
1. Loyalty (Z1.1)
Loyalty adalah tingkat kesetiaan jamaah umrah yang telah menggunakan
biro perjalanan umrah dengan melnggunakan biro perjalanan yang sama
untuk menunaikan ibadah umrah kembali serta memberikan saran atau
rekomendasi kepada calon jamaah lain untuk menggunakan biro perjalanan
tersebut.
2. Trust (Z1.2)
Trust adalah tingkat kepercayaan calon jamaah umrah terhadap biro
perjalanan, yang dinilai dari keberanian calon jamaah baru untuk
menggunakan biro perjalan tersebut.
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3.3.4

Kinerja Perusahaan (Y)
Setelah mengimplementasikan sebuah strategi, maka perusahaan harus

mengukur seberapa effektifkah strategi tersebut. Salah satu caranya adalah dengan
cara melihat dari kinerja organisasi tersebut (Crook, et al, 2003; Pang & Lu, 2018).
Performnace merupakan inti atau isu utama dari segala aktivitas suatu oragnisasi
(Wang, et al, 2015; Masa’deh, et al, 2018), karena pengukuran kinerja berperan
sebagai perangkat pembelajaran yang dapat membantu pembuatan rencana
strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja sendiri adalah hasil dari sebuah
perencanaan dan proses pemanfaatan sumber daya internal maupun eksternal,
yang dibandingkan dengan standart yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran
kinerja dalam penelitian ini akan menggunakan kriteria financial dan non-financial
seperti dalam penelitian Tavitiyaman, et al. (2012); Astuti, et al. (2018); dan Torlak,
et al. (2018). Berikut penjelasan mengenai 2 kriteria tersebut :
1. Financial
Berkaitan dengan data dalam laporan keuangan perusahaan, dalam
penelitian ini akan menggunakan net profit after tax, sales growth, dan
keberhasilan travel dalam memenuhi target minimum penjualan/jamaah
setiap keberangkatan sebagai tolak ukur.
2. Non-Financial
Berkaitan dengan data yang sulit diukur, namun memiliki hubungan sebab
akibat yang jelas antara kegiatan dan hasil. Dalam penelitian ini akan
menggunakan kepuasan pelanggan, penyampain service quality, dan kinerja
para pegawai.
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian
No
1

Variabel

Indikator

Item

Strategi
Diferensiasi

On-schedule
attributes

Meningkatkan waktu layanan
kepada pelanggan

Quality attributes

Memilih Hotel yang dekat dengan
masjid
Memilih penerbangan langsung
ketanah suci

Sumber
Hilman &
Kaliappen
(2014) dan
Oyewobi, et al.
(2015)

Menyesuaikan layanan dengan
kebutuhan pelanggan
Promotion attributes

Memberikan layanan after-sale
Menguatkan brand image dengan
melakukan iklan

2

Strategi
Kepemimpinan
biaya

Low-cost attributes

Innovative attributes

3

Keunggulan
bersaing

Truts

Menawarkan harga yang bersaing
kepada pelanggan
Penekanan pada biaya non
operasional
Kontrol ketat untuk biaya
operasioanal
Menekan biaya pokok dengan
memilih hotel yang jauh
Menekan biaya pokok dengan
memilih penerbangan yang transit
Perusahaan mendapatkan
kepercayaan dari calon jamaah
karena layanan yang maksimal

Oyewobi, et al.
(2015)

(Almeida, et al,
2015)

Perusahaan mendapatkan
kepercayaan dari calon jamaah
karena ada jaminan keberangkatan
Perusahaan mendapatkan
kepercayaan dari calon jamaah
karena selalu menempati janji
Loyal

4

Kinerja

Financial

Terdapat jamaah yang kembali
menggunakan jasa dari perusahaan
untuk melaksanakan umrah
Terdapat jamaah baru yang
menggunakan jasa perusahaan
karena rekomendasi dari jamaah
lain yang menggunakan jasa
perusahaan.
Perusahaan berhasil memenuhi
target minimal penjualan.
Jumlah jamaah perusahaan selalu
meningkat
Keuntungan perusahaan selalu
meningkat

(Tavitiyaman, et
al, 2012; Astuti,
et al,2018;
Torlak, et al,
2018)
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Tabel 3.1 Lanjutan
No

Variabel

Indikator

Item

Non-Financial

Jamaah merasa puas setelah
melakukan perjalan umrah
menggunakan jasa perusahaan
Perusahaan merasa puas dengan
kinerja karyawan/mutafif

Sumber : Daftar pustaka (2018)

Sumber
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BAB 4
METODE PENELITIAN

4.1

Rancangan Penelitian
Penelitian ini berdasarkan prorsesnya, pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu metodologi penelitian yang
berupaya untuk mengkuantifikasi data dan biasanya menerapkan analisis stastistik
tertentu (Malhotra & Birks, 2016). Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini
merupakan penelitian hypothesis testing. Menurut (Sekaran, 2003) penelitian yang
bersifat hypothesis testing biasa digunakn untuk menjelaskan hubungan antara
variabel. Berdasarkan data yang akan diambil, maka penelitian ini termasuk
penelitain survey. Menurut (Cresswell, 2009) penelitian survey adalah penelitian
yang beursaha memaparkan secara kuantitatif kecenderungan, sikap, atau opini dari
suatu populasi tertentu dengan diwakili oleh sampel dari populasi tersebut.
Penelitian survey menggunakan kuesioner atau wawancara terencana sebagai
sarana pengumpulan data, dengan tujuan menggeneralisasi populasi berdasarkan
sampel yang telah ditentukan.
4.2

Lokasi Penelitian
Penlitian ini dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kota Surabaya,

Malang, dan Sidoarjo. Pemilihan ketiga kota tersebut sebagai lokasi penelitian
didasari bahwa ketiga kota tersebut merupakan 3 kota dengan jumlah PPIU
terbanyak di Jawa Timur seperti yang tertera pada tabel 4.1, dengan Surabaya
sebanyak 34 PPIU, Sidoarjo sebanyak 14 PPIU, dan Malang sebanyak 8 biro
perjalanan.
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Tabel 4.1 Sebaran PPIU di Jawa Timur

no
Kota/Kabupaten
1
Surabaya
2
Sidoarjo
3
Malang
4
Pasuruan
5
Lamongan
6
Pamekasan
7
Sumenep
8
Blitar
9
Kota Lainnya
Sumber : Kemenag (2019)
4.3

Jumlah PPIU
34
14
8
3
3
2
2
2
8

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang terbentuk peristiwa, hal,

atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian
seaorang peneliti. Popuasi merupakan keseluruahn subyek penelitian (Sugiyono,
2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh biro perjalanan Umrah yang
sudah berdiri minimal 3 tahun, merupakan kantor pusat, sudah memiliki izin
pemberangkatan umrah dari kementrian agama serta terletak pada Kota Surabaya,
Sidoarjo dan Malang. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 56 PPIU.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sampel jenuh, yakni seluruh dari anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono,
2011). Sampel jenuh digunakan dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini
memiliki populasi kurang dari 100. Arikunto (2012) mengungkapkan jika jumlah
populasinya kurang dari 100 maka sampelnya diambil secara keseluruhan dari
jumlah populasinya, akan tetapi jika populasinya lebih besar dari 100 orang maka
sampel bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Jumlah populasi
dari penelitian ini sebanyak 56 biro perjalanan, maka responden penelitian ini
berjumlah 56 biro perjalanan umrah.
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4.4

Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam rencana penelitian ini adalah data

primer. Menurut (Sugiyono, 2011) sumber data primer adalah sumber data yang
langsung didapatkan dari narasuber atau subyek penelitian. Data primer diperoleh
dan dan dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti, dalam penelitian ini data
primer diperoleh menggunakan kuisoner yang disebarkan kepada responden
penelitian.
4.5

Teknik Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis

penelitian ini digunakan teknik sebagai berikut :
1. Kuisoner
Untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, maka dalam penelitian ini
perlu mengambil data melalui kuisoner, yaitu teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan
kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2011). Pernyataan-pernyataan
dalam kuisoner akan sesuai dengan indikator setiap variable peneitian.
2. Wawancara
Wawancara merupakan pengumpulan data dengan tanya jawab langsung
dengan subyek penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh
informasi kualitatif guna melengkapi dan mendukung hasil analisis kuantitatif.
4.6

Instumen Penelitian
Data kuantitatif dapat diperoleh dengan menggunakan metode pengukuran

skala tetap yang dikembangkan oleh Likert atau yang lebih sering dikenal dengan
“skala likert”. Penggunaan “skala likert” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan
atau pun pernyataan yang diajukan dalam kuisoner, yang mana responden diminta
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untuk mengisi atau memilih penilaian antara interval yang diberikan sesuai dengan
fakta dilapangan. Data yang diperoleh dari pengukuran dengan instrumen “skala
likert” ini akan berbentuk data interval, sehingga dapat digunakan dalam pengukuran
data kuantitatif.
Penelitian ini teknik pengukuran instrument penelitian menggunakan skala
likert, dengan cara meminta responden untuk menunjukkan sikap persetujuan atau
ketidaksetujuan terhadap serangkaian pernyataan pada kuisoner yang berkaitan
dengan obyek penelitian. Sehingga data ordinal digunakan pada penelitian ini. Skala
likert pada penelitian ini menggunakan 5 kategori, sehingga jawaban responden
dapat diberi skor seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.2 Pilihan Jawaban dan Nilai Jawaban Responden
Pilihan jawaban
Sangat setuju
Setuju
Ragu-ragu
Tidak setuju
Sangat tidak setuju

4.7

Skor
5
4
3
2
1

Pengujian Instrumen
Sebelum data diolah untuk menguji hipotesis, terlebih dahulu dihunakan

pengujian kualitas data yang diperoleh dari penggunaan instrument penelitian
dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. Pungujian ini bertujuan untuk
melihat apakah data yang diperoleh dari responden dapat menggambarkan secara
tepat konsep yang diuji.
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4.7.1

Uji Validitas
Uji Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat mengukur

apa yang ingin diukur. Jika periset menggunakan kuesioner dalam pengumpulan
data, kuesioner yang disusunnya harus mengukur apa yang ingin diukurnya. Setelah
kuesioner tersebut tersusun dan teruji validitasnya, dalam praktek belum tentu data
yang terkumpul adalah data yang valid (Husein, 2006). Dengan kata lain, uji validitas
ialah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi (konten) dari suatu
instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen (kuesioner) yang
digunakan dalam suatu penelitian. Untuk mengetahui kevalidan dari instrument yang
digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkorelasikan
setiap skor variabel jawaban responden dengan total skor masing-masing variabel,
kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan total skor masing-masing variabel,
kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05
dan 0,01. Tinggi rendahnya validitas instrumen akan menunjukkan sejauh mana
data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang
dimaksud.
Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan
skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item
pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item
tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin
diungkap. Pengujian menggunakan uji dua pihak dengan taraf signifikansi 0,05.
Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:
1. Jika r hitung ≥ r tabel (uji dua pihak dengan sig. 0,05) maka instrumen atau
item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan
valid).
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2. Jika r hitung < r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau
item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total
(dinyatakan tidak valid).
4.7.2

Uji Reabilitas
Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir

pertanyaan untuk lebih dari satu variabel, namun sebaiknya uji reliabilitas sebaliknya
dilakukan pada masing-masing variabel pada lembar kerja yang berbeda sehingga
dapat diketahui konstruk variabel mana yang tidak reliabel. Reliabilitas suatu
konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,60
(Nisfiannoor, 2009). Dalam hal ini berarti jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 atau
60% berarti tidak terdapat data yang reliabel.
4.8

Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh selanjutanya akan dianalisis dengan metode yang

sesuai dan mudah dipahami. Tujuannya agar data mentah yang didapat di lapangan
mempunyai arti dan makna guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam
penelitian ini analisis data dilakukan secara kuantitatif yaitu analisis terhadap data
yang telah diberi skor sesuai dengan skala pengukuran yang telah ditetapkan dan
untuk menganalisis data-data tersebut akan dilakukan dengan menggunakan
prosedur-prosedur statistic.
4.8.1

Analisis Statistik Deskriptif
Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi empiris

berdasarkan data yang telah dikumpulkan (Ferdinand, 2006). Ukuran deskriptif
adalah pemberian angka, baik dalam jumlah maupun persen. Hasil analisis statistic
deskriptif berguna untuk memberi informasi tentang distribusi frekuensi jawaban
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responden, berikut rata-rata jawaban yang diperoleh untuk setiap indicator dan
variable dalam penelitian.
4.8.2

Analisis Statistik Inferensial
Penelitian ini menggunakan metode analisis data Partial Lesat Square (PLS)

dengan bantuan program smart PLS for windows. Ghozali (2012) medeskripsikan
bahwa PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan
Structural Equation Modeling (SEM) yang berbasis kovarian menjadi berbasis
varian. Evaluasi model dalam analisis PLS dilakukan melalui 2 cara, yaitu model
pengukuran (outer model) dan model structural (inner model). Outer model
merupakan model pengukuran untuk menunnjukkan spesifikasi hubungan antara
indicator dengan variabelnya, sedangkan inner model menunjukkan spesifikasi
hubungan atar variabel eksogen dengan variabel endoen (Ghozali, 2012).
Langkah-langkah dalam analisis model Partial Least Square (PLS) dapat
dijabarkan dan dijelaskan sebagai berikut :
1. Analisis model structural atau inner model
Analisis ini menunjukkan hubungan antar variable sesuai dengan kajian teori
serta dukungan hasil penelitian sebelumnya. Analisis inner model ini dapat
ditinjau dari beberapa indicator yang meliputi
a.

Koefisien R-square (R2)

b.

Predictive relevance (Q2)

c.

Goodness of fit (GoF)

2. Analisis model pengukuran atau outer model
Analisis outer model untuk melihat apakah ada kesesuaian antar variabel
laten dengan indikatornya, selain itu analisa outer model juga dilakukan untuk
memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan

68

pengukuran (valid dan reliabel). Analisa outer model dapat dilihat dari
beberapa indikator:
a. Convergent validity
b. Discriminant validity
c. Composite reability
3. Uji Hipotesis
Pada pengujian hipotesis yang menggunakan nilai alpha 5%, maka sama
dengan nilai statistik 1.96. Sehingga syarat penerimaan hipotesis apabila
nilai > 0.05 dan penolakan hipotesis apabila nilai < 0.05.
4.8.3

Analisis Peran Mediasi
Uji mediasi digunakan untuk mengetahui apakah keunggulan bersaing dapat

berperan sebagai variable mediasi atau tidak atas pengaruh strategi bersaing
terhadap kinerja. Uji peran mediasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara online
pada situs quantpsy.org, kemudian memasukkan nilai koefisien unstandardized
pada masing-masing variabel. Hasil penghitungan menggunakan tingkat kesalahan
sebesar 0.05, sebuah variable dikatan mampu memediasi apabila berada dibawah
0.05.
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BAB 5
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitain dan pembahsan, berisikan informasi atau data yang
diperoleh dari penelitian yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik,
bagan, gambar, foto, angka statistik, hasil uji statistik, dan semacamnya. Informasi
atau data tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam pembuktikan hipotesis yang
ada. Bab ini juga terdapat pemaknaan dan penjelasaan mengapa hipotesis di
tersebut ditolak ataupun diterima. Terakhir, bab ini juga berisikan keterbatasan
penelitian sebagi bentuk keterbukaan peneliti dan juga memberikan pintu masuk
bagi peneliti lain untuk menyempurnakan hasil penelitian ini.
5.1

Karakteristik Responden
Karakteristik responden dalam penelitain ini dimaksudkan untuk memberikan

gambaran keadaan data yang terkumpul dengan menggunakan kuisoner penelitian.
Karakteristik responden digambarkan menurut jenis kelamin, tingkat usia, status
kepegawaian, dan lama perusahaan berdiri. Penelitian ini mempunyai sampel
sebanyak 56 PPIU, namun yang bersedia mengisi kuisoner sebanyak 43 PPIU.
5.1.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 5.1 menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan,

yaitu sebanyak 27 orang atau sebanyak 63% dari total 43 responden. Sedangkan
sisanya sebanyak 16 orang atau sebanyak 27% adalah laki-laki.
Tabel 5.1 Karakteristik Responden

Kategori

Detail

Frekuensi

Persentase

Laki-laki

16

27%

Perempuan

27

63%

Jenis Kelamin
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Tabel 5.1 Lanjutan

Kategori
Umur
Jenis Kelamin
Status
Kepegawaian
Umur Perusahaan

Detail
20-29 tahun
30-39 tahun
≥ 40 tahun
Laki-laki
Perempuan
Staff/Manager
Pemilik
3-5 tahun
5-10 tahun
> 10 tahun

Frekuensi
19
17
7
16
27
35
8
5
21
17

Persentase
44%
39%
17%
27%
63%
81%
19%
12%
49%
39%

Sumber : Data diolah (2019)

5.1.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Usia
Karekateristik responden berdasarkan usia telah dikelompokkan untuk

memudahkan pendataan dan pembacaan data, diantaranya dikelompokkan menjadi
antara 20-29 tahun, antara 30-39 tahun dan yang berusia 40 tahun keatas. Tabel 5.1
menunjukkan bahwa mayoritas responden berada di range usia 20-29 tahun dengan
persentase 44%, bila dibandingkan dengan responden yang berusia 30-39 tahun
dan yang berusia 40 tahun keatas yaitu 39% dan 17%. Hal tersebut
menggambarkan bahwa seagian besar responden berada pada usia produktif.
5.1.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kepegawaian
Karakteristik responden berdasarakan status kepegawaian, menggambarkan

status kepegawaian yang dimiliki oleh responden. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa
mayoritas responden adalah staff/manager di PPIU sebanyak 35 orang, sedangkan
sisanya 8 orang adalah pemilik dari PPIU itu sendiri. Sedikitnya kuisoner yang di isi
langsung oleh pemiliki PPIU dikarenakan sulitnya bertemu dengan sang pemilik,
mereka sangat sibuk dan cenderung tidak selalu berada di kantor PPIU.
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5.1.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Perusahaan Berdiri
Karakteristik

responden

berdasarkan

lama

perusaahaan

berdiri,

menggambarkan berapa lama PPIU telah beroperasi. Karekateristik responden
berdasarkan berdasarkan lama perusaahaan berdiri telah dikelompokkan untuk
memudahkan pendataan dan pembacaan data, diantaranya dikelompokkan menjadi
antara 3-5 tahun, antara 6-10 tahun dan yang telah beroperasi selama 10 tahun
keatas. Tabel 5.1 menunjukkan bahwa mayoritas PPIU yang menjadi responden
penelitian ini berusia 6-10 tahun yaitu sebanyak 21 PPIU, kemudian disusul dengan
PPIU berusia lebih dari 10 tahun sebanyak 17 PPIU dan sisanya sebanyak 5 PPIU
berusia 3-5 tahun.
5.2

Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Subbab ini akan menjelaskan jawaban-jawaban responden mengenai variabel

yang diteliti yaitu strategi bersaing, keunggulan bersaing, dan kinerja. Pada
penelitian ini, ada sebanyak 56 buah kuesioner yang disebar kepada responden
atau PPIU di Jawa Timur, namun yang bersedia mengisi sebanyak 43 PPIU saja.
5.2.1

Strategi Diferensiasi
Strategi diferensiasi adalah upaya perusahaan untuk memberikan atau

menawarkan jasa yang unik dimata pelanggan dan berbeda dengan para
pesaingnya. Pemanfaatan strategi diferensiasi dapat membantu perusahaan untuk
mendapatkan kinerja yang baik serta menghadirkan keunggulan bersaing. Strategi
diferensiasi akan diukur dengan 3 indikator yang terdiri dari 6 item DIFF1-DIFF6.
Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuisoner tentang strategi
diferensiasi,

maka

jawaban

responden

diferensiasi dapat dilihat dalam tabel 5.2.

pada

masing-masing

item

strategi
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Tabel 5.2 Distribusi Jawaban Responden Pada Strategi Diferensiasi

SS

Kode Item
DIFF1

Meningkatkan waktu layanan
kepada pelanggan

S

N

TS

STS

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Ratarata

30

69.77

13

30.23

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4.70

rata-rata On-schedule attributes
DIFF2
DIFF3
DIFF4

Memilih Hotel yang dekat
dengan masjid
Memilih penerbangan
langsung ketanah suci
Menyesuaikan layanan
dengan kebutuhan pelanggan

4.70

18

41.86

14

32.56

11

25.58

0

0.00

0

0.00

4.16

21

48.84

14

32.56

8

18.60

0

0.00

0

0.00

4.30

28

65.12

15

34.88

0

0.00

0

0.00

0

0.00

4.65

rata-rata Quality attributes
DIFF5
DIFF6

Memberikan layanan
after-sale
Menguatkan brand image

10

23.26

26

60.47

4.37
7

16.28

0

0.00

0

0.00

4.07

11 25.58 22 51.16 10
rata-rata Promotion attributes

23.26

0

0.00

0

0.00

4.02

Rata-rata diferensiasi

4.05
4.32

Sumber : Data diolah (2019)

Data pada tabel 5.2 menunjukkan nilai rata-rata untuk strategi diferensiasi
sebesar 4.32 atau masuk dalam katagori sangat baik/sangat kuat. Data tersebut
menunjukkan bahwa PPIU di Jawa Timur memiliki kecenderungan untuk
menggunakan strategi diferensiasi sebagai senjata mereka dalam menghadapi
persaingan dalam binis umrah, PPIU di Jawa Timur berlomba-lomba untuk
memberikan atau menawarkan paket umrah yang menarik guna mendapatkan
keunggulan bersaing dan kinerja yang baik. Startegi diferensiasi dalam penelitian ini
menggunakan 3 indikator yaitu On-schedule attributes yang diukur melaului
meningkatkan waktu layanan kepada pelanggan (DIFF1); Quality attributes yang
diukur melalui memilih hotel yang dekat dengan masjid (DIFF2), memilih
penerbangan langsung ketanah suci (DIFF3), dan menyesuaikan layanan dengan
kebutuhan pelanggan (DIFF4); Promotion attributes yang diukur melalui memberikan
layanan after-sale (DIFF5) dan menguatkan brand image (DIFF6).
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Data pada tabel 5.2 menggambarkan bahwa dari ketiga indikator tersebut
yang memiliki rata-rata tertinggi adalah On-schedule attributes dengan nilai 4.70,
disusul dengan indikator Quality attributes, dan indikator Promotion attributes.
Tingginya nilai rata-rata On-schedule attributes mengindikasikan bahwa PPIU di
Jawa Timur selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang tepat waktu kepada
jamaahnya. PPIU selalu berupaya melakukan pemberangkatan umrah sesuai
dengan waktu yang telah dijanjikan dan berupaya semaksimal mungkin untuk
menghindarkan jamaah dari segala bentuk keterlambatan ketika berada di tanah
suci, seperti keterlambatan masuk hotel, keterlambantan penghidangan konsumsi,
dan lainnya.
Indikator strategi diferensiasi yang memiliki nilai rata-rata tertingi selanjutnya
adalah indikator Quality attributes dengan nilai rata-rata 4.37. Nilai rata-rata tersebut
termasuk dalam katagori baik, yang artinya bahawa PPIU di Jawa Timur selalu
berupaya memberikan layanan dengan kualitas yang baik kepada jamaah. Item
yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi pada indikator ini adalah menyesuaikan
layanan dengan kebutuhan pelanggan (DIFF4) dengan nilai rata-rata 4.65. Nilai
tersebut mengindikasikan bahwa PPIU di Jawa Timur mengaggap

untuk

memberikan layanan yang baik harus menyesuaikan dengan kebutuhan para
jamaahnya, seperti misalanya memberikan layana kursi roda ketika SAI, atau
membuka jadwal umrah yang disesuaikan dengan jadwal kesibukan jamaah.
Terkahir, indikator pada strategi diferentiation yang memiliki nilai rata-rata
terendah adalah Promotion attributes dengan nilai 4.05. Promotion attributes sendiri
terdiri dari item memberikan layanan after-sale (DIFF5) dan menguatkan brand
image (DIFF6) dengan rata-rata masing-masing sebesar 4.07 dan 4.02, walaupun
memiliki rata-rata terendah untuk variabel strategi diferensiasi nilai kedua item
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tersebut sudah masuk dalam katagori baik. Pelayanan after-sale serta menguatkan
image perusahaan merupakan salah satu cara yang bisa di tempuh oleh PPIU
sebagai upaya meningkatkan kinerja mereka, oleh sebab itu PPIU di Jawa Timur
harus lebih memperhatikan lagi pelayanan after-sale serta image perusahaan
mereka.
5.2.2

Strategi Kepemimpinan Biaya
Strategi kepemimpinan biaya adalah upaya perusahaan untuk memberikan

atau menawarkan jasa dengan harga yang lebih rendah dari pesaingnya guna
menarik

minta

pelanggan. Strategi

kepemimpinan

biaya

dapat membantu

perusahaan untuk mendapatkan kinerja yang baik serta menghadirkan keunggulan
bersaing. Strategi kepemimpinan biaya akan diukur dengan 2 indikator yang terdiri
dari 5 item CL1-CL5. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuisoner
tentang strategi kepemimpinan biaya, maka jawaban responden pada masingmasing item strategi kepemimpinan biaya dapat dilihat dalam tabel 5.3.
Tabel 5.3 Distribusi Jawaban Responden Pada Strategi Kepemimpinan Biaya

Kode
CL1
CL2

SS

Item
Menawarkan harga yang
bersaing kepada pelanggan
Penekanan pada biaya
non operasional

S

N

TS

STS

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Ratarata

11

25.58

20

46.51

12

27.91

0

0.00

0

0.00

3.98

0

0.00

11

25.58

23

53.49

9

20.93

0

0.00

3.05

rata-rata Low-cost attributes
CL3
CL4
CL5

Kontrol ketat untuk biaya
operasioanal
Menekan biaya pokok dengan
memilih hotel yang jauh
Menekan biaya pokok dengan
memilih penerbangan transit

3.52

1

2.33

13

30.23

22

51.16

7

16.28

0

0.00

3.19

0

0.00

6

13.95

17

39.53

18

41.86

2

4.65

2.63

0

0.00

0

0.00

11

25.58

24

55.81

8

18.60

2.07

rata-rata Innovative attributes

2.63

Rata-rata kepemimpinan biaya

2.98

Sumber : Data diolah (2019)
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Data pada tabel 5.3 menunjukkan nilai rata-rata untuk strategi kepemimpinan
biaya sebesar 2.98 atau masuk dalam katagori cukup/sedang. Data tersebut
menunjukkan bahwa PPIU di Jawa Timur memiliki kecenderungan untuk lebih
menggunakan strategi diferensiasi dibandingkan strategi kepemimpinan biaya.
Kecenderungan PPIU untuk lebih menggunakan strategi diferensiasi dibandingkan
strategi kepemimpinan biaya, bisa saja disebabkan karena adanya peraturan dari
kementrian agama yang melarang PPIU untuk mengerluarkan atau menjual paket
umrah dibawah harga 20 juta dan terbukti kebanyakan PPIU menawarkan paket
umrah berkisar 21-25 jutaan. Peraturan tersebut membuat PPIU tidak lagi bersaing
dengan mengandalkan harga murah, melainkan lebih bersaing dengan menawarkan
paket umrah yang lebih menarik dengan menawarkan pelayanan dan kenyamanan
kepada para calon jamaah. Startegi kepemimpinan biaya dalam penelitian ini
menggunakan

2

indikator yaitu

Low-cost attributes

yang

diukur melaului

menawarkan harga yang bersaing kepada pelanggan (CL1) dan penekanan pada
biaya non operasional (CL2); Innovative attributes yang diukur melalui kontrol ketat
untuk biaya operasional (CL3), memilih hotel yang jauh (CL4), dan memilih
penerbangan yang transit (CL5).
Data pada tabel 5.3 menggambarkan bahwa dari kedua indikator tersebut
yang memiliki rata-rata tertinggi adalah Low-cost dengan nilai 3.52 dan disusul
dengan

indikator

Innovative

attributes

dengan

nilai

2.63.

Data

tersebut

mengindikasikan bahwa dalam penerapan strategi kepemimpinan biaya PPIU di
Jawa Timur lebih senang menekan biaya-biaya yang sifatnya non-operational seperti
biaya iklan dan selain itu PPIU di Jawa timur juga cenderung lebih senang
menawarkan harga yang bersaing guna menarik minat jamaah seperti meberikan
tawaran “daftar 5 gratis 1”.
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Indikator selanjutnya adalah Innovative attributes, indikator tersebut kurang
begitu diterapkan oleh PPIU di Jawa Timur karena adanya peraturan dari kementrian
agama mengenai harga batas bawah, hal tersebut bisa dilihat pada nilai item
memilih hotel yang jauh (CL4) dan memilih penerbangan yang transit (CL5) yang
menempati 2 item dengan rata-rata terendah yaitu 2.63 dan 2.07. Rendahnya nilai
kedua item tersebut mengindikasikan bahwa kebanyakan PPIU di Jawa Timur
kurang setuju untuk memilih hotel dan pesawat dengan harga yang murah demi
menekan harga jual. Menurut salah satu pemilik PPIU di Jawa Timur, pemilihan
hotel dan maskapai penerbangan merupakan faktor utama dalam penetapan harga
jual paket umrah. Pemberlakuan peraturan harga batas bawah oleh kementrian
agama membuat PPIU tidak lagi melirik hotel-hotel yang letaknya jauh dari masjidil
haram dan penerbangan yang harus transit ke beberapa negara.
5.2.3

Keunggulan bersaing
Keunggulan bersaing merupakan suatu kondisi dimana sebuah perusahaan

atau organisasi memiliki nilai yang lebih baik daripada pesaingnya. Keberadaan
keunggulan bersaing bagi biro perjalanan umrah sangat penting karena dapat
membantu mereka dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Keunggulan bersaing
dalam penelitian ini akan diukur menggunakan 2 indikator, yaitu trust dan loyal. Trust
akan diukur dengan 3 item CA1-CA3, sedangkan customer loyal akan diukur dengan
2 item CA4 & CA. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuisoner
tentang keunggulan bersaing, maka jawaban responden pada masing-masing item
keunggulan bersaing dapat dilihat dalam tabel 5.4.
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Tabel 5.4 Distribusi Jawaban Responden Pada Keunggulan bersaing

Kode

CA1

CA2

CA3

Item

f

Perusahaan mendapatkan
kepercayaan dari calon
jamaah karena layanan
yang maksimal
Perusahaan mendapatkan
kepercayaan dari calon
jamaah karena ada jaminan
keberangkatan
Perusahaan mendapatkan
kepercayaan dari calon
jamaah karena selalu
menempati janji

SS
%

f

S
%

f

N
%

f

TS
%

f

STS
%

16

37.21

22

55.81

5

11.63

0

0.00

0

0.00

4.26

24

55.81

18

41.86

1

2.33

0

0.00

0

0.00

4.53

27

62.79

13

30.23

3

6.98

0

0.00

0

0.00

4.56

rata-rata trust
CA4

CA5

Terdapat jamaah yang
kembali menggunakan jasa
dari perusahaan untuk
melaksanakan umrah
Terdapat jamaah baru
yang menggunakan jasa
perusahaan karena
rekomendasi dari jamaah
lain yang telah menggunakan
jasa perusahaan.

Ratarata

4.45

11

25.58

26

60.47

6

13.95

0

0.00

0

0.00

4.12

16

37.21

24

55.81

3

6.98

0

0.00

0

0.00

4.30

rata-rata loyal

4.21

rata-rata Keunggulan bersaing

4.35

Sumber : Data diolah (2019)

Data pada tabel 5.4 menunjukkan nilai rata-rata untuk keunggulan bersaing
sebesar 4.35 atau masuk dalam katagori sangat baik/sangat kuat. Data tersebut
menunjukkan bahwa kebanyakan PPIU di Jawa Timur sudah memiliki Keunggulan
bersaing yang sangat kuat, PPIU di Jawa Timur sudah mampu membuat konsumen
percaya dengan mereka serta menjadikan konsumen tersebut menjadi konsumen
yang loyal. Data tabel 5.4 juga menjelaskan bahwa diantara trust dan loyal yang
memiliki rata-rata tertinggi adalah trust dengan nilai sebesar 4.45, trust menjadi
faktor penting bagi PPIU ditengah maraknya kasus penipuan umrah yang terjadi.
PPIU yang mampu menciptakan cara agar para konsumen percaya terhadap
jasanya tentu saja akan lebih unggul dari para pesaingnya.
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Item pada indikator trust yang memiliki rata-rata tertinggi adalah perusahaan
mendapatkan kepercayaan dari calon jamaah karena selalu menempati janji (CA3)
dengan nilai sebesar 4.56, hal tersebut menandakan bahwa kepercayaan yang
didapatkan oleh PPIU di Jawa Timur karena perusahaan selalu berusaha untuk
menepati janji-janjinya kepada jamaahnya. Kemudian item pada indicator trust
dengan rata-rata terendah adalah perusahaan mendapatkan kepercayaan dari calon
jamaah karena layanan yang maksimal (CA1) dengan nilai sebesar 4.26, walaupun
memiliki rata-rata terendah tersebut sudah masuk dalam katagori sangat baik/sangat
kuat. Melayani jamaah dengan maksimal tentunya memiliki peranan penting dalam
menciptakan rasa kepercayaan dari konsumen, oleh sebab itu PPIU harus lebih
meningkatkan lagi layanan yang mereka berikan kepada para jamaaah.
Item pada indikator loyal yang memiliki rata-rata tertinggi adalah terdapat
jamaah baru yang menggunakan jasa perusahaan karena rekomendasi dari jamaah
lain yang menggunakan jasa perusahaan (CA5) dengan niali sebesar 4.30, hal
tersebut menandakan bahwa kebanyakan PPIU di Jawa Timur mampu menciptakan
nilai tersendiri di hati jamaah sehingga banyak jamaah yang memberikan
rekomendasi kepada rekan/kerabatnya untuk menggunakan PPIU yang sama
dengan mereka. Kemudian indikator loyal dengan rata-rata terendah adalah item
terdapat jamaah yang kembali menggunakan jasa dari perusahaan untuk
melaksanakan umrah (CA4) dengan nilai 4.12, walaupun menjadi rata-rata terendah
nilai dari item tersebut sudah masuk dalam kategori baik/kuat. Pemberlakuan tarif
progresif bagi konsumen yang telah melaksanakan umrah mungkin saja menjadi
salah satu faktor mengapa nilai item jamaah melakukan pembelian berulang (CA4)
lebih rendah daripada jamaah memnberikan rekomendasi kepada orang lain (CA5),
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adanya tarif progresif ini mengharuskan konsumen membayar lebih jika ingin
berangkat umrah lagi.
5.2.4

Kinerja
Kinerja sendiri adalah hasil dari sebuah perencanaan dan proses pemanfaatan

sumber daya internal maupun eksternal, yang dibandingkan dengan standart yang
telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran Kinerja dalam penelitian ini akan
menggunakan indikator yaitu financial dan non-financial. Indikator akan diukur
dengan 3 item PERF1-PERF3, sedangkan indikator non-financial akan diukur
dengan 2 item PERF4 & PERFA5. Berdasarkan data yang diperoleh dari
penyebaran kuisoner tentang kinerja, maka jawaban responden pada masingmasing item kinerja dapat dilihat dalam tabel 5.5.
Tabel 5.5 Distribusi Jawaban Responden Pada Kinerja

Kode
PERF1
PERF2
PERF3

Item
Perusahaan berhasil
memenuhi target
minimal penjualan.
Jumlah jamaah perusahaan
selalu meningkat
Keuntungan perusahaan
selalu meningkat

f

SS
%

f

S
%

f

N
%

f

TS
%

f

STS
%

26

60.47

13

30.23

4

9.30

0

0.00

0

0.00

4.51

27

62.79

14

32.56

2

4.65

0

0.00

0

0.00

4.58

24

55.81

18

41.86

1

2.33

0

0.00

0

0.00

4.53

rata-rata financial
PERF4

PERF5

Jamaah merasa puas
setelah melakukan perjalan
umrah menggunakan jasa
perusahaan
Perusahaan merasa puas
dengan kinerja karyawan
atau mutafif

4.54

21

48.81

17

39.53

5

11.63

0

0.00

0

0.00

4.37

21

48.81

18

41.86

4

9.30

0

0.00

0

0.00

4.40

rata-rata non-financial
rata-rata Keunggulan bersaing
Sumber : Data diolah (2019)

5.3

Ratarata

4.38
4.48

Hasil Analisis Statistik Inferensial
Penelitian ini menggunakan metode analisis data Partial Lesat Square (PLS)

dengan bantuan program SmartPLS for windows. Software PLS pada penelitian ini
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menggunakan software yang dikembangkan di University of Hamburg Jerman yang
diberi nama SmartPLS versi 3.2.8. Pengujian menggunakan PLS memerlukan 2
tahap (pengujian outer model dan pengujian inner model) untuk menilai fit model dari
sebuah model penelitian.
5.3.1

Hasil Pengujian Outer Model
Terdapat tiga kriteria di dalam penggunaan teknik analisa data dengan

SmartPLS untuk pengujian outer model yaitu Convergent Validity, Discriminant
Validity dan Composite Reliability.
5.3.1.1 Pengujian Convergent Validity
Convergent validity dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai
berdasarkan korelasi antara item score/component score yang diestimasi dengan
soflware SmartPLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih
dari 0,70 dengan konstruk yang diukur. Namun menurut Ghozali (2006) untuk
penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai
0,6 dianggap cukup memadai. Dalam penelitian ini akan digunakan batas loading
factor sebesar 0,60.
Tabel 5.6 Hasil Uji Convergent Validity
ITEM
CL1
CL2
CL3
CL4
CL5
DIFF1
DIFF2
DIFF3
DIFF4
DIFF5
DIFF6
CA1
CA2

CL
0.676
0.708
0.733
0.865
0.739

DIFF

CA

0.698
0.829
0.830
0.651
0.656
0.623
0.842
0.740

PERF
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Tabel 5.6 Lanjutan
ITEM
CA3
CA4
CA5
PERF1
PERF2
PERF3
PERF4
PERF5

CL

DIFF

CA
0.668
0.717
0.633

PERF

0.841
0.836
0.615
0.787
0.793

Sumber: Hasil olahan data primer (2019)

Tabel 5.6 menunjukkan nilai faktor loading (convergent validity) dari setiap
item. Nilai faktor loading >0,7 dapat dikatakan valid, dan rule of thumbs intrepretasi
nilai faktor loading > 0,5 dapat dikatakan valid. Dari tabel ini, diketahui bahwa semua
nilai faktor loading dari indikator Strategi bersaing, Keunggulan bersaing, dan Kinerja
lebih besar dari 0,6, hal ini menunjukan bahwa item-item indikator tersebut valid.
5.3.1.2 Pengujian Discriminant Validity
Discriminant validity dari model pengukuran dinilai berdasarkan pengukuran
cross loading dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan pokok pengukuran
(setiap indikatornya) lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka konstruk
laten memprediksi indikatornya lebih baik daripada konstruk lainnya. Model
mempunyai discriminant validity yang baik jika setiap nilai loading dari setiap
indikator dari sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang paling besar dengan
nilai loading lain terhadap variabel laten lainnya.
Tabel 5.7 Hasil Uji Discriminant Validity

ITEM

CL

DIFF

CA

PERF

CL1
CL2
CL3
CL4
CL5
DIFF1

0,676
0,708
0,733
0,865
0,739
-0,112

-0.150
-0,142
-0,093
-0,231
-0,165
0,698

-0,057
-0,094
-0,037
-0,179
-0,101
0,539

0,000
0,027
-0,122
-0,083
0,025
0,542
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Tabel 5.7 Lanjutan

ITEM

CL

DIFF

CA

PERF

DIFF2
DIFF3
DIFF4
DIFF5
DIFF6
CA1
CA2
CA3
CA4
CA5
PERF1
PERF2
PERF3
PERF4
PERF5

-0,119
-0,341
0,094
-0,185
-0,281
-0,240
-0,132
-0,117
-0,066
0,048
0,028
-0,166
-0,025
-0,054
0,008

0,829
0,830
0,651
0,656
0,623
0,648
0,623
0,528
0,505
0,463
0,641
0,704
0,535
0,548
0,532

0,692
0,633
0,441
0,481
0,513
0,842
0,740
0,668
0,717
0,633
0,695
0,691
0,505
0,586
0,571

0,632
0,596
0,514
0,547
0,467
0,545
0,683
0,558
0,552
0,495
0,841
0,836
0,615
0,787
0,793

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa semua indikator yang menyusun masingmasing variabel dalam penelitian ini (nilai yang dicetak tebal) telah memenuhi
discriminant validity karena memiliki nilai outer loading terbesar untuk variabel yang
dibentuknya dan tidak pada variabel yang lain. Dengan demikian semua indikator di
tiap variabel dalam penelitian ini telah memenuhi discriminant validity.
5.3.1.3 Pengujian Composite Reliability
Suatu isnturmen penelitian dikatakan reliabel, jika composite reability
memiliki nilai lebih dari 0.7. Uji reliabilitas juga diperkuat dengan cronbach alpha
yang memiliki nilai diatas 0,6. Selain itu, discriminant validity yang baik dapat
tercapai jika nila AVE lebih besar dari 0.5.
Tabel 5.8 Hasil Uji Composite Validity

AVE
CL

0,558

Composite Cronbachs
Reliability
Alpha
0,862

0,821
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Lanjutan Tabel 5.8

AVE

Composite Cronbachs
Reliability
Alpha

DIFF

0,518

0,864

0,810

CA

0,523

0,844

0,769

PERF

0,606

0,884

0,834

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai composite
reability dan cronbach alpha diatas 0.7, sehingga tidak ditemukan permasalahan
reliabilitas pada model yang dibentuk. Nilai AVE untuk keempat konstruk tersebut
juga lebih besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengukuran
model memiliki diskriminan validity yang baik.
5.3.2

Hasil Pengujian Inner Model
Pengujian inner model/analisa struktural model dilakukan untuk memastikan

bahwa model struktural yang dibangun robust dan akurat. Pengujian inner model ini
terdiri dari pengujian Koefisien R-square (R2), Predictive relevance (Q2), Goodness
of fit (GoF).
5.3.2.1 Pengujian Koefisien R-square (R2)
Nilai R2 menunjukkan kuat lemahnya pengaruh yang ditimbulkan oleh
variabel dependen terhadap variabel independent. Nilai R2 juga menunjukkan kuat
lemahnya suatu model penelitian.
Tabel 5.9 Hasil Pengujian Koefisisen R-square
Variabel

R Square

CA (Comeptitive Advantage)

0.598

PERF (Performance)

0.696

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019
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Penelitian ini menggunakan 2 variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya
yaitu variabel Keunggulan bersaing yang dipengaruhi oleh kepemimpinan biaya dan
diferensiasi, kemudian variabel kinerja yang dipengaruhi oleh kepemimpinan biaya,
diferensiasi, dan Keunggulan bersaing. Tabel 5.9 menunjukkan bahwa nilai R2
variabel Keunggulan bersaing sebesar 0,598 yang artinya variabel Keunggulan
bersaing mampu dijelaskan oleh kepemimpinan biaya dan diferensiasi sebesar
59,8%, kemudian 40,2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Tabel
5.8 juga menunjukkan bahwa nilai R2 variabel kinerja sebesar 0,696 yang artinya
variabel kinerja mampu dijelaskan oleh kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan
Keunggulan bersaing sebesar 69,6%, kemudian 30,4% sisanya dijelaskan oleh
variabel lain diluar penelitian.
5.3.2.2 Pengujian Predictive Relevance (Q2)
Pengujian Q2 merupakan suatu pengujian seberapa baik observasi yang
dilakukan dapat memberikan hasil terhadap model penelitiain, dimana semakin
tinggi nilai Q2, maka model dapat dikatakan semakin fit dengan data semakin baik.
Hasil pengujuian Q2 pada penelitian ini sebagai berikut:
Nilai Q2 = 1 – (1 – R2) x (1 – R2)
Nilai Q2 = 1 – (1 – 0,598) x (1 – 0,696)
= 1 – 0,122
= 0,878
Hasil perhitungan nilai diatas menunjukkan bahwa nilai Q2 sebesar 0,878,
artinya model structural dalam penelitian ini memiliki predictive relevance yang
cukup baik. Nilai tersebut juga menunjukkan bahwa sebesar 87,8% variabel kinerja
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dapat diprediksi oleh variabel kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan Keunggulan
bersaing, kemudian 12,2% sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
5.3.2.3 Pengujian Goodness of Fit (GoF)
Pengujian Goodness of Fit (GoF) merupakan pengukuran ketepatan model
secara keseluruhan dan dianggap sebagai pengukuran tunggal dari outer model dan
inner model.
Nilai GoF = √̅̅̅̅̅̅
𝐴𝑉𝐸 × ̅̅̅
𝑅 2̅
= √0,565 × 0,647
= √0,366
= 0,605
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai GoF sebesar 0,605, yang artinya
bahwa model structural penelitian ini secara umum memiliki sifat prediksi yang
bagus sehingga model dalam penelitian ini memiliki kemampuan yang baik dalam
menjelaskan data empiris.
5.4

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pengujian Mediasi
Pengujian hipotesis dan pengujian mediasi bertujuan mengetahui pengaruh

antar variabel dalam penelitian ini, baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak
langsung serta untuk menjawab apakah hipotesis dalam penelitian ini diterima atau
ditolak.
5.4.1

Hasil Pengujian Pengaruh Langsung
Kriteria pengujian pengaruh langsung dari variabel, jika nilai t-hitung atau t-

statistik lebih besar dari t-tabel (1,96) atau nilai probibalitasnya kurang dari 0,05
(tingkat signifikansi 5%). Pengujian dalam analisis PLS dapat dilakukan dengan
melihat hasil uji t-statistik maupun nilai probababilitasnya. Pengujian statistik dalam
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SmartPLS dilakukan dengan metode bootstrap, yang mana dimaksudkan untuk
meminimalkan masalah ketidaknormalan data penelitian.
Tabel 5.10 Hasil Pengujian Pengaruh Langsung
Hipotesis

Hubungan

Original
Sample
(O)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P Values

Keterangan

H1

DIFF —› PERF

0,417

2,110

0,035

Signifikan

H2

CL

—› PERF

0,110

0,811

0,418

Tidak
Signifikan

H3

DIFF —› CA

0,779

7,951

0,000

Signifikan

H4

CL

—› CA

0,025

0,206

0,837

Tidak
Signifikan

H5

CA —› PERF

0,484

2,447

0,015

Signifikan

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019

Hasil uji hipoteisis pengaruh langsung pada tabel 5.9 dapat digunakan untuk
untuk menjawab hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini sebagai berikut:
• Pengujian Hipotesis 1
Hasil pengujian pengaruh langsung pada tabel 5.10 menunjukkan
bahwa koefisien jalur pengaruh diferensiasi terhadap kinerja memiliki nilai
positif sebesar 0,417 dengan nilai t-statistics 2,110 dan tingkat signifikansi (pvalues) sebesar 0,035. Mengingat nilai t-statistics > 1,96 dan nilai p-values <
0,05, maka pengujian ini dinyatakan signifikan, sehingga dapat disimpulkan
bahwa diferensiasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.
Dengan demikian, hipotesis 1 (H1) diterima.
• Pengujian Hipotesis 2
Hasil

pengujian

pengaruh

langsung

pada

tabel

5.10

juga

menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh kepemimpinan biaya terhadap
kinerja memiliki nilai positif sebesar 0,110 dengan nilai t-statistics 0,811 dan
tingkat signifikansi (p-values) sebesar 0,418. Mengingat nilai t-statistics <
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1,96 dan nilai p-values > 0,05, maka pengujian ini dinyatakan tidak signifikan,
sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan biaya berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap kinerja. Dengan demikian, hipotesis 2 (H2)
ditolak.
• Pengujian Hipotesis 3
Hasil pengujian pengaruh langsung pada tabel 5.10 menunjukkan
bahwa koefisien jalur pengaruh diferensiasi terhadap Keunggulan bersaing
memiliki nilai positif sebesar 0,779 dengan nilai t-statistics 7,951 dan tingkat
signifikansi (p-values) sebesar 0,000. Mengingat nilai t-statistics > 1,96 dan
nilai p-values < 0,05, maka pengujian ini dinyatakan signifikan, sehingga
dapat disimpulkan bahwa diferensiasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap

hadirnya Keunggulan bersaing. Dengan demikian, hipotesis 3

(H3) diterima.
• Pengujian Hipotesis 4
Hasil

pengujian

pengaruh

langsung

pada

tabel

5.10

juga

menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh kepemimpinan biaya terhadap
Keunggulan bersaing memiliki nilai positif sebesar 0,025 dengan nilai tstatistics 0,206 dan tingkat signifikansi (p-values) sebesar 0,811. Mengingat
nilai t-statistics < 1,96 dan nilai p-values > 0,05, maka
dinyatakan

tidak

signifikan,

sehingga

dapat

pengujian ini

disimpulkan

bahwa

kepemimpinan biaya berpengaruh tidak signifikan terhadap Keunggulan
bersaing. Dengan demikian, hipotesis 4 (H4) ditolak.
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• Pengujian Hipotesis 5
Hasil analisis data pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien
jalur pengaruh Keunggulan bersaing terhadap kinerja memiliki nilai positif
sebesar 0,484 dengan nilai t-statistics 2,447 dan tingkat signifikansi (pvalues) sebesar 0,015. Mengingat nilai t-statistics > 1,96 dan nilai p-values <
0,05, maka pengujian ini dinyatakan signifikan, sehingga dapat disimpulkan
bahwa Keunggulan bersaing berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja. Dengan demikian, hipotesis 5 (H5) diterima.
5.4.2

Hasil Pengujian Mediasi
Pengujian pengaruh tidak langsung (indirect effect) digunakan pendekatan

causal step approach yang dipopulerkan oleh Baron and Kenny (1986). Menurut
Baron and Kenny (1986) suatu variabel dapat disebut memediasi jika variabel
tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen.
Oleh karena itu, terlebih dahulu harus diuji efek signifikan dari variabel endogen
terhadap variabel eksogen, baru kemudian dapat dilanjutkan dengan pengujian efek
mediasi. Pengujian efek mediasi dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan
dari aplikasi SmartPLS dan untuk mendukung hasil pengujian dari aplikasi
SmartPLS akan digunakan juga pengujian sobel test. Pengujian efek mediasi
menggunakan aplikasi SmartPLS ataupun sobel test akan dinyatakan signifikan jika
memiliki nilai p-value < 0,005.
Tabel 5.11 Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Hipotesis

Hubungan

Original
Sample
(O)

T Statistics
(|O/STDEV|)

P
Values

Sobel
Test

Keterangan

H6

DIFF —› CA —› PERF

0,377

2,190

0,029

0,019

Signifikan

H7

CL —› CA —› PERF

0,012

0,180

0,857

0,841

Tidak
Signifikan

Sumber: Hasil olahan data primer, 2019
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Hasil uji hipoteisis pengaruh langsung pada tabel 5.11 dapat digunakan
untuk untuk menjawab hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini sebagai
berikut:
• Pengujian Hipotesis 6
Hasil pengujian pengaruh tidak langsung pada Tabel 5.11, diketahui
bahwa pengaruh diferensiasi terhadap kinerja dimediasi oleh Keunggulan
bersaing memiliki nilai signifikansi 0,029, nilai tersebut berada di bawah 0,05
dengan t-statistik sebesar 2,190 (>1,96). Oleh karena itu dapat dikatakan
bahwa Keunggulan bersaing mampu memediasi pengaruh diferensiasi
terhadap kinerja, sehingga H6 diterima. Penghitungan pengaruh langsung
diketahui bahwa diferensiasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja,
sehingga dapat disimpulkan bahwa Keunggulan bersaing memediasi
pengaruh diferensiasi terhadap kinerja memiliki efek partial mediation.
• Pengujian Hipotesis 7
Hasil

pengujian

pengaruh

tidak

langsung

Tabel

5.11

juga

menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan biaya terhadap kinerja
dimediasi oleh Keunggulan bersaing memiliki nilai signifikansi 0,857, nilai
tersebut berada diatas 0,05 dengan t-statistik sebesar 1,180 (<1,96). Oleh
karena itu dapat dikatakan bahwa Keunggulan bersaing tidak mampu
memediasi pengaruh kepemimpinan biaya terhadap kinerja, sehingga H7
ditolak.
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5.5

Pembahasan Hasil Penelitian
Subbab ini berisikan pemaknaan dan penjelasaan mengapa hipotesis dalam

penelitiian ini ditolak ataupun diterima, yang didasarkan pada teori dan fenomena di
lapangan.
5.5.1

Pengaruh Strategi Diferensiasi Terhadap Kinerja
Hasil analisis data pada tabel 5.10, menunjukkan bahwa pengunaan strategi

diferensiasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap meningkatnya kinerja perusahaan
biro umrah di Jawa Timur. Temuan ini sejalan dengan temuan Kaya (2015); Chenge
dan Oloko (2017); Gorondutse dan Hilman (2017); Herzellah, et al (2017); dan David
(2019) yang menyatakan bahwa penggunaan strategi diferensiasi akan berpengaruh
kuat terhadap meningkatnya kinerja. Diferensiasi dalam penelitian ini direferensikan
sebagai usaha organisasi dalam menciptakan ciri barang ataupun jasa yang unik
menurut para konsumen sehingga organisasi tersebut dapat memenangkan
persaingan dan mendapatkan kinerja yang baik, sehingga semakin unik jasa yang
ditawarkan kepada konsumen maka semakin baik pula kinerja yang didapatkan oleh
perusahaan tersebut.
Diferensiasi

dalam

penelitian

ini

terdiri

dari

beberapa

item,

yaitu

menyediakan layanan yang berbeda dari pesaing, meningkatkan waktu layanan
kepada pelanggan, memberikan layanan berkualitas tinggi, menyesuaikan layanan
dengan kebutuhan pelanggan, memberikan layanan after-sale, menguatkan brand
image. Hasil analisis data pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa item yang paling
besar pengaruhnya terhadap diferensiasi adalah memilih maskapi penerbangan
yang langsung menuju tanah suci dengan nilai loading faktor 0.830, kemudian
disusul dengan item memilih hotel yang letaknya dekat dengan masjid dengan nilai
loading faktor 0.829. Kedua item tersebut memiliki selisih yang sangat sedikit satu
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dengan yang lainnya, yang menandakan bahwa kedua item tersebut memiliki
peranan paling penting dalam menciptakan keunikan atau membentuk nilai
tambahan di mata pelanggan. Pemilihan maskapai penerbangan dan lokasi hotel
merupakan beberapa faktor pendukung ketika seorang calon jamaah memilih PPIU.
Menurut

salah

satu

pimpinan

PPIU

kecenderungan

jamaah

umrah

rela

mengeluarkan uang lebih banyak guna mendapatkan lokasi hotel yang berdekatan
dengan masjid, agar tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga sehingga
mereka bisa fokus dan total untuk melakukan ibadah di masjid. Demikian pula dalam
pemilihan maskapai penerbangan, kebanyakan jamaah lebih suka memilih
penerbangan langsung daripada penerbangan transit karena mereka menginginkan
untuk segara tiba di tanah suci serta tidak membuang-buang waktu dan energi untuk
berada di negara lain.
Hasil analisis data pada tabel 5.6 juga menunjukkan item dengan nilai
loading faktor tertinggi ketiga yaitu meningkatkan waktu layanan kepada pelanggan
dengan nilai sebesar 0,698. Nilai terebut mengindikasikan bahwa PPIU harus
memperhatikan waktu layanan yang mereka berikan kepada jamaah, PPIU harus
selalu berupaya untuk memberikan layanan yang mereka janjikan tepat waktu mulai
dari jadwal keberangkatan, jadwal tour di tanah suci hingga jadwal pemberian
konsumsi jika ingin memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Sejak adanya kasus
penipuan oleh first travel kebanyakan jamaah sangat sensitif terhadap waktu
layanan terlebih mengenai jadwal keberangkatan, jika terjadi keterlambatan
keberangkatan atau penundaan tentu saja akan membuat jamaah merasa khawatir
dan meragukan PPIU tersebut.
Item dengan nilai loading faktor tertinggi selanjutnya adalah menyesuaikan
layanan dengan kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan after-sale dengan
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nilai loading faktor masing-masing 0,651 dan 0,656. Kedua item tersebut juga
memiliki selisih yang sangat sedikit satu dengan yang lainnya, dimana memberikan
layanan after-sale memiliki nilai loading faktor yang lebih tinggi. Memberikan layanan
after-sale sangatlah penting untuk dilakukan oleh PPIU, dengan memberikan
layanan after-sale PPIU dapat membangun hubungan baik dengan jamaahnya
sehingga bisa menjaga jamaah tersebut agar tidak berpindah ke PPIU lainnya selain
itu layanan after-sale juga dapat membuat jamaah menjadi loyal dan bisa menjadi
sumber promosi untuk mendatangkan jamaah baru.
Terakhir,

item

diferensiasi

dengan

loading

faktor

terendah

adalah

menguatkan brand image dengan nilai 0,623. Brand image memiliki kedudukan yang
sama pentingnya dengan kualitas produk atau layanan yang diberikan oleh sebuah
organisasi atau perusahaan, kerena memiliki brand image yang berbeda dengan
pesaing dan dapat dipercaya akan membuat konsumen yakin bahwa organisasi atau
perusahan tersebut dapat diandalkan (Babar, et al, 2015). Brand image yang kuat
juga akan menciptakan kepercayaan, meningkatkan citra positif, mendapatkan
reputasi yang baik akan memberikan jaminan kualitas dan layanan yang konsisten
yang mengarah pada pengulangan pembelian serta kesetiaan dari konsumen
(Saleem, et al, 2017; Naatu, 2016; dan Tavitiyaman, et al, 2012). PPIU bisa
menguatkan brand image mereka dengan berbagai cara, salah satunya dengan
konsisten memberikan layanan yang terbaik kepada jamaah, mengikuti event-event
pameran, dan mengiklankan di media sosial atau media cetak.
Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa diferensiasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja PPIU di Jawa Timur, hal itu disebabkan karena
kebanyakan dari PPIU di Jawa Timur cenderung sudah menerapkan item-item
pembentuk diferensiasi dengan baik. Bukti bahwa PPIU sudah menerapkan item-
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item pembentuk diferensiasi dengan baik, bisa dilihat pada tabel 5.2 dimana nilai
rata-rata jawaban dari PPIU untuk diferensiasi sebesar 4,32. Penerapan strategi
diferensiasi oleh PPIU di Jawa Timur akan memberikan efek yang sangat besar
terhadap kinerja organisasi. Menurut salah satu pimpinan PPIU, sejak adanya kasus
penipuan oleh first travel para jamaah umrah cendeurung lebih selektif dalam
mencari PPIU yang akan digunakannya. Para jamaah lebih tidak mudah tergiur
dengan PPIU yang berharga murah, bahkan kebanyakan dari mereka lebih rela
mengeluarkan uang lebih banyak guna memilih PPIU yang terpercaya dan
memberikan layanan yang maksimal. Pernyataan dari salah satu pimpinan PPIU
tersebut didukung oleh hasil penelitian Triantafillidou, et al. (2010) terhadap peziarah
kristen ortodox. Triantafillidou, et al. (2010) menyatakan seseorang yang melakukan
wisata religius tidak sensitif terhadap harga yang harus dibayarkan, mereka
cenderung rela mengeluarkan dana lebih agar dapat maksimal beribadah.
5.5.2

Pengaruh Strategi Kepemimpinan Biaya Terhadap Kinerja
Hasil pada tabel 5.10 selanjutnya menunjukkan bahwa pengunaan strategi

kepemimpinan biaya tidak mampu meningkatkan kinerja perusahaan biro umrah di
Jawa Timur. Temuan ini sejalan dengan temuan Teeratansirikool, et al. (2012); Kaya
(2015); Lorenzo, et al. (2018); dan Kharub, et al. (2018) yang menyatakan bahwa
penggunaan

kepemimpinan

biaya

tidak

meberikan

peningkatan

kinerja.

Kepemimpinan biaya direfrensikan sebagai tindakan terpadu yang diambil oleh
organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual kepada pelanggan
dengan biaya terendah dibandingkan dengan pesaingnya, sehingga semakin rendah
harga yang ditawarkan oleh sebuah perusahan diharapkan semakin baik pula kinerja
yang didapatkan perusahaan tersebut dan dalam penelitian ini hal tersebut tidak
terbukti.
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Kepemimpinan biaya terdiri dari 5 item, yaitu menawarkan harga yang
bersaing kepada pelanggan, penekanan pada biaya operasional, kontrol ketat untuk
biaya non-operasioanal, menekan biaya dengan memberikan rute penerbangan
transit, dan menekan biaya dengan memilih hotel dengan lokasi yang jauh dengan
masjid. Hasil analisis data pada tabel 5.6, dua item yang memiliki loading faktor
tertinggi adalah menekan biaya dengan memilih hotel dengan lokasi yang jauh dari
masjid dan memberikan rute penerbangan transit dengan masing-masing nilai
loading faktor sebesar 0,865 dan 0,739. Pemilihan hotel dan rute penerbangan
merupakan faktor utama dari penentuan tinggi rendahnya harga jual paket umrah.
PPIU yang mampu menekan kedua biaya tersebut dapat menawarkan harga paket
umrah dengan harga yang lebih rendah dari pesaingnya, sehingga dapat menarik
minat jamaah untuk menggunakan jasanya. Banyaknya jamaah yang tertarik untuk
menggunakan jasa PPIU tersebut, secara otomatis akan meningkatkan kinerja dari
PPIU. Namun kenyataanya PPIU di Jawa Timur kurang tertarik untuk melakukan
penekanan di kedua biaya pokok tersebut, dibuktikan dari distribusi jawaban
responden pada tabel 5.3. Nilai rata-rata distribusi jawaban responden untuk kedua
item tersebut tergolong rendah dan berada pada nilai 2,63 dan 2,07. Kurang
tertariknya PPIU untuk menekan kedua harga pokok tersebut mungkin saja menjadi
alasan mengapa kepemimpinan biaya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja.
Nilai loading faktor pada item kepemimpinan biaya selanjutnya sebesar 0,733
adalah melakukan kontrol ketat untuk biaya non-operasional, diikuti dengan item
melakukan kontrol ketat untuk biaya operasional dengan nilai loading faktor sebesar
0,708. Biaya operasional pada penelitian ini direfrensikan sebagai seluruh biaya
yang dikeluarkan PPIU untuk keperluan jamaah selama perjalanan umrah seperti
penyediaan konsumsi, pelayanan selama di tanah suci, gaji mutawif, transtportasi
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selama di tanah suci, dan sebagainya. Sedangkan biaya non-operasional
direfrensikan sebagai seluruh biaya tidak terduga selama perjalanan umrah seperti
membayarkan biaya kelebihan bagasi para jamaah, biaya konsumsi atau
penginapan ketika terjadi keterlambatan penerbangan, dan sebagainya. Menurut
salah satu pimpinan PPIU, kedua biaya tersebut biasa disebut dengan biaya jasa.
Kedua item tersebut mempunyai peranan penting bagi PPIU dalam mendapatkan
kinerja yang baik. Kinerja PPIU akan bisa lebih baik jika mereka mampu menghemat
pengeluaran dikedua biaya tersebut, menurut Gorondutse dan Gawuna (2017)
perusahaan yang mampu melakukan penghematan dengan baik akan memiliki
kinerja yang lebih baik dari pesaingnya karena memiliki selisih laba yang lebih besar.
Sama halnya dengan kedua item sebelumnya PPIU di Jawa Timur kurang tertarik
untuk melakukan penghematan biaya jasa mereka, hal itu dibuktikan dari distribusi
jawaban responden pada tabel 5.2. Nilai rata-rata distribusi jawaban responden
untuk kedua item tersebut berada pada nilai 3,05 dan 3,19, yang artinya sebagian
besar PPIU memilih jawaban netral untuk kedua item ini. Menurut penjelasan salah
satu pemilik PPIU, kebanyakan PPIU tidak mau ngorbankan reputasinya untuk
memberikan pelayanan yang biasa-biasa saja kepada jamaahnya. PPIU akan
berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk memberikan kesan positif
kepada para jamaah sehingga para jamaah bisa menjadi pelanggan yang loyal. Hal
ini mungkin saja menjadi alasan mengapa kepemimpinan biaya tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja.
Terakhir,

item

yang

memperngaruhi

kepemimpinan

biaya

adalah

menawarkan harga yang bersaing dengan nilai loading faktor sebesar 0,676.
Menawarkan harga yang bersaing akan membuat perusahan mampu mencuri
perhatian dari jamaah, sehingga akhirnya jamaah memutuskan untuk menggunakan
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jasa perusahaan. Memberikan harga yang bersaing, tidak harus selalu menurunkan
harga seminimal mungkin. Perusahaan dapat melakukan dengan cara memberikan
bonus untuk pembelian tertentu, misalnya bila pesaing yang menawarkan paket
dengan harga yang lebih murah, maka untuk menghadapinya perusahaan bisa
menawarkan bonus “beli 5 gratis 1”. Nilai distribusi responden untuk item ini memiliki
nilai rata-rata yang cukup tinggi yaitu 3,98, hal tersebut menandakan bahwa
sebagian besar sudah menawarkan harga yang bersaing. Akan tetapi, hal tersebut
tidak membantu peningkatan kinerja PPIU di Jawa Timur karena untuk 4 item
lainnya memiliki nilai rata-rata responden yang rendah.
Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa strategi kepemimpinan
biaya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja PPIU di Jawa Timur, hal tersebut
terjadi karena PPIU di Jawa Timur memang cenderung kurang menerapkan itemitem pembentuk strategi kepemimpinan biaya terbukti dengan kebanyakan PPIU di
Jawa Timur menawarkan paket umrah sekitar 21-25 jutaan. Menurut salah satu
pipmpinan PPIU di Jawa Timur, sejak adanya peraturan mengenai batas bawah dari
kementrian agama kebanyakan PPIU sudah sangat jarang melakukan/menawarkan
paket-paket murah. PPIU cenderung berlomba-lomba untuk mencuri perhatian
jamaah dengan menawarkan layanan-layanan yang menarik dan berkualitas. Baack
dan Boggs (2007) menjelaskan bahwa salah satu syarat perusahaan dapat
menggunakan strategi kepemimpinan biaya adalah pelanggan di industri tersebut
memiliki sensitivitas terhadap harga, namun seperti yang telah di jelaskan
sebelumnya bahwa untuk industri wisata religius sebagian besar pelanggan tidak
terlalu sensitif terhadap harga.
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5.5.3

Pengaruh Strategi Diferensiasi Terhadap Keunggulan Bersaing
Hasil analisis data pada tabel 5.10, menunjukkan bahwa pengunaan strategi

diferensiasi mampu mengahdirkan Keunggulan bersaing yang kuat pada PPIU di
Jawa Timur. Temuan tersebut sejalan dengan hasil temuan Ouma dan Oloko (2015);
Nasri dan Ikra (2016); dan Jamoza dan Oloko (2018) yang menyatakan bahwa
penggunaan strategi diferensiasi akan menghadirkan Keunggulan bersaing yang
kuat disebuah perusahaan. Keunggulan bersaing dalam penelitian ini direferensikan
sebagai kondisi dimana sebuah PPIU mampu di percaya oleh jamaah dan
mempunyai jamaah yang loyal terhadap perusahaan, sehingga dapat diartikan jika
PPIU mampu memberikan atau menciptakan layanan unik yang akan membuat
jamaah semakin percaya dan loyal terhadap PPIU tersebut.
Loading

faktor

tertinggi untuk

diferensiasi

adalah

memilih

maskapi

penerbangan yang langsung menuju tanah suci dengan nilai loading faktor 0.830,
kemudian disusul dengan item memilih hotel yang letaknya dekat dengan masjid
dengan nilai loading faktor 0.829. Kedua item tersebut memiliki peranan penting
dalam menghadirkan kepercayaan kepada jamaah untuk menggunakan jasa PPIU
baik yang sudah pernah umrah maupun yang belum, karena kedua item tersebut
akan membuat jamaah memiliki gambaran bahwa PPIU akan memberikan layanan
yang

maksimal

selama

ibadah

umrah

dan

akhirnya

memutuskan

untuk

menggunakan jasa PPIU tersebut. Kedua item tersebut juga mampu membuat
jamaah menjadi loyal terhadap PPIU, karena jamaah merasa dimudahkan dan
diberikan fasilitas yang maksimal sehingga jamaah merasa nyaman menggunakan
jasa PPIU tersebut.
Hasil analisis data pada tabel 5.6 menunjukkan nilai loading faktor
selanjutnya yaitu meningkatkan waktu layanan kepada pelanggan dengan nilai
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sebesar 0,698. Seperti apa yang telah di jelaskan sebelumnya, item tersebut
mengindikasikan bahwa PPIU harus memperhatikan waktu layanan yang mereka
berikan kepada jamaah khususnya mengenai waktu pemberangkatan. PPIU harus
memberikan jaminan dan gambaran kepada jamaah kapan mereka akan berangkat,
hal tersebut sangat penting dilakukan untuk membuat jamaah merasa tidak khawatir
dan percaya akan PPIU tersebut. PPIU bisa menunjukan izin usaha mereka agar
lebih meyakinkan para jamaah, selain itu PPIU juga bisa menjelaskan timeline dan
keperluan atau dokumen yang dibutuhkan jamaah untuk bisa berangkat bahkan jika
diperlukan PPIU bisa membantu untuk mengurus keperluan tersebut.
Item dengan nilai loading faktor selanjutnya adalah menyesuaikan layanan
dengan kebutuhan pelanggan dan memberikan layanan after-sale dengan nilai
loading faktor masing-masing 0,651 dan 0,656. Kedua item ini dapat membantu
PPIU untuk menghadirkan Keunggulan bersaing pada perusahaan. Menyesuaikan
layanan dengan kebutuhan pelanggan dapat meberikan kepuasan kepada jamaah,
terlebih jika layanan tersebut telah dijanjikan oleh pihak PPIU. Menciptakan
kepuasan jamaah dengan sendirinya akan membentuk image yang baik bagi PPIU
tersebut, sehingga membuat PPIU lebih mudah dipercaya oleh jamaah baru maupun
jamaah yang sudah pernah umrah. Memberikan layanan after-sale dapat membantu
PPIU mendapatkan pelanggan yang loyal, PPIU dapat mendekatkan dengan para
jamaahnya dengan mendengarkan masukan yang diberikan, tetap berhubungan
dengan jamaah misalnya untuk menawarkan promo atau memberikan informasi
mengenai umrah.
Loading faktor terakhir adalah menguatkan brand image dengan nilai 0,623.
Brand image merupakan karakteristik unik di benak pelanggan yang membedakan
perusahaan tersebut terhadap perusahaan lainnya. Menurut Madura, et al. (2016)

99

kepercayaan pelanggan terpengaruh oleh image perusahaan. Semakin baik image
perusahaan tersebut maka semakin mudah dipercaya perusahaan oleh pelanggan,
maka menguatkan brand image dapat membantu meningkatkan kepercayaan
jamaah terhadap PPIU. Brand image yang kuat juga memberikan jaminan kualitas
dan layanan yang konsisten yang mengarah pada pengulangan pembelian serta
kesetiaan dari konsumen (Saleem, et al, 2017; Naatu, 2016; dan Tavitiyaman, et al,
2012).
Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa diferensiasi berpengaruh
signifikan terhadap hadirnya keunggulan bersaing PPIU di Jawa Timur, seperti yang
telah di jelaskan sebelumnya kebanyakan dari PPIU di Jawa Timur cenderung sudah
menerapkan item-item pembentuk diferensiasi dengan baik. Penerapan strategi
diferensiasi oleh PPIU di Jawa Timur akan memberikan efek yang sangat besar
terhadap hadirnya Keunggulan bersaing. Menurut Jamoza dan Oloko (2018)
membuat layanan yang unik dan berkualitas tinggi akan berdampak pada hadirnya
Keunggulan bersaing. Tidak hanya itu Jamoza dan Oloko (2018) juga menemukan
bahwa

promosi

mendapatkan

dan

pengembangan

Keunggulan

bersaing.

brand

akan

membantu

perusahaan

Salah

satu

pimpinan

PPIU

juga

mengungkapkan bahwa persaingan PPIU setelah adanya kasus penipuan bergeser
kearah pemberian nilai tambah

atau kenyamanan

kepada jamaah, guna

menciptakan citra yang positif terhadap perusahaan dan menciptakan rasa percaya
dalam diri jamaah.
5.5.4

Pengaruh

Strategi

Kepemimpinan

Biaya

Terhadap

Keunggulan

Bersaing
Hasil analisis data pada tabel 5.10, menunjukkan bahwa pengunaan strategi
kepemimpinan biaya tidak mapu menghadirkan keunggulan bersaing yang kuat
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pada PPIU di Jawa Timur. Temuan tersebut berlawanan dengan hasil temuan Ouma
dan Oloko (2015); Nasri dan Ikra (2016); dan Jamoza dan Oloko (2018) yang
menyatakan bahwa penggunaan strategi cost leadeship akan menghadirkan
Keunggulan bersaing yag kuat disebuah perusahaan. Keunggulan bersaing dalam
penelitian ini direferensikan sebagai kondisi dimana sebuah PPIU mampu di percaya
oleh jamaah dan mempunyai jamaah yang loyal terhadap perusahaan, sehingga
dapat diartikan jika PPIU mampu menciptakan atau menawarkan harga paket umrah
yang murah akan membuat jamaah semakin percaya dan loyal terhadap PPIU
tersebut dan dalam penelitian ini hal tersebut tidak terbukti.
Nilai loading faktor tertinggi untuk kepemimpinan biaya adalah menekan
biaya dengan memilih hotel dengan lokasi yang jauh dari masjid dan memberikan
rute penerbangan transit dengan masing-masing nilai loading faktor sebesar 0,865
dan 0,739. Nilai rata-rata distribusi jawaban responden untuk kedua item tersebut
tergolong rendah dan berada pada nilai 2,63 dan 2,07, artinya PPIU di Jawa Timut
kurang tertarik untuk menggunakan kedua item tersebut. Pemilihan hotel dan rute
penerbangan merupakan faktor utama dari penentuan tinggi rendahnya harga jual
paket umrah, dengan menawarkan harga murah diharapkan banyak jamaah,
khususnya jamaah baru yang percaya untuk menggunakan jasa PPIU. Akan tetapi,
penelitian ini justru mengungkapkan bahwa dengan menekan harga utama tidak
membuat jamaah percaya untuk menggunakan jasa PPIU. Kementrian Agama
selain mengeluarkan batas bawah untuk harga paket umrah juga mengeluarkan
himbauan kepada jamaah agar lebih selektif dalam memilih PPIU, Kementrian
Agama menciptakan slogan “5 Pasti Umrah” untuk memberikan gambaran kepada
jamaah cara memilih PPIU yang aman dan dapat dipercaya. Himbauan tersebut juga
menitik beratkan agar jamaah tidak mudah percaya dengan PPIU yang menawarkan
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harga paket yang tidak wajar, selain itu Kementrian Agama juga menyarankan
kepada jamaah agar memilih PPIU yang menawarkan hotel yang dekat dengan
masjid agar lebih nyaman dalam melakukan ibadah umrah. Himbauan tersebut
mungkin menjadi salah satu faktor mengapa PPIU yang menawarkan paket murah
tidak dipercaya oleh para jamaah. Tidak hanya sulit dipercaya oleh jamaah, PPIU
yang memberikan paket dengan enerbangan transit dan juga hotel yang jauh akan
kesulitan mendapatkan jamaah yang loyal. Jamaah akan merasa tidak nyaman dan
membuang-buang energi ketika harus transit ataupun mendapatkan hotel yang jauh,
sehingga kemungkinan mereka tidak akan menjad jamaah yang loyal.
Nilai loading faktor pada item kepemimpinan biaya selanjutnya sebesar 0,733
adalah melakukan kontrol ketat untuk biaya non-operasional, diikuti dengan item
melakukan kontrol ketat untuk biaya operasional dengan nilai loading faktor sebesar
0,708. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua biaya tersebut biasa disebut
dengan istilah biaya jasa. Menekan atau mengurangi kedua biaya tersebut sama
saja menurunkan kualitas layanan yang diberikan kepada jamaah, penurunan
kualitas layanan tersebut dapat berdampak kurang baik terhadap PPIU. Jamaah
akan merasa kurang puas terhadap layanan yang PPIU berikan dan tidak menjadi
jamaah yang loyal, karena menurut Ramayah, et al, (2011) kualitas layanan
merupakan pembeda yang signifikan sehingga perusahaan tersebut mampu
mendapatkan dan dapat menjaga konsumennya. Quintana & Gil (2016) dan Al
Mamun, et al, (2017) menambahkan dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah
satu cara agar biro perjalan dapat bersaing dan bertahan adalah dengan
membenahai kualitas layanan mereka. Faktor-faktor tersebut mungkin saja yang
menyebabkan tidak berpengaruh signifikannya kepemimpinan biaya terhadap
hadirnya Keunggulan bersaing pada PPIU di Jawa Timur.
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Terakhir,

item

yang

memperngaruhi

kepemimpinan

biaya

adalah

menawarkan harga yang bersaing dengan nilai loading faktor sebesar 0,676. Nilai
distribusi responden untuk item ini memiliki nilai rata-rata yang cukup tinggi yaitu
3,98, hal tersebut menandakan bahwa sebagian besar PPIU di Jawa Timur sudah
menawarkan harga yang bersaing. Namun demikian, menawarkan harga yang
bersaing ternyata tidak dapat membantu PPIU untuk mendapatkan Keunggulan
bersaing. PPIU yang menerapkan item ini biasanya menawarkan bonus seperti “beli
5 gratis 1” atau juga dengan memberikan diskon setiap pembelian beberapa orang.
Jamaah yang mengambil tawaran atau program tersebut terkadang tidak langsung
diberangkatkan ke tanah suci, kebanyakan dari program tersebut mengharuskan
jamaah untuk menunggu beberapa bulan karena program tersebut dirancang oleh
PPIU untuk event-event tertentu saja. Waktu tunggu tersebut terkadang membuat
sebagian jamaah merasa khawatir dan ragu untuk menggunakan jasa PPIU
tersebut. Timbulnyak rasa khawatir dan ragu dari jamaah tersebut, mungkin menjadi
salah satu faktor mengapa kepemimpinan biaya tidak berpengaruh signifikan
terhadap hadirnya Keunggulan bersaing.
Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa strategi kepemimpinan
biaya tidak berpengaruh signifikan terhadap hadirnya Keunggulan bersaing pada
PPIU di Jawa Timur, hal tersebut terjadi karena PPIU di Jawa Timur memang
cenderung kurang menerapkan item-item pembentuk strategi kepemimpinan biaya.
Hasil ini mempertegas bahwa strategi kepemimpinan biaya kurang cocok digunakan
untuk industri wisata religius. Penggunaan kepemimpinan biaya dalam industri ini
sangat berhubungan dengan pemangkasan biaya, baik biaya pokok maupun biaya
jasa yang mana akan berujung pada penurunan kualitas layanan. Penurunan
kualitas layanan tersebut akan membuat PPIU tidak dapat menghadirkan
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keunggulan bersaing dalam perusahaannya, karena menurut Chen & Lin (2014);
Wijietunge (2016); dan Ramayah, et al. (2011) salah satu cara untuk mendatangkan
Keunggulan bersaing adalah dengan menyediakan kualitas layanan yang baik dan
maksimal. Salah satu pimpinan PPIU juga menambahkan bahwa paket-paket murah
yang ditawarkan oleh PPIU kebanyakan dipilih oleh jamaah yang baru saja
melaksanakan ibadah umrah, hal tersebut dikarenakan para jamaah baru tersebut
belum memiliki gambaran suasana di tanah suci. Sedangkan, untuk jamaah yang
sudah memiliki pengalaman umrah sebelumnya cenderung memilih travel yang
menawarkan paket dengan harga lebih tinggi demi mendapatkan layanan yang lebih
berkuaitas.
5.5.5

Pengaruh Keunggulan bersaing Terhadap Kinerja
Hasil analisis data pada tabel 5.10, menunjukkan bahwa hadirnya

Keunggulan bersaing yang kuat akan mampu meningkatkan kinerja PPIU di Jawa
Timur. Temuan ini sejalan dengan temuan Prakash (2011); Majeed (2011);
Wijietunge (2016); Ferreira & Fernandes (2017); dan Astuti, et al. (2018) yang juga
menyatakan bahwa Keunggulan bersaing yang kuat akan membantu peningkatan
kinerja perusahaan. Keunggulan bersaing ini adalah kondisi dimana sebuah
perusahaan memiliki nilai yang lebih baik daripada pesaingnya dan dalam penelitian
ini direfrensikan sebagai kondisi dimana sebuah PPIU mampu dipercaya oleh
jamaah dan mempunyai jamaah yang loyal terhadap perusahaan, sehingga dapat
diartikan PPIU yang dipercaya jamaah dan memiiki jamaah yang loyal akan
mendapatkan kinerja yang baik.
Keunggulan bersaing terdiri dari 2 indikator yaitu trust dan customer loyal.
Indikator pertama adalah Trust, yang diartikan sebagai tingkat kepercayaan calon
jamaah umrah terhadap biro perjalanan, yang dinilai dari keberanian calon jamaah
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untuk memilih dan menggunakan biro perjalan tersebut. PPIU yang mampu
dipercaya banyak jamaah tentu akan lebih unggul dari PPIU lainnya. Rasa percaya
tersebut muncul karena peranan image perusahaan, semakin baik image
perusahaan maka semakin tinggi pula rasa percaya jamaah terhadap PPIU.
Indikator kedua adalah customer loyal yang diartikan sebagai tingkat kesetiaan
jamaah umrah yang telah menggunakan biro perjalanan umrah. PPIU yang memiliki
jamaah yang loyal tentu akan lebih unggul dari dari PPIU lainnya. Almeida, et al.
(2015) mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk mendapatakan Keunggulan
bersaing adalah dengan menciptakan customer loyal karena selain melakukan
pemesanan kembali pelanggan yang loyal juga akan meningkatkan efektivitas iklan
yang berdampak terbentuknya image positif dan meninggkatkan kepercayaan
terhadap perusahaan. Sangat wajar, jika PPIU yang mampu mendapatkan
kepercayaan dari jamaah dan memiliki jamaah yang loyal akan memiliki kinerja yang
baik pula.
Indikartor pertama adalah trust yang terdiri dari 3 item, yaitu perusahaan
dipercaya karena kualitas layanannya, perusahaan dipercaya karena adanya
jaminan keberangkatan, dan perusahaan dipercaya karena selalu menempati janji.
Hasil analisis pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa item indikator trust dengan loading
faktor tertinggi adalah perusahaan dipercaya karena kualitas layanannya dengan
nilai 0,842. Nilai tersebut menandakan bahwa jamaah akan cenderung mempercayai
PPIU yang memberikan layanan yang maksimal, sehingga hal ini perlu diperhatikan
oleh pihak PPIU untuk selalu menyediakan layanan yang maksimal kepada
jamaahnya. PPIU yang konsisten memberikan layanan yang maksimal akan memiliki
reputasi yang baik akan layanan yang diberikannya, maka jamaah akan cenderung
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memilih dan mempercayai PPIU yang sudah memiliki reputasi baik seperti yang
diungkapkan oleh Triantafillidou, et al. (2010).
Item pembentuk trust selanjutnya adalah perusaahan dipercaya karena
adanya jaminan keberangkatan dengan nilai loading faktor sebesar 0,740. Nilai
tersebut menandakan bahwa selain adanya kualitas layanan yang maksimal, jamaah
mempercayai PPIU karena adanya jaminan keberangkatan. Memberikan jaminan
keberangkatan menjadi faktor pentig dan perlu diperhatikan oleh PPIU, mengingat
maraknya kasus penipuan yang terjadi. Jaminan keberangkatan membuat jaamaah
merasa tenang sehingga sangat wajar PPIU yang selalu memberikan jaminan
keberangkatan akan selalu dipilih dan dipercaya oleh jamaah. Item pembentuk trust
terendah adalah perusahaan dipercaya karena selalu menempati janjinya dengan
nilai loading faktor 0,668. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa PPIU dapat
dipercaya oleh jamaah ketika konsisten untuk menempati janji-janjinya sebelum
keberangkatan, walaupun tidak setinggi kedua item sebelumnya PPIU tetap harus
menaruh perhatian kedalam item ini. Terkadang PPIU memberikan janji kepada
jamaah mengenai fasilitas atau layanan tertentu yang akan mereka berikan untuk
menarik minat jamaah dan kenyataannya ketika sudah berada ditanah suci janji-janji
tersebut tidak diberikan, hal seperti harus dihindari jika ingin meningkatkan rasa
percaya jamaah kepada PPIU.
Indikator kedua adalah customer loyal yang terdiri dari 2 item, yaitu adanya
pembelian ulang dan pelanggan menyarankan untuk menggunakan jasa perusahaan
ke orang lain. Hasil analisis pada tabel 5.6 menunjukkan bahwa item indikator
customer loyal dengan loading faktor tertinggi adalah adanya pembeilian ulang dari
pelanggan dengan loading faktor sebesar 0,717. Nilai tersebut mengindikasikan
bahwa Keunggulan bersaing sangat dipengaruhi oleh adanya pelanggan yang
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melakukan pembelian ulang. Menurut Almeida, et al. (2015) perusahaan akan
memiliki kinerja yang bagus jika pelanggan mereka loyal dan mau melakukan
pembelian ulang terhadap produk atau jasa mereka, sehingga sangat penting bagi
PPIU di Jawa Timur untuk membuat jamaah mereka menjadi jamaah yang loyal dan
memastikan jasa mereka digunakan kembali ketika ingin melakukan ibadah umrah.
Item

dalam

indikator

Keunggulan

bersaing

selanjutnya

adalah

pelanggan

menyarankan untuk menggunakan jasa perusahaan ke orang lain dengan nilai
loading faktor 0,633. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa adanya pelanggan yang
menyarankan untuk menggunakan jasa perusahaan ke orang lain membantu
membentuk Keunggulan bersaing. Almeida, et al. (2015) mengungkapkan bahwa
perusahaan akan dapat mengefetifkan promosi jika perusahaan memiliki pelanggan
yang loyal, sehingga PPIU akan sangat terbantu jika ada salah satu jamaahnya
merekomendasikan jasanya kepada orang lain karena terkadang pengaruh dari
orang yang dipercaya memiliki nilai lebih dibandingkan hanya sekedar iklan atau
promosi.
Temuan dalam penelitian ini menyatakan bahwa Keunggulan bersaing
berpengaruh signifikan terhadap kinerja PPIU di Jawa Timur, hal itu disebabkan
karena kebanyakan dari PPIU di Jawa Timur cenderung sudah memiliki copetitive
advantage yang kuat. Bukti bahwa PPIU sudah memiliki Keunggulan bersaing yang
kuat, bisa dilihat pada tabel 5.3 dimana nilai rata-rata jawaban dari PPIU untuk
Keunggulan bersaing sebesar 4,35. Keberadaan Keunggulan bersaing pada suatu
perusahaan dengan sendirinya akan berdambak pada kinerja yang baik pula
(Sigalas, 2015; Chuang, et al, 2016; Hamid, 2017; Al Mamun, et al, 2017; dan
Moliner, et al, 2015). PPIU yang menginginkan kinerja yang meningkat harus
menciptakan Keunggulan bersaing yang kuat pada perusahaannya, Keunggulan
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bersaing dapat dicapai ketika PPIU dipercaya oleh jamaah dan memiliki jamaah
yang loyal. Menurut salah satu pimpinan PPIU untuk bersaing dalam industri umrah,
PPIU harus meningkatkan kualitas layanannya, membuat jamaah percaya dan
memastikan jamaah tersebut menjadi loyal terhadap perusahaan.
5.5.6

Pengaruh Strategi Diferensiasi Terhadap Kinerja Melalui Keunggulan
Bersaing
Hasil analisis data pada tabel 5.11, menunjukkan bahwa keunggulan

bersaing mampu mejadi mediasi pengunaan strategi diferensiasi terhadap kinerja
perusahaan biro umrah di Jawa Timur. Keunggulan bersaing menjadi mediasi yang
bersifat partial bagi hubungan strategi diferensiasi dengan kinerja, sehingga dapat
diartikan bahwa Keunggulan bersaing mampu menjembatani pengaruh diferensiasi
terhadap kinerja PPIU. Akan tetapi, tanpa adanya keunggulan bersaingpun pada
dasarnya strategi diferensiasi juga mampu meningkatkan kinerja PPIU di Jawa
Timur.
Mita, et al. (2017) dan Gorondutse & Hilman (2017) mengungkapkan bahwa
penggunaan strategi diferensiasi membuat perusahaan mampu menawarkan produk
atau jasa yang unik dan menambah nilai untuk pelanggan, adanya keunikan tersebut
membuat perusahaan tersebut mempunyai Keunggulan bersaing. Ouma & Oloko
(2015) menyatakan bahwa keunikan tersebut bisa berupa brand image, service
quality, fitur tertentu, atau lainnya yang tidak secara langsung berhubungan dengan
harga. Perusahaan yang memiliki Keunggulan bersaing tentunya akan cenderung
diminati oleh pelanggan, dengan demikian perusahaan tersebut akan mampu
menguasai pasar sehingga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan tersebut
(Majeed, 2011).
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Penerapan strategi diferensiasi oleh PPIU di Jawa Timur sudah masuk dalam
kategori baik, bisa dilihat pada tabel 5.2 dimana nilai rata-rata jawaban dari PPIU
untuk diferensiasi sebesar 4,32. PPIU di Jawa Timur sudah berupaya untuk
memberikan keunikan dalam jasa yang mereka tawarkan, mereka sudah
memberikan fasilitas yang maksimal

kepada jamaah, pelayanan yang maksimal

kepada jamaah, meningkatkan brand image-nya. Dampak dari penggunaan strategi
diferensiasi tersebut adalah PPIU di Jawa Timur akan memiliki Keunggulan bersaing
yang kuat, bisa dilihat pada tabel 5.4 dimana nilai rata-rata jawaban dari PPIU untuk
Keunggulan bersaing sebesar 4,35. PPIU yang menerapkan strategi diferensiasi
akan dipercaya oleh jamaah karena selalu memberikan fasilitas dan pelayanan yang
maksimal, tidak hanya itu jamaah yang merasa puas dan senang dengan pelayanan
dan fasilitias yang diberikan akan menjadi jamaah yang loyal. Menurut salah satu
pimpinan PPIU, ketika PPIU memberikan pelayan dan fasilitas yang maksimal akan
membuat jamaah merasa nyaman dan senang, sehingga jamaah akan memberikan
ulasan positif serta merekomendasikan PPIU tersebut kepada kerabat terdekatnya.
PPIU yang memiliki Keunggulan bersaing akan mampu bersaing sehingga
berimbas pada kinerja yang baik pula, bisa dilihat pada tabel 5.5 bahwa nilai ratarata jawaban PPIU untuk kinerja sebesar 4.48 yang menandakan bahwa kinerja
PPIU

di

Jawa

Timur

dalam

katagori

baik.

Salah

satu

pimpinan

PPIU

mengungkapkan bahwa PPIU yang dipercaya jamaah dan memiliki jamaah yang
loyal akan mengalami peningkatan jumlah jamaah, yang akhirnya akan berujung
pada

peningkatan

profit. Pernyataan salah

mempertegas bahwa adanya

satu pimpinan

Keunggulan bersaing

PPIU

tersebut

akan membantu PPIU

mendapatkan kinerja yang baik, karena peningkatan jumlah jamaah dan profit
merupakan salah satu dari item pembentuk kinerja. Keunggulan bersaing yang
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dirasakan PPIU dengan melakukan strategi diferensiasi adalah salah satu yang
paling berkontribusi untuk mengarahkan perusahaan menuju kinerja yang baik.
5.5.7

Pengaruh Strategi Kepemimpinan Biaya Terhadap Kinerja Melalui
Keunggulan bersaing
Hasil analisis data pada tabel 5.11, menunjukkan bahwa keunggulan

bersaing tidak mampu menjadi mediasi pengunaan strategi kepemimpinan biaya
terhadap kinerja perusahaan biro umrah di Jawa Timur. Temuan ini mengungkapkan
bahwa strategi kepemimpinan biaya tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap
kinerja PPIU di Jawa Timur walaupun sudah dijembatani oleh competitve advantage,
hal tersebut terjadi karena PPIU di Jawa Timur memang cenderung kurang
menerapkan item-item pembentuk strategi kepemimpinan biaya. Hasil ini juga makin
mempertegas bahwa strategi kepemimpinan biaya kurang cocok digunakan untuk
industri wisata religius.
Keunggulan bersaing yang dalam penelitian ini terdiri dari indikator trust dan
customer loyal akan sangat sulit tercapai oleh PPIU yang menerapkan strategi
kepemimpinan biaya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa, sejak adanya kasus
penipuan oleh bebera travel jamaah cenderung lebih selektif dan lebih mempercayai
PPIU yang menawarkan harga tinggi. Jamaah merasa lebih yakin dan lebih tenang
ketika umrah menggunakan PPIU yang berkualitas. Jamaah yang percaya dan
memutuskan untuk menggunakan PPIU yang menawarkan paket murah lebih
banyak dari kalangan yang belum memiliki gambaran mengenai suasana di tanah
suci, dan kebanyakan dari jamaah tersebut tidak menjadi jamaah yang loyal karena
merasa kurang nyaman dengan kualiatas layanan dan fasilitas yang didapatkan.
PPIU dengan strategi kepemimpinan biaya yang mampu membuat
jamaahnya percaya untuk menggunakan jasanya belum tentu akan mendapatkan
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kinerja yang baik. Salah satu pimpinan PPIU mengungkapkan bahwa, PPIU yang
menawarkan harga murah akan cenderung mendapatkan komplain dari jamaahnya
karena merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan. Pernyataan salah satu
pimpinan PPIU tersebut memperjelas bahwa Keunggulan bersaing tidak dapat
menjembatani hadirnya kinerja yang baik bagi PPIU dengan strategi kepemimpinan
biaya, karena salah satu item pembentuk kinerja adalah jamaah merasa puas
menggunakan jasa PPIU tersebut. Tidak hanya itu, jamaah yang merasa kurang
puas tentu akan memberikan ulasan dan rekomendasi yang buruk mengenai PPIU
tersebut dan dampaknya adalah terbentuk image yang kurang baik tentang PPIU
tersebut. Image yang kurang baik tentu akan berakibat semakin berkurangnya
peminat untuk menggunakan jasa PPIU, sehingga PPIU tidak dapat mengejar target
jamaah yang mereka tentukan. Mampu mencapai target jamaah merupakan salah
satu item pembentuk kinerja, sehingga jika hal itu tidak tercapai maka akan
berimbas pada kurang baiknya kinerja PPIU tersebut.
5.6

Temuan Penelitian
Berdasarkan analisis dan pembahasan data maka temuan dari hasil penelitian

ini adalah penerapan startegi differensiasi mampu meningkatkan keunggulan
bersaing dan kinerja PPIU di Jawa Timur, hal tersebut mengindikasikan bahwa
jamaah umrah lebih cenderung memilih PPIU yang memberikan kenyamanan dan
pelayanan yang maksimal selama ibadah umrah berlangsung. Temuan ini sesuai
dengan fakta dilapangan, dimana sejak adanya kasus penipuan oleh First Travel
kebanyakan orang atau jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah cenderung
memilih PPIU yang memberikan kualitas layanan yang maksimal daripada PPIU
yang menawarkan harga murah karena para jamaah tersebut trauma atau takut
terkena akan kasus penipuan kembali.
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5.7

Implikasi Penelitian
Berdasarkan analisis dan pembahasan data maka implikasi dari hasil

penelitian ini adalah sebagai berikut:
5.7.1

Implikasi Teoritis
Berdasararkan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, hasil

penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian manajemen stratejik pada
umumnya, serta kajian strategi bersaing, keunggulan bersaing dan kinerja pada
khususnya.
Pertama, temuan penelitian ini memperuat hasil penelitian Kaya (2015);
Chenge dan Oloko (2017); Gorondutse dan Hilman (2017); Herzellah, et al (2017);
dan David (2019) tentang pengaruh strategi diferensiasi terhadap kinerja. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa PPIU yang menerapkan strategi diferensiasi akan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perfomance.Temuan ini menjelaskan
jika PPIU di Jawa Timur konsisten untuk memberikan layanan dan pelayanan yang
unik dan memiliki nilai tambah bagi jamaah maka akan berdampak pada
peningkatan kinerjanya, begitupula sebaliknya jika PPIU tidak mampu memberikan
pelayanan dan fasilitas yang memiliki nilai tambah bagi jamaah maka akan
berdampak dengan penurunan kinerja. Tidak hanya meningkatkan kinerja PPIU
penerapana strategi diferensiasi juga dapat mendatangkan Keunggulan bersaing
pada PPIU di Jawa Timur, temuan ini memperkuat hasil penelitian Ouma dan Oloko
(2015); Nasri dan Ikra (2016); dan Jamoza dan Oloko (2018) yang juga menyatakan
bahwa strategi diferensiasi dapat menghadirkan Keunggulan bersaing pada
perusahaan.
Kedua, hasil penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Teeratansirikool,
et al. (2012); Kaya (2015); Lorenzo, et al. (2018); dan Kharub, et al. (2018) tentang
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pengaruh strategi kepemimpinan biaya terhadap kinerja. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa PPIU yang menerapkan strategi kepemimpinan biaya tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Temuan ini menjelaskan jika PPIU di Jawa
Timur konsisten untuk menekan biaya maka tidak akan berdampak pada
peningkatan kinerja. Temuan dalam penelitian ini juga mendukung temuan
Triantafillidou, et al. (2010), yang menyatakan bahwa wisata religius tidak sensitif
terhadap harga sehingga strategi kepemimpinan biaya tidak cocok digunakan dalam
industri ini. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kepemimpinan biaya tidak
dapat menghadirkan Keunggulan bersaing pada PPIU di Jawa Timur, temuan ini
menarik karena bertolak belakang dengan hasil penelitian Ouma dan Oloko (2015);
Nasri dan Ikra (2016); dan Jamoza dan Oloko (2018) yang menyatakan
kepemimpinan biaya akan mengadirkan Keunggulan bersaing pada perusahaan.
Ketiga, hasil penelitian ini mempertegas bahwa hadirnya keunggulan
bersaing akan membantu meningkatnya kinerja perusahaan. Temuan ini mendukung
hasil penelitian Prakash (2011); Majeed (2011); Wijietunge (2016); Ferreira &
Fernandes (2017); dan Astuti, et al. (2018) yang juga menyatakan bahwa
Keunggulan bersaing akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Temuan ini menjelaskan jika PPIU di Jawa Timur mampu untuk menghadirkan
Keunggulan bersaing maka akan berdampak pada peningkatan kinerjanya,
begitupula sebaliknya jika PPIU tidak mampu menghadirkan Keunggulan bersaing
maka akan berdampak dengan penurunan kinerja.
Terakhir, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa keunggulan bersaing
hanya mampu memediasi pengaruh strategi diferensiasi terhadap kinerja. Temuan
ini mengindikasikan bahwa, semakin hadirnya keunggulan bersaing dalam
memediasi kinerja, maka akan berpengaruh pada peningkatan kinerja PPIU di Jawa
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Timur. Namun, keunggulan bersaing pada penelitian ini tidak mampu memediasi
pengaruh

strategi

kepemimpinan

biaya

terhadap

kinerja.

Temuan

ini

mengindikasikan bahwa, semakin hadirnya Keunggulan bersaing dalam memediasi
kinerja, tidak berpengaruh pada peningkatan kinerja PPIU di Jawa Timur.
5.7.2

Implikasi Praktikal
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi dalam bentuk

wawasan dan pemahaman bagi PPIU di Jawa Timur dalam pemilihan dan
penerapan strategi sebagai upaya meningkatkan kinerja. Temuan penelitian ini
menjelaskan bahwa strategi diferensiasi lebih dapat membantu PPIU dalam
mengahdapi persaingan dan mendapatkan kinerja yang bagus dibandingkan strategi
kepemimpinan biaya, karena dalam industri wisata religius tingkat sensitivitas
harganya tergolong rendah, oleh sebab itu sebaiknya PPIU di Jawa Timur lebih
menerapkan strategi diferensiasi ketimbang strategi kepemimpinan biaya.
PPIU di Jawa Timur dapat mengembangkan strategi diferensiasi guna
menambahkan nilai kepada jamaah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memilih
hotel yang dekat dan penerbangan langsung ke tanah suci merupakan hal paling
penting yang harus PPIU perhatikan. PPIU yang mampu konsisten menawarkan
paket dengan hotel yang dekat dengan masjid dan penerbangan langsung akan
cenderung lebih unggul dalam persaingan, oleh sebab itu PPIU harus mampu
mengamankan terlebih dahulu hotel-hotel yang dekat dengan masjid dan juga harus
mampu mengamankan tiket pesawat dengan rute penerbangan langsung.
PPIU di Jawa Timur juga harus mampu meningkatkan waktu layanan mereka
terhadap jamaahnya, PPIU perlu memperhatikan waktu makan, waktu tour, dan
khususnya waktu keberangkatan. PPIU harus memastikan dan menemukan cara
agar tidak ada layanan yang terlambat, misalnya dengan cara PPIU dapat
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meningkatkan koordinasi dengan penyedia makanan sehingga tidak terlambat dalam
penyajiannya, meningkatkan kooridnasi dengan pihak imigrasi mengenai visa
keberangkatan sehingga dapat memastikan seluruh jamaah akan berangkat,
meningkatkan koordinasi dengan hotel sehingga jamaah dapat masuk lebih cepat
ketika tiba di tanah suci, dan lainnya.
Faktor selanjutnya yang harus diperhatikan PPIU agar mampu meningkatkan
kinerja adalah memberikan layanan after-sale dan memberikan layanan sesuai
dengan keinginan pelanggan. PPIU harus mengusahakan agar selalu mampu untuk
memenuhi keinginan para jamaahnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh
PPIU adalah dengan menyesuaikan jadwal keberangkatan dengan jadwal jamaah
kesibukan jamaah atau PPIU juga dapat memenuhi kebutuhan khusus jamaah
selama berada di tanaha suci, seperti kursi roda ketika ibadah SAI. Tidak hanya
memenuhi kebutuhan jamaah, PPIU juga harus berupaya untuk memberikan
layanan after sale yang baik ketika ibadah umrah selesai. PPIU dapat membentuk
forum atau group tersendiri yang berisikan jamaahnya lalu rutin mengadakan reuni
atau kajian agama yang mengikut sertakan jamaahnya.
Terakhir PPIU harus memperhatikan brand image-nya, jangan sampai PPIU di
Jawa Timur memiliki brand image yang buruk di benak jamaah. PPIU harus selalu
konsisten memberikan layanan yang terbaik agar dapat terbentuk image yang baik
pula, PPIU juga dapat melakukan promosi di media masa atau dengan mengikuti
event-event tertentu, dan dapat juga dengan mengontrak beberapa publik figur untuk
dijadikan brand abasador.

115

5.8

Keterbatasan Penelitian
Penelitian

ini

memiliki

beberapa

keterbatasan,

adapun

keterbatasan-

keterbatasan tersebut antara lain :
• Saat proses penyeberan kuisoner, sebanyak 13 PPIU tidak bersedia mengisi
kuisoner karena berbagai alasan.
• Sulitnya bertemu dengan pimpinan PPIU di Jawa Timur dan kebanyakan
resonden merupakan staff pada PPIU di Jawa Timur.
• Penelitian ini terbatas pada kinerja PPIU di Jawa Timur saja, mungkin
penelitian selanjutnya dapat diperluas hingga seluruh Indonesia sehingga
dapat memperluas cangkupan pembahasan.
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BAB 6
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh Strategi

bersaing terhadap kinerja dimediasi oleh Keunggulan bersaing maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Penggunaan strategi bersaing khususnya strategi diferensiasi memberikan
peran terhadap peningkatan kinerja PPIU di Jawa Timur. Temuan ini
menjelaskan bahwa PPIU di Jawa Timur akan mendapatkan kinerja yang baik
jika PPIU di Jawa Timur messnerapkan strategi diferensiasi. Penerapan
strategi diferensiasi membuat PPIU memiliki keunikan yang dimata pelanggan,
sehingga dapat menarik minat para pelanggan untuk menggunakan jasa PPIU
tersebut.
2. Penggunaan strategi bersaing khususnya strategi kepemimpinan biaya tidak
memberikan peran terhadap peningkatan kinerja PPIU di Jawa Timur. Temuan
ini menjelaskan bahwa PPIU di Jawa Timur tidak akan mendapatkan kinerja
yang baik jika PPIU di Jawa Timur menerapkan strategi kepemimpinan biaya,
hal tersebut terjadi karena pada industri atau lingkungan bisnis wisata religi
memiliki tingkat sensitifitas harga yang tergolong rendah sehingga tidak cocok
jika menggunakan strategi kepemimpinan biaya.
3. Penerapan strategi bersaing khususnya strategi diferensiasi memberikan
peran terhadap hadirnya keunggulan bersaing PPIU di Jawa Timur. Temuan
ini menjelaskan bahwa PPIU di Jawa Timur akan mendapatkan keunggulan
bersaing yang kuat jika PPIU di Jawa Timur menerapkan strategi diferensiasi.
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Penerapan strategi diferensiasi membuat PPIU melakukan branding guna
memperkuat image perusahaan, baik atau kuatnya image perusahaan akan
menjadikan

jamaah

lebih

mudah

percaya

untuk

menggunakan

jasa

perusahaan, selain itu penerapan strategi diferensiasi juga akan lebih mudah
menciptakan jamaah yang loyal terhadap perusahaan karena layanan yang
diberikan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh jamaah.
4. Penerapan strategi bersaing khususnya strategi kepemimpinan biaya tidak
memberikan peran terhadap hadirnya keunggulan bersaing PPIU di Jawa
Timur. Temuan ini menjelaskan bahwa PPIU di Jawa Timur tidak akan
mendapatkan keunggulan bersaing yang kuat jika PPIU di Jawa Timur
menerapkan strategi kepemimpinan biaya. Penerapan strategi kepemimpinan
biaya pada PPIU di Jawa Timur sulit membuat jamaah percaya untuk
menggunakan jasa perusahaan karena adanya ketakutan terhadap kasus
penipuan, selain itu penerapan strategi kepemimpinan biaya juga sulit untuk
membentuk jamaah yang loyal terhadap perusahaan.
5. Hadirnya Keunggulan bersaing akan berbanding lurus dengan hadirnya kinerja
yang baik pada PPIU di Jawa Timur. Temuan ini menjelaskan bahwa semakin
kuat keunggulan bersaing akan berdampak pada semakin baiknya kinerja
yang di dapatkan oleh PPIU di Jawa Timur.
6. Keunggulan

bersaing

mampu

memediasi

pengaruh

Strategi

bersaing

khususnya strategi diferensiasi terhadap kinerja pada PPIU di Jawa Timur.
Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kuat Keunggulan bersaing dalam
memediasi strategi diferensiasi maka akan berpengaruh terhadap semakin
baiknya kinerja PPIU di Jawa Timur.

118

7. Keunggulan bersaing tidak mampu memediasi pengaruh Strategi bersaing
khususnya strategi kepemimpinan biaya terhadap kinerja pada PPIU di Jawa
Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin kuat Keunggulan bersaing
dalam memediasi strategi kepemimpinan biaya maka tidak akan berpengaruh
terhadap semakin baiknya kinerja PPIU di Jawa Timur.
6.2

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan di atas serta beberapa

keterbatasan penelitian yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka beberapa saran
yang bisa diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:
➢ Saran bagi PPIU di Jawa Timur :
1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai rata-rata variabel kepemimpinan
biaya menempati nilai terendah dibandingkan nilai rata-rata variabel lainnya.
PPIU harus lebih berani lagi untuk menerapkan semua item-item strategi
kepemimpinan biaya, namun terdapat 2 item yang harus lebih diperhatikan lagi
oleh PPIU di Jawa Timur yaitu menekan biaya pokok dengan memilih hotel
yang jauh (CL4) dan menekan biaya pokok dengan memilih penerbangan
transit (CL5) karena kedua item tersebut merupakan 2 faktor penting dalam
pembentukan variabel kepemimpinan biaya. PPIU harus lebih aktif lagi dalam
mencari informasi mengenai maskapai penerbangan dan hotel yang realtif
lebih murah, tidak hanya itu PPIU juga harus lebih berani untuk mengambil
resiko untuk mengamankan maskapai penerbangan dan hotel yang realtif lebih
murah tersebut. PPIU yang mampu mengamankan atau mendapatkan
maskapai penerbangan dan hotel yang realtif lebih murah dapat menawarkan
harga paket umrah yang lebih murah, sehingga akan lebih mudah untuk
menarik minat para calon jamaah untuk menggunakan jasa mereka.
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2. Penelitian ini mengungkapkan bahwa nilai rata-rata promotion attributes
menempati nilai terendah dibanding indikator lainnyan pada variabel strategi
diferensiasi. Promotion attributes sendiri terdiri dari 2 item yaitu memberikan
layanan after-sale (DIFF5) dan menguatkan brand image (DIFF6). Layanan
after sale sangat berguna bagi perusahaan guna membangun dan menjaga
hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan oleh sebab itu PPIU harus
lebih memperhatikan dan meningkatkan kuliatas layanan after sale yang
mereka berikan, misalnya PPIU dapat memberikan dokumentasi semasa
jamaah berada ditanah suci baik berupa foto maupun video, kemudian PPIU
juga dapat membentuk forum atau group tersendiri yang berisikan jamaah
yang telah berangkat yang kemudian rutin mengadakan reuni atau kajian
agama yang mengikut sertakan jamaahnya sehingga PPIU dapat menjaga
hubungan baiknya dengan para jamaah. Tidak hanya layanan after sale saja,
PPIU juga harus lebih memperhatikan brand image-nya jangan sampai PPIU
di Jawa Timur memiliki brand image yang buruk di benak jamaah. PPIU dapat
menguatkan brand image-nya dengan cara melakukan promosi di media masa
atau media sosial, PPIU juga dapat mengikuti event-event tertentu seperti
pameran biro perjalan umrah, atau PPIU dapat juga mengontrak beberapa
publik figur seperti artis ataupun ustad ternama untuk dijadikan brand
abasador sehingga berimbas pada terciptanya brand image yang kuat.
➢ Saran bagi peneliti selanjutnya :
1. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang penggunaan
strategi diferensiasi terhadap kinerja PPIU, khususnya diferensiasi mengenai
kualitas layanan dan image perusahaan.

120

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel mediasi lain yang
sekirainya mampu memediasi hubungan Strategi bersaing khusunya strategi
kepemimpinan biaya terhadap kinerja PPIU.
3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan koordianasi yang lebih baik dengan
pimpinan PPIU agar mendapatkan hasil yang lebih mendekati fakta di
lapangan.
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Lampiran 1
Lembar kuesioner responden penelitian

Kepada : Yth.
Bpk/Ibu/Sdr
Di Tempat
Assalaamu’alaikum War. Wab.
Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
NAMA
: Moch. Fitrah Eka Pramudita
NIM
: 176020200111046
STATUS
: Mahasiswa Program Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
ALAMAT
: Sekardangan Indah B-63, Sidoarjo
TELEPON
: 081222275025
EMAIL
: fitrah.eka@ymail.com
Sehubungan dengan penelitian tugas akhir tesis saya di Pascasarjana
Universitas Brawijaya, dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara
berkenan mengisi kuesioner terlampir dengan jawaban yang sejujur-jujurnya. Segala
bentuk data dan informasi yang Bapak/Ibu/Saudara sampaikan dalam kuesioner ini
akan dijamin kerahasiaannya, dan semata-mata hanya digunakan untuk
kepentingan penelitian saya yang berjudul “pengaruh Strategi bersaing terhadap
performance perusahaan yang dimediasi oleh competitive advantage”.
Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara mengisi serta mengembalikan kuisioner ini
saya mengucapkan banyak terima kasih.
Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Malang,
April 2019
Hormat saya,

Moch. Fitrah Eka Pramudita
NIM 176020200111046
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IDENTITAS RESPONDEN
Metode Bapak dan Ibu memberikan informasi dengan memberikan dan melengkapi
identitas berikut ini :
•

Nama

: …………………………………………………..

•

Usia

:

20-29 tahun

•

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Perempuan

•

Status Kepegawaian

:

Pemilik

Staff kantor

•

Lama Perusahaan Berdiri

:

< 3 tahun

30-39 tahun

3-5 tahun

>40 tahun

Lainnya……
>5 tahun

PETUNJUK PENGISIAN
Berdasarkan atas pengamatan Bapak/ibu, berilah tanda centang (

pada kolom

yang telah disediakan sesuai dengan keadaan yang dialami oleh perusahaan.
Ket :
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
2 = Sangat Setuju (SS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)

Mohon diisi seluruh pertanyaan dalam kuisioner ini. Kuisioner yang telah diisi akan
diambil kembali oleh peneliti.

Terimakasih atas kerjasama Bapak/Ibu dalam penelitian ini, partisipasi Bapak/Ibu
sangat bermanfaat dalam pengembangan kinerja organisasi.
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1. Strategi bersaing
No

Pernyataan

Differentiaation
Perusahaan selalu memberikan layanan
1
yang tepat waktu kepada pelanggan
Perusahaan selalu memilih hotel yang
2
letaknya berdekekatan dengan masjid
Perusahaan
selalu
memilih
maskapai
3
penerbangan langsung ke tanah suci
Perusahaan menyesuaikan layanan dengan
4
kebutuhan pelanggan
Perusahaan selalu memberikan layanan
5
after-sale
Perusahaan selalu menguatkan image
6
perusahan dengan melakukan iklan
Cost Leadership
Perusahaan menawarkan harga yang sesuai
7
dengan pelayanan yang diberikan kepada
pelanggan
Perusahaan selalu melakukan penekanan
8
pada biaya operasional
Perusahaan selalu melakukan kontrol ketat
9
untuk biaya non-operasional
Perusahaan selalu memilih hotel yang
10 letaknya sedikit lebih jauh dari masjid, untuk
mengurangi biaya
Perusahaan
selalu
memilih
maskapai
11 penerbangan dengan biaya termurah,
walaupun harus transit di beberapa negara

STS

TS

N

S

SS

132

2. Competitive advantge
No
Trust
1

2

3

Pernyataan

STS

TS

N

S

SS

STS

TS

N

S

SS

Jamaah menggunakan jasa perusahaan,
karena perusahaan selalu memberikan
layanan yang maksimal kepada pelanggan
Jamaah menggunakan jasa perusahaan,
karena perusahaan selalu memberikan
jaminan keberangkatan kepada pelanggan
Jamaah menggunakan jasa perusahaan,
karena perusahaan selalu menepati janjinya
kepada pelanggan

Loyal
4

5

Banyak jamaah yang kembali menggunakan
jasa dari perusahaan untuk melaksanakan
ibadah umrah
Banyak jamaah yang menggunakan jasa
perusahaan karena rekomendasi dari jamaah
lain
yang
telah
menggunakan
jasa
perusahaan.

3. Performance
No
Pernyataan
Financial
Perusahaan berhasil memenuhi target
1
minimal
jamaah
setiap
kloter
pemberangkatan umrah.
Selama 3 tahun terakhir perusahaan
2
mengalami peningkatan jumlah jamaah yang
menggunakan jasa perusahaan.
Selama 3 tahun terakhir perusahaan
3
mengalami peningkatan jumlah keuntungan
Non Financial
Perusahaan sedikit mendapatkan komplain
4
dari jamaah yang telah menggunakan jasa
perusahaan.
Perusahaan merasa puas dengan kinerja
5
karyawannya
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Lampiran 2
Gambar hasil perhitungan Construct Reliability and Validity

Lampiran 3
Gambar hasil perhitungan hipotesis

