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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kompetisi dalam bisnis terjadi karena satu atau lebih pelaku bisnis merasa 

terhimpit atau melihat peluang untuk mengubah posisi bisnis menjadi lebih baik. 

Kompetisi mengarahkan perusahaan untuk terus memperbaiki bisnisnya menjadi 

lebih unggul dari pesaing, bukan hanya bertahan dalam pasar. Konsep persaingan 

pada umumnya adalah win-lose, dimana suatu perusahaan berusaha mengalahkan 

pesaing untuk menjadi pemenang pasar (Prasastyo, 2010). Kompetisi akan 

dimenangkan oleh perusahaan yang memiliki sumber daya lebih unggul, 

sebaliknya perusahaan dengan sumber daya yang lebih terbatas cenderung kalah. 

Bagi perusahaan dengan sumber daya terbatas, strategi kompetisi menjadi sulit 

dimenangkan. Salah satu strategi bisnis lainnya yang dapat dapat diterapkan yaitu 

kemitraan atau berkooperasi dengan pihak lain. Kooperasi dalam bisnis 

mengkolaborasikan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan 

demikian, kooperasi memberi manfaat lebih besar bagi perusahaan dan 

meningkatkan keunggulan perusahaan melalui kolaborasi sumber daya. Berbeda 

dengan kompetisi yang cenderung memisahkan business pie, kooperasi dalam 

sebuah bisnis cenderung memperluas business pie (Lendel, 2007). 

Kerjasama atau kooperasi dapat dilakukan bersama pemasok, distributor, 

dan pihak lain di sekitar perusahaan. Namun Brandenburger dan Nalebuff (1996) 

mengemukakan konsep baru kerjasama yaitu kooperasi dengan kompetitor atau 

disebut koopetisi. Dalam teori dinamik kompetitif, perusahaan dapat berkinerja 
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lebih baik apabila menggunakan strategi kompetisi agresif. Sedangkan pada teori 

jaringan, perusahaan dapat menikmati manfaat dari relasi. Namun teori koopetisi 

menyatakan bahwa perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang menerapkan 

manfaat kompetisi agresif dan kooperasi (Roy dan Sanou, 2014). Kerjasama 

dengan kompetitor menggabungkan manfaat kompetisi dan kooperasi sekaligus 

dengan adanya relevansi kebutuhan antar kompetitor. Hal ini dikarenakan 

kompetitor memiliki sumber daya yang relevan dengan kebutuhan suatu 

perusahaan, menghadapi tantangan yang sejenis, memiliki informasi dan 

pengetahuan yang relevan dan berguna bagi perusahaan mengembangkan 

keunggulannya, dan memiliki peran dalam industri yang sama. Oleh karenanya, 

koopetisi dapat meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik dan memudahkan 

perusahaan daripada melakukan kompetisi yang ketat atau kooperasi secara murni 

terpisah. Di tengah era kompetisi global dengan saling ketergantungan dan tingkat 

perubahan yang tinggi, strategi koopetisi dapat digunakan untuk berbagi biaya dan 

resiko, memimpin inovasi, dan secara kolektif mengembangkan sumber daya dan 

kapabilitas bersama kompetitor (Aladag, 2013). Contoh keberhasilan perusahaan 

yang menerapkan koopetisi adalah ATM bersama (Siregar, 2006), MedUnite 

(IBM Global Services), Amazon Marketplace, Amazon Services dan Amazon 

web Services, Amazon Kindle (Ritala, 2014), Pic-Saint Loup wine cluster 

(Granata, 2013) dan lain-lain. 

 Eikobrokk dan Olsen (2005) menyatakan bahwa UMKM memiliki 

pengetahuan akan inovasi yang baik namun belum dapat mencapai keunggulan 

kompetitif berkelanjutan. UMKM juga memiliki sumber daya yang langka, 
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memiliki konsumen yang sedikit namun loyal. Berdasarkan keterbatasan tersebut, 

UMKM perlu menerapkan kerjasama antar UMKM untuk mencapai pertumbuhan 

jangka panjang. Sebagian besar UMKM di Indonesia merupakan industri 

perdagangan ritel. Industri perdagangan ritel merupakan sub-sektor penyumbang 

PDB terbesar kedua di Indonesia yaitu sebesar 11,58% dari total PDB Indonesia 

tahun 2013 (BPS, 2014). Industri perdagangan ritel memiliki ragam produk yang 

luas dan beragam, sehingga industri ini menyumbang sebagian besar pendapatan 

negara dan mempekerjakan jumlah tenaga kerja yang besar pula. Pertumbuhan 

pendapatan ritel tahun 2012 sebesar 13%-15% dari tahun sebelumnya. 

Peningkatan pendapatan per kapita, konsumsi, kemudahan berbelanja, dan taraf 

hidup masyarakat kelas menengah turut menyumbang pertumbuhan industri 

perdagangan ritel. Peluang pada industri perdagangan cukup besar dinilai dari 

permintaan konsumen yang konstan dan besar. Namun jumlah pemain dalam 

industri juga besar. Entry barrier yang mudah, peluang dan laba yang besar sangat 

menarik pemain baru untuk memasuki industri perdagangan ritel.  

 Besarnya jumlah pemain dalam sektor perdagangan dapat meningkatkan 

intensitas kompetisi. Salah satunya adalah kompetisi harga, dimana masing-

masing kompetitor berusaha memberi harga terbaik untuk menarik konsumen 

membeli produknya. Persaingan harga antar bisnis menjadi hal yang sangat wajar 

dalam sektor perdagangan. Namun (Khasali, 2010) menyatakan bahwa sektor 

perdagangan dengan produk yang sama pun dapat menciptakan multiple-winners. 

Contohnya adalah berkumpulnya beberapa perusahaan produk sejenis dalam 1 

lokasi industri. Beberapa toko dalam 1 lokasi dapat memberikan kenyamanan, 
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efisiensi, dan peluang bagi konsumen sekaligus penjual. Beberapa bisnis dalam 

satu lokasi mengkolaborasikan sumber daya mereka untuk meningkatkan 

keuntungan mereka secara parsial maupun secara bersama-sama dengan 

berkumpul dalam satu lokasi untuk menarik lebih banyak konsumen. Namun, 

kondisi tersebut juga dapat meningkatkan kompetisi antar bisnis sehingga 

mengarahkan pasar menjadi persaingan sempurna dimana konsumen dengan 

mudah memiliki informasi pasar, sehingga pasar menjadi semakin elastis. 

Salah satu lokasi dengan beberapa penjual produk yang sama adalah 

Semarang Computer Center di Plaza Simpang Lima lantai 5 Semarang. Lokasi ini 

didirikan sejak 1 April 2004 yang terdiri dari 20 toko. Seiring dengan peningkatan 

permintaan, SCC ini berkembang hingga saat ini terdiri dari ±90 plot kios dengan 

fasilitas free hotspot, training center, cafe, dan exhibition hall. Peningkatan 

jumlah toko yang bergabung dalam SCC menandakan peningkatan kompetisi 

industri khususnya dalam area SCC. Berkumpulnya beberapa toko sejenis dalam 

satu area menjadikan SCC sebagai pusat komputer, sehingga lebih memudahkan 

konsumen memenuhi segala kebutuhan komputer. Menurut hasil pra-survey, toko 

komputer pada lokasi ini melakukan kompetisi sekaligus kooperasi dengan 

pesaing di lokasi setempat. Sebagian besar kompetisi terjadi dalam harga dan 

fasilitas. Kerjasama yang terjalin dalam bentuk kerjasama non-formal seperti 

hubungan komplementor, dukungan konsinyasi, kesepakatan harga, akumulasi 

pembelian produk dari beberapa toko sehingga meningkatkan daya tawar pada 

pemasok, dan kerjasama formal seperti bergabungnya toko-toko tersebut dalam 
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asosiasi (APKOMINDO). Beberapa responden pra-survei menyatakan manfaat 

yang signifikan melalui adanya kooperasi dan kompetisi. 

Roy dan Sanou (2014) dalam penelitiannya membagi 190 perusahaan 

telekomunikasi dalam 3 kategori perusahaan dengan strategi kooperasi, kompetisi, 

dan koopetisi kemudian membandingkan pengaruh masing-masing strategi 

terhadap kinerja. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan yang menerapkan 

strategi koopetisi memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan perusahaan 

yang menerapkan strategi kooperasi murni dan kompetisi murni. Penelitian Roy 

dan Sanou (2014) juga mengungkapkan setelah strategi koopetisi, strategi 

kompetisi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dibandingkan dengan strategi 

kooperasi. Penelitian Garcia dan Velasco (2002) pada industri bioteknologi di 

Eropa, mengemukakan bahwa kooperasi dengan kompetitor berpengaruh 

signifikan terhadap kompetensi inovasi produk dan teknologi. Morris, Kocak, dan 

Ozer (2007) mengemukakan pengaruh positif dari tiga dimensi koopetisi 

(mutualisme, kepercayaan, dan komitmen) terhadap kinerja perusahaan. 

Eikobrokk dan Olsen (2005) mengemukakan adanya pengaruh koopetisi terhadap 

kesuksesan UMKM e-business. Terdapat korelasi positif antara koopetisi dan 

kinerja e-business dalam hal efisiensi, komplementor, lock-in, dan novelty.  

Beberapa penelitian yang berkembang menguji pengaruh antara strategi 

kompetisi, kooperasi dan koopetisi terhadap kinerja perusahaan secara terpisah. 

Sedangkan pada teori koopetisi, strategi kooperasi dan kompetisi merupakan 

kombinasi yang membentuk koopetisi. Dengan demikian, koopetisi merupakan 

suatu variabel yang berperan dalam pengaruh kooperasi dan kompetisi terhadap 
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kinerja. Belum terdapat pembahasan mengenai peran mediasi dari koopetisi dalam 

mempengaruhi kompetisi dan kooperasi terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan 

hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kompetisi dan Kooperasi melalui Koopetisi terhadap Kinerja Perusahaan (Studi 

kasus pada UMKM ritel komputer di Semarang Computer Center Plaza Simpang 

Lima Semarang)” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berkumpulnya toko dalam satu area diharapkan dapat menarik dan 

mempermudah konsumen melakukan keputusan pembelian karena adanya 

beragam pilihan dan kemudahan informasi. Berkumpulnya banyak toko di SCC 

berarti semakin banyak pemain dalam industri, semakin mudah akses informasi, 

dan pasar mengarah pada persaingan sempurna sehingga meningkatkan intensitas 

kompetisi. Berkumpulnya banyak toko sejenis di SCC juga dapat meningkatkan 

kerjasama antar toko karena menghadapi tantangan pasar yang sama dan memiliki 

sumber daya yang relevan. Dengan demikian, toko-toko di SCC melakukan 

kompetisi sekaligus kooperasi, yang merupakan unsur pembentuk koopetisi. 

Menurut teori ekonomi, baik kompetisi, kooperasi, dan koopetisi, ketiganya dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan. Namun peneliti ingin mengetahui strategi mana 

yang lebih berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di SCC dan peneliti ingin 

mengetahui bagaimana peran mediasi dari koopetisi yaitu SCC dalam 

mempengaruhi strategi kompetisi dan kooperasi yang dilakukan toko-toko 

terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan 

masalah: 
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a. Bagaimana pengaruh kompetisi terhadap kinerja perusahaan? 

b. Bagaimana pengaruh kooperasi terhadap kinerja perusahaan? 

c. Bagaimana pengaruh kompetisi terhadap koopetisi? 

d. Bagaimana pengaruh kooperasi terhadap koopetisi? 

e. Bagaimana pengaruh koopetisi terhadap kinerja? 

f. Bagaimana pengaruh kompetisi dan kooperasi melalui Koopetisi 

terhadap kinerja perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kooperasi dan 

kompetisi secara parsial terhadap kinerja perusahaan, pengaruh kompetisi dan 

kooperasi terhadap koopetisi, pengaruh koopetisi terhadap kinerja perusahaan, dan 

pengaruh kompetisi dan kooperasi melalui koopetisi terhadap kinerja perusahaan 

pada UMKM ritel komputer yang tergabung dalam SCC Plaza Simpang Lima 

Semarang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Bagi akademis: 

1. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dari segi empiris dari 

penerapan strategi koopetisi dalam sektor perdagangan khususnya 

ritel komputer 

2. Sebagai salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya di bidang 

strategi koopetisi 

 Bagi perusahaan: 
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Penelitian ini memberikan informasi mengenai kompetisi, kooperasi, 

dan koopetisi pada kinerja perusahaan. Dengan demikian perusahaan dapat 

mengambil keputusan terhadap strategi koopetisi yang menguntungkan 

bagi perusahaan.  




