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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 Penelitian ini mengambil populasi UMKM toko retail yang berjualan 

dalam Semarang Computer Center (SCC) Plaza Simpang Lima lantai 5 Semarang. 

SCC adalah suatu area pasar komputer dan gadget yang terdiri dari beberapa plot 

kios toko. Sebelumnya, toko komputer yang berjualan di Plasa Simpang Lima 

terpencar di berbagai lokasi, kemudian baru pada 1 April 2004 toko-toko tersebut 

digabungkan menjadi satu lokasi di Lantai 5 Plasa Simpang Lima Semarang 

sebagai Semarang Computer Center. Awalnya SCC hanya terdiri dari 20 toko 

namun saat ini SCC berkembang hingga terdiri dari ±90 plot kios dengan fasilitas 

free hotspot, training center, cafe, dan exhibition hall. Saat ini di SCC terdapat 

total kurang lebih 40 toko dengan 60 plot kios yang digunakan di lantai 4 dan 5 

Plasa Simpang Lima Semarang.  

Saat ini di SCC terdapat kurang lebih 40 toko dan terus meningkat seiring 

perkembangan pasar di SCC. Toko-toko baru berminat untuk membuka toko di 

SCC karena pangsa pasar yang besar dan kemudahan berjualan di SCC. Bahkan 

toko yang telah dahulu ada juga banyak yang membuka cabang dalam satu area 

SCC untuk  memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. SCC juga merupakan 

salah satu pusat jual-beli komputer terbesar di Semarang, sehingga memiliki daya 

tarik pasar yang tinggi dan informasi yang luas di bidangnya. Oleh karena itu, 

banyak toko yang berusaha mendapatkan bagian dari pangsa pasar komputer SCC 

yang dianggap cukup besar. 
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Banyaknya toko yang berjualan di SCC dan lokasi antar toko yang 

berdekatan, meningkatkan kompetisi antar toko untuk memenangkan konsumen. 

Lokasi yang berdekatan antar toko dan banyaknya toko yang menjual produk 

sejenis, memudahkan konsumen membandingkan harga dan fasilitas antar toko 

seperti garansi, bonus, pelayanan, dan lain-lain. Hal ini ditanggapi toko dengan 

memberikan harga jual terbaik, pelayanan yang maksimal, layanan pasca 

penjualan dan bonus fasilitas yang diusahakan melebihi penawaran dari toko 

lainnya.  

Berkumpulnya toko retail komputer dan sejenisnya ini selain 

menimbulkan kompetisi namun juga kerjasama. Kerjasama terjalin atas dasar 

kesadaran toko bahwa kompetisi yang terus menerus terjadi dapat sangat 

melelahkan dan merugikan masing-masing toko apabila intensitasnya terlalu 

tinggi. Untuk itu, toko-toko di SCC ingin mengurangi intensitas persaingan 

dengan melakukan beberapa kerjasama formal maupun informal. Sebagian besar 

kerjasama formal yang terjadi adalah dengan bergabung dalam asosiasi pedagang 

komputer indonesia (APKOMINDO). Kerjasama informal antar toko sebagian 

besar terjadi dalam hal membantu toko lain menyediakan produk yang ia 

butuhkan. Dengan saling menyediakan produk yang toko lain butuhkan, dapat 

memudahkan dan meningkatkan penjualan toko. Contohnya saat konsumen 

mencari produk yang tidak ia miliki, kemudian toko tersebut mencarikan produk 

yang dimaksud di toko-toko lain di SCC, sehingga toko tersebut tidak kehilangan 

konsumen dan tetap mendapat keuntungan. Kerjasama informal antar toko juga 

terjadi dalam hal berbagi informasi mengenai produk, konsumen, maupun 
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pemasok. Beberapa responden juga menyatakan mengadakan kesepakatan harga 

jual antar toko untuk meminimalisir kompetisi. Responden lain juga menyatakan 

kerjasama dalam mengumpulkan pesanan dari beberapa toko untuk mendapatkan 

harga yang lebih murah dari supplier atas kuantitas pesanan yang lebih besar. 

 Berdasarkan hasil penelitian lapangan, responden penelitian ini adalah 

karyawan bagian penjualan atau kepala toko yang sedang bertugas jaga di toko. 

Responden dipilih karena kepala toko maupun karyawan bagian penjualan dinilai 

terlibat secara langsung dan memiliki pemahaman yang baik akan kondisi pasar 

yang sedang terjadi. Penelitian ini membutuhkan 1 responden setiap toko untuk 

menggambarkan kondisi pasar dan kondisi internal perusahaan. 

Tabel 4.1. Jabatan Responden 

Jabatan Jumlah Persentase 

Sales / Promotor 22 71 

Kepala toko 5 16,1 

Admin 4 12,9 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden sebagian besar atau 71% 

merupakan karyawan bidang penjualan, sebanyak 16,1% merupakan kepala toko, 

dan sebanyak 12,9% memiliki jabatan lainnya seperti teknisi dan admin. 
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Sumber: Data primer yang di olah, 2016 

Berdasarkan data responden, sebagian besar atau 54,8% dari keseluruhan sampel 

menjual produk utama laptop. Sebanyak 16% toko menjual produk utama 

komputer, 16% toko menjual produk utama sparepart dan 13% toko menjual 

produk utama aksesoris komputer. 

Tabel 4.2 Tahun berdiri toko responden 

Tahun Jumlah Persentase 

1990 – 1998 3 9,7 

1999 – 2007 7 22,6 

2008 – 2016 18 58 

Tidak ingat 3 9,7 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan data responden, sebagian besar atau 58% toko berdiri pada tahun 

2008-2016 yang berarti toko-toko ini merupakan golongan toko baru. Sebagian 

lainnya yaitu 22,6% toko berdiri pada tahun 1999 – 2007, yang berarti 7 toko 

termasuk toko yang sudah cukup lama berjualan. Sebagian lain yaitu 9,7% toko 

berdiri pada tahun 1990 – 1998, yang berarti 3 toko ini termasuk telah sangat lama 

mencapai 26 tahun berjualan di SCC atau Plasa Simpang Lima Semarang. 

laptop 
55% 

computer 
16% 

aksesoris 
13% 

sparepart 
16% 

Bagan 4.1 Produk utama toko responden 
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Tabel 4.3 Kelompok usaha toko responden 

Jabatan Jumlah Persentase 

Mikro 8 25,8 

Kecil 13 41,9 

Menengah 7 22,6 

Abstain 3 9,7 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan data kelompok usaha responden, sebagian besar atau 41,9% 

toko termasuk kelompok usaha kecil dengan omset 300 juta hingga 2,5 miliar 

rupiah per tahun. Sementara sebanyak 25,8% toko termasuk kelompok usaha 

mikro dengan omset kurang dari 300 juta per tahun. Sebanyak 22,6% toko 

termasuk dalam kelompok usaha menengah dengan omset 2,5 miliar hingga 50 

miliar per tahun. 

4.2. Tanggapan Responden 

Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert 5 

jawaban yaitu: 

 STS = Sangat Tidak setuju (Skor 1) 

 TS = Tidak Setuju (Skor 2) 

 N = Netral (Skor 3) 

 S = Setuju (Skor 4) 

 SS = Sangat setuju (Skor 5) 

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan rentang 

skala sebagai berikut: 

 Skor rata-rata 1 - 1,8 = sangat tidak stuju. 
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 Skor rata-rata 1,8 - 2,6 = tidak setuju 

 Skor rata-rata 2,6 – 3,4 = netral 

 Skor rata-rata 3,4 – 4,2 = setuju 

 Skor rata-rata 4,2 – 5 = sangat setuju. 

Berikut adalah pembahasan statistik deskriptif berisi total skor, rata-rata skor, 

dan golongan jawaban dari 31 responden terhadap 4 variabel yang ada dalam 

penelitian ini yaitu: Variabel kompetisi, variabel kooperasi, variabel koopetisi, 

dan variabel kinerja. 

 4.2.1. Penilaian Responden terhadap Kompetisi 

Pada penelitian ini, variabel kompetisi memiliki 3 indikator yaitu: 

hambatan masuk pasar, kekuatan tawar pelanggan, dan ancaman pesaing 

sejenis. Indikator hambatan masuk pasar digambarkan melalui 2 item 

kuesioner nomor urut 1 dan 2, indikator kekuatan tawar pelanggan 

digambarkan melalui 2 item kuesioner nomor urut 3 dan 4, indikator 

ancaman pesaing sejenis digambarkan melalui 3 item kuesioner nomor 

urut 5, 6, dan 7. 

Tabel 4.4 Distribusi frekuensi tanggapan responden item kompetisi 

Item 1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

total Rata-

rata 

skor 

Ket 

Persyaratan mudah bagi toko 

komputer baru untuk berjualan 

di SCC 

0 

(0) 

5 

(10) 

10 

(30) 

13 

(52) 

3 

(15) 

107 3,45 S 

Toko yang telah dahulu ada di 

SCC tidak mempersulit atau 

menjatuhkan toko baru yang 

berjualan di SCC. 

 

1 

(1) 

3 

(6) 

8 

(24) 

15 

(60) 

4 

(20) 

111 3,58 S 



70 
 

Item 1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

total Rata-

rata 

skor 

Ket 

Konsumen sering 

membandingkan harga antar 

toko 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(9) 

14 

(56) 

14 

(70) 

135 4,35 SS 

Konsumen mudah berpindah ke 

toko lain apabila tidak terjadi 

kesepakatan harga di toko saya. 

0 

(0) 

1 

(2) 

6 

(18) 

13 

(52) 

11 

(55) 

127 4,09 S 

Banyak toko menjual produk 

sejenis 

0 

(0) 

3 

(6) 

1 

(3) 

20 

(80) 

7 

(35) 

124 4 S 

Toko lain yang sejenis sering 

memberi promosi yang menarik 

konsumen saya 

0 

(0) 

4 

(8) 

14 

(42) 

11 

(44) 

2 

(10) 

104 3,35 N 

Toko lain yang sejenis 

menawarkan harga yang lebih 

murah daripada toko saya 

1 

(1) 

5 

(10) 

15 

(45) 

6 

(24) 

4 

(20) 

100 3,23 N 

Sumber: Data primer yang di olah, 2016 

Item kuesioner yang pertama memiliki nilai rata-rata sebesar 3,45 yang 

berarti rata-rata responden menyatakan setuju bila persyaratan membuka 

toko baru di SCC mudah. Item kuesioner yang kedua memiliki nilai rata-

rata sebesar 3,58 yang berarti rata-rata responden menyatakan setuju bila 

toko yang telah dahulu ada di SCC tidak mempersulit atau menjatuhkan 

toko baru untuk berjualan di SCC. Melalui 2 item kuesioner ini, 

menandakan kemudahan untuk memasuki pasar komputer di SCC. 

 Item kuesioner yang ketiga memiliki nilai rata-rata 4,35 yang 

berarti rata-rata responden menyatakan sangat setuju apabila konsumen 

sering membandingkan harga antar toko. Item kuesioner keempat 

memiliki nilai rata-rata 4,09 yang berarti rata-rata responden menyatakan 

setuju apabila konsumen mudah berpindah ke toko lain apabila tidak 

terjadi kesepakatan harga. Hal ini menandakan adanya kekuatan tawar 

pelanggan yang menekan toko dan mendorong kompetisi. 



71 
 

 Item kuesioner yang kelima memiliki skor rata-rata 4 yang berarti 

rata-rata konsumen setuju bahwa banyak toko yang menjual produk 

sejenis. Item kuesioner keenam memiliki skor rata-rata 3,35 yang berarti 

rata-rata konsumen menyatakan netral mengenai toko lain yang sejenis 

sering memberi promosi yang menarik konsumennya. Item kuesioner 

ketujuh memiliki skor rata-rata 3,23 yang berarti rata-rata konsumen 

menyatakan netral mengenai toko lain yang sejenis telah menawarkan 

harga yang lebih murah daripada harga yang saya tawarkan. Dengan 

demikian, responden menyatakan memang terdapat banyak toko yang 

memiliki produk sejenis namun toko lain tersebut tidak begitu mengancam 

sebagai pesaing sejenis. 

Selain pertanyaan tertutup, responden juga diminta jawabannya 

dalam pertanyaan terbuka pada nomor 2 mengenai alasan suatu toko baru 

ingin berjualan di SCC. Jawaban responden diklasifikasikan dalam 4 

golongan jawaban: 

 

Bagan 4.2 Alasan Berjualan di SCC 

Sumber: Data primer yang di olah, 2016 

6% 
23% 

39% 3% 

29% perputaran modal cepat 

Ramai dan strategis 

pusat jual beli komputer 

sewa kios murah 

abstain 
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 Berdasarkan jawaban responden, sebagian besar atau 39% toko 

menjawab alasan toko baru ingin berjualan di SCC adalah karena SCC 

merupakan pusat jual beli komputer. Responden kemudian diberikan 

pertanyaan terbuka mengenai seberapa sering konsumen berpindah ke toko 

lain. Jawaban responden diklasifikasikan dalam 4 golongan jawaban 

sebagai berikut: 

 

Bagan 4.3 Frekuensi konsumen berpindah ke toko lain 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan grafik tersebut, sebagian besar atau 42% responden 

menyatakan konsumen jarang atau kurang dari 25% total konsumen per 

hari yang berpindah ke toko lain. Beberapa responden menyatakan hal ini 

karena konsumen mulai malas untuk mencari-cari harga termurah dan 

mudah menyetujui harga yang ditetapkan suatu toko. Responden juga 

diberi pertanyaan terbuka mengenai bagaimana strategi toko agar 

konsumen tetap memilih toko responden. Jawaban responden 

diklasifikasikan menjadi 3 golongan jawaban sebagai berikut: 

42% 

19% 

16% 

13% 
10% 

jarang (<25%) 

kadang (26% - 50%) 

sering (51%-75%) 

sangat sering (76%-100%) 

abstain 
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Bagan 4.4 Strategi toko memenangkan konsumen 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan grafik tersebut, sebagian besar atau 48% toko 

menyiasati agar konsumen tidak berpindah ke toko lain dengan 

memberikan harga terbaik dan bonus atas pembelian produk. Sebagian lain 

atau 36% toko menyiasati agar konsumen tidak berpindah ke toko lain 

dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik. Responden juga diberi 

pertanyaan terbuka mengenai strategi yang digunakan pesaing untuk 

menarik konsumen. Jawaban responden diklasifikasikan menjadi 4 

golongan jawaban yaitu: 

48% 

36% 

6% 
10% 

harga dan bonus 

pelayanan maksimal 

lain-lain 

abstain 
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Bagan 4.5 Strategi pesaing menarik konsumen 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan data jawaban responden, sebagian besar atau 32% 

toko menjawab bahwa pesaing biasanya memberikan bonus yang lebih 

menarik konsumen untuk berpindah ke toko pesaing. Sebagian toko lain 

atau 29% toko menjawab bahwa pesaing biasanya memberi diskon harga, 

sementara 7% toko menjawab bahwa pesaing biasanya memberi garansi 

toko, dan 6% toko menjawab bahwa pesaing biasanya memberi pelayanan 

pasca penjualan yang menarik konsumennya berpindah ke toko lain.  

4.2.2. Penilaian Responden terhadap Kooperasi 

Pada penelitian ini, variabel kooperasi merupakan variabel 

independen dengan 3 indikator yaitu: usaha mencapai tujuan bersama, 

kolaborasi sumber daya dan kapabilitas, dan manfaat mutualisme. 

Indikator usaha mencapai tujuan bersama digambarkan melalui 3 item 

kuesioner dengan nomor urut 1, 2, dan 3. Indikator kolaborasi sumber 

daya dan kapabilitas digambarkan melalui 4 item kuesioner dengan nomor 

7% 

29% 

32% 

6% 

26% 

garansi 

diskon 

bonus 

pelayanan pasca 
penjualan 

abstain 
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urut 4, 5, 6, dan 7. Indikator manfaat mutualisme digambarkan melalui 3 

item kuesioner dengan nomor urut 8, 9, dan 10. 

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi tanggapan responden item kooperasi 

Item 1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

total Rata-

rata 

skor 

Ket 

Saya ingin mengurangi 

intensitas persaingan dengan 

bekerjasama dengan toko lain 

untuk mencapai kesejahteraan 

bersama 

2 

(2) 

2 

(4) 

10 

(30) 

15 

(60) 

2 

(10) 

106 3,42 S 

Saya melakukan kerjasama 

informal (tidak terorganisasi) 

0 

(0) 

7 

(14) 

12 

(36) 

12 

(48) 

0 

(0) 

98 3,16 N 

Saya melakukan kerjasama 

formal (kerjasama 

terorganisasi) 

0 

(0) 

2 

(4) 

13 

(39) 

15 

(60) 

1 

(5) 

108 3,48 S 

Saya berbagi sumber daya dan 

informasi dengan sesama toko 

0 

(0) 

6 

(12) 

9 

(27) 

14 

(56) 

2 

(10) 

105 3,39 N 

Saya membantu kesuksesan 

toko lain melalui sumber daya 

yang saya miliki 

0 

(0) 

9 

(18) 

7 

(21) 

14 

(56) 

1 

(5) 

100 3,23 N 

Saya banyak mendapat bantuan 

dari toko lain yang bekerjasama 

dengan saya 

0 

(0) 

6 

(12) 

10 

(30) 

11 

(44) 

4 

(20) 

106 3,42 S 

Melalui kerjasama antar toko, 

saya dapat meningkatkan 

efisiensi dan keuntungan 

daripada mengandalkan sumber 

daya saya sendiri 

0 

(0) 

8 

(16) 

6 

(18) 

14 

(56) 

3 

(15) 

105 3,39 N 

Saya dan toko lain yang 

bekerjasama sama-sama 

mendapat keuntungan. 

1 

(1) 

1 

(2) 

6 

(18) 

22 

(88) 

1 

(5) 

114 3,68 S 

Penting bagi saya untuk 

mencapai tujuan bersama 

daripada meraih keuntungan 

sepihak saja. 

1 

(1) 

2 

(4) 

13 

(39) 

13 

(52) 

2 

(10) 

106 3,42 S 

Sumber daya dan informasi 

yang kami dapat dari lain pihak 

bermanfaat bagi kesuksesan 

usaha kami bersama. 

0 

(0) 

2 

(4) 

9 

(27) 

17 

(68) 

3 

(15) 

114 3,68 S 

Sumber: Data primer yang di olah, 2016 

 Item kuesioner nomor 1  memiliki skor rata-rata 3,42 yang berarti 

rata-rata responden menyatakan setuju bahwa mereka ingin mengurangi 
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intensitas persaingan dengan bekerjasama dengan toko lain untuk 

mencapai kesejahteraan bersama. Item kuesioner nomor 2 memiliki skor 

rata-rata 3,16 yang berarti rata-rata responden menyatakan netral bahwa 

mereka melakukan kerjasama informal. Item kuesioner nomor 3 memiliki 

skor rata-rata 3,48 yang berarti rata-rata responden menyatakan setuju 

bahwa mereka melakukan kerjasama formal. 

Berbagai bentuk kerjasama yang terjalin dalam SCC 

diklasifikasikan dalam beberapa contoh yang peneliti berikan. Jawaban 

responden diklasifikasikan dalam 5 golongan jawaban sebagai berikut: 

 

Bagan 4.6 Contoh kerjasama antar toko 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Berdasarkan data tersebut, sebagian besar atau 30% dari jawaban 

responden melakukan kerjasama formal dengan bergabung dalam asosiasi 

pedagang dan 30% lainnya bekerjasama dengan membantu toko lain 

25% 

30% 

30% 

5% 
10% 

contoh kerjasama 

kerjasama leasing 

asosiasi pedagang 

komplementor 

mengumpulkan pesanan 

sepakat harga 
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menyediakan produk yang ia butuhkan. Sebanyak 25% dari keseluruhan 

jawaban responden melakukan kerjasama dengan pihak leasing dan 

sebanyak 10% dari keseluruhan jawaban responden menyatakan kerjasama 

dengan melakukan kesepakatan harga antar penjual dan 5% lainnya 

menyatakan kerjasama dengan mengumpulkan pesanan untuk 

mendapatkan harga dari supplier yang lebih murah. 

Item kuesioner nomor 4 memiliki skor rata-rata sebesar 3,39 yang 

berarti rata-rata responden menyatakan netral bahwa mereka berbagi 

sumber daya dan informasi dengan sesama toko. Item kuesioner nomor 5 

memiliki skor rata-rata 3,23 yang berarti rata-rata responden menyatakan 

netral bahwa mereka membantu kesuksesan toko lain melalui sumber daya 

yang mereka miliki. Item kuesioner nomor 6 memiliki skor rata-rata 3,42 

yang berarti rata-rata responden menyatakan setuju bahwa merke banyak 

mendapat bantuan dari toko lain yang bekerjasama. Item kuesioner nomor 

7 memiliki skor rata-rata 3,39 yang berarti rata-rata responden menyatakan 

netral bahwa melalui kerjasama antar toko mereka dapat meningkatkan 

efisiensi dan keuntungan daripada mengandalkan sumber daya mereka 

sendiri. 

Pada variabel kooperasi, responden juga diminta menjawab 

pertanyaan terbuka mengenai contoh kerjasama yang terjalin dalam hal 

berbagi sumber daya dan informasi yang terjadi. Sebanyak 4 responden 

berbagi sumber daya dan informasi mengenai produk, sementara 3 

responden yang lain saling berbagi pengetahuan produk, manajemen toko, 
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dan sebagainya. Sebanyak 4 responden menyatakan berbagi sumber daya 

dan informasi mengenai update harga produk. Responden yang lain 

menyatakan berbagi dengan memberikan konsinyasi barang, berbagi 

informasi penjualan, dan berbagi informasi supplier produk. 

Item kuesioner nomor 8 memiliki skor rata-rata 3,68 yang berarti 

rata-rata responden menyatakan setuju bahwa antar toko yang bekerjasama 

sama-sama mendapatkan keuntungan. Item kuesioner nomor 9 memiliki 

skor rata-rata  3,42 yang berarti rata-rata responden menyatakan setuju 

bahwa penting bagi mereka untuk mencapai tujuan bersama daripada 

keuntungan sepihak saja. Item kuesioner nomor 10 memiliki skor rata-rata 

3,68 yang berarti rata-rata responden menyatakan setuju bahwa sumber 

daya dan informasi yang didapat dari pihak lain bermanfaat bagi 

kesuksesan usaha bersama. 

 4.2.3. Penilaian Responden terhadap Koopetisi 

Pada penelitian ini, koopetisi merupakan variabel mediator dengan 

3 indikator yaitu: mutualisme, kepercayaan, dan komitmen. Indikator 

mutualisme digambarkan melalui 3 item kuesioner dengan nomor urut 1, 

2, dan 3. Indikator kepercayaan digambarkan melalui 3 item kuesioner 

dengan nomor urut 4, 5, dan 6. Indikator komitmen digambarkan melalui 3 

item kuesioner dengan nomor urut 7, 8, dan 9. 
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Tabel 4.6 Distribusi frekuensi tanggapan responden item koopetisi 

Item 1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

total Rata-

rata 

skor 

Ket 

Walaupun toko lain juga 

adalah pesaing, saya tidak ragu 

untuk membangun hubungan 

kerjasama apabila hal tersebut 

dapat memajukan bisnis saya. 

0 

(0) 

1 

(2) 

6 

(18) 

24 

(96) 

0 

(0) 

116 3,74 S 

Walaupun partner saya adalah 

pesaing saya, kami terbuka 

untuk berbagi sumber daya dan 

informasi. 

0 

(0) 

4 

(8) 

7 

(21) 

20 

(80) 

0 

(0) 

109 3,51 S 

Untuk membangun hubungan 

kerjasama, kedua perusahaaan 

harus memiliki tujuan yang 

sama-sama menguntungkan. 

0 

(0) 

2 

(4) 

6 

(18) 

22 

(88) 

1 

(5) 

115 3,71 S 

Saya percaya toko yang 

bekerjasama dengan saya jujur 

pada saya dan dapat dipercaya 

atau diandalkan 

0 

(0) 

2 

(4) 

10 

(30) 

19 

(76) 

0 

(0) 

110 3,55 S 

Hubungan akan terganggu 

apabila partner saya mencoba 

mengambil keuntungan dari 

perusahaan saya secara 

sepihak. 

0 

(0) 

1 

(2) 

10 

(30) 

18 

(72) 

2 

(10) 

114 3,67 S 

Sesama toko harus selalu jujur 

dalam suatu hubungan 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(6) 

26 

(104) 

3 

(15) 

125 4,03 S 

Saya berkomitmen untuk 

menjaga hubungan baik dengan 

toko lain yang bekerjasama 

dengan saya. 

0 

(0) 

1 

(2) 

5 

(15) 

19 

(76) 

6 

(30) 

123 3,97 S 

kedua pihak toko harus 

memiliki niat untuk membantu 

memajukan usaha pihak 

lainnya. 

0 

(0) 

3 

(6) 

7 

(21) 

20 

(80) 

1 

(5) 

112 3,61 S 

saya bersedia bertanggung 

jawab dan berkomitmen untuk 

tujuan bersama dari hubungan 

kerjasama ini. 

0 

(0) 

2 

(4) 

8 

(24) 

18 

(72) 

3 

(15) 

115 3,71 S 

Sumber: Data primer yang di olah, 2016 

 Berdasarkan data primer yang diolah mengenai tanggapan 

responden tentang variabel koopetisi, didapati skor rata-rata untuk item 

kuesioner nomor 1 sebesar 3,74 yang berarti rata-rata responden 
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menyatakan setuju bahwa walaupun toko lain juga adalah pesaing, mereka 

tidak ragu membangun hubungan kerjasama bila hal tersebut memajukan 

bisnis mereka. Pada item kuesioner nomor 2, memiliki skor rata-rata 3,51 

yang berarti rata-rata responden menyatakan setuju bahwa walaupun 

partner adalah pesaing, mereka terbuka untuk berbagi sumber daya dan 

informasi. Pada item kuesioner nomor 3, memiliki skor rata-rata 3,71 yang 

berarti rata-rata responden menyatakan setuju bila untuk membangun 

hubungan kerjasama, kedua perusahaan harus memiliki tujuan yang sama-

sama menguntungkan. Dapat disimpulkan, rata-rata responden setuju bila 

dalam koopetisi harus mengandung manfaat mutualisme bagi kedua belah 

pihak. 

 Pada item kuesioner nomor 4, memiliki skor rata-rata 3,55 yang 

berarti rata-rata responden menyatakan setuju bahwa mereka percaya toko 

yang bekerjasama dengan mereka adalah jujur dan dapat diandalkan. Pada 

item kuesioner nomor 5, memiliki skor rata-rata 3,67 yang berarti rata-rata 

responden menyatakan setuju bahwa dalam suatu hubungan bila partner 

mencoba mengambil keuntungan dari pihak lainnya secara sepihak dapat 

mengganggu hubungan kerjasama tersebut. Pada item kuesioner nomor 6, 

memiliki skor rata-rata 4,03 yang berarti rata-rata responden menyatakan 

setuju bahwa sesama toko harus selalu jujur dalam suatu hubungan. Dapat 

disimpulkan, rata-rata responden percaya pada rekan koopetisi mereka 

tidak mengambil keuntungan secara sepihak, jujur, dan dapat dipercaya. 
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Pada item kuesioner nomor 7, memiliki skor rata-rata 3,97 yang 

berarti rata-rata responden menyatakan setuju untuk berkomitmen demi 

menjaga hubungan baik dengan partner. Pada item kuesioner nomor 8, 

memiliki skor rata-rata 3,61 yang berarti rata-rata responden menyatakan 

setuju bila kedua pihak toko harus memiliki niat untuk membantu 

memajukan usaha pihak lainnya. Pada item kuesioner nomor 9, memiliki 

skor rata-rata 3,71 yang berarti rata-rata responden menyatakan setuju 

untuk bersedia bertanggung jawab dan berkomitmen untuk tujuan bersama 

dari hubungan kerjasama. Dapat disimpulkan, rata-rata responden setuju 

untuk berkomitmen untuk menjaga hubungan koopetisi berlangsung baik 

demi tercapainya tujuan. 

4.2.4. Penilaian Responden terhadap Kinerja 

Pada penelitian ini, variabel kinerja merupakan variabel dependen 

yang akan menjadi tolok ukur pengaruh dari kompetisi; kooperasi; dan 

kompetisi dan kooperasi melalui koopetisi. Variabel kinerja memiliki 3 

indikator yaitu: penambahan omset penjualan, penambahan laba bersih, 

dan pertambahan aset. Indikator penambahan omset penjualan 

digambarkan melalui 2 item kuesioner dengan nomor urut 1 dan 2. 

Indikator penambahan laba bersih digambarkan melalui 2 item kuesioner 

dengan nomor urut 3 dan 4. Indikator penambahan aset digambarakan 

melalui 2 item kuesioner dengan nomor urut 5 dan 6. 
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Tabel 4.7 Distribusi frekuensi tanggapan responden item kinerja 

Item 1 

STS 

2 

TS 

3 

N 

4 

S 

5 

SS 

total Rata-

rata 

skor 

Ket 

Terjadi peningkatan jumlah unit 

yang terjual 

0 

(0) 

1 

(2) 

8 

(24) 

22 

(88) 

0 

(0) 

114 3,68 S 

Ada peningkatan jumlah 

pengunjung toko 

0 

(0) 

2 

(4) 

9 

(27) 

18 

(72) 

2 

(10) 

113 3,65 S 

Adanya peningkatan laba 0 

(0) 

1 

(2) 

16 

(48) 

12 

(48) 

2 

(10) 

108 3,48 S 

Saya dapat mengurangi biaya 

operasional 

0 

(0) 

5 

(10) 

12 

(36) 

13 

(52) 

1 

(5) 

103 3,32 N 

Adanya pertambahan jumlah 

karyawan 

0 

(0) 

8 

(16) 

15 

(45) 

8 

(32) 

0 

(0) 

93 3,00 N 

Kenaikan jumlah stok barang 

ready stock 

0 

(0) 

1 

(2) 

6 

(18) 

23 

(92) 

1 

(5) 

117 3,77 S 

Sumber: Data primer yang di olah, 2016 

 Pada item kuesioner nomor 1, skor rata-rata jawaban repsonden 

adalah 3,68 yang berarti rata-rata responden menyatakan setuju bahwa 

terjadi peningkatan jumlah unit yang terjual. Pada item kuesioner nomor 2, 

skor rata-rata jawaban responden adalah 3,65 yang berarti rata-rata 

responden menyatakan setuju bahwa ada peningkatan jumlah pengunjung 

toko. Pada item kuesioner nomor 3, skor rata-rata jawaban responden 

adalah 3,48 yang berarti rata-rata responden menyatakan setuju bahwa ada 

peningkatan laba. Pada item kuesioner nomor 4, skor rata-rata jawaban 

responden adalah 3,32 yang berarti rata-rata responden menyatakan netral 

jika mereka dapat mengurangi biaya operasional. Pada item kuesioner 

nomor 5, skor rata-rata jawaban responden adalah 3,00 yang berarti rata-

rata responden menyatakan netral mengenai pertambahan jumlah 

karyawan. Pada item kuesioner nomor 6, skor rata-rata jawaban responden 

adalah 3,77 yang berarti rata-rata responden menyatakan setuju bila ada 
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kenaikan jumlah stok barang yang ready stock. Berdasarkan data primer 

yang telah diolah mengenai tanggapan responden mengenai variabel 

kinerja, dapat disimpulkan rata-rata responden adanya peningkatan omset 

penjualan, peningkatan laba, dan penambahan jumlah stok barang ready 

stok. 

Pada item kuesioner yang dibagikan, responden juga diminta 

menjawab beberapa pertanyaan terbuka mengenai penyebab adanya 

peningkatan atau penurunan jumlah penambahan omset dan laba. Jawaban 

dari responden kemudian diklasifikasikan menjadi 5 golongan jawaban 

yaitu: 

 

Bagan 4.7 Penyebab perubahan jumlah omset, pengunjung, dan laba 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

 Pada item kuesioner penyebab peningkatan unit terjual, 6 

responden menyatakan hal tersebut dipengaruhi oleh harga terbaik yang 

berhasil mereka berikan dan karena adanya musim tahun ajaran baru yang 
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tahun ajaran baru minat pasar harga terbaik 

adanya kooperasi kenaikan valas lain-lain 
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meningkatkan permintaan pasar. Sementara terdapat 4 responden yang 

menyatakan peningkatan jumlah unit yang terjual disebabkan karena 

adanya kerjasama antar toko yang membantu, dan 2 responden menjawab 

karena kenaikan minat pasar akan produk komputer. Terdapat 3 responden 

yang menjawab karena lokasi toko yang strategis, banyak pelanggan baru 

dan karena adanya ready stock barang sesuai kebutuhan pasar. 

 Pada item kuesioner penyebab peningkatan jumlah pengunjung, 8 

responden menyatakan hal ini karena adanya musim tahun ajaran baru 

sehingga banyak pengunjung yang mencari produk komputer. Sementara 2 

responden menyatakan telah memberi harga terbaik sehingga mengalami 

kenaikan jumlah pengunjung, dan responden lain menyatakan karena toko 

yang bersih dan rapi, adanya kerjasama, varian produk baru, dan promosi 

yang membantu meningkatkan jumlah pengunjung. Sementara responden 

lain menyatakan penurunan jumlah pengunjung toko karena kenaikan 

harga valas dan minat pasar yang sedang menurun. 

 Pada item kuesioner mengenai penyebab kenaikan laba, sebanyak 

4 responden menyatakan karena meningkatnya minat pasar dan 

pengunjung. Sebanyak 2 responden menyatakan kenaikan laba karena 

adanya kooperasi, pemberian harga terbaik, dan musim tahun ajaran baru. 

Sementara responden lain menyatakan peningkatan laba karena pelayanan 

toko yang baik dan konsumen kini jarang atau malas berkeliling ke toko 

lain untuk membandingkan harga sehingga mudah menyetujui harga yang 
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ditetapkan suatu toko. Responden lain menyatakan penurunan laba karena 

toko menekan keuntungan menjadi lebih kecil. 

4.3. Pengujian hipotesis 

Model penelitian diuji kelayakannya dengan melihat nilai R square. Output 

yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Uji kelayakan model 

Variabel independen Nilai R-square 

Kinerja 0.427 

Koopetisi 0.268 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Hasil R square menunjukkan bahwa sebanyak 42,7% variabilitas konstruk 

kinerja dapat dijelaskan oleh konstruk kompetisi, kooperasi, dan koopetisi, 

sedangkan sebanyak 57,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti. 

Sebanyak 26,8% variabilitas konstruk koopetisi dapat dijelaskan oleh variabel 

kompetisi dan kooperasi, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar 

yang diteliti. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode 

bootstrapping pada program statistik SmartPLS. Penerimaan atau penolakan 

hipotesis melihat dari signifikansi pengaruh melalui besarnya nilai koefisien 

parameter dan nilai signifikansi t statistik.  

Tabel 4.9 Uji T statistik 

Model Original Sample T statistic 

Kompetisi  Kinerja -0,025 0.122 

Kompetisi  Koopetisi 0,251 1.384 

Kooperasi  Kinerja 0,602 5.055 

Kooperasi  Koopetisi 0,374 2.492 

Koopetisi  Kinerja 0,114 0.652 

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016 
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 4.3.1. Pengaruh kompetisi terhadap kinerja perusahaan 

Pengujian hipotesis kesatu sebagai berikut: 

Ho1: Kompetisi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Ha1: Kompetisi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

Hipotesis diuji melalui bootstrapping SmartPLS dengan kriteria Ho1 

ditolak apabila t hitung lebih besar daripada t tabel (2,042). Berdasarkan 

hasil uji tersebut didapati hasil output nilai t hitung dari kompetisi 

terhadap kinerja adalah sebesar 0.122 sedangkan nilai t tabel pada 

signifikansi 5% = 2,042. Maka dapat disimpulkan t hitung < t tabel pada 

tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis Ho1 

diterima yang berarti kompetisi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan.  

Walley (2007) dan Bengstonn (2000) menyatakan bahwa 

kompetisi membuat perusahaan berupaya untuk menarik konsumen 

dengan cara menekan harga, melakukan persaingan non-harga, 

meningkatkan efisiensi dan inovasi dengan demikian meningkatkan 

keunggulan bersaing daripada perusahaan lainnya. Persaingan ini dapat 

meningkatkan dinamika industri, memicu efisiensi pasar, meningkatkan 

inovasi dan kinerja perusahaan. Berdasarkan teori ekonomi mikro, 

persaingan dapat meningkatkan efisiensi dengan demikian meningkatkan 

kinerja perusahaan. Namun pada penelitian di SCC, kompetisi yang terjadi 

tidak mempengaruhi kinerja. Hal ini dapat disebabkan karena SCC kurang 
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melakukan upaya-upaya kompetisi yang menunjukkan keunggulannya 

dibanding toko lain untuk memenangkan konsumen. Kompetisi yang 

dilakukan toko kurang meningkatkan inovasi dan efisiensi. 

Sebagian besar kompetisi yang terjadi di SCC adalah persaingan 

harga dan bonus, sehingga ketika suatu bentuk kompetisi yang sama 

dilakukan oleh hampir seluruh toko, kompetisi tersebut bukan merupakan 

upaya inovasi, sehingga kompetisi harga yang dilakukan menjadi kurang 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Karena dilakukan oleh hampir 

seluruh toko, kompetisi harga hanya berselisih sedikit dari harga toko lain, 

sehingga konsumen menjadi kurang tertarik akan diskon dan bonus yang 

sama seperti ditawarkan oleh hampir seluruh toko lainnya. Dengan 

demikian, upaya kompetisi seperti ini menjadi tidak dapat menarik dan 

memenangkan konsumen. Kompetisi harga yang digunakan oleh hampir 

seluruh toko menjadi tidak menimbulkan inovasi baru dengan demikian 

tidak dapat meningkatkan kinerja.  

Di SCC terdapat banyak toko yang menjual produk sejenis, tidak 

ada hambatan untuk keluar atau masuk pasar, hal ini menjadikan SCC 

sebagai pasar persaingan sempurna dimana konsumen dapat dengan 

mudah mengetahui informasi, harga pasar yang berlaku dan memiliki daya 

tawar yang tinggi. Pasar persaingan sempurna menyebabkan penjual tidak 

dapat menetapkan harga pasar melainkan hanya mengikuti harga pasar 

yang berlaku (price taker). Dalam pasar persaingan sempurna, toko tidak 

dapat menaikkan harga secara individu dalam jangka pendek karena 
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konsumen akan memilih membeli di toko lain dengan harga yang lebih 

rendah atau sama dengan harga pasar yang berlaku. Oleh karena toko tidak 

dapat menaikkan harga jual produk untuk meningkatkan laba, maka toko 

berusaha meningkatkan omset penjualan untuk meningkatkan laba. 

Berdasarkan hasil wawancara informal terbuka dengan beberapa 

responden yang mengikuti pameran komputer, toko-toko menyatakan 

mendapatkan omset yang lebih besar saat mengikuti pameran komputer 

dalam beberapa hari dibandingkan omset penjualan dalam durasi yang 

sama dengan mengandalkan konsumen yang datang ke SCC. Dengan 

mengikuti pameran komputer, toko komputer dapat meningkatkan laba 

melalui penambahan omset penjualan. Dengan demikian, kompetisi di 

SCC kurang dapat meningkatkan kinerja finansial perusahaan. 

4.3.2. Pengaruh kooperasi terhadap kinerja perusahaan 

Pengujian hipotesis kedua sebagai berikut: 

Ho2: Kooperasi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Ha2: Kooperasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Hipotesis diuji melalui bootstrapping SmartPLS dengan kriteria Ho2 

ditolak apabila t hitung lebih besar daripada t tabel (2,042). Berdasarkan 

hasil uji tersebut didapati hasil output nilai t hitung dari kooperasi terhadap 

kinerja adalah sebesar 5,055 sedangkan nilai t tabel pada signifikansi 5% = 

2,042. Maka dapat disimpulkan t hitung > t tabel pada tingkat kepercayaan 
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95%. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis Ho2 ditolak yang berarti 

kooperasi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

Kompetisi antar toko di SCC dinilai tidak dapat mempengaruhi 

kinerja. Untuk itu, toko di SCC melakukan strategi lain untuk 

meningkatkan kinerja melalui kerjasama antar toko atau kooperasi untuk 

menjaga kesejahteraan bersama dan keberlangsungan hidup masing-

masing toko. Kooperasi yang terjalin di SCC adalah dengan berbagi 

sumber daya materi maupun informasi. Toko-toko di SCC selalu saling 

membantu dalam hal menyediakan produk yang dibutuhkan toko lain. Saat 

ada konsumen yang datang di suatu toko dan mencari produk yang sedang 

tidak dimiliki toko tersebut, toko tersebut tidak menolak begitu saja, 

namun akan mencarikan produk tersebut di toko-toko lain sesama toko 

SCC. Dengan demikian toko tersebut tidak kehilangan keuntungan 

penjualan, konsumen juga mendapatkan produk yang ia butuhkan, dan 

toko lain juga mendapat keuntungan laba sekaligus efisiensi dalam 

menjual produk. Bentuk lain kooperasi yang terjalin di SCC adalah dengan 

memberikan pinjaman produk konsinyasi sebagai display toko lain yang 

membutuhkan. Dengan demikian menguntungkan dua belah pihak, yaitu 

efisiensi bagi pemberi konsinyasi maupun penerima konsinyasi dalam hal 

penjualan produk dan perputaran persediaan barang. Bentuk kooperasi 

yang terjalin di SCC adalah saling berbagi informasi antar toko mengenai 

produk terbaru, produk terlaris, produk yang sedang trend, harga beli 

produk dan harga jual produk, dan informasi produk lainnya. Selain itu, 
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mereka juga berbagi informasi yang penting seperti pemasok dan 

konsumen. 

Kossyva, dkk (2014) menyatakan dalam krisis ekonomi, pasar 

yang semakin sepi, dan tekanan industri dalam persaingan yang ketat 

UMKM akan menerima dampak yang lebih besar karena UMKM 

memiliki sumber daya dan informasi yang sangat terbatas untuk bertahan 

dalam kondisi tersebut. Untuk menghadapi kondisi ekonomi tersebut, 

Kossyva menyatakan koopetisi dapat bermanfaat bagi UMKM untuk 

saling berbagi sumber daya yang relevan dan secara kolektif menjadi lebih 

kuat untuk menghadapi krisis ekonomi. Saat bersaing di SCC menjadi sulit 

dan tidak meningkatkan kinerja perusahaan, toko di SCC lebih baik saling 

berkooperasi untuk menggabungkan sumber daya mereka dan saling 

menguntungkan dalam menghadapi pasar SCC.  

Di SCC kooperasi dianggap lebih baik atau menjadi win-win 

solution bagi setiap toko untuk bersama-sama meningkatkan 

kesejahteraan. Kooperasi dapat meningkatkan akses sumber daya baru 

yang berharga seperti konsumen, pemasok dan kompetitor. Kooperasi juga 

dapat meningkatkan kapabilitas pasar dan mengontrol ketidakpastian. 

Dengan demikian kooperasi dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

4.3.3. Pengaruh kompetisi terhadap koopetisi 

Pengujian hipotesis ketiga sebagai berikut: 

Ho3: Kompetisi tidak berpengaruh terhadap koopetisi. 
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Ha3: Kompetisi berpengaruh terhadap koopetisi 

Hipotesis diuji melalui bootstrapping SmartPLS dengan kriteria Ho3 

ditolak apabila t hitung lebih besar daripada t tabel (2,042). Berdasarkan 

hasil uji tersebut didapati hasil output nilai t hitung dari kompetisi 

terhadap koopetisi adalah sebesar 1,384 sedangkan nilai t tabel pada 

signifikansi 5% = 2,042. Maka dapat disimpulkan t hitung < t tabel pada 

tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis Ho3 

diterima yang berarti kompetisi tidak berpengaruh terhadap koopetisi.  

Kompetisi pada SCC tidak berpengaruh terhadap koopetisi. Hal ini 

berarti kompetisi yang terjadi pada toko-toko tidak dilakukan antar toko di 

SCC melainkan toko-toko tersebut berkompetisi dengan toko lain di luar 

SCC. Hal ini terjadi sehubungan dengan kompetisi di dalam SCC dinilai 

tidak dapat mempengaruhi kinerja, sehingga toko-toko tersebut berupaya 

meningkatkan kinerja melalui berkompetisi di area lain atau berkompetisi 

dengan toko lain di luar SCC. Kompetisi di luar SCC yang dilakukan toko-

toko tersebut adalah dalam pameran komputer di suatu mall lain 

contohnya pameran APKOM YES 2016 (Asosiasi Pedagang Komputer - 

Year End Sale 2016) yang diselenggarakan di selasar lantai dasar Java 

Mall Semarang tanggal 1-5 Desember 2016. Pameran komputer ini diikuti 

oleh 20 toko komputer dan aksesoris komputer, dan 12 diantaranya adalah 

toko komputer yang juga berjualan di SCC yaitu Angkasa, Orbit, 

Podomoro, dan lain-lain. Dengan berkompetisi di area lain di luar SCC 
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sebagai media koopetisi, hal ini berarti toko-toko tersebut tidak melakukan 

kompetisi yang dapat mempengaruhi koopetisi. 

4.3.4. Pengaruh kooperasi terhadap koopetisi 

Pengujian hipotesis keempat sebagai berikut: 

Ho4: Kooperasi tidak berpengaruh terhadap koopetisi. 

Ha4: Kooperasi berpengaruh terhadap koopetisi 

Hipotesis diuji melalui bootstrapping SmartPLS dengan kriteria Ho4 

ditolak apabila t hitung lebih besar daripada t tabel (2,042). Berdasarkan 

hasil uji tersebut didapati hasil output nilai t hitung dari kooperasi terhadap 

koopetisi adalah sebesar 2,492 sedangkan nilai t tabel pada signifikansi 

5% = 2,042. Maka dapat disimpulkan t hitung > t tabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis Ho4 ditolak yang 

berarti kooperasi berpengaruh terhadap koopetisi.  

Berkumpul dalam satu area sesama penjual dengan produk sejenis 

berarti bekerjasama untuk mengumpulkan pasar agar terpusat pada area 

tersebut dan kemudian berkompetisi untuk mendapatkan bagian dari 

pangsa pasar tersebut. Dengan bergabungnya toko-toko di dalam area 

SCC, berarti toko-toko tersebut telah bersepakat untuk melakukan 

koopetisi. Dengan demikian, toko-toko tersebut berkooperasi melalui SCC 

yang merupakan media koopetisi. Toko-toko yang berjualan di SCC 

melakukan kerjasama antar toko yang sekaligus merupakan pesaing di 
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SCC. Hal ini dibuktikan dengan sebagian besar toko saling membantu 

toko lain dalam menyediakan barang yang ia butuhkan. Toko-toko juga 

membantu dalam hal konsinyasi barang untuk memudahkan toko lain 

berjualan. Berbagi sumber daya dengan pesaing merupakan kooperasi 

yang terjalin dalam koopetisi.  

4.3.5. Pengaruh koopetisi terhadap kinerja perusahaan 

Pengujian hipotesis kelima sebagai berikut: 

Ho5: Koopetisi tidak berpengaruh terhadap kinerja. 

Ha5: Koopetisi berpengaruh terhadap kinerja 

Hipotesis diuji melalui bootstrapping SmartPLS dengan kriteria Ho5 

ditolak apabila t hitung lebih besar daripada t tabel (2,042). Berdasarkan 

hasil uji tersebut didapati hasil output nilai t hitung dari koopetisi terhadap 

kinerja adalah sebesar 0.652 sedangkan nilai t tabel pada signifikansi 5% = 

2,042. Maka dapat disimpulkan t hitung < t tabel pada tingkat kepercayaan 

95%. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis Ho5 diterima yang berarti 

koopetisi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

Pada penelitian ini, toko-toko di SCC cenderung bekerjasama 

dalam SCC dibandingkan berkompetisi sehingga konsep koopetisi dimana 

kompetisi dan kooperasi berlangsung secara simultan tidak muncul dalam 

populasi penelitian. Dengan demikian koopetisi tidak dapat mempengaruhi 

kinerja. Menurut Walley (2007), Koopetisi tidak selalu berhasil dalam 
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meningkatkan kinerja. Koopetisi mungkin tidak terjadi apabila masing-

masing toko merasa tidak mendapatkan laba yang cukup, kelemahan 

informasi dari toko lainnya, atau perbedaan tujuan, ketidakpercayaan satu 

dengan lainnya, atau kecenderungan mengutamakan kompetisi atau 

kooperasi saja. Kemungkinan tersebut yang menjadi faktor gagalnya 

koopetisi meningkatkan kinerja. 

Koopetisi merupakan bentuk strategi yang menggabungkan 

manfaat kompetisi dan kooperasi secara simultan (Morris, 2007). 

Bengston dan Kock (2000) mengemukakan bahwa koopetisi tidak terjadi 

apabila kompetisi dan kooperasi berjalan secara seimbang. Suatu populasi 

yang menerapkan kooperasi lebih besar daripada kompetisi disebut 

cooperative dominant. Sedangkan kompetisi yang lebih dominan 

dibandingkan kooperasi disebut competitive dominant. Apabila tidak 

tercapai keseimbangan antara keduanya, maka hal tersebut belum dinilai 

sebagai koopetisi. Di SCC, toko yang berjualan cenderung menerapkan 

kooperasi dibandingkan kompetisi, sehingga ketidakseimbangan ini bukan 

merupakan koopetisi. Dengan demikian, koopetisi yang diukur pada 

penelitian ini tidak dapat menggambarkan pengaruhnya terhadap kinerja. 

Dalam penelitian ini, kinerja diukur dalam hal finansial, dan 

menunjukkan hasil koopetisi tidak mempengaruhi kinerja. Sementara 

menurut Walley (2007) koopetisi tidak hanya dapat meningkatkan kinerja 

finansial namun juga dalam hal non-finansial. Oleh karena itu, jika 

koopetisi di SCC tidak mempengaruhi kinerja dalam hal finansial, perlu 
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dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh koopetisi 

terhadap kinerja dalam hal non-finansial seperti memperkaya informasi 

dan interaksi sosial dari toko tersebut. 

4.3.6. Pengaruh kompetisi dan kooperasi melalui koopetisi terhadap 

kinerja perusahaan 

Pengujian hipotesis keenam sebagai berikut: 

Ho6: Kompetisi dan kooperasi melalui koopetisi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. 

Ha6: Kompetisi dan kooperasi melalui koopetisi berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan 

Hipotesis diuji melalui bootstrapping SmartPLS dengan kriteria Ho6 

ditolak apabila t hitung lebih besar daripada t tabel (2,042).  

Tabel 4.10 Hasil pengujian hipotesis indirect effect 

Jalur Original Sample T statistic 

Kompetisi  kinerja 0.029 0.465 

Kooperasi  kinerja 0.043 0.475 

Sumber: Data primer yang diolah, 2016 

Berdasarkan hasil uji tersebut didapati hasil output nilai t hitung dari 

kompetisi melalui koopetisi terhadap kinerja adalah sebesar 0.465, dan 

kooperasi melalui koopetisi terhadap kinerja adalah sebesar 0,475 

sedangkan nilai t tabel pada signifikansi 5% = 2,042. Maka dapat 

disimpulkan t hitung < t tabel pada tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan 
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hasil tersebut, hipotesis Ho6 diterima yang berarti kompetisi dan kooperasi 

melalui koopetisi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.  

Berkooperasi dan berkompetisi melalui koopetisi tidak 

menggambarkan pengaruhnya terhadap kinerja. Dalam teori koopetisi 

menurut Luo (2004) dan Aladag (2003), koopetisi adalah fenomena 

simultan antara kompetisi dan kooperasi dalam satu hubungan untuk 

meraih manfaat dari sinergi dan efisiensi bagi bisnisnya. Namun pada 

SCC, kompetisi yang terjadi tidak mempengaruhi koopetisi, yang berarti 

kompetisi yang dilakukan masing-masing toko bukan dilakukan dalam 

SCC. Sehingga kompetisi yang terjadi tidak dapat mempengaruhi kinerja. 

Kooperasi yang terjadi di SCC terjadi antar toko di SCC, namun hasil 

penelitian koopetisi tidak mempengaruhi kinerja. Dengan demikian, hasil 

uji menunjukkan tidak ada pengaruh tidak langsung dari kooperasi melalui 

koopetisi terhadap kinerja. Ketidakseimbangan manfaat kompetisi dan 

kooperasi ini tidak dapat membentuk koopetisi. Selain itu, pengujian 

pengaruh koopetisi secara independen tidak mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Dengan demikian koopetisi juga tidak dapat berperan 

signifikan dalam mediasi kompetisi dan kooperasi untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan.  

Tabel 4.11. Hipotesis, Signifikansi, dan hasil uji hipotesis 

No  Hipotesis  Signifikansi Hasil  

1  Kompetisi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

0,122 < t tabel 

(non-signifikan) 

Diterima 

2  Kooperasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja  

5.055 > t tabel 

(signifikan) 

Ditolak  
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3  Kompetisi tidak berpengaruh 

terhadap koopetisi  

1,384 < t tabel 

(non-signifikan) 

Diterima  

4  Kooperasi tidak berpengaruh 

terhadap koopetisi  

2,492 > t tabel 

(signifikan) 

Ditolak  

5  Koopetisi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja  

0,652 < t tabel 

(non-signifikan) 

Diterima  

6  Kompetisi dan kooperasi melalui 

koopetisi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja  

0,465 < t tabel 

0,475 < t tabel 

(non-signifikan) 

Diterima 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

4.4. Implikasi Manajerial 

 Dalam penelitian ini, kompetisi yang terjadi di SCC tidak berpengaruh  

terhadap kinerja perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena toko-toko di SCC 

kurang melakukan upaya bersaing atau telah melakukan upaya bersaing namun 

belum berhasil untuk meningkatkan kinerja. Sebagian besar persaingan yang 

dilakukan oleh toko adalah bersaing harga dan bonus. Apabila suatu bentuk 

persaingan dilakukan oleh sebagian besar atau hampir seluruh toko, maka upaya 

bersaing tersebut menjadi tidak inovatif dan tidak menarik konsumen. Konsumen 

tidak dapat melihat keunggulan masing-masing toko karena hampir seluruh toko 

menunjukkan keunggulan dalam hal harga. Selain itu, persaingan harga yang 

dilakukan secara serentak menyebabkan selisih harga yang sedikit sehingga tidak 

dapat menjadi keunggulan bersaing suatu toko. Untuk itu, sebaiknya manajer 

perlu mencoba upaya bersaing yang lebih inovatif, efisien dan dapat menarik 

konsumen. Manajer dapat mencoba strategi bersaing lain seperti diferensiasi 

produk atau strategi fokus pada pasar khusus. Manajer juga dapat mencoba 

beberapa strategi pemasaran lainnya seperti meningkatkan pelayanan melalui 

online shopping via website, sosial media, e-commerce nasional dan internasional, 
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dan lainnya. Toko juga perlu meningkatkan pengetahuan karyawan akan produk 

untuk meningkatkan taraf pelayanan menjadi lebih baik dan memuaskan 

pelanggan. Manajer juga perlu mengelola customer relationship dengan 

melakukan layanan after sale pada pelanggan. Hal-hal tersebut dapat menjadi 

keunggulan bersaing dari suatu toko agar lebih menarik konsumen dengan 

demikian meningkatkan kinerjanya.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kooperasi berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi intensitas kooperasi 

semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Berkooperasi dapat membantu 

perusahaan untuk berbagi sumber daya dan informasi. Manajer perlu 

mempertahankan bahkan meningkatkan kerjasama yang terjalin antar toko melalui 

penyediaan produk yang dibutuhkan toko lain, dukungan konsinyasi, melakukan 

kerjasama informal seperti melakukan kesepakatan harga jual, bergabung dalam 

asosiasi pedagang dan berbagi informasi antar penjual. 

Kompetisi yang terjadi antar toko tidak berpengaruh terhadap koopetisi. 

Dalam jangka panjang apabila hal ini tidak ditanggapi manajer, dapat mengurangi 

ketertarikan konsumen untuk membeli di SCC karena banyak event pameran 

komputer di tempat lain yang dapat memberikan promosi dan kompetisi harga 

yang menarik daripada di SCC. Hal ini juga mengurangi ketertarikan penjual 

untuk berjualan di SCC karena SCC dianggap tidak lagi relevan sebagai pusat 

jual-beli komputer sehingga mengurangi jumlah penjual di SCC dan semakin 

mengurangi konsumen yang mau datang. Untuk itu, manajemen SCC perlu 

menumbuhkan kompetisi dalam hal efisiensi antar toko atau kompetisi dalam hal 
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kecepatan dan kualitas layanan ke konsumen sehingga walaupun di tempat yang 

sama namun konsumen dapat melihat perbedaan atau kompetisi antar toko/penjual 

dalam menyampaikan keunggulan bersaing mereka. Manajer SCC juga dapat 

mengadakan appreciation night yang merupakan ajang reward bagi toko dengan 

penjualan terbaik, layanan terbaik, dan lain-lain.  

Kooperasi dengan berbagi sumber daya dan informasi juga dapat 

menimbulkan ide-ide inovatif dari masing-masing toko mengenai program untuk 

meningkatkan daya tarik SCC bagi konsumen, menarik konsumen untuk membeli 

komputer dan gadget hanya di SCC, memperbaiki dan meningkatkan kenyamanan 

konsumen SCC dan inovasi lainnya. Toko-toko dapat bekerjasama secara serentak 

memberikan diskon akhir tahun di SCC, atau bekerjasama memberikan undian  

grand prize bagi konsumen atas pembelian di toko manapun dalam area SCC 

dengan mengundi nota pembelian. SCC juga dapat mengundang suatu sekolah 

untuk workshop komputer atau gadget di fasilitas training center yang tersedia di 

SCC, dan cara inovatif lainnya untuk menarik konsumen ke SCC. Dengan 

demikian, kooperasi antar toko dapat meningkatkan keunggulan SCC, menarik 

lebih banyak konsumen dan memperbesar business pie SCC.  

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa koopetisi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan. Hal ini berarti koopetisi yang terjadi dalam SCC 

tidak meningkatkan kinerja perusahaan. Berkumpulnya toko-toko dalam satu area 

SCC tidak menunjukkan adanya koopetisi, melainkan pemilik toko hanya sekedar 

membuka toko di SCC sebagai tempat berjualan, tanpa berniat untuk berkompetisi 

di SCC untuk berebut mendapatkan business pie yang terbesar. Dengan demikian, 
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toko-toko dapat menerapkan alternatif bentuk koopetisi di luar SCC untuk 

meningkatkan kinerja mereka seperti dengan bekerjasama sepakat mengikuti 

pameran komputer dan gadget yang sama. Dengan mengikuti suatu pameran 

komputer yang sama mereka dapat berkoopetisi untuk meningkatkan kinerja 

walaupun tidak dalam area SCC. 

Di SCC kompetisi dan kooperasi melalui koopetisi juga tidak 

mempengaruhi kinerja perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena SCC menjadi 

tempat berkumpulnya toko-toko namun kurang menunjukkan SCC sebagai pasar 

yang menarik konsumen. Dengan demikian, dari segi pengelola SCC maupun 

kerjasama antar toko di SCC perlu mengadakan suatu event yang menarik baik 

konsumen untuk datang maupun penjual untuk lebih bergairah dalam 

berkompetisi dan bekerjasama antar toko di SCC. Contohnya dengan pengelola 

SCC memperbaharui tata ruang dan kenyamanan di SCC, mengadakan promo 

harga sewa kios untuk toko komputer baru (bukan yang telah ada kemudian 

membuka cabang) untuk meningkatkan jumlah pemain baru dengan demikian 

merangsang kompetisi yang baru di SCC. Dengan banyaknya toko baru yang 

berjualan dapat meningkatkan traffic pengunjung dan konsumen potensial untuk 

datang. Pengelola perlu mengadakan workshop gratis bagi manajer dan sales toko 

tentang strategi pemasaran yang cocok di SCC dan pengelolaan UMKM, 

mengadakan event promosi tertentu yang mengundang masyarakat mengunjungi 

SCC. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kompetisi dalam SCC 

dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui adanya koopetisi. 
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Tabel 4.12. Sintesa hasil pengujian hipotesis dan implikasi manajerial 

Hasil pengujian hipotesis Implikasi Manajerial 

Kompetisi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

Mencari bentuk-bentuk persaingan baik harga 

maupun non harga. 

 

Kooperasi berpengaruh 

terhadap kinerja 

Meningkatkan dan mempertahankan berbagai 

macam kooperasi yang dilakukan antar penjual. 

Kompetisi tidak berpengaruh 

terhadap koopetisi 

Manajemen SCC perlu menumbuhkan 

kompetisi efisiensi antar toko atau kompetisi 

kecepatan dan kualitas layanan ke konsumen 

sehingga walaupun di tempat yang sama namun 

konsumen dapat melihat perbedaan atau 

kompetisi antar toko/penjual. 

Kooperasi berpengaruh 

terhadap koopetisi 

Bekerjasama mempertahankan dan 

meningkatkan pangsa pasar di SCC melalui 

strategi promosi serentak antar toko di SCC. 

Koopetisi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

Melakukan strategi secara seimbang baik 

kompetisi maupun kooperasi untuk 

meningkatkan kinerja dengan promosi atau 

penjualan bersama di luar SCC. 

Kompetisi dan kooperasi 

melalui koopetisi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

Memperjelas adanya koopetisi dengan 

meningkatkan  traffic pengunjung/konsumen 

dan meningkatkan jumlah pemain dalam SCC. 

 

  




