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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pengaruh variabel kompetisi, kooperasi, dan 

koopetisi terhadap kinerja perusahaan di SCC Plasa Simpang Lima Semarang, 

maka peneliti menyimpulkan hasil temuan sebagai berikut: 

1. Kompetisi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompetisi yang terjadi di SCC tidak dapat 

menggambarkan pengaruh kompetisi terhadap kinerja seperti yang 

dimaksud pada model penelitian. 

2. Kooperasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal 

ini menunjukkan bahwa adanya usaha untuk mencapai satu tujuan yang 

sama, kolaborasi sumber daya dan kapabilitas, dan manfaat mutualisme 

memiliki peran dalam mempengaruhi kinerja perusahaan. 

3. Kompetisi tidak berpengaruh terhadap koopetisi. Hal ini menunjukkan 

bahwa kompetisi pada sampel yang terjadi di SCC tidak dapat 

menggambarkan pengaruh kompetisi terhadap koopetisi. 

4. Kooperasi berpengaruh positif signifikan terhadap koopetisi. Hal ini 

menunjukkan bahwa usaha mencapai satu tujuan yang sama, kolaborasi 

sumber daya dan kapabilitas, dan manfaat mutualisme memiliki peran 

dalam mempengaruhi koopetisi. 
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5. Koopetisi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa 

koopetisi yang terjadi pada SCC tidak dapat menggambarkan pengaruh 

koopetisi terhadap kinerja  sebagaimana yang dimaksudkan dalam model. 

6. Kompetisi dan kooperasi secara tidak langsung melalui koopetisi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya 

koopetisi sebagai variabel intervening dalam jalur kompetisi terhadap 

kinerja dan jalur kooperasi terhadap kinerja tidak dapat menggambarkan 

pengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja sebagaimana yang 

dimaksudkan dalam model. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan untuk toko-toko yang berjualan di SCC adalah sebagai berikut: 

1. Toko di SCC perlu mencoba menerapkan strategi persaingan dalam hal 

harga dan juga non-harga. Misalnya seperti diferensiasi produk, 

diferensiasi pelayanan, layanan online shopping, dan lain-lain. 

2. Mengadakan event promosi yang diikuti toko-toko di SCC secara 

bersama-sama seperti hadiah bagi konsumen yang membeli produk di 

toko manapun di SCC, diskon khusus atau voucher belanja di toko 

manapun di SCC. 

3. Mempertahankan dan meningkatkan kerjasama antar toko 

4. Meningkatkan kompetisi efisiensi dan kompetisi pelayanan sebagai 

keunggulan bersaing masing-masing toko sebagai ciri khas atau 

pembeda dari toko lain. 
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5. Memberikan promo harga sewa kios bagi toko komputer baru. 

6. Memperbaharui tata ruang dan kenyamanan di SCC. 

 Peneliti juga memberikan saran bagi penelitian selanjutnya yaitu 

memperluas sampel penelitian untuk meningkatkan peluang mendapatkan hasil 

yang signifikan mendukung teori dan model penelitian. Selain itu, peneliti juga 

menyarakan untuk menambahkan indikator kinerja non-finansial untuk 

mengetahui lebih jauh manfaat kompetisi, kooperasi, dan koopetisi bagi kinerja 

perusahaan dan dengan demikian dapat mengetahui pentingnya kompetisi, 

kooperasi, dan kooperasi dalam suatu industri dalam berbagai segi kinerja. 

  




