
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bisnis mempunyai peran kunci pada perekonomian suatu negara. Bisnis

diartikan sebagai aktivitas untuk memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan

masyarakat sehingga diperoleh keuntungan (Schlais, Davis, & Schlais, 2011).

Transaksi jual beli barang dan jasa menjadi kegiatan dalam bisnis. Kegiatan bisnis

menguntungkan bagi para pelakunya. Bisnis menjadi sumber pendapatan

masyarakat dan negara.

Era globalisisi saat ini menuntut setiap perusahaan yang terlibat dalam

bisnis untuk terbuka pada perdagangan internasional. Kegiatan tersebut

menyebabkan terjadinya interaksi antar perusahaan dari negara yang berbeda.

Indonesia ikut serta dalam perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan

impor. Kegiatan ekspor menguntungkan bagi Indonesia karena menjadi sumber

pendapatan negara dan kegiatan impor membantu terpenuhinya kebutuhan warga

negara. Kegiatan ekspor dilakukan ketika produksi dalam negeri berlimpah dan

kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Kegiatan impor dilakukan ketika

kebutuhan dalam negeri tidak mampu dipenuhi oleh produksi dari dalam negeri.

Era globalisasi menciptakan kondisi persaingan yang semakin ketat bagi

setiap perusahaan. Hal tersebut menyebabkan setiap perusahaan bersaing untuk

mendapatkan sumber daya alam yang terbaik. Akibatnya, ketersediaan

sumberdaya alam sebagai input produksi menjadi semakin terbatas. Diperlukan
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alternatif lain yang tidak bergantung pada sumber daya alam agar perusahaan

tetap dapat menjalankan kegiatan bisnisnya. Menurut Artiningsih, Setiadi, &

Mayangsasri (2010), ekonomi kreatif merupakan salah satu alternatif

perekonomian yang dapat mengatasi keterbatasan sumber daya alam. Ekonomi

kreatif didefinisikan sebagai kegiatan perekonomian yang mengandalkan

kreativitas dan kemampuan intelektual dalam prosesnya. Industri kreatif menjadi

bagian dari ekonomi kreatif.

Menurut Dinperindag (2014), industri kreatif adalah industri yang berpusat

pada produksi barang dan jasa dengan basis keahlian, bakat, serta kreativitas.

Keahlian, bakat, dan kreativitas menjadi sumber kekayaan intelektualnya. Industri

tersebut mempunyai karakteristik sangat unik. Industri ini selalu memiliki sumber

daya terbarukan dan berbasis pada penciptaan daya kreasi. Industri ini memiliki

peran penting bagi perekonomian negara. Industri kreatif mampu meningkatan

nilai ekspor, menyerap tenaga kerja secara besar-besaran, serta menyumbang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Indonesia memiliki lembaga khusus pengelolaan kegiatan ekonomi kreatif

yaitu badan ekonomi kreatif. BEKRAF (2018) membagi kegiatan industri kreatif

menjadi 16 subsektor. Subsektor tersebut meliputi aplikasi dan pengembangan

permainan; arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk;

fashion; film animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; penerbitan;

periklanan; seni; seni rupa; telivisi dan radio. Subsektor-subsektor tersebut yang

akan menunjang kesuksesan kinerja industri kreatif Indonesia.
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Industri kreatif dalam kegiatan bisnisnya menghadapi beberapa

permasalahan. Kajian Bank Indonesia (2015), kendala utama industri kreatif

adalah aspek keuangan, aspek pasar, dan aspek produksi. Pada aspek keuangan,

industri kreatif dihadapkan pada kesulitan menemukan cara pembiayaan yang

sesuai dan mudah. Selain itu, perusahaan industri kreatif belum mampu mengelola

keuangan usaha secara baik. Pada aspek pasar, industri kreatif dihadapkan pada

permintaan siklus perubahan desain produk yang pendek dan kontrak jangka

pendek. Pada aspek produksi, industri kreatif dihadapkan pada desain produk

yang tetap dan tradisional. Industri kreatif Indonesia perlu dikembangkan karena

berkontribusi penting dalam pemberdayaan sumber daya masyarakat.

Industri kreatif berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut

BEKRAF & BPS (2017), PDB ekonomi kreatif Indonesia mengalami peningkatan

selama periode 2014 sampai 2016. Pada tahun 2014, nilai kontribusi ekonomi

kreatif sebesar 784,82 triliun atau 7,43%. Pada tahun 2015, nilai kontribusi

ekonomi kreatif sebesar 852,24 triliun atau 7,39%. Tahun 2015, kontribusi

industri kreatif meningkat sebesar 67,42 triliun dari tahun sebelumnya. Pada tahun

2016, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB sebesar 922,59 triliun atau 7,44%.

Tahun 2016, terjadi peningkat kontribusi sebesar 70,35 triliun dari tahun

sebelumnya. Peningkatan tahun 2016 lebih besar daripada tahun 2015. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja keuangan ekonomi kreatif semakin meningkat dan

berperan penting dalam meningkatkan pendapatan nasional. Diperlukan

manajemen yang tepat agar industri kreatif terus berkembang.
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Gambar 1. 1
Perbandingan Nilai Ekspor Ekonomi Kreatif dan Nonmigas

Tahun 2010-2016

Sumber: BEKRAF & BPS (2017)

Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa selama 2010 – 2016, nilai ekspor

produk ekonomi kreatif Indonesia selalu lebih rendah daripada nilai ekspor

nonmigas. Kinerja ekspor ekonomi kreatif Indonesia sangat rendah bila

dibandingkan dengan sektor nonmigas. Rendahnya nilai ekspor produk ekonomi

kreatif ini dapat disebabkan karena kurangnya kemampuan perusahaan ekonomi

kreatif Indonesia untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Perusahaan ekonomi

kreatif belum mampu memanfaatkan peluang, kekayaan, dan sumber daya yang

ada di dalam negeri untuk diolah menjadi produk yang berdaya saing..

Kinerja ekspor impor produk ekonomi kreatif Indonesia belum memuaskan.

Hasil penelitian Syarif, Azizah, & Priyatna (2015) menunjukkan bahwa dalam

menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA), Indonesia masih mengimpor
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produk industri kreatif dari negara lain. Impor produk kerajinan dan pasar

mengalami peningkatan terbesar. Impor terendah terjadi pada produk barang seni.

Tabel 1. 1

Nilai Ekspor Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Daerah Asal
Tahun 2015-2016

No Asal Daerah 2015 2016
1 Jawa Barat 6,499 6,39
2 Jawa Timur 4,037 4,82
3 Banten 3,003 3,04
4 Jawa Tengah 2,714 2,90
5 Jakarta 2,033 1,79
6 Kepulauan Riau 0,366 0,29
7 Bali 0,256 0,25
8 Daerah Istimewa Yogyakarta 0,243 0,24
9 Sumatera Utara 0,054 0,056
10 Riau 0,067 0,10

Total (US$ Miliar) 19,272 19,876
Sumber : BEKRAF & BPS (2017)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa ekspor produk ekonomi kreatif

Indonesia berasal dari beberapa daerah. Tiga daerah penghasil nilai ekspor

terbesar pada tahun 2015 dan 2016 adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.

Jawa Tengah berada pada posisi keempat selama kurun waktu 2 tahun. Kondisi ini

menunjukkan bahwa kinerja ekspor produk ekonomi kreatif Jawa Tengah lebih

rendah daripada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Kinerja ekspor Jawa

Tengah kurang memuaskan karena tidak mengalami peningkatan posisi ekspor,

dan lebih rendah dari dua provinsi jawa lainnya. Kinerja ekspor Jawa Tengah

yang kurang memuaskan ini disebabkan karena kemampuan perusahaan industri

kreatif dalam mengelola sumber daya yang dimiliki belum optimal. Perusahaan
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industri kreatif Jawa Tengah juga belum mampu menciptakan keunggulan

kompetitif.

Hasil penelitian Artiningsih et al. (2010) menunjukkan bahwa kinerja

industri kreatif Kota Semarang belum memuaskan. Hasil penelitian menyatakan

masih terdapat beberapa subsektor industri kreatif di Kota Semarang yang belum

berkembang dan belum mampu mengusung potensi sosial, ekonomi, dan budaya.

Industri kreatif di Kota Semarang dikategorikan kurang dalam usaha menciptakan

nilai tambah. Berdasarkan klasifikasi subsektor industri kreatif tahun 2010, jenis

industri kreatif yang dikategorikan buruk yaitu layanan komputer dan piranti

lunak; periklanan; serta penelitian dan pengembangan. Tiga subsektor tersebut

belum berkembang dengan baik dan membutuhkan dorongan lebih lanjut.

Kendala yang dihadapi industri kreatif adalah kurang adanya dukungan dari

pemerintah terkait birokrasi dan perizinan, penyediaan infrastruktur yang

mendukung, dan kurangnya publikasi pada produk-produk unggulan dari industri

kreatif.
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Tabel 1. 2

Subsektor Industri Kreatif Di Kota Semarang Tahun 2015 - 2017

No Subsektor
Tahun

2015* 2016 2017

1 Arsitektur - - -
2 Aplikasi & Games 1 1 1
3 Desain Interior - - 2
4 Desain Komunikasi Visual - - -
5 Desain Produk - 1 -
6 Fashion 52 71 118
7 Film, Animasi, & Video - 1 1
8 Fotografi - 7 6
9 Kriya 67 90 72
10 Kuliner 91 115 90
11 Musik - 3 -
12 Penerbitan 6 26 22
13 Periklanan 2 1 -
14 Seni - 1 2
15 Seni Rupa 1 6 7
16 Televisi & Radio - - -

Sumber: Data Sekunder Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang (2018)
Keterangan :
2015* = Data Bulan November – Desember 2015

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa terdapat tiga subsektor industri

kreatif yang berkembang pesat di Kota Semarang yaitu fashion, kriya, dan kuliner.

Pada 3 subsektor tersebut pelaku usaha yang terlibat lebih banyak daripada

subsektor lainnya. Pada tahun 2015 subsektor industri kreatif di Kota Semarang

berjumlah 7. Tahun 2016, subsektor industri kreatif di Kota Semarang berjumlah

12. Tahun 2017, jumlah subsektor industr kreatif yang ada di Kota Semarang

sebanyak 10. Subsektor arsitektur, desain komunikasi visual, serta televisi & radio

tidak berkembang di Kota Semarang.
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Hasil wawancara dengan Anggih (2018) selaku pembina di rumah kreatif

BUMN Kota Semarang diketahui bahwa kinerja industri kreatif saat ini belum

memuaskan. Hal ini karena industri kreatif masih sangat baru di Indonesia.

Penggalakan era ekonomi kreatif baru dimunculkan pada pemerintahan sekarang.

Terdapat 4 subsektor industri kreatif yang mendapatkan perhatian khusus di Kota

Semarang. Subsektor tersebut adalah kuliner, fashion, kriya, dan jasa. Di Kota

Semarang, bisnis kuliner berkembang lebih baik dibandingkan kriya, fashion, dan

jasa. Hal ini dikarenakan pelaku bisnis pada bidang kuliner meningkat pesat dan

variasi produk olahan makanan juga sangat bermacam-macam. Produk kuliner

yang dikembangkan meliputi snack kekinian, sambel, kerupuk, keripik, aneka

cookies, dan minuman olahan. Produk kriya yang ada di Kota Semarang meliputi

gelang, kalung, gantungan kunci, aneka souvenir, dan berbagai hiasan rumah.

Produk fashion meliputi sepatu, sepatu lukis, tas, dan pakaian. Produk fashion

yang diunggulkan adalah batik semarangan, dan kaos semarangan. Jasa kreatif

yang ada di Kota Semarang meliputi rias, desain, dan kos-kosan.

Hasil wawancara dengan Eko (2018) selaku ketua di rumah kreatif BUMN

Kota Semarang, diketahui industri kreatif di kota Semarang belum berkembang

karena para pelaku usaha memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai bisnis

kreatif. Para pelaku usaha kreatif memiliki latar belakang pendidikan yang rendah

dan kurang mengerti aspek-aspek bisnis. Masalah yang menjadi hambatan besar

dalam kegiatan bisnis kreatif meliputi manajemen bisnis, aspek pasar, dan

kreativitas. Kebanyakan pelaku usaha kurang mengerti pentingnya manajemen

yang baik dalam usaha. Kebanyakan kegiatan bisnis dibuat tanpa perencanaan
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yang baik. Tidak ada batasan yang jelas dalam unit fungsional bisnis. Masalah

pasar yang dihadapi meliputi cara pemasaran, alat pemasaran, dan nilai aspek

marketing yang belum diterapkan. Para pelaku usaha kesulitan memasarkan

produk mereka karena kebanyakan masih memasarkan secara konvensional dan

kurang mengerti akses internet. Dalam memasarkan produk, pelaku usaha juga

belum bisa menetapkan harga yang baik. Kebanyakan harga yang ditawarkan

terlalu mahal padahal kualitas produk yang diberika biasa saja. Produk yang

ditawarkan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari pesaing lainnya. Produk

yang dihasilkan kurang bersaing karena kualitas produk yang kurang, pengemasan

produk yang biasa saja, dan sertifikasi yang belum ada.

Permasalahan yang ada dalam bisnis sangat mempengaruhi kinerja

perusahaan. Aspek pasar, pembelajaran dalam perusahaan, modal intelektual yang

dimiliki, dan keunggulan kompetitif yang diciptakan berdampak pada kinerja

perusahaan. Faktor eksternal dan internal perusahaan harus dikelola dengan baik.

Perusahaan harus mampu mengelola kedua faktor tersebut agar perusahaan dapat

berkembang. Perusahaan dituntut memanfaatkan sumber daya yang ada guna

menciptakan produk unggulan sesuai kebutuhan dan permintaan konsumen.

Perusahaan industri kreatif harus mengelola faktor eksternal dan faktor internal

agar memiliki kinerja perusahaan yang baik. Keunggulan kompetitif menjadi

kunci penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan karena perusahaan lebih

unggul daripada pesaingnya dalam hal produk dan keuangan. Faktor penting yang

menciptakan keunggulan kompetitif adalah modal intelektual.
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Permasalahan perusahaan di lapangan sesuai dengan beberapa hasil

penelitian yang menyatakan bahwa orientasi pasar, orientasi pemebelajaran,

modal intelektual, dan keunggulan kompetitif memiliki pengaruh dalam

meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil beberapa penelitian menunjukkan bahwa

kinerja perusahaan industri kreatif dipengaruhi oleh orientasi pasar (Wicaksono &

Nuvriasari, 2012), orientasi pembelajaran (Prakoso, 2005), intellectual capital

(Hermawan, 2012), dan keunggulan kompetitif (Rahmasari, 2011). Keunggulan

kompetitif perusaahan dipengaruhi oleh intellectual capital (Gemina et al., 2013).

Perusahaan industri kreatif di Kota Semarang harus dapat mengelola orientasi

pasar, orientasi pembelajarn, modal intelektual, dan keunggulan kompetitif yang

dimilikinya agar memiliki kinerja perusahaan yang baik.

Wicaksono & Nuvriasari (2012) melakukan penelitian terkait orientasi pasar

pada usaha mikro, kecil, menengah pada industri kreatif di Sumber Rahayu,

Moyudan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel penelitiannya adalah

wirausahawan wanita. Hasil analisis menunjukkan orientasi pasar berpengaruh

positif pada kinerja perusahaan. Orientasi pasar ditunjukkan oleh penerapan

orientasi konsumen, orientasi pesaing, dan koordinasi interfungsional dalam

perusahaan. Penerapan orientasi konsumen dan koordinasi interfungsional sudah

dilakukan dengan baik oleh perusahaan, namun pada orientasi pesaing perusahaan

kurang memperhatikannya. Nilai persaingan tidak ada karena budaya yang

tercipta antar pelaku usaha justru saling membantu satu sama lain.

Prakoso (2005) melakukan penelitian terkait berbagai faktor internal

perusahaan yang relatif dapat dikelola dalam perusahaan. Penelitian dilakukan
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pada industri makanan, minuman, tekstil, pakaian jadi, kulit, pengolahan kayu,

bambu, rotan, dan tembakau di Kota Semarang. Penelitian tersebut menyatakan

ada pengaruh positif antara orientasi pembelajaran dengan kinerja perusahaan.

Perusahaan perlu memiliki komitmen mengenai orientasi pembelajaran sebagai

budaya perusahaan. Hal tersebut penting karena terkait dengan kemampuan

perusahaan untuk berkembang dalam lingkungan yang berubah.

Penelitian Hermawan (2012) terkait pengembangan dan peningkatan kinerja

industri kreatif Indonesia melalui Comprehensive Intellectual Capital

Management (CICM) menunjukkan bahwa pengembanagan dan peningkatan

kinerja perusahaan industri kreatif dipengaruhi oleh modal intelektual. Perspektif

CICM mengidentifikasi komponen modal intelektual perusahaan yaitu modal

manusia, modal struktural, dan modal relasional. Kinerja meningkat ketika

identifikasi komponen modal intelektual didukung dengan knowledge

management, innovation management, dan intellectual property.

Gemina, Samsuri, & Kusuma (2013) melakukan penelitian mengenai

peranan intellectual capital dalam keunggulan kompetitif. Penelitian menyatakan

bahwa intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap keunggulan

kompetitif. Pengaruh hubungan langsung intellectual capital dengan keunggulan

kompetitif lebih besar daripada pengaruh tidak langsung yang melalui variabel

komitmen dan kompetensi.

Keunggulan kompetitif mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada

kinerja industri kreatif di Jawa Tengah (Rahmasari, 2011). Keunggulan kompetitif

diukur dengan delivery dependendability, produk inovatif, dan waktu sampai ke
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pasar. Analisis dilakukan pada industri kreatif di Jawa Tengah dengan sampel

sebanyak 105 perusahaan.

Hasil penelitian diatas menunjukkan kinerja perusahaan industri kreatif

dipengaruhi oleh orientasi pasar, orientasi pembelajaran, modal intelektual, dan

keunggulan kompetitif. Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa

orientasi pasar, orientasi pembelajaran, modal intelektual, dan keunggulan

kompetitif tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Berikut beberapa

penelitian yang menunjukkan hasil tidak konsisten:

Tabel 1. 3

Research Gap

Hipotesis
Peneliti dan

Tahun Penelitian
Hasil

Ketera
ngan

Orientasi
Pasar –
Kinerja

Perusahaan

Kazakov (2016)
Orientasi pasar memiliki pengaruh
positif dan signifikan pada kinerja
perusahaan Berpen

garuh
Tseng & Liao

(2015)

Orientasi pasar berpengaruh
positif dan signifikan pada kinerja
perusahaan

Keskin (2006)
Orientasi pasar tidak memiliki
pengaruh signifikan pada kinerja
perusahaan

Tidak
Berpen
garuhHongming, Liu,

& Chen (2007)
Orientasi pasar tidak berpengaruh
signifikan pada kinerja peusahaan

Orientasi
Pembelajaran

– Kinerja
Perusahaan

Tajeddini (2016)
Orientasi pembelajaran
berpengaruh positif dan signifikan
pada kinerja perusahaan

Berpen
garuhMartinette,

Obenchain-
Leeson, Gomez,
& Webb (2014)

Orientasi pembelajaran
berpengaruh positif dan signifikan
pada kinerja perusahaan

Wolff, Pett, &
Ring (2015)

Orientasi pembelajaran tidak
berpengaruh signifikan pada
kinerja perusahaan

Tidak
Berpen
garuhBattor & Battour

(2013)
Orientasi pembelajaran tidak
berpengaruh signifikan pada
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kinerja perusahaan

Modal
Intelektual –

Kinerja
Perusahaan

Nkundabanyanga,
et al (2014)

Modal intelektual berpengaruh
signifikan pada kinerja
perusahaan

Berpen
garuh

Santoso (2012)

Modal Intelektual tidak
berpengaruh signifikan pada
kinerja perusahaan saat ini dan
tahun mendatang

Tidak
Berpen
garuh

Keunggulan
Kompetitif –

Kinerja
Perusahaan

Agha, Alrubaiee,
& Jamhour

(2012)

Keunggulan kompetitif
berpengaruh signifikan pada
kinerja perusahaan

Berpen
aruh

Setyawati,
Kumadji,

Zulkhirom, &
Nimran (2014)

Keunggulan kompetitif tidak
berpengaruh signifikan pada
kinerja perusahaan

Tidak
Berpen
garuh

Modal
Intelektual –
Keunggulan
Kompetitif

Kocoglu, I.
Imamoglu, & Ince

(2009)

Komponen modal intelektual
(modal manusia) berpengaruh
signifikan pada keunggulan
kompetitif

Berpen
garuh

Yaseen, et al.
(2016)

Komponen modal intelektual
(modal manusia) tidak
berpengaruh signifikan pada
keunggulan kompetitif

Tidak
Berpen
garuh

Sumber: Penelitian-Penelitian

Penelitian diatas menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten antara

hubungan orientasi pasar dengan kinerja perusahaan, orientasi pembelajaran

dengan kinerja perusahaan, modal intelektual dengan kinerja perusahaan,

keunggulan kompetitif dengan kinerja perusahaan, dan modal intelektual dengan

keunggulan kompetitif. Diperlukan analisis terkait orientasi pasar, orientasi

pembelajaran, modal intelektual, dan keunggulan kompetitif dalam membangun

kinerja perusahaan. Pengaruh modal intelektual terhadap keunggulan kompetitif

perlu dianalisis kembali.

Dari permasalahan di lapangan dan perbedaan hasil penelitian tersebut,

penelitian ini ingin menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan
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industri kreatif di Kota Semarang. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana

pengaruh orientasi pasar, orientasi pembelajaran, modal intelektual, dan

keunggulan kompetitif terhadap kinerja perusahaan industri kreatif di Kota

Semarang. Serta, mengetahui pengaruh modal intelektual terhadap keunggulan

kompetitif pada industri kreatif di Kota Semarang.

1.2 Perumusan Masalah

Globalisasi telah menciptakan kegiatan perdagangan yang semakin bebas.

Setiap perusahaan dalam industri dituntut menghasilkan produk unggulannya.

Kegiatan produksi yang dilakukan setiap perusahaan memanfaatkan sumber daya

yang dimiliki yaitu orientasi pasar, orientasi pembelajaran, dan modal intelektual

perusahaan. Kemampuan setiap perusahaan untuk mengelola sumber daya yang

dimiliki dalam menghasilkan produk unggulannya akan menciptakan keunggulan

kompetitif perusahaan. Kinerja perusahaan dapat meningkat ketika perusahaan

memiliki orientasi pasar, orientasi pembelajaran, modal intelektual, dan

keunggulan kompetitif yang baik. Kinerja perusahaan yang baik mampu

menjamin kelangsungan hidup bisnis perusahaan.

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui kinerja perusahaan industri kreatif Jawa

Tengah lebih rendah daripada Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Hasil tersebut

diukur berdasarkan nilai ekspornya. Kondisi tersebut didukung oleh penelitian

Artiningsih et al. (2010) yang menyatakan masih terdapat beberapa subsektor

industri kreatif Kota Semarang yang belum berkembang; belum mampu

mengusung potensi sosial, ekonomi, dan budaya; serta kurang dalam menciptakan
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nilai tambah. Hasil wawancara dengan Rumah Kreatif BUMN juga menunjukan

bahwa kinerja perusahaan industri kreatif di Kota Semarang belum memuaskan.

Pelaku usaha industri kreatif memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai bisnis

kreatif sehingga beberapa aspek penting dalam bisnis tidak dikelola dengan baik.

Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan hasil ketidak konsistensian variabel

yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut,

ingin dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan industri

kreatif Jawa Tengah yang diwakili oleh Kota Semarang sebagai pusat

perdagangan Jawa Tengah. Berikut pertanyaan penelitian yang diajukan:

1. Apakah orientasi pasar berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

2. Apakah orientasi pembelajaran berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

3. Apakah modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

4. Apakah keunggulan kompetitif berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?

5. Apakah modal intelektual berpengaruh terhadap keunggulan kompetitif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan bisnis dan hasil penelitian yang tidak konsisten,

tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja perusahaan

2. Menganalisis pengaruh orientasi pembelajaran terhadap kinerja

perusahaan

3. Menganalisis pengaruh modal intelektual terhadap kinerja perusahaan
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4. Menganalisis pengaruh keunggulan kompetitif terhadap kinerja

perusahaan

5. Menganalisis pengaruh modal intelektual terhadap keunggulan kompetitif

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, tambahan informasi, dan

pengetahuan bagi akademisi guna pengembangan teori dan penelitian di masa

mendatang terkait manajemen stratejik dan membangun kinerja perusahaan

kecil dan mikro pada industri kreatif.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku

usaha industri terkait pengelolaan perusahaan di bidang industri kreatif.

Pelaku usaha industri dalam mengambil keputusan dan menyusunan

kebijakan memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan

kinerja perusahaan.

1.5 Outline Tesis

Gambaran draft untuk tesis secara menyeluruh adalah:

BAB I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan outline tesis.

BAB II Telaah Pustaka, terdiri atas telaah pustaka (ekonomi kreatif,

orientasi pasar, orientasi pembelajaran, modal intelektual,
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keunggulan kompetitif, kinerja perusahaan), penelitian terdahulu,

pengaruh antar variabel, kerangka pemikiran penelitian, perumusan

hipotesis serta definisi variabel dan operasional.

BAB III Metode Penelitian, terdiri atas ruang lingkup penelitian, jenis dan

sumber data, populasi dan sensus, metode pengumpulan data,

prosedur analisis data, uji instrument penelitian, dan teknik anaisis

data.

BAB IV Analisa Data, terdiri atas gambaran umum responden, uji validitas

dan uji reliabilitas kuesioner, pengujian asumsi, uji validitas dan

reliabilitas, analisa faktor konfirmatori, analisis Structural Equation

Model (SEM), pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan, terdiri atas kesimpulan,

implikasi (teoritis dan manajerial), keterbatasan penelitian, dan

agenda penelitian mendatang.


