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1. Pendahuluan 

 Pertumbuhan perusahaan khususnya perusahaan mikro, kecil, dan menengah 

atau Micro Small Medium Enterprises (MSMEs), sejalan dengan peningkatan 

jumlah penduduk dan permintaan kebutuhannya yang merupakan cerminan kondisi 

saat ini. Pertumbuhan perusahaan tersebut didukung oleh data Badan Pusat Statistik 

(2018:23) yang mencatat terjadi peningkatan jumlah perusahaan besar sedang dari 

semula 22.000 perusahaan pada tahun 2000 menjadi 26.000 perusahaan pada tahun 

2015 serta terjadi peningkatan pada perusahaan mikro kecil yang turut mengalami 

peningkatan dari 2,7 juta unit pada tahun 2010 menjadi 3,6 juta unit pada tahun 

2015. Selain itu, berdasarkan kajian Bank Indonesia bersama dengan Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia (2015), perusahaan mikro, kecil, dan 

menengah atau di Indonesia dikenal dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah) memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Data kajian Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2012 jumlah 

pengusaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit dengan jumlah sebanyak 

56.534.592 unit atau 99,99% dari total keseluruhan merupakan pengusaha UMKM, 

sedangkan sisanya merupakan perusahaan besar. Dari jumlah tersebut, perusahaan 

mikro, kecil, dan menengah di Indonesia berkontribusi pada PDB nasional sebesar 

Rp4.869,5 trilliun atau sekitar 59,08% dari PDB nasional pada tahun 2012 (Bank 

Indonesia, 2015:8-9) dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun 

berikutnya. 

 Melihat dari kontribusi perusahaan khususnya perusahaan mikro, kecil, dan 

menengah terhadap perekonomian negara tersebut, kinerja perusahaan menjadi 

faktor penting bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya dan memberikan 

kontribusi terhadap perekonomian negara. Kinerja perusahaan berbicara mengenai 

bagaimana perusahaan dapat menjalankan strategi bisnisnya secara efektif dan 

efisien (Walker dan Ruekert, 1987; Olson dkk., 2005) dan bergantung pada 

beberapa faktor terkait perusahaan baik dari faktor eksternal seperti kondisi makro 

ekonomi negara maupun faktor internal perusahaan seperti sumber daya dan praktik 

manajemen perusahaan (Porter, 1991; Barney, 2002; Jugdev, 2004). Berkaitan 

dengan faktor-faktor penentu kinerja keuangan, teori Resource-Based View (RBV) 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INNOVATION CULTURE... PATRICK ALOYSIUS WIJAYA



2 

 

 

 

merupakan salah satu teori yang membahas hal tersebut. Teori RBV berbicara 

mengenai cara perusahaan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan (Wernerfelt, 1984; Madhani, 2010; 

Cullen, 2015) serta menelusuri lebih jauh mengenai karakteristik dan jenis sumber 

daya yang mendorong keunggulan kompetitif tersebut (Hooley dkk., 2005).  

Perkembangan teori ini dimulai sejak tahun 1950-an yang membahas bahwa 

pertumbuhan perusahaan didasarkan atas sumber daya perusahaan dan terbatas pada 

sumber daya manajerial (Penrose, 1995), kemudian RBV dikatakan sebagai dasar 

untuk menentukan sumber daya dan kapabilitas yang tepat untuk mencapai 

keunggulan kompetitif perusahaan (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Peteraf, 1993; 

Madhani, 2010). Sumber daya yang dikemukakan dalam teori RBV didefinisikan 

sebagai sekumpulan aset, kapabilitas, proses organisasi, atribut perusahaan, 

informasi, dan pengetahuan yang mampu mendorong keunggulan kompetitif suatu 

perusahaan (Barney, 1991; Hooley dkk., 2005). Dari pandangan RBV ini, 

dikemukakan pula bahwa sebuah budaya yang mampu memberikan keberlanjutan 

terhadap keunggulan kompetitif perusahaan menjadikan hal tersebut bernilai, 

langka, tidak dapat digantikan, dan tidak dapat diimitasi dengan sempurna oleh 

lainnya (Barney, 1986; David, 2014).  

Salah satu faktor kunci yang mendorong keunggulan kompetitif adalah 

inovasi. Jika kembali pada teori inovasi melalui analisis yang dilakukan oleh 

Schumpeter, inovasi merupakan faktor pendorong pembangunan ekonomi yang 

strategis dan didefinisikan sebagai sesuatu hal yang baru baik dari produk, proses, 

atau metode produksi serta lainnya yang diaplikasikan oleh industri atau khalayak 

umum (Schumpeter, 1983; Elliott, 1985). Inovasi menjadi faktor krusial bagi 

perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis dan menghasilkan pendapatan bagi 

perusahaan (Aksoy, 2017). Sebuah inovasi akan lebih mudah diterapkan dalam 

suatu perusahaan jika terdapat peran budaya yang turut serta mendorong 

terwujudnya inovasi dalam perusahaan (Halim dkk., 2015; Aksoy, 2017). Budaya 

yang mendorong terciptanya inovasi dalam suatu organisasi atau perusahaan 

seringkali disebut sebagai budaya inovasi atau innovation culture.  
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Berdasarkan penelitian oleh Dobni (2008) yang melakukan penelitian terkait 

pengukuran innovation culture, dimensi dari innovation culture terdiri dari empat 

dimensi utama yang diteliti yakni intensi untuk berinovasi yang terdiri dari 

kecenderungan untuk berinovasi dan konstituensi organisasi, infrastruktur untuk 

inovasi yang terdiri dari pembelajaran organisasi dan kreativitas serta keterlibatan 

organisasi terkait inovasi, orientasi pasar untuk inovasi yang terdiri dari orientasi 

pasar dan orientasi nilai, dan konteks implementasi inovasi yang terdiri dari konteks 

implementasi. Budaya dalam organisasi harus mampu mendorong ide baru dan 

solusi dalam organisasi serta membuat orang-orang yang bekerja dalam organisasi 

memiliki pemikiran untuk berfokus pada proses pengembangan berkelanjutan dan 

pelayanan yang konsisten pada pelanggan. Budaya sendiri didefinisikan lebih lanjut 

sebagai proses internalisasi dan kesadaran untuk menyalurkan misi, visi, dan nilai 

guna melaksanakan strategi yang telah ditetapkan oleh organisasi sekaligus 

merupakan sebuah cerminan organisasi akan perilaku dan kebiasaannya (Kaplan 

dan Norton, 2003).  

Perusahaan yang berusaha untuk menjadi pemimpin dalam pasar terkait 

produknya seringkali memunculkan sebuah budaya kreativitas dan inovasi produk 

(Kaplan dan Norton, 2003). Melalui budaya inovasi, perusahaan dimungkinkan 

untuk mengidentifikasi strategi bisnis yang baru sehingga membuka peluang bisnis 

baru di samping juga mengimplementasikan metode penjualan produk yang baru 

dan memiliki nilai di mata konsumen (Vorhies dan Harker, 2000; Aksoy, 2017). 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, hasilnya menunjukkan bahwa 

budaya organisasi yang di dalamnya termasuk budaya inovasi (innovation culture) 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan baik kinerja keuangan 

hingga kinerja perusahaan yang berorientasi pada pasar (Chan dkk., 2004; Ngo dan 

Loi, 2008; Uzkurt, 2013; Dabić, 2019). 

Apabila melihat pada beberapa penelitian lain yang membahas mengenai 

pengaruh innovation culture terhadap kinerja perusahaan termasuk di dalamnya 

kinerja keuangan (Rodrigues dan Pinho, 2012; Suliyanto dan Rahab, 2012; Omri, 

2015; Jaakson, 2019), penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda 

dibandingkan penelitian yang menghasilkan temuan positif pada pengaruh 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INNOVATION CULTURE... PATRICK ALOYSIUS WIJAYA



4 

 

 

 

innovation culture terhadap kinerja keuangan khususnya kinerja keuangan 

perusahaan. Dalam penelitian Omri (2015) yang menggunakan data perusahaan 

kecil dan menengah untuk meneliti pengaruh salah satu dimensi dari innovation 

culture yakni innovative behavior terhadap kinerja perusahaan dengan 

menggunakan PLS-SEM untuk pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa 

innovative work behavior seorang manajer kurang memengaruhi secara signifikan 

kinerja bisnis perusahaan. Di sisi lain, hubungan tersebut mampu dimediasi secara 

penuh oleh variabel successful innovative output. Pada penelitian lain yang 

menggunakan dimensi orientasi pasar baik internal maupun eksternal (Rodrigues 

dan Pinho, 2012), diperoleh hasil bahwa internal market orientation yang terdiri 

dari internal dissemination dan internal responsiveness tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja keuangan dan non-keuangan walaupun komponen 

variabel lain dalam penelitian ini menunjukkan hasil signifikan.  

Jaakson (2019) yang meneliti pengaruh organizational innovativeness 

terhadap kinerja keuangan perusahaan pada sektor bioteknologi mendapatkan 

temuan bahwa secara keseluruhan tidak menunjukkan hasil yang meyakinkan 

bahwa organizational innovativeness memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Hasil ini diikuti pula oleh penelitian Suliyanto dan Rahab (2012) yang meneliti 200 

perusahaan kecil dan menengah di Banyumas terkait pengaruh market orientation 

dan learning orientation terhadap kinerja bisnis dengan inovasi sebagai variabel 

mediasi. Dalam penelitian Suliyanto dan Rahab (2012) tersebut, diperoleh hasil 

bahwa market orientation dan learning orientation yang merupakan bagian dari 

innovation culture tidak berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Hasil tersebut 

oleh Suliyanto dan Rahab dapat dijelaskan bahwa market orientation akan dapat 

meningkatkan kinerja bisnis dengan inovasi sebagai medianya dan learning 

orientation menjadi salah satu pendorong inovasi yang nantinya diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja bisnis. Oleh karena terdapat ketidakkonsistenan hasil 

tersebut, maka peneliti menambahkan green innovation dan marketing performance 

sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara innovation culture dan financial 

performance. 
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Dengan budaya inovasi yang baik, perusahaan mampu menciptakan inovasi 

baik secara produk, pemasaran, proses, dan manajerial. Sebagai contoh, budaya 

adhokrasi yang mendorong setiap pihak dalam organisasi untuk berkembang secara 

inovatif dan mampu menanggapi perubahan disekitarnya memiliki pengaruh positif 

terhadap inovasi (Julia, 2010). Perusahaan yang memiliki budaya organisasi yang 

inovatif akan mendorong penyelesaian masalah secara kreatif dan dapat menjawab 

permasalahan yang ada (Lock, 1995; Uzkurt, 2013). Inovasi menjadi kunci bagi 

perusahaan untuk mendorong pertumbuhan pelanggan hingga loyalitas pelanggan, 

serta mencegah terjadinya imitasi oleh pihak lain dalam persaingan bisnis (Kaplan 

dan Norton, 2003).  

Apabila berkaca pada isu yang saat ini banyak dibicarakan dalam 

masyarakat, isu lingkungan menjadi salah satu perhatian bagi berbagai pihak mulai 

dari masyarakat, pemerintah, hingga perusahaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik (2018:25), angka pencemaran sungai dalam kategori berat pada tahun 2015 

mencapai angka 68% yang di dalamnya termasuk pencemaran akibat limbah B3 

seiring dengan peningkatan jumlah industri. Desakan bagi perusahaan untuk 

memperhatikan permasalahan lingkungan menjadi dorongan bagi perusahaan untuk 

melakukan inovasi yang mengakomodasi hal tersebut. Inovasi terkait aspek ramah 

lingkungan atau yang dikenal dengan green innovation dalam perusahaan 

berhubungan dengan peningkatan perhatian perusahaan terhadap performa 

lingkungan yang dapat menurunkan dampak terhadap limbah yang dihasilkan serta 

meningkatkan kualitas lingkungan sekitar (Eltayeb dkk., 2011) sehingga berdampak 

pada penurunan penggunaan material dan konsumsi air (Lee, 2009) yang membawa 

perusahaan mencapai keuntungan ekonomis dengan penurunan biaya energi 

perusahaan (Hart, 1995).  

Beberapa penelitian membagi dimensi green innovation menjadi beberapa 

dimensi yakni green product innovation, green process innovation, green 

managerial innovation, dan green marketing innovation (Chen dkk., 2006; Lin, 

2014; Seman dkk., 2019). Pembagian dimensi inovasi tersebut sejalan dengan 

panduan Oslo dari OECD (The Organisation for Economic Co-operation and 

Development) bahwa inovasi diukur melalui empat tipe inovasi, product innovation 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH INNOVATION CULTURE... PATRICK ALOYSIUS WIJAYA



6 

 

 

 

(terkait dengan adanya produk atau jasa yang baru atau meningkat secara 

signifikan), process innovation (terkait adanya produksi atau metode distribusi yang 

baru atau meningkat secara signifikan), marketing innovation (terkait adanya 

metode marketing baru termasuk perubahan signifikan pada desain atau kemasan, 

penempatan, promosi, dan harga produk), dan organizational innovation (terkait 

adanya metode dalam praktik bisnis dalam organisasi, tempat kerja, atau relasi 

eksternal perusahaan yang baru) (OECD dan Eurostat, 2019). Dimensi inovasi 

memegang peranan penting untuk berkontribusi terhadap kinerja perusahaan dalam 

hal ini termasuk kinerja pemasaran (Aksoy, 2017).  

 Beberapa penelitian mengenai pengaruh inovasi terhadap kinerja pemasaran 

menunjukkan hubungan yang positif (Gök dan Peker, 2017; Afriyie dkk., 2018; 

Nuryakin, 2018). Berdasarkan konsep pemasaran yang holistik, kinerja pemasaran 

meliputi beberapa komponen seperti pendapatan dari penjualan, modal pelanggan 

dan merek, etik, lingkungan, hukum, serta sosial. Perusahaan dalam mencapai 

kinerja pemasaran perlu memperhatikan aspek finansial dan non-finansial melalui 

aktivitas dan program pemasaran yang nantinya akan memberikan tambahan 

pendapatan bagi perusahaan dengan mengkolaborasikan berbagai komponen terkait 

kinerja pemasaran (Kotler dan Keller, 2015:47). Apabila dilihat dari persepektif 

pelanggan yang memiliki kaitan erat dengan pemasaran, sebuah inovasi dalam 

organisasi dapat dikatakan baik jika inovasi yang terjadi tersebut mampu 

menjadikan perusahaan memiliki nilai di mata pelanggan yang terbagi menjadi dua 

komponen penting yakni kinerja perusahaan atas produk atau jasa baru mampu 

bersaing dengan apa yang ditawarkan oleh kompetitor dan kecepatan produk atau 

jasa baru hasil inovasi tersebut mampu masuk dalam pasar dibandingkan dengan 

kompetitor (Kaplan dan Norton, 2003).  

Penelitian ini meneruskan salah satu penelitian sebelumnya Aksoy (2017), 

dengan perbedaan pada penelitian Aksoy (2017) menggunakan market performance 

sebagai variabel dependen, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel 

dependen berupa financial performance dan variabel mediasi berupa green 

innovation dan marketing performance. Pengujian penelitian ini menggunakan 

partial least square – structural equation modeling (PLS-SEM) untuk menguji 
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hipotesis dalam penelitian ini. Terkait pengumpulan data untuk penelitian, metode 

kuesioner digunakan untuk menghimpun data dari para responden. Kuesioner 

disebarkan kepada responden yakni kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) yang berada di Provinsi Jawa Timur, dengan pengukuran setiap variabel 

menggunakan five point Likert scale. 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memberikan 

bukti empiris terkait pengembangan teori Resource-Based View (RBV) dan teori 

Innovation yang ditunjukkan melalui hubungan innovation culture dan financial 

performance dengan green innovation dan marketing performance sebagai 

mediator. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai 

hubungan innovation culture dan financial performance dengan mediasi green 

innovation dan marketing performance di mana penelitian lainnya masih jarang 

ditemukan yang menggabungkan variabel-variabel tersebut dalam penelitiannya. 

Berkaitan dengan implikasi praktis dari penelitian ini, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi pelaku bisnis khususnya yang menjalankan 

UMKM untuk senantiasa mengkolaborasikan inovasi dengan aspek ramah 

lingkungan dalam meningkatkan kinerja keuangannya serta mampu memberikan 

nilai lebih bagi usaha tersebut dibandingkan usaha sejenis lainnya.  

 Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan software 

WarpPLS 6.0, penelitian ini memberikan hasil bahwa (1) innovation culture 

berpengaruh positif terhadap financial performance; (2) innovation culture 

berpengaruh positif terhadap green innovation; (3) innovation culture berpengaruh 

positif terhadap marketing performance; (4) green innovation berpengaruh positif 

terhadap financial performance; (5) green innovation berpengaruh positif terhadap 

marketing performance; (6) marketing performance berpengaruh positif terhadap 

financial performance; (7) green innovation memediasi sebagian pengaruh 

innovation culture terhadap financial performance; (8) marketing performance 

memediasi sebagian pengaruh innovation culture terhadap financial performance; 

dan (9) green innovation dan marketing performance memediasi sebagian pengaruh 

innovation culture terhadap financial performance.  
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Penelitian ini terdiri dari beberapa bagian yakni (1) bagian pendahuluan 

terkait hal yang melatarbelakangi penelitian ini serta fenomena yang terjadi; (2) 

bagian kajian teori dan pengembangan hipotesis terkait teori yang mendasari 

penelitian ini yakni teori Resource Based View (RBV) dan teori Innovation, serta 

hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini; (3) bagian metodologi 

penelitian dan pengukuran terkait rancangan penelitian, pengumpulan data hingga 

teknik analisis; (4) bagian pembahasan hasil penelitian terkait pengujian dan hasil 

analisis data penelitian; dan (5) bagian kesimpulan, kontribusi, dan keterbatasan 

dalam penelitian terkait kesimpulan dari hasil penelitian hingga masukan untuk 

penelitian selanjutnya. 
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