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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Saat ini, kondisi ekonomi dunia mengalami sebuah fase ketakutan akan 

terjadinya perlambatan ekonomi global. Hal ini diindikasikan dengan menurunnya 

laju pertumbuhan ekonomi hampir di seluruh negara, sehingga menimbulkan 

kekhawatiran terjadinya krisis ekonomi dalam skala yang besar. Selain itu, tensi 

perang dagang antara pemerintah Amerika Serikat dan China mengenai tarif 

import menimbulkan kekhawatiran baru dalam dunia ekonomi yang memperburuk 

kondisi ekonomi global. 

 Kondisi ekonomi dunia yang menghadapi segala bentuk tantangan, 

menciptakan sebuah ketidakpastian dalam lingkungan bisnis yang dihadapi oleh 

seluruh bentuk perusahaan. Ketidakpastian lingkungan bisnis menimbulkan 

kehawatiran bagi perusahaan-perusahaan akan keberlangsungan hidup perusahaan 

di masa depan. Ketidakpastian lingkungan bisnis yang terjadi akibat adanya 

perubahan kebijakan ekonomi negara maupun kondisi gejolak ekonomi dunia 

membutuhkan langkah strategis dari manajemen perusahaan untuk 

meminimumkan risiko yang ditimbulkan akibat ketidakpatian lingkungan. Oleh 

karena itu, dibutuhkan sebuah pengelolaan manajemen risiko perusahaan yang 

efektif untuk memnimumkan dampak ketidakpastian lingkungan. 

 Manajemen risiko perusahaan (Enterprise risk management) merupakan 

upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola portofolio 
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risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan serta upaya pembuat kebijakan 

berfokus pada cara meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dari risiko 

yang dihadapi (Beasley, Clune, dan Hermanson, 2005). Manajemen risiko 

perusahaan memerlukan serangkaian proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol 

keuangan dari sebuah risiko yang mungkin timbul pada perusahaan yang 

mengakibatkan kerugian (Harner, 2010). 

 Manajemen risiko perusahaan merupakan upaya perusahaan dalam 

mengelola risiko yang dihadapi, sehingga risiko yang ditimbulkan tidak 

membebani operasional perusahaan (Hoyt dan Liebenberg, 2011). Kemampuan 

manajer dalam mengelola manajemen risiko perusahaan secara baik akan 

memberikan keuntungan pada kinerja perusahaan akibat kecilnya risiko yang 

dihadapi oleh perusahaan (Soltanizadeh et al., 2016). Minimnya risiko yang 

dihadapi perusahaan merupakan bentuk kejelian manajer dalam memandang 

perubahan kondisi lingkungan secara cermat dan mampu untuk mengatasi 

perubahan lingkungan tersebut. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Gordon et al. (2009), Hoyt and Liebenberg 

(2011), dan Soltanizadeh et al. (2016) menemukan bukti empiris bahwa 

manajemen risiko berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Gordon et al. 

(2009), Hoyt and Liebenberg (2011), dan Soltanizadeh et al. (2016) menyatakan 

manajemen risiko perusahaan mampu mereduksi potensi risiko perusahaan yang 

dihadapi perusahaan, sehingga risiko yang ditimbulkan tidak menambah beban 

operasional perusahaan. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Gordon et al. (2009), Hoyt and Liebenberg 

(2011), dan Soltanizadeh et al. (2016) bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yusuwan et al. (2009), Daud et al. (2010), Lai dan Samad (2010). 

Yusuwan et al. (2009), Daud et al. (2010), Lai dan Samad (2010) menyatakan 

bahwa tidak ada peraturan yang spesifik mengenai implementasi manajemen 

risiko perusahaan sehingga manajemen risiko yang dilakukan oleh perusahaan 

didasarkan atas situasi dan kondisi yang terjadi dalam perusahaan. 

 Manajemen risiko perusahaan akan efektif dilakukan oleh manajemen 

perusahaan apabila perusahaan berada dalam sebuah intensitas persaingan yang 

tinggi  (Harner, 2010). Intensitas persaingan yang tinggi membutuhkan langkah 

efektif dari manajemen perusahaan agar mereka memenangkan persaingan yang 

dihadapi. Intensitas persaingan yang semakin tinggi mendorong manajemen 

perusahaan untuk merencanakan sebuah strategi bisnis yang tepat bagi perusahaan 

untuk memenangkan persaingan. Strategi bisnis adalah garis besar untuk 

mencapai tujuan perusahaan berdasarkan internal dan penilaian eksternal 

(Soltanizadeh et al., 2016). 

 Strategi merupakan alat bersaing yang perlu dimiliki oleh perusahaan 

dimana dalam penerapannya memerlukan perencanaan, pengkoordinasian, 

pengawasan serta pengevaluasian yang kuat dan akurat sehingga dapat 

menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Penerapan strategi khususnya 

pada level bisnis merupakan pekerjaan yang memerlukan tantangan besar karena 

seringkali penerapan strategi bisnis ini tidak mampu mengimbangi pencapaian 

sasaran yang diharapkan. 
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 Porter (1980) berpendapat bahwa perusahaan dapat memperoleh 

keunggulan kompetitif dari berbagai pilihan strategi bisnis antara lain: cost 

leadership, diferensiasi dan fokus. Cost leadership menekankan dalam 

memproduksi produk-produk berbiaya rendah untuk memuaskan pelanggan yang 

sensitif terhadap harga dan dibagi menjadi dua jenis alternatif. Tipe 1, strategi 

berbiaya rendah menawarkan produk atau layanan dengan jangkauan luas 

pelanggan dengan harga terendah yang tersedia di pasar sementara Tipe 2, 

menawarkan selisih antara harga rendah dengan nilai terbaik produk atau layanan 

kepada berbagai pelanggan dengan harga terbaik yang tersedia di pasar. 

Diferensiasi adalah strategi generik tipe 3 Porter yang menekankan pada 

penawaran berbeda dan produk atau layanan unik dalam industri ini untuk 

berbagai pelanggan yang relatif tidak sensitif terhadap harga. Selain itu, Porter 

memperkenalkan strategi fokus yang berbeda dari tiga sebelumnya strategi, yang 

ditujukan untuk memenuhi ceruk pasar. Strategi fokus dibagi menjadi dua 

segmen, yaitu: tipe 4, fokus murah dan tipe 5, fokus bernilai terbaik. 

 Porter (1996) menekankan bahwa perusahaan harus memilih salah satu 

dari bentuk strategi yang ada dan jika perusahaan tidak memiliki strategi yang 

jelas dalam operasionalnya, perusahaan akan menghadapi sebuah kontradiksi dari 

strategi yang dijalankan (Acquaah dan Yasai-Ardekani, 2008). Penentuan strategi 

bisnis yang dilakukan oleh perusahaan menghadapi sebuah lingkungan bisnis 

berbeda. Oleh karena itu, penentuan strategi bisnis yang berbeda akan 

menghasilkan risiko yang berbeda. 
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Strategi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan mendorong manajemen 

perusahaan untuk merencanakan manajemen risiko perusahaannya. Strategi bisnis 

yang dijalankan akan menciptakan risiko yang dihadapi perusahaan, sehingga 

perusahaan harus mampu secara baik dalam mengelola manajemen risiko yang 

ada. Perusahaan yang semakin agresif dalam melakukan penetrasi pasar akan 

menghadapi intensitas persaingan yang lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan 

risiko yang lebih besar yang harus dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan yang agresif dalam melakukan penetrasi pasar berupaya untuk 

mengelola manajemen risiko secara lebih baik.  Selain itu, perusahaan yang 

menjalankan strategi mengefisienkan biaya operasi akan menghadapi risiko untuk 

ditinggalkan oleh konsumen. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak mampu untuk 

memenuhi preferensi konsumen, serta tidak mampu untuk melakukan perubahan 

pada produk guna merebut ceruk pasar. Hal ini mendorong manajemen 

perusahaan untuk menakar risiko yang dtimbulkan akibat strategi biaya yang 

dipilih oleh manajemen perusahaan. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Accenture (2009), Harner (2010), serta 

Frigo dan Anderson (2012) menemukan bukti empiris bahwa strategi bisnis 

berpengaruh positif terhadap manajemen risiko perusahaan. Accenture (2009), 

Harner (2010), serta Frigo dan Anderson (2012) menyatakan desain dan 

implementasi manajemen risiko perusahaan dimulai dengan perusahaan yang 

memiliki strategi dan pemetaan tujuan. Pemetaan tersebut membantu manajer dan 

kepala departemen risiko untuk mengidentifikasi risiko yang terkait dengan 

strategi dan tujuan mereka. Langkah selanjutnya adalah mengenali probabilitas 
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dan dampak dari setiap risiko dan menetapkan selera risiko perusahaan yang dapat 

disajikan secara grafis di peta risiko. 

 Selain itu, penerapan strategi bisnis merupakan tugas penting bagi 

manajerial dalam mencapai kesuksesan organisasi. Tugas manajerial dalam 

menerapkan dan melaksanakan pilihan strategi ini memerlukan penilaian yang 

akan mengembangkan kebutuhan kemampuan organisasi dan pencapaian sasaran 

yang ditargetkan (Thompson dan Strickland, 2003). Pilihan strategi yang tepat 

akan menciptakan kinerja yang superior bagi organisasi. Pilihan strategi ini 

menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam penciptaan nilai bagi konsumen 

dan menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Porter, 1980). 

 Penentuan kebijakan strategi bisnis yang dijalankan perusahaan 

memberikan dampak terhadap kinerja perusahaan. Pemilihan strategi bisnis 

tertentu akan mengarahkan orientasi pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. 

Perusahaan yang semakin agresif dalam menguasai ceruk pasar yang ada akan 

berupaya untuk memenuhi harapan konsumen. Perusahaan dengan strategi bisnis 

yang agresif berupaya untuk melakukan kreatifitas untuk mengembangkan produk 

berdasarkan preferensi konsumen (Amelia dan Sudaryati, 2014). Banyaknya 

produk baru yang dihasilkan dari perusahaan dengan strategi bisnis yang agresif 

dalam meraih ceruk pasar akan memberikan dampak terhadap peningkatan 

penjualan akibat meningkatnya market share dari produk baru yang dihasilkan. 

Hal ini disebabkan perusahaan yang mampu menciptakan produk baru belum 

mempunyai banyak pesaing untuk produk baru yang mereka ciptakan dan 

kembangkan. Perusahaan dapat menentukan tingkat harga yang tinggi pada 
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produk baru yang diciptakan akibat belum adanya pesaing yang dapat 

memberikan harga murah pada produk sejenis. Dengan adanya market share yang 

ditinggi disertai dengan penentuan harga yang tinggi pada produk baru akan 

berdampak terhadap peningkatan laba perusahaan (Amelia, 2014). Selain itu, 

perusahaan yang berorientasi pada upaya mengefisienkan proses internal akan 

berupaya untuk meminimumkan biaya produksi secara terus menerus. Adanya 

upaya untuk meminimumkan biaya produksi akan memberikan kemudahan bagi 

manajemen perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan dari menurunnya 

biaya produksi. 

 Berdasarkan penjelasan diatas, maka penting bagi manajemen perusahaan 

untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko. Perusahaan dengan strategi yang 

ekspansif untuk merebut peluang pasar baru memiliki kemungkinan untuk 

menghadapi risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus 

mampu mengelola risiko yang ditimbulkan secara baik, sehingga risiko tersebut 

dapat diminimalisir. Selain itu, minimnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

dengan strategi tertentu memberikan dampak terhadap semakin mudahnya bagi 

manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini ditimbulkan dari 

minimnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan memberikan kemudahan bagi 

manajemen perusahaan untuk melakukan kontrol atas proses produksi, sehingga 

beban produksi dapat diminimalisir. Selain itu, kontrol yang baik atas proses 

produksi dapat memberikan arahan bagi manajemen untuk meningkatkan proses 

produksi, sehingga volume penjualan dapat meningkatkan kinerja laba perusahaan 

sebagai bentuk kinerja perusahaan. 
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 Fenomena perlambatan ekonomi global dan semakin gencarnya perang 

dagang pada beberapa negara menimbulkan sebuah situasi ketidakpastian 

lingkungan bisnis dan meningkatnya intensitas persaingan. Oleh karena itu, 

peneliti termotivasi untuk menguji bagaimana manajemen risiko perusahaan 

menjadi sebuah upaya untuk mereduksi risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

pada strategi bisnis yang dipilih, sehingga manajemen risiko perusahaan mampu 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan.    

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah strategi bisnis berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan? 

2. Apakah strategi bisnis berpengaruh positif terhadap manajemen risiko 

perusahaan? 

3. Apakah manajemen risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja 

perusahaan? 

4. Apakah manajemen risiko perusahaan memediasi pengaruh strategi bisnis 

positif terhadap kinerja perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya pengaruh positif 

strategi bisnis terhadap kinerja perusahaan. 
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2. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya pengaruh positif 

strategi bisnis terhadap manajemen risiko perusahaan. 

3. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya pengaruh positif 

manajemen risiko perusahaan terhadap kinerja perusahaan. 

4. Untuk memperoleh informasi dan bukti empiris adanya mediasi manajemen 

risiko perusahaan pada pengaruh strategi bisnis terhadap kinerja perusahaan. 

1.4.Kontribusi Penelitian 

 Beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Kontribusi Teoritis 

Memberikan kontribusi terkait mata kuliah manajemen strategis mengenai 

pentingnya manajemen risiko perusahaan dalam tiap bentuk strategi bisnis 

sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja 

perusahaan. 

2. Kontribusi Praktis 

Memberikan informasi kepada manajemen perusahaan akan pentingnya 

mengelola manajemen risiko perusahaan dalam tiap bentuk strategi guna 

meningkatkan kinerja perusaaan. 

3. Kontribusi Kebijakan 

Memberi informasi kepada pemerintah dalam membuat regulasi terkait 

pentingnya pengelolaan manajemen risiko pada tiap perusahaan untuk 

mengurangi tekanan ketidakpastian ekonomi global sehingga risiko bagi 

perusahaan dapat diminimalisir. 
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1.5.Sistematika Tesis 

Penentuan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam 

menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penulisan tesis 

penelitian. Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan yaitu fenomena 

terkait dengan pentingnya manajemen risiko perusahaan serta bagaimana 

penerapan manajemen risiko perusahaan dalam meminimumkan risiko 

perusahaan pada tiap bentuk strategi sehingga memberikan dampak pada 

peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh strategi bisnis terhadap manajemen risiko perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam Bab 1 juga diuraikan mengenai 

rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat yang diperoleh 

dalam penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang terkait dengan 

penelitian ini, antara lain: teori strategi bisnis, tmanajemen risiko 

perusahaan, dan kinerja perusahaan. Bab ini juga menjelaskan mengenai 

pembentukan hipotesis penelitian, kerangka konseptual penelitian, dan 

model analisis. 

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisioner. Pada 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS STRATEGI BISNIS DAN... NIKOLAS DIO PUTRA



11 
 

 
 

bab ini juga menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data yang akan digunakan dalam 

penelitian, dan batasan serta lingkup penelitian. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memuat mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu strategi 

bisnis, manajemen risiko perusahaan dan kinerja perusahaan, serta uraian 

mengenai objek penelitian yang meliputi pembahasan masalah 

berdasarkan data yang diperoleh. Pada bab ini juga akan terkandung 

pembahasan untuk mengevaluasi hasil berdasarkan permasalahan 

penelitian seperti yang telah tercantum pada bab pertama. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan mengenai hasil dan pembahasan tentang  pengaruh 

strategi bisnis terhadap manajemen risiko perusahaan dalam meningkatkan 

kinerjap perusahaan. 
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