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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Analisis 

Pengaruh Orientasi Kewirausahaan, Orientasi Pasar, dan Orientasi 

Manajemen Pengetahuan terhadap Produksi Bersih Dan Keunggulan 

Kompetitif Yang Berkelanjutan pada Startup Company di Daerah Istimewa 

Yogyakarta”. Hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti lain 

adalah sebagai berikut: 

Hasil penelitian Guimaraes, Severo dan Vasconcelos (2017) dengan 

judul The influence of entrepreneurial, market, knowledge management 

orientations on cleaner production and sustainable competitive advantage 

menunjukkan hasil bahwa manajemen pengetahuan memberikan pengaruh 

tertinggi atas produksi bersih, sehingga perusahaan diharuskan untuk 

mengembangkan struktur formal untuk manajemen pengetahuan yang 

perusahaan miliki, karena penggunaan manajemen pengetahuan sebagai 

sarana untuk menggunakan sumber daya secara rasional dan untuk 

pengembangan inovasi yang meningkatkan daya saing bisnis dan 

keberlanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Selain itu, penelitian 
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ini menemukan implikasi manajerial terhadap perusahaan yang menggunakan 

seperangkat panduan strategis (orientasi pasar, orientasi kewirausahaan, dan 

orientasi manajemen pengetahuan) secara baik terhadap produksi bersih yang 

mencapai beberapa perbaikan yang berarti dalam pengembangan diferensial 

yang menghasilkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. 

Hasil penelitian Guimaraes, Severo dan Vieira (2016) dengan judul 

Cleaner production, project management and Strategic Drivers: An empirical 

study mendapati bahwa penggunaan metode manajemen proyek dapat secara 

signifikan meningkatkan hasil penggunaan sumber daya strategis, bahkan di 

perusahaan kecil yang memiliki struktur formal yang lebih sederhana. Ini 

untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan, penggunaan 

sumber daya strategis yang rasional dengan memperhitungkan pencapaian 

efektivitas dalam implementasi program produksi bersih dalam perusahaan. 

Hasil penelitian Guimaraes, Severo dan Dorion (2014) dengan judul 

Cleaner Production and Evironmental Sustainability : Multiple case from 

Serra Gaucha – Brazil menujukkan hasil bahwa penerapan produksi bersih 

dapat menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam proses produksi, yang 

dicapai melalui pengurangan kerugian akibat pemborosan yang membutuhkan 

perawatan yang memadai terkait pembuangan akhir dan limbah, karena 

adanya tingkat toksisitas yang tinggi. Akan tetapi, perlu ditekankan bahwa 

perusahaan turut serta berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, dengan 

cara mengembangkan proses produksi baru yang menghasilkan sedikit limbah 

dan kerugian serta melakukan perawatan terhadap semua limbah-limbah yang 
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dihasilkan oleh proses produksinya. Aktivitas seperti ini berkontribusi secara 

signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan organisasi. Selain 

itu, inovasi yang diperkenalkan selama proses implementasi memberikan 

gambaran yang jelas terkait tindakan produksi bersih yang dikembangkan 

perusahaan, yang mana hal ini menghasilkan manfaat ekonomi sebesar 67,9 

% dan manfaat lingkungan sebesar 61,5 %. Lebih lanjut, manfaat tidak 

berwujud yang dapat diperoleh atas penerapan produksi bersih yakni 

meningkatnya kesadaran karyawan terkait isu keberlanjutan dan kepemilikan, 

dalam artian bahwa pengurangan kerugian dan perbaikan berkelanjutan dari 

proses dan lingkungan kerja sebanding dengan daya saing perusahaan dalam 

meningkatkan produksi dan pangsa pasar untuk tahun-tahun mendatang.  

Hasil penelitian Severo, Guimaraes dan Dorion (2018) dengan judul 

Cleaner production and environmental management as sustainable product 

innovation antecedents: A survey in Brazilian industries menemukan bahwa 

cara bagi perusahaan untuk menciptakan produk ramah lingkungan baru 

adalah melalui kehadiran program seperti produksi bersih dan praktik 

manajemen lingkungan. Meskipun tidak dapat dinyatakan bahwa 

keberhasilan ekonomi akan datang dari pengembangan inovasi semacam itu, 

penelitian ini menemukan sejumlah besar perusahaan yang memperoleh 

kinerja keuangan yang sangat baik yang timbul dari inovasi yang 

berkelanjutan. Selain itu hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang 

kuat dan positif antara konstruksi Produksi Bersih, Manajemen Lingkungan 

dan Inovasi Produk Berkelanjutan. Hasil tersebut menguatkan penelitian Van 
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Hoff dan Lyon (2013), Massote dan Santi (2013), Youn et al. (2013) dan 

Severo dkk. (2015), yang menyatakan bahwa CP dan manajemen lingkungan 

adalah praktik penting yang berusaha untuk inovasi produk yang 

berkelanjutan, berkontribusi terhadap hasil keuangan yang unggul. 

Hasil Penelitian Severo et al (2014) dengan judul Cleaner production, 

environmental sustainability and organizational performance: an empirical 

study in the Brazilian Metal-Mechanic industry memperoleh hasil bahwa 

elaborasi atas skala yang secara jelas dan efesien dapat mengekspresikan 

konstruksi produksi yang lebih bersih, kelestarian lingkungan dan kinerja. 

Skala ini berupa model kerangka kerja yang dikombinasikan dengan studi 

empiris yang dapat mengukur kontribusi dan hubungan produksi bersih 

dengan konstruk ini. Namun, faktor lain dapat ditambahkan seperti perilaku 

pasar dan kebijakan pemerintah dengan asumsi bahwa hal ini secara langsung 

mempengaruhi ketentuan bagi perusahaan untuk menganggap praktik 

lingkungan sebagai faktor penting untuk diperhatikan, mengingat bahwa 

beberapa sektor memiliki standar yang lebih menuntut daripada sektor lain. 

Selain itu, aspek penting lainnya yakni pengelolaan lingkungan kaitannya 

dengan tingginya tingkat kewirausahaan atau ukuran perusahaan, dimana hal 

ini tidak berdampak secara langsung pada output lingkungan organisasi, 

sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan praktik lingkungan, terutama 

melalui praktik produksi bersih dapat meningkatkan kinerja organisasi. 

Temuan dalam penelitian ini memiliki implikasi manajerial yang dapat 
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memotivasi organisasi untuk menerapkan produksi bersih demi mencapai 

kinerja yang lebih baik. 

Hasil Penelitian Ramos et al (2017) dengan judul A lean and cleaner 

production benchmarking method for sustainability assessment: A study of 

manufacturing companies in Brazil mendapatkan hasil bahwa metode lean 

cleaner production benchmarking (LCPB) yang diusulkan untuk 

mendiagnosis kekuatan dan kelemahan dari produksi bersih di perusahaan 

dengan ukuran yang berbeda. Dengan diagnosis ini, diharapkan perusahaan 

dapat mengembangkan tindakan untuk meningkatkan praktik dan kinerja 

terkait produksi bersih yang dapat diadopsi oleh perusahaan sebagai praktik 

manajemen, dengan demikian rencana dan keputusan dapat dibuat dengan 

mempertimbangkan poin yang berkaitan dengan praktik lingkungan yang 

biasanya tidak divisualisasikan. Namun, dalam pengambilan keputusan, biaya 

merupakan faktor prioritas yang telah diverifikasi sebagai penentu 

keberlanjutan pengambilan keputusan, disusul dengan kualitas yang berada 

pada posisi kedua. Ini berarti perusahaan berusaha untuk berinvestasi pada 

fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembangan produk dan tindakan 

melestarikan lingkungan. Selain itu, penerapan sistem manajemen terpadu 

juga berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi produksi bersih di 

perusahaan. 

Hasil penelitian Gong et al (2016) dengan judul An approach for 

evaluating cleaner production performance in iron and steel enterprises 

involving competitive relationships menunjukkan bahwa selama beberapa 
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dekade terakhir, produksi bersih telah banyak diadopsi oleh perusahaan 

sebagai faktor penting dalam aktivitas meningkatkan efisiensi energi dan 

mengurangi emisi karbondioksida. Akan tetapi, evaluasi kinerja produksi 

bersih masih cukup menantang di era big data atas informasi yang tersedia. 

Selain itu, dalam penelitian ini ditawarkan tiga kontribusi yang dapat menjadi 

referensi bagi setiap pihak berkepentingan, pertama, untuk peneliti akademik, 

penelitian ini memperlihatkan hubungan kompetitif antar perusahaan yang 

bergerak di sektor besi dan baja dalam konteks pengambilan keputusan, 

pertimbangan dan usulan evaluasi terkait pendekatan ketersediaan data. 

Kedua, untuk perusahaan yang bergerak pada sektor besi dan baja, penelitian 

ini menjabarkan sistem evaluasi produksi bersih yang memungkinkan 

perusahaan untuk mengevaluasi tingkat kinerja atas penerapan produksi 

bersih dan mengidentifikasi masalah yang muncul dalam implementasi 

produksi bersih tersebut. Ketiga, untuk departemen pemerintah, penelitian ini 

menjelaskan sistem evaluasi produksi bersih yang dapat digunakan sebagai 

alat manajemen untuk memahami tingkat pencapaian kinerja produksi bersih 

perusahaan. Akan tetapi, pendekatan sistem evaluasi yang ditawarkan oleh 

penelitian ini hanya didasarkan atas asumsi bahwa indeks evaluasi bersifat 

independen satu sama lain.   

Hasil penelitian Lee dan Chu (2013) dengan judul How entrepreneurial 

orientation, environmental dynamism, and resource rareness influence firm  

performance menemukan bahwa orientasi kewirausahaan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap ROA dan ROS perusahaan, temuan ini memberikan 
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kesempatan untuk memeriksa lebih lanjut terkait variabel kontekstual lain 

yang dapat mempengaruhi hubungan kinerja orientasi kewirausahaan. 

Hasilnya, pertama, variabel konstruk antara dinamika lingkungan, kinerja dan 

orientasi kewirausahaan, penelitian ini mendapati bahwa dinamika 

lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan atas interaksinya 

dengan orientasi kewirausahaan, meskipun secara umum dinamika 

lingkungan secara langsung mengarah pada dampak negatif bagi perusahaan. 

Kedua, kelangkaan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap orientasi 

kewirausahaan, meskipun didalam penilitian ini menunjukkan hubungan 

negatif antara kelangkaan dan kinerja perusahaan. Mengingat bahwa 

kelangkaan sendiri mencakup sumber daya dan kemampuan baik yang 

berwujud dan tidak berwujud. Ketiga, kombinasi antara dinamika lingkungan 

yang tinggi dan tingkat kelangkaan memiliki dampak yang kuat terhadap 

orientasi kewirusahaan terkait laba perusahaan. Hasil penelitian ini diperkuat 

dengan argumentasi Schumpeter (1934) bahwa orientasi kewirausahaan dapat 

mefasilitasi kombinasi sumber daya yang unik dalam lingkungan yang 

dinamis dan beresiko tinggi, yang memungkinkan perusahaan untuk 

membedakan diri dari pesaing mereka dengan cara mengurangi biaya atau 

membedakan produk dan layanan mereka. 

Hasil penelitian Hernandez-Perlines dan Rung-Hoch (2017) dengan 

judul Sustainable Entrepreneurial Orientation in Family Firms memperoleh 

temuan bahwa orientasi kewirausahaan positif memoderasi pengaruh CSR 

terhadap kinerja perusahaan keluarga, hal ini menunjukkan CSR sebagai 
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variabel konstruk yang terdiri atas dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Temuan lain yakni, bagi perusahaan keluarga yang terlibat dalam aktivitas 

CSR berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan mereka. Orientasi 

kewirusahaan berkelanjutan telah berkembang menjadi suatu konsep yang 

dinamis, dimana perusahaan selalu berkeinginan mencari peluang bisnis baru 

yang dapat mengarah pada kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan yang lebih 

baik. Perusahaan seperti ini melakukan pertimbangan atas harapan sosial, 

ekonomi dan lingkungan dari para pemangku kepentingan perusahaan, 

sehingga aktivitas bisnis mereka harus terintegrasi pada aspek ekonomi, 

sosial dan lingkungan pada produk dan layanan yang dihasilkan. Namun, 

keterbatasan penelitian ini terletak pada bagaimana hubungan antara CSR dan 

orientasi kewirausahaan diukur. 

Hasil penelitian Jansson et al (2015) dengan judul Commitment to 

Sustainability in Small and Medium Sized Enterprises: The influence of 

Strategic Orientations and Management Values menyatakan bahwa orientasi 

pasar dan orientasi kewirausahaan merupakan faktor penting yang berperan 

sebagai prediktor dalam kaitannya dengan komitmen penerapan praktik 

keberlanjutan. Selain itu, orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan 

merupakan strategi bisnis yang baik untuk kelangsungan hidup jangka 

panjang perusahaan dan pembangunan berkelanjutan bisnis secara 

keseluruhan. Hal ini didasarkan atas temuan koordinasi dan perencanaan dari 

orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan yang secara signifikan berkaitan 

dengan komitmen berkelanjutan UKM yang bersifat internal. Namun, penting 
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bagi setiap operasi perusahaan untuk mematuhi peraturan dan undang-undang 

yang berlaku, termasuk didalamnya yang membahas mengenai praktik 

lingkungan yang semestinya dilakukan oleh perusahaan yang tertuang dalam 

undang-undang lingkungan. Perusahaan skala besar pada umumnya telah 

menerapkan praktik lingkungan sesuai dengan undang-undang berlaku, selain 

karena alasan mentaati lingkungan, adanya tekanan dari para pemangku 

kepentingan juga menjadi dasar keputusan perusahaan untuk menerapka 

praktik lingkungan. Akan tetapi, UKM mungkin kurang menganggap hal ini 

sebagai suatu aspek yang perlu diperhatikan, mengingat kurangnya tuntutan 

dari berbagai pihak, sehingga UKM melihat penerapan praktik lingkungan 

sebagai peluang bisnis ketimbang sebagai sebuah keharusan dalam kontribusi 

melestarikan lingkungan. Sehingga, hal ini dapat disimpulkan menjadi isyarat 

bahwa UKM memerlukan banyak dukungan ketika peraturan baru diterapkan. 

Hasil penelitian Horisch, Kollat dan Brieger (2017) dengan judul What 

influences environmental entrepreneurship? A multilevel analysis of the 

determinants of entrepreneurs’ environmental orientation menunjukkan 

bahwa orientasi lingkungan digunakan untuk melegitimasi aktivitas 

kewirausahaan yang sejalan dengan konteks kewirausahaan sosial, dimana 

temuan ini tidak hanya untuk kalangan pengusaha dengan tingkat pendidikan 

dan pendapatan yang tinggi. Melainkan, banyak variabel yang ditemukan 

menjadi faktor penentu kewirausahaan konvensional, sosial dan lingkungan, 

diantaranya usia dan postmaterialisme. Selain itu, adanya kebijakan yang 

bertujuan untuk menggunakan potensi atas kegiatan yang berorientasi 
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lingkungan ditengah variasi pendapatan yang dirancang khusus untuk 

kewirausahaan lingkungan dan keadaan ekonomi domestik. Hal ini sejalan 

dengan temuan bahwa kewirausahaan yang berorientasi lingkungan secara 

tidak langsung memperoleh manfaat dari kondisi keseluruhan perusahaan 

baik itu eksternal dan internal. Dengan demikian, perusahaan dapat 

mengambil lebih banyak manfaat dari potensi ini dan menggunakannya untuk 

memperkuat keunggulan kompetitif aktivitas bisnis mereka.  

Hasil penelitian Wang et al (2009) dengan judul Knowledge 

Management Orientation, Market Orientation, and Firm Performance: An 

Integration and Empirical Examination mendapati temuan bahwa orientasi 

manajemen pengetahuan secara positif terkait orientasi pasar, hal ini 

menunjukkan orientasi manajemen pengetahuan sebagai konsep yang layak 

dan penting bagi bidang pemasaran serta konsep orientasi manajemen 

pengetahuan dapat terbukti penting dari waktu ke waktu sebagai refleksi 

intensionalitas yang terimplementasi dalam pendekatan yang digunakan 

perusahaan selama proses manajemen pengetahuan. Beralih ke orientasi 

pasar, penelitian ini menemukan bahwa orientasi pasar memiliki hubungan 

yang lebih kuat dengan kinerja subjektif dibandingkan kinerja obyektif 

perusahaan, akan tetapi kedua kinerja ini tetap berpengaruh positif secara 

signifikan. Alasan yang mendasari pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja 

subyektif lebih tinggi yakni adanya perilaku para eksekutif perusahaan yang 

mungkin cenderung melebih-lebihkan sejauh mana orientasi pasar dapat 

menjadi alat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Maka, temuan ini 
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memiliki implikasi yaitu perlunya eksekutif mengurangi ekspektasi mereka 

terhadap orientasi pasar. Karena, walaupun orientasi pasar dianggap sebagai 

salah satu sumber potensial keunggulan kompetitif perusahaan, orientasi 

perusahaan juga dapat terbatas. Kembali ke orientasi manajemen 

pengetahuan, ditemukan bahwa orientasi ini tidak memiliki hubungan 

langsung dengan kinerja perusahaan, melainkan akan membentuk pengaruh 

kinerja positif apabila orientasi pasar turut memoderasi hubungan antara 

orientasi manajemen pengetahuan dan kinerja perusahaan. 

Hasil Penelitian Pipatprapa, Huang dan Huang (2017) dengan judul The 

Role of Quality Management dan Innovativeness on Green Performance 

menunjukkan bahwa manajemen kualitas dan inovasi memiliki efek mediasi 

secara signifikan mempengaruhi orientasi pasar dan kinerja hijau. Temuan 

utama dari penelitian ini merupakan pengaruh positif antara orientasi pasar, 

manajemen kualitas dan inovasi terhadap kinerja hijau perusahaan. Selain itu, 

sistem manajemen kualitas yang menekankan pada standarisasi, efesiensi 

biaya, kesesuaian, dan pengurangan kesalahan terbukti membatasi peluang 

perusahaan untuk melakukan inovasi. Namun, apabila perusahaan 

mengintegrasikan manajemen kualitas dan orientasi pasar, dapat memperoleh 

hasil berupa dukungan dalam pengembangan inovasi dan kinerja hijau 

perusahaan. Dengan demikian, pengembangan manajemen kualitas menjadi 

aspek penting bagi perusahaan untuk meningkatkan aktivitas bisnis 

berkelanjutan dalam konteks kinerja hijau dalam tujuan mencapai keunggulan 

kompetitif perusahaan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai tujuan 



26 
 

tersebut, perusahaan perlu meningkatkan kinerja hijau mereka, salah satunya 

dengan tindakan manajer berupa penetapan tujuan yang sesuai dengan strategi 

bisnis dalam mencapai kinerja hijau terbaik, mengingat bahwasannya perilaku 

konsumen yang dinamis di era perdagangan global. 

Hasil penelitian Claudy, Peterson dan Pagell (2016) dengan judul The 

Roles of Sustainability Orientation and Market Knowledge Competence in 

New Product Development Success mengungkapkan bahwa perusahaan yang 

mengadopsi orientasi keberlanjutan memiliki pengaruh positif terhadap 

keberhasilan pengembangan produk baru, dan temuan ini berlaku untuk 

perusahaan dengan jenis produk dan ukuran perusahaan manapun. Akan 

tetapi, hal ini dipengaruhi tingkat teknologi yang dimiliki perusahaan, pada 

perusahaan berteknologi tinggi, hubungan antara orientasi keberlanjutan dan 

pengembangan produk baru lebih sukses daripada perusahaan dengan 

teknologi rendah. Pada umumnya, strategi keberlanjutan perusahaan tidak 

selaras dengan sasaran pengembangan produk baru perusahaan, seperti 

pangsa pasar, tingkat keuntungan, dan resiko atas investasi inovasi. Dimana, 

kompetensi pengetahuan pasar menjadi faktor penentu kesuksesan hubungan 

antara orientasi keberlanjutan dan pengembangan produk baru perusahaan. 

Perusahan yang memiliki tingkat orientasi keberlanjutan yang tinggi 

memungkinkan untuk melakukan aktivitas investasi dalam proses 

pengetahuan pelanggan dan pesaing, sehingga secara positif aktivitas ini 

berdampak pada keberhasilan pengembangan produk baru. Selanjutnya, 

kompetensi pengetahuan pasar berkontribusi atas aktivitas mediasi terhadap 
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oreintasi keberlanjutan dengan cara mengumpulkan lebih banyak intelijen 

pasar, yang memungkinkan perusahaan untuk menyeimbanngkan antara 

tujuan keberlanjutan dan sasaran profitabilitas yang berujung pada 

peningkatan keberhasilan pengembangan produk baru.  

Hasil penelitian Silajdzic, Kurtagic dan Vucijak (2014) dengan judul 

Green entrepreneurship in transition economies: a case study of Bosnia and 

Herzegovina mendapati bahwa tindakan berinvestasi pada ekonomi hijau 

merupakan peluang unik bagi negara berkembang dan negara transisi untuk 

mempercepat ketertinggalan terhadap standar global. Hal ini menjadi sinyal 

bagi banyak perusahaan terkait tantangan lingkungan dan sosial yang 

mengglobal. Karena, daripada hanya berfokus pada keuntungan dan 

keberlangsungan jangka pendek, perusahaan diharapkan dapat memenuhi 

tripple-bottom line atas penciptaan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan. 

Akan tetapi, situasi saat ini menunjukkan perusahaan kurang berinisiatif 

dalam melakukan aktivitas kewirausahaan hijau ketimbang kewirausahaan 

konvesional. Sebab, untuk mendorong pengembangan kewirusahaan hijau, 

perusahaan perlu instrumen investasi dan promosi yang dapat mendukung 

implementasi kewirausahaan hijau baik bagi pengusaha maupun perusahaan 

dengan sektor yang memiliki prospek paling tinggi dalam penerapan 

kewirausahaan hijau yakni ekowisata, ekoproduk, ekopertanian, pendidikan, 

dan konsultan. Lebih lanjut, peran pemerintah dibutuhkan dalam penyediaan 

instrumen memadai bagi pengusaha (UKM) yang ingin menerapkan 

kewirausahaan hijau, selain itu, kebijakan yang diterapkan harus mengarah 
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pada pengurangan biaya hambatan masuk dan keluar pasar. Sehingga, 

reformasi peraturan, standar dan pengadaan publik dapat memperkuat pasar 

hijau yang muncul. Mengingat bahwasannya persepsi mengenai 

kewirausahaan hijau belum tumbuh diantara pemangku kepentingan, terlihat 

dari kurangnya pengetahuan dan informasi terkait jenis usaha ramah 

lingkungan dan bertanggung jawab sosial, menunjukkan indikasi hasil sosial 

yang kurang positif. Hal ini berarti adanya kegagalan pada sistem pendidikan 

dalam mensosialisaskian konsep keberlanjutan usaha. 

Hasil penelitian Jimenez et al (2014) dengan judul Segmentation of the 

Spanish automotive industry with respect to the environmental orientation of 

firms: towards an ad-hoc vertical policy to promote eco-innovation 

memperoleh temuan bahwa terdapat tiga kelompok perusahaan yang 

memiliki orientasi lingkungan dengan faktor pendorong yang berbeda dalam 

inovasi. Kelompok pertama, yakni perusahaan besar, dalam penelitian ini, 

perusahaan tersebut digambarkan sebagai perusahaan eco-balanced , yang 

mana perusahaan ini berorientasi pada lingkungan dengan cara 

menyeimbangkan orientasi internal yang dimiliki perusahaan terhadap proses 

yang lebih baik sembari mengurangi dampak lingkungan dan biaya atas 

aktivitas mencari pasar produk baru dan ceruk pasar untuk memasuki 

permintaan dengan jenis konsumen baru. Kelompok kedua, yakni perusahaan 

lain, merupakan perusahaan yang menganggap orientasi pasar sebagai faktor 

pendorong utama terjadinya inovasi dalam perusahaan, sehingga perusahaan 

berusaha mengorientasikan kegiatan inovasi lingkungan mereka terhadap 
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proses orientasi pasar. Selain itu, inovasi yang dalam perusahaan jenis ini 

dipengaruhi oleh sumber informasi pasar seperti pemasok, pesaing dan klien. 

Dalam penelitian ini, perusahaan yang termasuk kategori ini digambarkan 

sebagai eco-marketer. Sedangkan kategori kelompok terakhir memiliki 

kecenderungan berbeda dengan dua kelompok diatas, dikarenakan aktivitas 

inovasi dan orientasi pasar memiliki pengaruh negatif terhadap orientasi 

lingkungan selama proses inovasi. Hal ini berarti, perusahaan kategori ini 

tidak ingin mendekati aspek lingkungan dalam proses inovasi mereka, 

perusahaan jenis ini disebut juga sebagai perusahaan eco-blind. Dari tiga 

kelompok diatas, temuan lain penelitian ini yaitu, perusahaan yang 

bergantung pada sumber informasi pasar, cenderung berfokus pada proses 

dan inovasi produk, oleh karenanya perusahaan ini akan cenderung 

mempertimbangkan aspek orientasi lingkungan selama proses inovasi.  

Hasil penelitian Mahdi, Nassar dan Almsafir (2018) dengan judul 

Knowledge management processes and sustainable competitive advantage: 

An empirical examination in private universities menujukkan bahwa proses 

manajemen pengetahuan dan keunggulan kompetitif berkelanjutan memiliki 

hubungan yang signifikan, terutama pada organisasi pendidikan swasta di 

Irak, yang memperlihatkan bahwa proses manajemen pengetahuan menjadi 

faktor penentu keberhasilan organisasi tersebut. Pengetahuan yang dimiliki 

organisasi menjadi aset strategis yang tidak dapat ditiru oleh organisasi lain. 

Nilai-nilai yang ada dan proses manajemen pengetahuan memberikan peluang 

bagi organisasi untuk mengidentifikasi ancaman dan hambatan mereka. 
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Sehingga organisasi dapat mengesploitasi pengetahuan yang dimilikinya 

untuk mencapai kompetensi initi yang dikembangkan secara internal yang 

berharga, langka dan tak terhingga serta terorganisir untuk mencapai 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan tercapai keunggulan 

kompetitif berkelanjutan, organisasi dapat mengelola aset berbasi 

pengetahuan mereka dengan baik. 

Hasil penelitian Shu-Mei Tseng (2014) dengan judul The impact of 

knowledge management capabilities and supplier relationship management 

on corporate performance mendapati adanya pengaruh positif yang signifikan 

antara kapabilitas manajemen pengetahuan dan manajemen hubungan 

pemasok terhadap kinerja perusahaan. Pengaruh ini muncul ketika melakukan 

koversi pengetahuan terkait kapabilitas manajemen pengetahuan dalam 

mengelola informasi yang nantinya akan digunakan perusahaan dalam proses 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, perusahaan harus mendorong 

pekerja mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas konversi pengetahuan, 

yang mana aktivitas ini berdampak pada peningkatan hubungan dengan 

pemasok dan semakin membaiknya kinerja perusahaan. Temuan lain dalam 

penelitian ini yaitu, bahwa tindakan perlindungan terhadap pengetahuan yang 

perusahaan miliki tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan 

manajemen dengan pemasok kebutuhan. Sebab, baik perusahaan maupun 

pekerjanya tidak dilengkpai dengan kemampuan melindungi pengetahuan 

yang mereka miliki. Akibatnya, baik pekerja ataupun perusahaan tidak dapat 

mencegah akses ke pengetahuan yang tidak pantas dan menyebabkan 
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kelebihan kapasitas pengetahuan. Di sisi lain, adanya kemungkinan akes dan 

penggunaan ilegal atas tindakan pencurian pengetahuan oleh pihak lain, 

mengharuskan perusahaan untuk menetapkan mekanisme tata kelola dan 

kebijakan yang efektif untuk melindungi pengetahuan dan mencegah akses ke 

pengetahuan yang tidak pantas atau tidak dibutuhkan. 

Hasil penelitian Yadav, Han dan Kim (2016) dengan judul Sustaining 

Competitive Advantage Through Corporate Environmental Performance 

menujukkan bahwa dengan melakukan peningkatan terhadap kinerja 

lingkungan dapat berdampak terhadap peningkatan persistensi kinerja 

keuangan yang unggul dan menjadi indikasi bahwa perusahaan tersebut 

berkinerja baik. Sebaliknya, perusahaan dengan indikasi berkinerja buruk 

terlihat dalam proses pemulihan kinerja keuangan yang inferior. Terlepas dari 

hal tersebut, peningkatan reputasi lingkungan memberikan pengaruh atas 

kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan dalam kaitan penciptaan 

nilai ekonomi bagi perusahaan, hal ini dikarenakan sumber daya lingkungan 

dapat digunakan sebagai pedoman terkait bagaimana perusahaan harus 

melakukan perannya terhadap lingkungan. Lebih lanjut, keunggulan kinerja 

yang diperoleh oleh perusahaan dapat dilihat melalui peningkatan margin 

laba, dengan cara mengurangi biaya produksi dan meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja dengan inisiatif lingkungan. Ketika reputasi 

lingkungan perusahaan meningkat, memiliki indikasi bahwa kinerja 

lingkungan perusahaan juga turut meningkat, sehingga hal ini memungkinkan 

perusahaan untuk mengenakan biaya premium untuk produk dengan atribut 
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lingkungan yang nantinya berujung pada kepuasan konsumen atas konsumsi 

mereka terhadap produk ramah lingkungan. Temuan lainnya dalam penelitian 

ini berupa adanya penyelarasan strategi oleh manajemen perusahaan terhadap 

pengelolaan lingkungan demi memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham. Akan tetapi, temuan ini menunjukkan hubungan yang tidak signifikan 

secara statistik untuk perusahaan dengan kategori kinerja rendah. 

Hasil penelitian Kim et al (2011) dengan judul Effective employment 

brand equity throught sustainable competitive advantage, marketing strategy, 

and corporate image memperoleh tiga temuan utama, yakni pertama, 

keunggulan kompetitif berkelanjutan memiliki hubungan signifikan terhadap 

startegi pemasaran, keunggulan kompetitif berkelanjutan memainkan peran 

dalam membuat dan menerapkan startegi pemasaran di organisasi secara 

positif. Kedua, strategi pemasaran memiliki pengaruh signifikan terhadap 

citra organisasi, dimana pekerja didalam organisasi tersebut merasa bahwa 

organisasi dengan strategi pemasaran yang baik juga memiliki citra yang 

baik, yang selanjutnya citra ini akan mempengaruhi ekuitas merek organisasi 

secara signifikan. Ketiga, ekuitas merek ketenagakerjaan organisasi dan 

keunggulan kompetitif berkelanjutan memiliki hubungan signifikan terhadap 

niat pekerja untuk mengejar peluang kerja di organisasi tersebut. Temuan 

dalam penelitian ini memberikan implikasi manajerial yaitu, pengaruh positif 

keunggulan kompetitif berkelanjutan terhadap strategi pemasaran 

menunjukkan adanya komitmen, keakraban dan interdependensi yang 
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menjadi faktor penting dalam menciptakan persepsi positif dari penerapan 

startegi pemasaran yang baik di organisasi. 

Hasil penelitian Guimaraes, Severo dan Vasconcelos (2017) dengan 

judul Sustainable Competitive Advantage: A Survey of Companies in 

Southern Brazil menemukan bahwa keunggulan kompetitif berkelanjututan 

positif mempengaruhi kinerja organisasi, dengan konstruk dasar keunggulan 

kompetitif berkelanjutan sebagai atribut mendasar dalam mencapai 

konsekuensi ekonomi yang positif. Bukti statistik didapatkan dari 

implementasi AF melalui metodologi SEM, yang mana hasil dari penerapan 

ini dapat digunakan oleh manajer untuk menemukan atribut sumber daya 

yang dapat meningkatkan kinerja, dan kerangka kerja untuk analisis 

karakteristik sumber daya yang dapat mendukung keunggulan kompetitif 

berkelanjutan organisasi. Sedangkan tanggung jawab sosial dan kelestarian 

lingkungan menjadi atribut pendorong profitabilitas, peningkatan 

kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Melalui hubungan antar 

konstruk keunggulan kompetitif berkelanjutan dan kinerja organisasi dapat 

memberikan perusahaan bukti atas analisis model umum yang terintegrasi. 

Karena, pada umumnya perusahaan skala besar memiliki sumber daya 

keuangan dan teknis yang memadai dan memungkinkan perusahaan untuk 

meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. 
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2.2. Landasan Teori  

2.2.1. Orientasi Kewirausahaan 

1.  Definisi Orientasi Kewirausahaan 

Menurut Boehm (2008) orientasi kewirausahaan merupakan 

pendekatan perilaku yang berfokus pada organisasi dengan 

memperhatikan penekanan fungsional tertentu. Sedangkan 

menurut Rauch dan Frese (2009) orientasi kewirausaan 

merupakan pendekataan yang digunakan untuk menjalankan 

aktivitas proses strategis dalam tingkat perusahaan guna 

mendapatkan keunggulan kompetitif. Berbeda dengan Mishra 

(2017) , menurutnya orientasi kewirausahaan merupakan capaian 

organisasi ketika berada pada tingkat waspada, gesit, proaktif, 

adaptif dan berfokus pada peluang perusahaan. Orientasi 

kewirausahaan tidak hanya berfokus pada keputusan strategis 

yang berbeda, tetapi lebih menekankan pada pola pikir 

perusahaan, termasuk didalamnya gaya pengambilan keputusan, 

praktik bisnis, aspek budaya, mekanisme nilai, dan misi 

organisasi (Hart dalam Rauch dan Frese, 2009:90). 

 Sedangkan, Lumpkin dan Dess (1996:137) dalam Boehm 

(2008:70) menyatakan orientasi kewirausahaan berfokus pada 

aktivitas mendapatkan keunggulan kompetitif dengan cara 

mencari  peluang baru, mengantisipasi tuntutan secara agresif, 

mengambil resiko, dan memposisikan produk baru di pasar. 
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Selanjutnya, menurut Ketchen dan Short (2012) orientasi 

kewirausahaan merupakan konsep kunci ketika para eksekutif 

perusahaan menyusun rencana dan strategi dengan harapan 

melakukan sesuatu yang baru dengan jalan mengeksploitasi 

peluang yang tidak dapat dieksploitasi oleh perusahaan lain. 

2.  Konsepsi Orientasi Kewirausahaan 

Covin dan Slevin (1991:7-8) dalam Boehm (2008:69) 

mengungkapkan model konsepsi orientasi kewirausahaan 

digambarkan sebagai perilaku perusahaan dan fenomena tingkat 

organisasi yang mewaikili dimensi postur strategi perusahaan, 

dimana tindakan mengambil resiko, kecenderungan bertindak 

dalam perilaku proaktif dan agresif, serta ketergantungan akan 

inovasi produk yang luas, menjadi faktor pertimbangan 

perusahaan dalam merumuskan pendekatan yang sesuai untuk 

diimplementasikan. Sedangkan Lumpkin dan Dess (1990:7) 

dalam Ketchen dan Short (2012) mendemonstrasikan konsep 

orientasi kewirausahaan yang terdiri dari lima dimensi utama, 

yakni:  

1. Otonomi.  

Otonomi merujuk pada kebebasan pekerja atau kelompok 

kerja di suatu organisasi dalam mengembangkan ide 

kewirausahaan.  

2. Daya Saing 
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Daya saing merupakan kecenderungan untuk secara intens 

dan langsung menantang pesaing ketimbang mencoba 

menghindarinya. Langkah agresif dapa dilakukan dengan 

cara pemotongan harga dan peningkatan pengeluaran terkait 

kualitas, kapasitas produksi dan pemasaran. 

3. Inovasi 

Inovasi merupakan kecenderungan untuk mengejar 

kreativitas dan eksperimen. Tindakan berinovasi dapat 

membangun keterampilan untuk menciptakan peningkatan 

secara bertahap, karena inovasi bertujuan untuk 

mengembangkan produk, layanan dan proses yang belum 

pernah ada sebelumnya. 

4. Proaktif 

Proaktif merupakan kecenderungan perusahaan untuk 

mengantisipasi dan bertindak atas kebutuhan yang akan 

datang ketimbang bereaksi terhadap peristiwa saat ini. 

Organisasi dalam kategori proaktif mengadopsi sudut 

pandang pencarian peluang, sehingga mereka dapat bertindak 

sebelum perubahan tersebut benar-benar terjadi. 

5. Pengambilan Resiko 

Pengambilan resiko merujuk pada kecenderungan perusahaan 

untuk terlibat dalam tindakan berani. Termasuk didalamnya 
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aktivitas berinvestasi, mencari pasar baru, mengembangkan 

produk baru, dan tindakan fungsional lainnya.  

3.  Pendekatan Pengukuran Orientasi Kewirausahaan 

Menurut Boehm (2008:84-89) pendekatan yang dapat 

mengukur keberhasilan penerapan operasional orientasi 

kewirausahaan, terdiri atas faktor, diantaranya yaitu : 

1. Persepsi Manajerial 

Persepsi manajerial melibatkan aspek-aspek seperti strategi, 

proses pengambilan keputusan, dan kinerja. Persepsi tersebut 

dapat diperoleh dari aktivitas wawancara atau survey 

menggunakan kuesioner dengan pemimpin organisasi. 

2. Perilaku Organisasi 

Pengamatan perilaku organisasi dilakukan untuk menghindari 

masalah yang berurusan dengan variabel yang tidak dapat 

diamati, sumber pengamatan dapat berasal dari literatur 

manajemen strategis. 

3. Alokasi Sumber Daya 

Alokasi sumber daya ditujukan untuk dimensi orientasi 

kewirausahaan seperti, otonomi, inovasi, daya saing, proaktif, 

dan pengambilan resiko. 

Tabel 2.1 Pendekatan Pengukuran Orientasi Kewirausahaan 

No. Pendeketan 

Pengukuran 

Keuntungan Kerugian 

1. Persepsi Manajerial  Tingkat validitas  Teknik pelaporan diri 
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yang tinggi 

 Fokus pada elemen 

kunci 

 Tingkat spesifisitas 

yang tinggi 

 Data subyektif 

 Individu vs beberapa 

responden 

 Validitas tinggi  

 Satu responden 

2. Perilaku Organisasi  Observasi langsung 

dan pengukuran 

 Pengukuran faktor 

terdampak 

 Leverage untuk 

manajemen 

 Komparatif 

 Kodifikasi data 

 Identifikasi data 

 Ketergantungan pihak 

ketiga 

3. Alokasi Sumber 

Daya  

 Data obyektif 

 Replicability 

 Komparatif 

 Keandalan 

 Validitas Konstruk 

Sumber : Adaptasi Lyon et al. (2000:1064) dalam Boehm (2008:84-89) 

 

2.2.2.  Orientasi Pasar  

1. Definisi Orientasi Pasar 

Menurut Tjiptono dan Chandra (2017) orientasi pasar 

merupakan parameter aktivitas dan perilaku yang menjadi 

cerminan implementasi citra pemasaran. Sedangkan menurut 

Cravens (1997) orientasi pasar merupakan sudut pandang bisnis 

yang menjadikan konsumen sebagai titik fokus aktivitas 

operasional perusahaan. Sebutan orientasi pasar 

mengeksplanasikan bahwa konsep ini bukan hanya sebagai 

tanggung jawab atau perhatian peran pemasaran, namun berlaku 

untuk seluruh unit yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan, 
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penyebarluasan, dan penindaklanjutan intelijensi pasar (Kohli dan 

Jaworski dalam Tjiptono dan Chandra, 2017:37).   

Orientasi pasar mengaitkan penggunaan kecakapan organisasi 

yang superior dalam memahami dan memuaskan pelanggan 

(Cravens, 1997:6). Definisi lain orientasi pasar dikemukakan oleh 

Narver dan Slater (1990) dalam Tjiptono dan Chandra (2017:37) 

sebagai budaya usaha yang mampu secara efektif dan efisien 

menciptakan watak pekerja sedemikian rupa sehingga menunjang 

upaya penciptaan nilai superior bagi konsumen.  

2. Perspektif Orientasi Pasar  

Perspektif orientasi pasar digunakan sebagai tolak ukur 

perusahaan dalam tindakan konseptualisasi penerapan orientasi 

pasar di perusahaan (Tjiptono dan Chandra, 2017:37). Perspektif 

tersebut dibagi menjadi dua bagian utama, yakni pertama, 

perspektif kultural yang berfokus pada asas-asas dan nilai-nilai 

organisasi yang mendorong integritas yang konsisten dengan 

orientasi pasar (Farley dan Webster dalam Tjiptono dan Chandra, 

2017:37).  

Kedua, perspektif behavioral yang berkonsentrasi pada 

metode atau perilaku organisasional yang terdiri dari kegiatan 

seperti pengumpulan secara sistematik intelijensi pasar yang 

menyangkut kebutuhan konsumen saat ini dan yang akan datang, 

penyebarluasan intelijensi pasar pada seluruh unit organisasi, dan 
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aktivitas perancangan serta pengimplementasian respon 

organisasi terhadap intelijensi pasar secara terkoordinasi dan 

menyeluruh (Jaworski dan Kohli dalam Tjiptono dan Chandra, 

2017:38). 

3. Komponen Pengukuran Orientasi Pasar  

Menurut Carvens (1997) perusahaan yang berorientasi pasar 

menyertakan aktivitas untuk memperoleh informasi terkait 

pelanggan, pesaing dan pasar, dengan komponen orientasi pasar 

yang terdiri atas:  

a. Orientasi Pelanggan 

Perusahaan dengan orientasi pasar memahami betul 

preferensi dan persyaratan konsumen dan secara efektif 

menyatukan serta mengarahkan keterampilan dan sumber 

daya yang dimiliki perusahaan untuk memuaskan konsumen. 

b. Orientasi Pesaing 

Dalam proses orientasi pasar, penting bagi perusahaan untuk 

mengakui perlunya memahami persaingan, kegagalan dalam 

mendeteksi dan menanggapi ancaman persaingan dapat 

menimbulkan konsekuensi serius bagi perusahaan. 

c. Koordinasi Antar Fungsi 

Idiosinkrasi penting dari perusahaan yang berorientasi pasar 

yakni keseluruhan fungsi bisnis dapat bekerja sama demi 
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tercapainya aktivitas yang memberikan nilai kepada 

pelanggan dengan sempurna. 

Dari ketiga komponen diatas, terhimpun makna orientasi 

pasar berupa budaya yang berkomitmen terhadap nilai konsumen 

dan proses untuk terus menciptakan nilai unggul kepada pembeli 

(Cravens, 1997:7). 

Tabel 2.2 Komponen Pengukuran Orientasi Pasar Versi MKTOR 

No. Komponen Item Spesifik 

1.  Orientasi Pelanggan  Loyalitas konsumen 

 Pembentukan nilai konsumen 

 Interpretasi kebutuhan konsumen 

 Penilaian kepuasan konsumen 

 Fasilitas purnajual 

2. Orientasi Pesaing  Wiraniaga berbagi informasi kompetitor 

 Bereaksi cepat terhadap gerakan kompetitor 

 Manajer mendiskusikan strategi kompetitor 

 Menargetkan prospek bagi keunggulan 

kompetitif 

3. Koordinasi Antar Fungsi  Relasi konsumen antar fungsi  

 Informasi dibagi antar fungsi 

 Pembauran fungsional dalam stratgi 

 Berbagi sumber daya dengan departemen 

lain 

Sumber: Diadaptasi dari Narver dan Slater (1990:24) dalam Tjiptono dan 

Chandra (2017:39) 

2.2.3.  Orientasi Manajemen Pengetahuan 

1.  Definisi Orientasi Manajemen Pengetahuan 

Frasa “Manajemen Pengetahuan” digunakan untuk 

menggambarkan proses mencari, mengatur, mentransfer, dan 
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menggunakan informasi (Duffy dalam Nazim dan Mukherjee, 

2016:11). Menurut Uriarte (2008) manajemen pengetahuan 

merupakan proses dimana organisasi atau perusahaan 

menghasilkan nilai dari aset intelektual dan pengetahuan yang 

organisasi miliki. Sedangkan menurut Tung (2018), definisi 

manajemen pengetahuan dapat ditinjau menurut tiga perspektif 

yakni :  

1) Perspektif Bisnis 

 Manajemen pengetahuan merupakan usaha manajemen 

secara eksplisit mencatat pengetahuan faktual dan 

pengetahuan tacit yang ada di organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan bisnis perusahaan (Davenport dan 

Prusak dalam Tung, 2018:4). 

 Manajemen pengetahuan merupakan manajemen dengan 

strategi kolaborasi dan terpadu untuk menciptakan, 

mendapatkan, menata, mengakses, dan menggunakan 

kekayaan intelektual perusahaan (Dalkir dalam Tung, 

2018:4). 

2) Perspektif Manajemen 

 Manajemen pengetahuan yaitu suatu proses 

menerjemahkan informasi dan pengalaman masa lampau 

dalam hubungan yang bermakna, mudah dipahami, dan 
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dapat diimplementasikan secara individu (Debowski 

dalam Tung, 2018:5) 

 Manajemen pengetahuan merupakan manajemen yang 

terfokus pada penentuan, penataan, pengarahan, 

fasilitasi, dan pengkontrolan pengetahuan yang 

dibutuhkan oleh praktik dan kegiatan dalam rangka 

menyusun strategi dan pencapaian tujuan bisnis (Wigg 

dalam Tung, 2018:5) 

3) Perspektif Implementasi 

 Manajemen pengetahuan yaitu manajemen yang 

menjadikan aplikasi keahlian sebagai fokus untuk 

mengimplementasikan pengetahuan secara eksplisit dan 

berkaitan dengan tugas serta pekerjaan dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi (Wigg dalam Tung, 2018:5). 

Jadi, orientasi manajemen pengetahuan memiliki artian 

sebagai arah infrastruktur dan teknologi informasi yang dimiliki 

perusahaan dengan tujuan menyimpan dan memberikan 

pengetahuan yang dihasilkan disamping fasilitator struktural dan 

budaya organisasi (Nazim dan Mukherjee, 2016:90). 

2. Tujuan dan Proses Orientasi Manajemen Pengetahuan 

Menurut Tung (2018:6) proses manajemen pengetahuan 

ditandai dengan penerapan pendekatan sistematis yang berupaya 

untuk mengamankan, membenahi, mengelola, mengarsipkan, dan 
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menyebarkan pengetahuan untuk mempermudah penyelesaian 

tugas individu atau kelompok dalam organisasi. Proses 

manajemen pengetahuan dikenal juga dengan istilah knowledge 

management cycle. Adapun tujuan manajemen pengetahuan yaitu: 

a. Melindungi agar pengetahuan tidak menghilang apabila 

terjadi aktivitas transisi anggota organisasi. 

b. Meminimalkan adanya kemungkinan data yang hilang. 

c. Merekognisi area kritis sumber pengetahuan. 

d. Menciptakan alat dan metode agar dapat menangkap dan 

menyimpan pengetahuan. 

 

Gambar 2.1 Knowledge Management Cycle 

Sumber: Mclntyre, Gauvin, dan Waruszynski (2003) dalam Tung (2018:6) 

3.  Fokus Orientasi Manajemen Pengetahuan 

Menurut Brooking (1996) dalam (Nazim dan Mukherjee, 

2018:8), pengetahuan organisasi memiliki fokus yang meliputi, 

kekayaan properti intelektual, jumlah kolektif kekayaan yang 

berpusat pada manusia, kekayaan infrastruktur, dan kekayaan 



45 
 

pasar. Sedangkan menurut Tung (2018:5) fokus manajemen 

pengetahuan terdiri atas:  

a. Fokus berpusat teknologi 

Menurut fokus ini, manajemen pengetahuan menekankan 

pada teknologi. Dengan teknologi, organisasi dapat 

meningkatkan pengetahuan dengan gaya berbagi 

pengetahuan dan membentuk pengetahuan (Alavi et al 

dalam Tung, 2018:5) 

b. Fokus Organisasi 

Fokus ini menekankan manajemen pengetahuan pada 

bagaimana sistem organisasi dirancang agar dapat 

memfasilitiasi proses pengetahuan yang baik (Addicot dan 

Rachel dalam Tung, 2018:5). 

c. Fokus Ekologi 

Pada fokus ini, manajemen pengetahuan ditekankan 

kedalam interaksi antar perseorangan, identitas, 

pengetahuan, dan aspek lingkungan sebagai skema yang 

adaptif dan kompleks yang serupa dengan ekosistem alami. 

4.  Pengukuran Orientasi Manajemen Pengetahuan 

Pengukuran orientasi manajemen pengetahuan 

mempertimbangkan nilai kekayaan pengetahuan dan tingkat 

berbagi pengetahuan dalam perusahaan.  Sebab, manajemen 

pengetahuan melibatkan koordinasi perseorangan yang terkait 
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aktivitas membuat, berbagi, mengatur dan menerapkan 

pengetahuan. Pengukuran seperti ini melibatkan pencarian dan 

dokumentasi hubungan kausal antara penciptaan, pembagian, 

dan penerapan pengetahuan. 

 Tantangan yang dihadapi dalam mengukur manajemen 

pengetahuan yakni penilaian nilai riil kekayaan pengetahuan, 

khususnya pengetahuan tacit yang yang bersifat konteks-

spesifik. Kaidah paling sukses dalam mengukur orientasi 

manajemen pengetahuan yakni dengan cara menelusuri aliran 

pengetahuan di antara para pekerja di perusahaan melalui 

survey, sistem online dan metode umpan balik (Uriarte, 

2008:26) 

2.2.4.  Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan 

1. Definisi Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan 

Terminologi keunggulan kompetitif berkelanjutan muncul 

tahun 1985 ketika Michael E. Porter membahas penelitian terkait 

dasar strategi kompetitif yang dapat di implementasikan oleh 

perusahaan (Hoffman, 2000). Menurut Porter (1985) dalam 

Gomes (2018) keunggulan kompetitif berkelanjutan merupakan 

kecakapan organisasi dalam melaksanakan serangkaian langkah 

yang diperlukan demi mencapai biaya yang lebih minimal 

dibandingkan pesaing melalui cara yang unik dan efisien untuk 

menbentuk nilai yang berbeda bagi konsumen. Keunggulan 
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kompetitif terjadi ketika kapabilitas organisasi melebihi pesaing 

terkuat atas faktor penting bagi konsumen (Cravens, 1997:44).  

Keunggulan kompetitif berkelanjutan merupakan tujuan 

jangka panjang bagi setiap strategi organisasi dan bisa dicapai 

melalui banyak cara (Gomes, 2018:1). Keunggulan kompetitif 

dapat dicapai melalui cara menangkap atribut produk atau layanan 

yang ditargetkan pada konsumen target sebagai nilai unggul yang 

tidak bisa dengan mudah ditiru oleh kompetitor (Cravens, 

1997:44). Sehingga, keunggulan kompetitif berkelanjutan 

merupakan kebaikan jangka panjang atas penerapan beberapa 

strategi pembentukan nilai unik yang tidak dapat diterapkan oleh 

kompetitor saat ini atau kompetitor potensial (Hoffman, 2000). 

2. Faktor Pembentuk Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan 

Menurut Aaker (1992:182-184) strategi pada umumnya 

melibatkan berbagai strategi fungsional seperti strategi 

pemosisian, strategi penetapan harga, strategi distribusi, strategi 

global, dan seterusnya Selanjutnya, ada empat faktor yang 

diperlukan untuk membentuk keunggulan kompetitif 

berkelanjutan demi mencapai keberhasilan strategi jangka 

panjang perusahaan, terdiri atas: 

1. Dasar persaingan - keterampilan dan aset 

Faktor pertama yang menjadi kompetisi dasar karena strategi 

harus didasarkan pada seperangkat aset, keterampilan, dan 
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kemampuan sehingga tanpa dukungan keterampilan atau aset, 

kemungkinan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan 

tidak akan bertahan lama. 

2. Area kompetitor 

Faktor penting kedua dalam menciptakan keunggulan 

kompetitif berkelanjutan yakni memilih target pasar produk. 

Strategi yang terdefinisi dengan baik yang didukung oleh aset 

dan keterampilan dapat gagal karena tidak diterima oleh 

pasar. Dengan demikian, strategi dan kekayaan dan 

keterampilan harus melibatkan sesuatu yang diterima oleh 

pasar.  

3. Kompetitor yang dihadapi 

Faktor ketiga dalam menciptakan keunggulan kompetitif 

berkelanjutan yani dengan melibatkan identitas pesaing. 

Dalam kondisi tertentu, kekayaan dan keterampilan yang 

perusahaan miliki akan membentuk keunggulan kompetitif 

berkelanjutan hanya jika dihadapkan dengan kompetitor yang 

tepat. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi 

apakah kompetitor termasuk dalam kelompok strategis 

lemah, memadai, atau kuat dalam hal aset dan keterampilan. 

Tujuannya yaitu untuk terlibat dalam strategi yang mungkin 

cocok dengan pesaing yang tidak memiliki kekuatan dalam 

aset dan keterampilan yang relevan. 
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4. Strategi bersaing  

Dalam mengahadapi lingkungan usaha yang berkompetisi, 

perusahaan perlu memikirkan strategi bersaing mana yang 

cocok untuk menghadapi pesaing mereka, hal ini dapat 

mencakup strategi produk, strategi positioning, strategi 

manufaktur dan strategi distribusi. 

3. Karakteristik Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan 

Menurut Aaker (1992:184-185) keunggulan kompetitif 

berkelanjutan setidaknya memiliki tiga karakteristik, diantaranya 

yakni: 

1. Cukup substansial untuk membuat perbedaan 

Hal sederhana pada dimensi kompetitif mungkin tidak 

memberikan keuntungan yang akan mempengaruhi pasar. 

2. Kuat menghadapi perubahan lingkungan dan tindakan 

pesaing. 

Pasar dengan teknologi tinggi dapat berubah dari waktu ke 

waktu hingga pentingnya keunggulan teknologi berkurang 

karena produk menjadi lebih banyak dalam komoditas. 

3. Pemanfaatan atribut bisnis yang terlihat 

Kuncinya adalah untuk menghubungkan SCA dengan posisi 

bisnis. dengan demikian, keterampilan dan aset yang 

berhubungan dengan keandalan dalam produk mungkin 

tidak terlihat oleh pelanggan. jika mereka dapat dibuat 
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terlihat melalui iklan atau desain produk, bagaimanapun, 

maka mereka dapat mendukung strategi penentuan posisi 

keandalan. 

 

2.2.5.  Produksi Bersih 

1.  Definisi Produksi Bersih 

 Terminologi produksi bersih pertama kali diluncurkan oleh 

United Nations Environment Program (UNEP) pada tahun 1989 

sebagai respon atas pertanyaan terkait bagaimana produksi 

berkelanjutan dilakukan (El-Hanggar, 2007:21). Menurut Nilson et 

al (2007:20) produksi bersih merujuk pada implementasi 

berkelanjutan atas strategi lingkungan yang mencegah secara 

terpadu terhadap proses dan produk yang dapat mengurangi 

dampak terhadap manusia dan lingkungan. United Nations 

Environment Program (UNEP) mendefinisikan produksi bersih 

sebagai: 

“The continuous application of integrated, preventive 

environmental strategy to processes, products and 

services to increase eco-efficiency and reduce risks to 

humans and the environment” (UNEP,1997). 

Menurut El-Hanggar (2007:21) produksi bersih merupakan 

pendekatan pencegahan terhadap lingkungan. Sedangkan tujuan 

produksi bersih yakni untuk meningkatkan produktivitas melalui 
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penggunaan bahan baku, air, dan energi secara efisien demi 

mengurangi limbah dan emisi yang terkandung selama aktivitas 

produksi berlangsung (Schaltegger, 2008:7). Selanjutnya, produksi 

bersih berpusat pada konservasi sumber daya alam seperti energi, 

bahan mentah dan air, hal ini melibatkan spekulasi ulang terkait 

produk, proses dan layanan demi tercapainya pembangunan 

berkelanjutan (El-Hanggar, 2007:21). 

2.  Prinsip Dasar Produksi Bersih 

Menurut Nilson et al (2007:23) produksi bersih memerlukan 

sumber daya yang dikelola secara efisien, terdiri atas penggunaan 

sumber daya secara bijaksana, penutupan aliran material, dan 

substitusi sumber daya, serta diantaranya menggunakan lima 

prinsip yang pada umumnya terdapat didalam produksi bersih, 

yaitu: 

 

1. Input-Substitution, mencakup: 

  Pemakaian bahan baku dan bahan tambahan yang tidak 

berbahaya 

 Pemakaian bahan operasi dengan masa guna lebih lama 

2. Good Housekeeping, mencakup: 

 Peningkatan efisiensi energi dan material atas tindakan 

dalam proses. 

3. Internal Recycling, mencakup: 
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 Penutupan material dan energi loops seperti air dan 

pelarut. 

 Cascading alur bahan dan energi 

4. Technological Optimitation, terdiri atas 

 Penerapan teknologi baru 

 Pengoptimalan kontrol proses 

 Desain ulang proses 

 Perubahan atau penggantian proses yang berbahaya 

5. Optimitation of the product, mencakup: 

 Peningkatan masa hidup produk 

 Pembaharuan yang lebih mudah 

 Daur ulang atau deposisi yang lebih mudah 

 Pemakaian bahan yang tidak berbahaya 

 

 

3. Pengaplikasian Produksi Bersih  

 Menurut El-Hanggar (2007:22) atas pertimbangan proses 

produksi, produksi bersih termasuk didalamnya aktivitas 

melestarikan bahan mentah dan energi, menghapuskan bahan 

mentah beracun, mengurangi kuantitas yang tidak dibutuhkan, dan 

toksisitas seluruh emisi dan limbah sebelum meninggalkan proses 

produksi. Sehingga, prinsip dasar penerapan produksi bersih dapat 

meliputi :  
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a. Proses Produksi 

Penerapan produksi bersih pada proses produksi merupakan 

hasil atas tindakan pengurangan penggunaan berbagai jenis 

input seperti bahan baku, air dan energi serta pengganti bahan 

baku beracun dan berbahaya dengan bahan yang lebih aman 

bagi manusia dan lingkungan (Schaltegger, 2008:7) serta 

mengurangi jumlah toksisitas atas seluruh emisi dan libah 

yang dihasilkan sebelum meninggalkan proses (Nilson et al, 

2007:20). 

b. Produk 

Penerapan pada sektor produk menggunakan strategi yang 

berpusat pada pengurangan resiko sepanjang siklus hidup 

produk, mulai dari ekstraksi bahan mentah hingga 

pembuangan akhir produk (Nilson et al, 2007:20). 

Pencapaian penerapan produksi bersih dapat dilakukan 

dengan cara penerapan pengetahuan, peningkatan teknologi 

dan pengubahan sikap (El-Hanggar, 2007:22). Penerapan 

produksi bersih dilakukan untuk menghilangkan atau 

meminimalkan  dampak lingkungan, kesehatan dan 

keselamatan sepanjang siklus hidup produk (Schaltegger, 

2008:7).  

c. Layanan 
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Penerapan produksi bersih pada sektor layanan dapat 

mengurangi efek terhadap lingkungan baik secara langsung 

maupun tidak langsung melalui kinerja layanan dan kreasi 

layanan (Schaltegger, 2008:7). 

4.  Manfaat dan Hambatan Produksi Bersih 

 Menurut El-Hanggar (2007:23-24) produksi bersih mampu 

meminimalkanbiaya operasi, mengoptimalkan profitabilitas dan 

keselamatan pekerja serta mengurangi dampak terhadap 

lingkungan dari adanya aktivitas operasional perusahaan. Namun, 

bagaimanapun produksi bersih dapat memberikan sejumlah 

manfaat sebagai berikut:  

a. Meminimalkan biaya pembuangan limbah 

b. Meminimalkan biaya bahan baku 

c. Meminimalkan biaya kerusakan lingkungan, keselamatan 

dan kesehatan. 

d. Mengoptimalkan hubungan masyarakat 

e. Mengoptimalkan kinerja perusahaan 

f. Mengoptimalkan daya saing pasar lokal dan mancanegara 

g. Mendukung mematuhi peraturan perlindungan lingkungan. 

Sedangkan, hambatan-hambatan dalam produksi bersih yang 

mungkin lembaga pemerintah atau institusi swasta dapat atasi 

teridentifikasi sebagai berikut:  
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a. Program perusahaan terkait daur ulang belum seutuhnya 

tertuang dalam rancangan pendidikan. 

b. Analisis kualitatif secara rinci terkait limbah yang harus 

tersedia selama jangka waktu yang tidak sebentar. 

c. Membangun perusahaan yang mampu menghasilkan produk 

berkualitas tanpa limbah berarti, masih sulit terealisasikan. 

5.  Teknik Produksi Bersih 

   Menurut El-Hanggar (2007:25) perbedaan mendasar antara 

produksi bersih dan pendekatan praktik lingkungan lain seperti 

pengendalian polusi yakni pilihan biaya, waktu dan keberlanjutan. 

Produksi bersih berpusat pada teknik before-the event yang dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Pengurangan sumber daya, mencakup: 

 Good housekeeping 

 Perubahan proses, mencakup: 

- Pemantauan proses yang lebih baik 

- Modifikasi perlatan 

- Transformasi teknologi 

- Transformasi material input 

2) Daur ulang, mencakup: 

 Daur ulang ditempat 

 Produk sekunder yang bermanfaat 

3) Modifikasi Produk 
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Gambar 2.2 Teknik Produksi Bersih 

Sumber: Diambil dari El-Hanggar (2007:25) dalam bukunya Sustainable 

Industrial Design And Waste Management 

 

6.  Penilaian Peluang Produksi Bersih 

Menurut El-Hanggar (2007:29-30) tujuan dari aktivitas 

penilaian produksi bersih yakni untuk mengidentifikasi peluang 

penerapan produksi bersih di perusahaan. Adapun penilaian 

peluang produksi bersih dapat dilakukan sebagai berikut: 

 

 

1. Pembentukan tim 

Pembentukan tim produksi bersih yang terdiri dari ahli 

produksi bersih menjadi langkah penting menuju keberhasilan 

penilaian peluang penerapan produksi bersih. 

2. Pra-audit 
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Tim audit meminta seluruh informasi yang ada terkait 

konsumsi perusahaan atas air dan energi serta jumlah limbah 

cair dan padat yang dihasilkan.  

3. Lingkungan sekitar 

Dalam rangka memastikan hubungan pabrik dengan ligkungan 

terdampak aktivitas operasional perusahaan. 

4. Operasi dan proses 

Menafsirkan tata letak situs, rencana plot dan diagram alur 

operasi dan proses termasuk ke dalam area penerimaan bahan 

mentah, penanganan, fasilitas penyimpanan, wilayah 

pengemasan dan sebagainya. 

5. Input dan output 

Pembuatan diagram alur yang menunjukkan posisi input dan 

output serta emisi dan limbah perusahaan. 

 

 

 

2.3.  Pengembangan Hipotesis Penelitian 

Perusahaan berkelanjutan perlu menerapkan produksi bersih, produksi 

bersih selalu berhubungan dengan kelestarian lingkungan, salah satu praktik 

dari penerapan produksi bersih yakni meminimalkan terbentuknya limbah 

diseluruh tahapan produksi dan efisiensi konsumsi sumber daya yang dapat 

mengurangi biaya produksi perusahaan. Produksi bersih bersifat self 
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regulation sehingga perlu adanya kesadaran perubahan dalam pola pikir, 

sikap dan tingkah laku dari pelaku usaha dalam menanggapi pentingnya 

penerapan produksi bersih di perusahaan, dengan mengaplikasikan pola 

manajemen dan teknologi akrab lingkungan.  

Selain itu, kerap ditemukan kesalahpahaman atas anggapan bahwa 

produksi bersih merupakan salah satu strategi bisnis yang bergerak sendiri 

tanpa adanya keterkaitan dan pengaruh dari penggerak strategi bisnis lain, 

membuat penerapan produksi bersih di perusahaan menjadi kurang optimal, 

karena penggerak startegis yang bergerak secara terpisah dan tidak 

mendukung strategi satu dengan yang lainnya.  

Penggerak strategis yang umumnya ditemukan di sebuah perusahaan 

seperti Orientasi Kewirausahaan (OK), Orientasi Pasar (OP), dan Orientasi 

Manajemen Pengetahuan (OMP), masing-masing memiliki value unik 

tersendiri yang memberikan manfaat terhadap kompetensi khas dan 

keunggulan kompetitif yang perusahaan miliki. Sehingga, apabila penggerak 

strategis seperti Orientasi Kewirausahaan (OK), Orientasi Pasar (OP), dan 

Orientasi Manajemen Pengetahuan (OMP) dikombinasikan dan mendukung 

penerapan produksi bersih, maka perusahaan memiliki peluang yang tinggi 

atas kesuksesan penerapan produksi bersih dan secara signifikan 

meningkatkan keunggulan kompetitif berkelanjutan pada perusahaan. Dari 

uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:  

 Hipotesis 1. (H1) : Orientasi Kewirausahaan (OK) positif 

mempengaruhi Produksi Bersih (PB) 
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 Hipotesis 2. (H2) : Orientasi Pasar (OP) positif mempengaruhi 

Produksi Bersih (PB) 

 Hipotesis 3. (H3) : Orientasi Manajemen Pengetahuan (OMP) 

positif mempengaruhi Produksi Bersih (PB) 

 Hipotesis 4. (H4) : Produksi Bersih (PB) positif 

mempengaruhi Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan (KKB) 

2.3.1.  Orientasi Kewirausahaan dan Produksi Bersih 

Menurut Boehm (2008) orientasi kewirausahaan merupakan 

pendekatan perilaku yang berfokus pada organisasi dengan 

memperhatikan penekanan fungsional tertentu. Orientasi 

kewirausahaan (OK) tidak hanya berfokus pada keputusan strategis 

yang berbeda, tetapi lebih menekankan pada pola pikir perusahaan, 

termasuk didalamnya gaya pengambilan keputusan, praktik bisnis, 

aspek budaya, mekanisme nilai, dan misi organisasi (Hart dalam 

Rauch dan Frese, 2009:90).  

Dari perspektif ini, OK mengacu pada proses, praktik dan 

kegiatan pengambilan keputusan yang mengarah pada masuknya 

pengetahuan baru yang menyangkut niat dan tindakan pemain kunci 

yang berfungsi dalam proses generatif yang dinamis (Lumpkin dan 

Dess dalam Boehm (2008:70). Hal ini mencerminkan bagaimana 

perusahaan secara eksplisit atau secara implisit memilih untuk 

bersaing ketika menghadapi peluang yang muncul diantara pesaing.   
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Penelitian oleh Jansson et al (2017) menyatakan bahwa orientasi 

kewirausahaan (OK) memiliki pengaruh terhadap praktik lingkungan 

yang berkomitmen pada pembangunan keberlanjutan, hal ini 

menyiratkan pernyataan bahwa perusahaan yang berkomitmen pada 

keberlanjutan melihat aspek keuntungan kewirausahaan dan pasar 

sebagai bahan pertimbangan. Selain itu, dalam penelitian Horisch et 

al (2017) memperoleh temuan bahwa perusahaan yang berorientasi 

lingkungan menjadikan hal tersebut sebagai sumber untuk menjamin 

legitimasi kewirausahaan perusahaan.  OK memungkinkan kinerja 

perusahaan meningkat ketika disesuaikan dengan strategi kompetitif, 

yang secara langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

perusahaan.  Dimana, keputusan perusahaan untuk berfokus pada 

kewirausahaan berkelanjutan dapat dilihat sebagai panduan 

perusahaan berorientasi hijau (Silajdzic et al., 2015).   

Namun OK juga merupakan orientasi strategis yang memakan 

sumber daya, sehingga diperlukan praktik lingkungan dalam 

komitmen keberlanjutan yang menyiratkan bahwa perusahaan 

berkomitmen untuk tidak hanya memperoleh keuntungan dalam 

orientasi kewirausahaannya tetapi juga menjaga kelestarian 

lingkungan yang terdampak akibat aktivitas bisnis perusahaan.  

Akan tetapi, pada penelitian Hernandez Perlines dan Rung-Hoch 

(2017) menunjukkan bahwa aspek orientasi kewirusahaan dapat 

mempengaruhi praktik lingkungan, tanggung jawab sosial, dan 
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kinerja perusahan. Selain itu, temuan dalam penelitian Guimaraes, 

Severo dan Vasconcelos (2017) mengungkapkan bahwa orientasi 

kewirausahaan (OK) memiliki pengaruh signifikansi positif atas 

produksi bersih (PB) dengan mediasi ukuran dan aktivitas bisnis 

perusahaan. Oleh karena itu, orientasi kewirausahaan sebagai 

penggerak startegis yang cukup banyak mengkonsumsi sumber daya 

perusahaan memiliki pengaruh terhadap produksi bersih sebagai 

salah satu praktik lingkungan yang proaktif. Dari uraian diatas, maka 

hal ini menuntun ke arah H1 hipotesis penelitian ini. 

H1. Orientasi Kewirausahaan positif mempengaruhi Produksi 

Bersih 

2.3.2.  Orientasi Pasar dan Produksi Bersih  

Dalam menanggapi kebutuhan dan tuntutan pasar yang bersifat 

dinamis, orientasi pasar menjadi penggerak strategis yang tepat 

dalam mengatasi masalah tersebut, orientasi pasar sebagai bentuk 

pencarian berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

mengidentifikasi permintaan pasar, berinovasi, memberikan produk 

dan layanan yang sesuai, serta memberikan kepuasan terhadap 

konsumen dengan menawarkan nilai layanan dan produk yang ada.  

Orientasi pasar (OP) mengeksplanasikan bahwa konsep ini 

bukan hanya sebagai tanggung jawab atau perhatian peran 

pemasaran, namun berlaku untuk seluruh unit yang berpartisipasi 

dalam proses pengumpulan, penyebarluasan, dan penindaklanjutan 
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intelijensi pasar (Kohli dan Jaworski dalam Tjiptono dan Chandra, 

2017:37). Lebih lanjut, preferensi konsumsi konsumen dipengaruhi 

kebutuhan akan penghargaan dan faktor lingkungan (Guimaraes, 

Severo, dan Vasconcelos 2017).  

Sehingga, orientasi mengenai tindakan pasar dan inovasi 

berkelanjutan terhadap praktik lingkungan yang termotivasi oleh 

selera pasar yang menginginkan produk dan layanan yang 

mengedapkan kelestarian lingkungan sehingga memandu praktik 

produksi bersih yang terbukti memiliki manfaat tidak hanya pada 

lingkungan tetapi juga ekonomi.  Hal ini dibuktikan dalam penelitian  

Pipatprapa, Huang dan Huang (2017) dan didukung oleh penelitian 

Jansson et al. (2017) memperoleh temuan bahwa orientasi pasar 

(OP) mempengaruhi praktik lingkungan seperti produksi bersih (PB) 

dan berkontribusi terhadap kinerja ekonomi perusahaan melalui 

green innovation.  

Selain itu, penelitian lain dari Guimaraes, Severo dan 

Vasconcelos (2017) juga memperoleh bukti bahwa orientasi pasar 

(OP) memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap produksi 

bersih (PB). Sehingga, berdasarkan adanya temuan interaksi 

orientasi pasar dan dengan produksi bersih tersebut, maka 

dikembangkan H2 sebagai hipotesis dari penelitian ini.  

H2. Orientasi Pasar positif mempengaruhi Produksi Bersih 
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2.3.3.  Orientasi Manajemen Pengetahuan dan Produksi Bersih  

Orientasi manajemen pengetahuan (OMP) memiliki artian 

sebagai arah infrastruktur dan teknologi informasi yang dimiliki 

perusahaan dengan tujuan menyimpan dan memberikan pengetahuan 

yang dihasilkan disamping fasilitator struktural dan budaya 

organisasi (Nazim dan Mukherjee, 2016:90). Kolam pengetahuan 

yang dimiliki perusahaan didapat dengan cara dibuat, diperoleh, dan 

dibagikan diantara pekerja didalam perusahaan.  

Bentuk dari manajemen pengetahuan ini dapat berupa 

teknologi yang digunakan dan informasi yang dimiliki, skill individu 

yang dimiliki tiap pekerja,  serta infrastruktur yang ada. Tseng 

(2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa daya muat 

manajemen pengetahuan ditujukan untuk aktivitas memulai, 

meningkatkan dan menjaga relasi dengan pemasok serta 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Perusahaan yang memiliki manajemen pengetahuan yang baik 

tentunya paham betul terkait keberlanjutan dari bisnis yang mereka 

lakukan, sehingga pengetahuan terkait praktik lingkungan yang 

dapat mendukung keberlanjutan usaha sebuah perusahaan 

memberikan dasar untuk pengambilan keputusan atas penerapan 

praktik lingkungan keberlanjutan yang mendukung umur panjang 

perusahaan. Sebab, temuan dalam penelitian Claudy et al (2016) 

menyatakan bahwa manajemen pengetahuan bersama dengan 
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orientasi keberlanjutan lingkungan dapat memperluas kemungkinan 

keberhasilan dalam inovasi produk, peningkatan proses, dan 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan.  

Sejalan dengan temuan Severo, Guimaraes dan Dorion (2018) 

yang didukung Guimaraes, Severo dan Vieira (2017) dalam 

penelitian sebelumnya bahwa penggunaan praktik lingkungan dan 

sistem manajemen lingkungan secara langsung dipengaruhi budaya 

manajemen, hal ini mengindikasikan adanya tanda-tanda praktik 

lingkungan seperti produksi bersih (PB) melalui manajemen proyek 

dan manajemen lingkungan.  

Penelitian lain dengan penulis yang sama yakni Guimaraes, 

Severo dan Vasconcelos (2017) juga mendapati bahwa orientasi 

manajemen pengetahuan (OMP) menjadi variabel yang 

mempengerahui produksi bersih (PB) dengan signifikansi positif 

melalui efek moderasi ukuran dan aktivitas operasional perusahaan. 

Selanjutnya, produksi bersih (PB) sebagai praktik lingkungan yang 

proaktif menawarkan segudang manfaat atas penerapannya, sehingga 

perusahaan yang memiliki OMP yang baik akan lebih memilih untuk 

menerapkan produksi bersih dalam aktivitas bisnis yang dilakukan. 

Penelitian sebelumnya memperkuat asumsi yang mengarahkan 

kepada H3 hipotesis penelitian ini.  

H3. Orientasi Manajemen Pengetahuan positif mempengaruhi 

Produksi Bersih 
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2.3.4.  Produksi Bersih dan Keunggulan Kompetitif Berkelanjutan 

Produksi bersih merujuk pada implementasi berkelanjutan atas 

strategi lingkungan yang mencegah secara terpadu terhadap proses 

dan produk yang dapat mengurangi dampak terhadap manusia dan 

lingkungan (Nilson et al, 2007:20). Praktik produksi bersih ini 

mengarah pada peningkatan kepedulian perusahaan terhadap kinerja 

lingkungan dan keunggulan kompetitif. Sehingga diperlukan 

tindakan dan keputusan manajerial terkait pengelolaan lingkungan 

sekitar yang menghasilkan kinerja unggul perusahaan yang dapat 

menjadi pembeda dengan pesaing lainnya.  

Dimana, atas pertimbangan proses produksi, produksi bersih 

termasuk didalamnya aktivitas melestarikan bahan mentah dan 

energi, menghapuskan bahan mentah beracun, mengurangi kuantitas 

yang tidak dibutuhkan, dan toksisitas seluruh emisi dan limbah 

sebelum meninggalkan proses produksi (El-Hanggar, 2007:22). 

Jimenez et al (2014) dalam penelitiannya secara konsisten 

menekankan bahwa analisis keunggulan kompetitif perusahaan 

merupakan hasil apresiasi terhadap komitmen lingkungan.  

Sehingga dikatakan bahwa produksi bersih (PB) bertujuan 

mencapai peningkatan kinerja lingkungan dan keunggulan 

kompetitif (Gong et al, 2016). Lebih lanjut, keunggulan kompetitif 

berkelanjutan (KKB) yang perusahaan miliki dapat di identifikasi 

dengan melihat karakteristik seperti produk/jasa yang unik yang 
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menjadi pembeda dengan pesaing mereka (Kim et al, 2011). Dalam 

penelitian Tseng (2014) dan Guimaraes, Severo dan Vasconcelos 

(2017) penerapan produksi bersih (PB) bersamaan dengan penggerak 

strategis dapat berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi 

dengan langkah memaksimalkan penggunaan sumber daya dan 

memperluas probabilitas pembangkitan keuntungan kompetitif.  

Selain itu, indikasi keunggulan kompetitif berkelanjutan 

(KKB) dapat diperoleh melalui penerapan produksi bersih (PB) 

ditemukan dalam penelitian Severo et al (2014) yang menyatakan 

bahwa praktik lingkungan seperti produksi bersih secara sistematis 

mencoba untuk mengurangi biaya produktif dan konsumsi limbah 

serta sumber daya. Penelitian ini didukung oleh Yadav et al (2016) 

yang menyebutkan bahwa upaya lingkungan dalam suatu organisasi 

yang terkait keunggulan kompetitif berkelanjutan (KKB) 

mengandung tindakan dan praktik lingkungan yang berkontribusi 

terhadap pemeliharaan dan pertumbuhan laba. Dengan demikian 

berdasarkan penjelasan diatas, maka asumsi diperkuat untuk 

melahirkan praduga atas H4 hipotesis penelitian ini.  

H4. Produksi Bersih positif mempengaruhi Keunggulan 

Kompetitif Berkelanjutan.  
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2.4.  Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan pada uraian kajian pustaka dan penelitian terdahulu, maka 

kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini peneliti 

gambarkan dalam sebuah bagan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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