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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1  Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian yang dilakukan oleh Harms, Reschke, dan Fink, (2010) yang 

meneliti tentang pengaruh Entrepreneural Orientation (EO) terhadap Growth 

dengan Innovation dan Goal-oriented Management (GoM) sebagai variable 

intervening. Penelitian ini didasarkan pada data finalis di Jerman dari kontes 

Entrepreneur Of The Year dari tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006. Kontes ini 

dibuka untuk semua perusahaan yang dimiliki secara independen dan terdaftar di 

Jerman dengan rekam jejak yang sudah terbukti pertumbuhannya. Selain itu 

kontes ini juga ditujukan kepada perusahaan yang berfokus pada pertumbuhan dan 

berorientasi teknologi dan sampel yang digunakan untuk penelitian adalah 165 

perusahaan 

 H1(+) H2(+) 

  H3(+) 

 H4(-) H5(+) 

 H6(+)  

Gambar 2.1: Model pengaruh Entrepreneural Orientation (EO) terhadap Growth 

dengan varibel intervening Innovation dan Goal-oriented Management (GoM), 

sumber : Harms, Reschke, dan Fink, (2010)
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Parkman, Holloway, dan 

Sebastiao, (2012) yang meneliti tentang pengaruh Entrepreneural Orientation 

terhadap Project Succsess dan Competitive Advantage melalui Innovation 

Capacity. Pengambilan sampel dimulai pada bulan Maret 2009 dan berlanjut 

hingga Januari 2010, proses pengambilan sampel dimulai dengan 

mengidentifikasi dan menghubungi cabang American Institute of Architects (AIA) 

di sepanjang West Cost Amerika Serikat. AIA adalah organisasi profesional utama 

untuk arsitek dan firma arsitektur di AS, Inggris, Eropa, Jepang, dan Hong Kong. 

Setiap wilayah AIA dibagi lagi menjadi wilayah geografis, negara bagian dan 

lokal, yang berfungsi sebagai badan pendidikan, layanan, dan PR. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan email. Secara total, total sampel 122 responden dari 57 

organisasi arsitektur (ukuran rata-rata perusahaan dalam sampel adalah 37 

karyawan). 

   

  H4  

      

     

Gambar 2.2: pengaruh Entrepreneural Orientation terhadap Project Succsess dan 

Competitive Advantage melalui Innovation Capacity, sumber : Parkman, 

Holloway,dan  Sebastiao, (2012)  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Haroon Hafeez, Noor Mohd 

Shariff, & bin Mad Lazim, (2012) menjelaskan tentang pengaruh Entrepreneural 
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Orientation, Firm Resource, SME Branding terhadap Firm Performance yang 

dimediasi oleh Innovation.  

 

 

 

 

Gambar 2.3: pengaruh Entrepreneural Orientation, Firm Resource, SME 

Branding terhadap Firm Performance yang dimediasi oleh Innovation, sumber: 

Haroon Hafeez, Noor Mohd Shariff, dan bin Mad Lazim, (2012) 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Zhang, Edgar, Geare, & 

O’Kane, (2016) yang menjelaskan pengaruh Entrepreneural Orientation dan 

Capability-based HRM terhadap Firm Performance yang dimediasi oleh 

Innovation Ambidexterity. Kuisioner dibagikan menggunakan email maupun pos 

secara langsung kepada manajer yang ditargetkan dari 1000 perusahan industri 

yang dipilih secara acak di Beijing, Guangdong, Shanghai, dan Harbin. Manajer 

yang ditargetkan juga diminta untuk meneruskan kuisioner kepada orang yang 

lebih berkualifikasi apabila mereka tidak dapat menjawab kuisioner tersebut. Pada 

akhirnya set data akhir yang termasuk 264 kuisioner yang dapat digunakan dari 

276 kuisioner yang dikembalikan.  
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Gambar 2.4: Entrepreneural Orientation dan Capability-based HRM terhadap 

Firm Performance yang dimediasi oleh Innovation Ambidexterity, sumber: Zhang, 

Edgar,Geare, & O’Kane (2016) 

 Selanjutnya Thoumrungroje dan Racela (2013) meneliti tentang pengaruh 

Entrepreneural Orientation terhadap NP Performance dan Firm Performance 

yang dimediasi oleh Product Innovation. Penelitian ini dilakukan di Thailand, 

berdasarkan American Chamber of Commerce, dimana terdapat 750 persusahaan 

manufakur dan servis di Thailand, dan sebanyak 541 persusahaan dihubungi 

secara langsung untuk memastikan keberadaannya. Beberapa perusahaaan 

tereliminasi karena beberapa hal, contohnya perusahaan sudah tidak beroperasi, 

perusahaan tidak bergerak pada bidang yang dibutuhkan, dan perusahaan tidak 

bersedia membagikan informasi, sehingga sampel yang efektif tersisa 279 

perusahaan dan hasilnya hanya 134 perusahaan yang dapat digunakan.  

 

 

 

Gambar 2.5 : pengaruh Entrepreneural Orientation terhadap NP Performance 

dan Firm Performance yang dimediasi oleh Product Innovation, sumber: 

(Thoumrungroje & Racela, 2013) 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Arzubiaga, Kotlar, De Massis, 

Maseda, dan Iturralde (2018) menjelaskan tentang pengaruh Entrepreneural 

Orientation terhadap Ambidextrous Innovation yang dimediasi oleh Family 
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Involvement, Strategic Involvement, BoD Skills and provision, dan Intensity of 

BoD activity.  Penelitian dilakukan pada 1710 usaha rumah tangga yang ada di 

spanyol, dan 230 data valid yang dapat digunakan untuk penelitian ini. 

 

 

H1 

  

 H2 H3 H4 

    

 

 

Gambar 2.6: pengaruh Entrepreneural Orientation terhadap Ambidextrous 

Innovation yang dimediasi oleh Family Involvement, Strategic Involvement, BoD 

Skills and provision, dan Intensity of BoD activity, sumber : Arzubiaga, Kotlar, De 

Massis, Maseda & Itturalde, 2018) 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chang, Wang, dan Cui (2019) 

meneliti tentang pengaruh State Ownership terhadap Innovation Capability yang 

dimediasi oleh Entrepreneural Orientation. Penelitian ini dilakukan pada staff 

manager di perusahaan china dan dari 196 hanya 166 yang dapat dinyatakan valid. 
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Gambar2.7: pengaruh State Ownership terhadap Innovation Capability yang 

dimediasi oleh Entrepreneural Orientation,sumber : Chang, Wang, dan Cui (2019) 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ar (2012) tentang pengaruh 

Green Product Innovation terhadap Firm Performance dan Competitive 

Capability yang dimediasi oleh Managerial Enviromental Concern. Data sampel 

yang diambil berupa perusahaan ekspor  di beberapa daerah di Turki selama 3 

bulan, dari 410 kuisioner yang dsebar, terdapat 140 kuisioner yang valid dapat 

digunakan. 
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Gambar 2.8: pengaruh Green Product Innovation terhadap Firm Performance dan 
Competitive Capability yang dimediasi oleh Managerial Enviromental Concern, 
sumber: Ar (2012) 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chadee dan Roxas (2013) 

menjelaskan bagaimana proses Institutional Enviroment mempengaruhi 

Performance melalui Innovation. Data untuk penelitian ini diambil dari database 

ESU (Enterprise Surveys Unit). Survei Rusia terbaru dilakukan pada tahun 2009 

dan terdiri dari 1.004 perusahaan. Dari jumlah tersebut, informasi untuk 787 

perusahaan dipertahankan setelah pembersihan data karena hilang nilai dan 

respons yang tidak valid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9: proses Institutional Enviroment mempengaruhi Performance melalui 

Innovation, sumber: Chadee dan Roxas (2013) 

 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Parast (2011) menjelaskan 

tentang pengaruh Six Sigma terhadap Firm Performance melalui Customer 

Satisfaction for existing customer dan Incremental Innovation. Temuan dari 

penelitian ini akan membantu untuk organisasi yang berfokus pada Six Sigma dan 

Instutional Enviroment 
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peningkatan kinerja proyek. Organisasi perlu mengembangkan pedoman 

pemilihan proyek untuk memastikan mereka mendapat manfaat dari proyek Six 

Sigma mereka. Ini berarti bahwa organisasi harus mendefinisikan proyek Six 

Sigma mereka dengan mengacu pada strategi bisnis mereka. Jika penekanannya 

pada efisiensi dan mengurangi biaya, proyek Six Sigma memiliki tingkat 

keberhasilan yang sangat tinggi, dengan asumsi sumber daya untuk proyek 

(sumber daya manusia dan modal) dijamin.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10: pengaruh Six Sigma terhadap Firm Performance melalui Customer 

Satisfaction for existing customer dan Incremental Innovation, sumber: Parast 

(2011) 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh López-Nicolás dan Meroño-

Cerdán (2011) menjelaskan tentamg hubungan Codification dan Personalisation 

terhadap Organisational Performance yang dimediasi oleh Innovation. Proses 

pengambilan sampel dilakukan di wilayah Murcia (Spanyol), Setelah 

menghubungi 400 perusahaan, 317 perusahaan diwawancarai dan 310 tanggapan 

yang valid diperoleh dari industri yang berbeda.  
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      H5,H6  

 H2 H4 

 

Gambar 2.11: hubungan Codification dan Personalisation terhadap 

Organisational Performance yang dimediasi oleh Innovation, sumber: (Lopez-

Nicolas & Merono-Cerdan, 2011) 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Uzkurt, Kumar, Kimzan, dan 

Eminoǧlu (2013) menjelaskan hubungan antara Organizational culture terhadap 

Firm Performance yang dimediasi oleh Innovation. Data untuk penelitian ini 

dikumpulkan melalui survei. Beberapa cabang bank yang beroperasi di Turki 

dipilih sebagai sampel penelitian. Sebanyak 300 survei didistribusikan ke cabang 

bank melalui kantor pusat dan 159 dikembalikan. Lima dari survei yang 

dikembalikan dihilangkan karena data yang tidak valid dan 154 survei valid. 

 H1  H3  

 

 

     H2 

Gambar 2.12: hubungan antara Organizational culture terhadap Firm 

Performance yang dimediasi oleh Innovation, sumber: Uzkurt, Kumar, Kimzan, 

& Eminoglu, 2013) 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wang & Wang (2012) 

menjelaskan tentang hubungan Knowledge Sharing terhadap Firm Performance 
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yang dimediasi oleh Innovation. Sampel diambil dari kota Jiangsu, China 

menggunakan kuisioner, total 551 kuisioner dikirim kepada manajer dan 209 

kuisioner yang valid dikumpulkan untuk dilakukan penelitian.  

 

 

Gambar 2.13: hubungan Knowledge Sharing terhadap Firm Performance yang 

dimediasi oleh Innovation, sumber: Wang & Wang (2012) 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kalkan, Bozkurt, dan Arman 

(2014) yang menjelaskan hubungan Intellectual capital, Innovation, 

Organizational strategy terhadap Firm Performance. Penelitian di lakukan di 

Antalya, Turki berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri Antalya terdapat 435 

perusahaan asuransi yang terdaftar dan 186 perusahan asuransi diambil acak untuk 

dijadikan sampel penelitian. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14: hubungan Intellectual capital, Innovation, Organizational strategy 
terhadap Firm Performance, sumber: Kalkan, Bozkurt, dan Arman (2014) 

 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lin (2013) menjelaskan 

tentang hubungan Service Innovation terhadap Firm Performance yang dimediasi 
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oleh Service Quality. Sampel pada penelitian ini diambil secara acak pada agen 

travel yang terdapat di china, sebanyak 797 kuisioner disebarkan dan 294 

kuisioner yang dikembalikan, dan pada akhirnya 277 kuisioner yang dapat 

dikatakan valid. 

 H1   H2  

 

H3 

Gambar 2.15: hubungan Service Innovation terhadap Firm Performance yang 

dimediasi oleh Service Quality, Sumber: Lin (2013) 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

 Firm Performance mengacu kepada kinerja seberapa baik tingkat kinerja 

sebuah perusahaan dalam memenuhi tujuannya dibandingkan competitor 

utamanya (Cao & Zhang, 2011). Firm Performance suatu perusahaan dapat 

diukur dengan berbagai cara, termasuk kinerja keuangan (profitabilitas, ROI), 

kinerja produk (ketahanan/keandalan produk, jumlah keunikan pada produk), dan 

kinerja pada pasar (kepuasan pelanggan) (Kalkan, 2014). Firm Performance 

adalah konsep multidimensi yang indikatornya dapat saling berkaitan, seperti 

produksi, keuangan atau pemasaran yang saling berkaitan satu dengan yang lain, 

atau konsekuensial seperti berkaitan dengan pertumbuhan dan laba (Atalay, 

Anafarta, & Sarvan, 2013). Firm Performance adalah sebuah konstruk 

multidimensi yang menggunakan ukuran kinerja perusahaan sebagai tombak ukur 

untuk perusahaan itu sendiri (Gronum, Verreynne, & Kastelle, 2012). Untuk 
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mengukur Firm Performance ada beberapa konsep yang digunakan, tetapi untuk 

sebagian besar yang digunakan adalah: Penjualan per karyawan, ekspor yang 

dilakukan oleh setiap karyawan, tingkat pertumbuhan penjualan, total aset, total 

pekerjaan, rasio laba operasi dan laba atas investasi (Kemp & Wubben, 2015). 

Firm Performance adalah ketika suatu perusahaan dapat mengubah waktu 

menjadi laba dengan memuaskan kebutuhan pelanggan yang tidak sabar dan 

menetapkan standar mereka untuk menghambat kemajuan dari pesaing mereka 

(Shan, 2016) 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh Innovativeness terhadap Innovation Speed 

 Innovativeness merupakan salah satu dimensi yang terdapat pada EO 

(Entreprenerual Orientation), dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Harms, Reschke, dan Fink (2010) menunjukan bahwa variabel 

Innovativeness memiliki nilai yang signifikan terhadap variabel Innovation Speed. 

Innovativeness mengacu pada kencenderungan suatu persusahaan untuk 

mengembangkan elemen baru atau kombinasi yang baru dari elemen yang sudah 

dikenal dalam produk, teknologi atau manajamen (Chen, 2010). Vandecasteele 

(2010) mendefinisikan innovativeness sebagai sejauh mana seorang individu 

relative lebih awal dalam mengadopsi ide ide baru daripada rata rata anggota 

sistem sosialnya. Innovativeness adalah kemauan untuk meeninggalkan teknologi 

atau praktik yang sudah ada dan mencoba mengeksplorasi dari keadaan sekarang, 

yang biasanya akan menghasilkan sesuatu yang baru (Stambaugh et al, 2011). 

Pada studi sebelumnya yang berfokus pada hubungan antara Innovativeness dan 

Innovation Speed ditemukan bahwa akan menimbulkan ketidakpastiaan baru pada 
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sebuah usaha karena perlu waktu untuk mempelajari inovasi tersebut(Shan, 2016). 

Innovativeness dapat didefenisikan sebagai "menerapkan ide-ide baru yang 

menciptakan nilai". Deskripsi umum ini merujuk pada berbagai jenis inovasi 

seperti pengembangan produk, penyebaran teknologi proses baru, dan juga praktik 

manajemen. Ini berarti adopsi produk dan proses baru untuk meningkatkan daya 

saing dan profitabilitas secara keseluruhan, berdasarkan kebutuhan dan 

persyaratan yang diinginkan pelanggan (Kalkan, 2014).  

2.3.2 Pengaruh Autonomy terhadap Innovation Speed 

 Autonomy mengacu pada tindakan independen yang dilakukan oleh 

individu atau sebuah tim dalam mengembangkan ide atau visi baru dan 

meneruskannya sampai selesai (Shan, 2016).  Ketika karyawan 

mendapatkan dukungan dari usaha kreatifitas mereka dan tidak mendapatkan 

tekanan jam kerja yang panjang mereka akan berusaha keras untuk berkreatif 

dalam pekerjaan mereka (Burcharth, Præst Knudsen, & Søndergaard, 2017). 

Sebuah Autonomy yang diberikan secara formal ditemukan juga tidak hanya dapat 

mendorong tindakan inovatif yang sah, tetapi juga penyimpangan kreatif yang 

konstruktif (Burcharth, Præst Knudsen, & Søndergaard, 2017). Perusahaan besar 

biasanya akan memberikan wewenang kepada unit-unit operasinya agar mereka 

dapat mengakses informasi yang lebih cepat dan akurat untuk menyelesaikan 

masalah. Memberikan wewenang juga dapat meningkatkan motivasi dan 

komitmen anggota untuk mencapai suatu tujuan bersama. Secara keseluruhan 

pemeberian wewenang memberikan fleksibelitas dan kecepatan berinovasi dalam 

sebuah perusahaan (Shan, 2016).  
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2.3.3 Pengaruh Risk Taking terhadap Innovation Speed 

 Risk-Taking adalah tingkat sejauh mana seorang manajer atau pemilik 

berani mengambil resiko dan komitmen yang besar dimana peluang untuk gagal 

akan lebih besar daripada berhasil (Shan, 2016). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Harms, Reschke, & Fink, 2010) menunjukan variabel pada risk 

taking memiliki nilai yang signifikan terhadap variabel Innovation Speed. Risk 

taking biasanya dikaitkan dengan kesiapan atau kesediaan sebuah organisasi atau 

perusahaan untuk menyerahkan sumber daya ke proyek-proyek yang dimana 

hasilnya tidak jelas dan sangat berkemungkinan untuk gagal (Parkman, Holloway, 

& Sebastiao, 2012). Resiko yang tinggi biasanya dikaitkan dengan probabilitas 

keberhasilan yang rendah, tetapi akan ada keuntungan yang besar bila berhasil. 

Inovasi pada dasarnya beresiko tetapi memiliki potensi keuntungan yang besar 

juga apabila produk atau servis yang ditawarkan berhasil, oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa semakin besar resiko yang berani diambil oleh suatu perusahaan, 

maka semakin tinggi pula tingkat inovasi pada perusahaan tersebut (Wiklund, 

2010). Risk Taking mengacu kepada ketersediaan perusahaan untuk mengambil 

tindakan berani untuk merambah ke sesuatu yang sifatnya belum pasti (Zhang, 

Edgar, Geare, & O’Kane, 2016). Ketika ada komitmen sumber daya yang tinggi, 

desainer produk dan proses cenderung kurang khawatir tentang melestarikan 

sumber daya yang diperlukan untuk melakukan analisis dan desain ulang 

tambahan, yang akan sangat mempercepat kecepatan inovasi (Shan, 2016).  
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2.3.4 Pengaruh Proactiveness terhadap Innovation Speed 

 Proactiveness mengacu pada perusahaan dimana mereka memiliki 

kemauan untuk menjadi pemimpin untuk meraih peluang baru walaupun mereka 

tidak selalu menjadi yang paling pertama dalam meraih peluang tersebut (Shan, 

2016) Perusahaan yang proaktif akan cenderung untuk melakukan inovasi, karena 

dapat membuat mereka untuk meluncurkan pangsa pasar yang baru (Luño, 2010). 

Proactive mengacu pada tindakan sebuah organisasi untuk bertindak dan 

mengantisipasi atas apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang (Parkman, 

Holloway, & Sebastiao, 2012). Proactive diartikan sebagai langkah yang diambil 

oleh perusahaan ataupun organisasi untuk mengantisipasi permintaan pasar pada 

masa yang akan datang dan sekaligus memperkenalkan produk dan layanan baru 

diantara para pesaingnya untuk membentuk permintaan dan peluang dimasa depan 

(Zhang, Edgar, Geare, & O’Kane, 2016). Proactive membuat perusahaan fokus 

pada penyelesaian pengembangan produk dan kinerja berbasis waktu, membatasi 

upaya yang dimasukan kedalam kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas 

utamanya. Alih-alih menekankan pada kualitas dan biaya, mereka lebih 

memfokuskan untuk kecepatan dalam membuat strategi entri baru yang bertujuan 

untuk memannfaatkan peluang dengan mempersingkat durasi pengembangan 

produk (Shan, 2016).  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Harms, 

Reschke, & Fink, 2010) juga menunjukan variabel pada proactiveness memiliki 

nilai yang signifikan terhadap variabel Innovation Speed.  

2.3.5 Pengaruh Competitive Agressive terhadap Innovation Speed 

 Competitive Aggressive adalah tindakan yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan sebuah perusahaan untuk menantang pesaingnya secara langsung 
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untuk menungguli pesaingnya (Stambaugh et al, 2011). Competitive Aggressive 

ditandai dengan adanya responsif dari tantangan dari perusahaan lain/pesaing. 

Perusahaan-perusahaan agresif yang kompetitif sering menganggap tantangan 

tersebut dengan saling membandingkan performa pada perusahaan mereka. 

Competitive Aggressive juga dapat mencerminkan keinginan untuk bersaing 

dengan metode yang tidak konvensional (Shan, 2016). Competitive Aggressive 

perusahaan sering menetapkan tujuan pangsa pasar yang ambisius dan mengambil 

langkah berani untuk mencapainya. Mereka juga mencurahkan lebih banyak 

sumber daya daripada pesaing mereka untuk pemasaran, pengembangan produk 

baru, manufaktur, dan kapasitas, yang secara langsung mempengaruhi kecepatan 

inovasi. Selain itu, perusahaan juga sering membangun keunggulan cepat mereka 

dengan mempercepat waktu siklus pengembangan produk untuk secara agresif 

membawa produk baru ke pasar (Shan, 2016). 

2.3.6 Pengaruh Innovation Speed terhadap Firm Performance 

 Dalam sebuah studi yang dilakukan pada 721 perusahaan manufaktur di 

Inggris, ditemukan perusahaan yang melakukan inovasi memiliki efek positif pada 

margin laba operasi mereka. Mereka juga menemukan walaupun pengaruh 

berinovasi hanya berdampak sedikit pada laba mereka, perusahaan inovatif 

biasanya lebih menguntungkan daripada perusahaan non-inovatif (Atalay, 2013). 

Inovasi pada sebuah perusahaan (dapat berupa pengenalan inovasi atau teknologi 

baru) dapat dianggap sebagai suatu prediktor yang baik untuk kesuksesan bisnis 

apalagi telah dipengaruhi R&D dan inovasi lainnya (Ramirez-Portilla, 2017). 

Perusahaan dengan EO (Entrepreneural Orientation) yang kuat sering melihat 

pengembangan produk yang cepat sebagai kemampuan inti dari bisnis mereka. 
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Perusahaan-perusahaan seperti itu akan terus meningkatkan kecepatan berinovasi 

mereka dalam lingkungan yang bergejolak dan tidak pasti melalui investasi dan 

memberikan perhatian berkelanjutan pada proses dan sistem pengembangan 

produk. Siklus waktu dapat dipercepat agar biayanya tidak menjadi terlalu mahal. 

Oleh karena itu, dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa kecepatan inovasi 

sebagai indikator utama kinerja pengembangan produk baru yang penting untuk 

keberhasilan dan kelangsungan perusahaan wirausaha (Shan, 2016). Inovasi 

dianggap sebagai elemen penting untuk pertumbuhan bisnis dan faktor penting 

untuk mencapai keunggulan diferensial yang telah lama dijalani (Hafeezet al, 

2012). Keterkaitan antara inovatif dan kinerja perusahaan cukup jelas dari 

literature masa lalu dan masa kini, inovatif juga merupakan sebuah elemen 

penting untuk pertumbuhan bisnis dan factor yang penting untuk mencapai 

keunggulan (Haroon Hafeez, Noor Mohd Shariff, & bin Mad Lazim, 2012) 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Gambar 2.16: Model Pengaruh Entrepreneural Orientation terhadap Firm 

Performance yang dimediasi oleh Innovation Speed, Sumber: Shan (2016) 

Hipotesis yang diajukan ssebagai berikut:  

H1 : Innovativeness memiliki pengaruh positif terhadap Innovation Speed 

H2 : Autonomy memiliki pengaruh positif terhadap Innovation Speed 

H3 : Risk-taking memiliki pengaruh positif terhadap Innovation Speed 

H4 : Proactiveness memiliki pengaruh positif terhadap Innovation Speed 

H5 :Competitive Aggressive memiliki pengaruh positif terhadap Innovation 
Speed 

H6 : Innovation Speed memiliki pengaruh positif terhadap Firm Performance 
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