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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel lingkungan
bisnis internal, lingkungan bisnis eksternal terhadap kinerja perusahaan yang di
mediasi oleh strategi perusahaan.

Objek penlitian ini adalah golongan manajer Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta. Metode penelitian
adalah metode kuantitatif dengan mengunakan analisis Partial Least Square Modeling
(PLS Modeling) Hasil pengolahan data pada penelitian ini menunjukkan bahwa: a)
Lingkungan bisnis internal tidak berpengaruh terhadap strategi perusahaan,
b)Lingkungan bisnis eksternal berpengaruh terhadap strategi perusahaan,, c)
Lingkungan bisnis internal tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. d)
Lingkungan bisnis eksternal berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, e) Strategi
perusahaan berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan, f) Lingkungan bisnis internal
tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dimediasi oleh strategi perusahaan, g)
Lingkungan bisnis eksternal  berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dimediasi oleh
strategi perusahaan,

Kata Kunci: Lingkungan Bisnis Internal, Lingkungan Bisnis Eksternal, Strategi
Perusahaan,     Kinerja Perusahaan.
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ABSTRACT

This study aims to find the correlations of variables on the internal business
environment, external business environment on company performance mediated by
the company's strategy.
The object of this research is the managerial group of the Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial l(BPJS) Ketenagakerjaan of the DKI Jakarta Regional Office. The
research method is quantitative method, using Partial Least Square Modeling (PLS
Modeling) analysis. The results of data processing in this study indicate that:a) The
internal business environment does not affect the company's strategy, b) The external
business environment influences the company's strategy, c) The internal business
environment does not affect the company's performance. d) External business
environment influences company performance, e) Company strategy influences
Company Performance, f) Internal business environment does not affect company
performance mediated by company strategy, g) External business environment
influences company performance mediated by company strategy.
.

Keywords: Internal Business Environment, External Business Environment,
Corporate  Strategy, Company performance.
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