
/. 1./) ..l;; 7 .k(.! i t /( r II.. 
;2. f k ~-1 G,."1N ,AJ /A) ie tit)(j ..4S1 4'-., - c t:.J fD,~ 

POLA PENGEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL (ISIC 321), 
RASIO KONSENTRASI DAN ORIENTASI EKSPORNYA DI 

INDONESIA 
TANUN 1984..1996 

SKRIPSI 

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI 

JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN 

DIAJUKAN OLEH: 

MIFfAKUL KHOIRI 
No. Pokok : 049414551 

KEPADA 

~k 

~ ~ 1\ 199 . 
K£w 
P 

FAKULTAS EKONQMI UNIVERSITAS AIRLANGGA 
SURABAYA 

1998 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI POLA PENGEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL... MIFTAKUL KHOIRI



SKRlPSI 

POLA PENGEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL (ISle 321), 

RASIO KONSENTRASI DAN ORIENTASI EKSPORNYA DI 


INDONESIA 

TAHUN 1984 -1996 


DIAJUKAN OLEH 

:MJFTAKUL KHOIRI 
--"'''--.-....... -- .... ,-~. --- 

No.Pokok:0494145S1 JLlr~ J 

t" E H r' I;S T ,,,r,: " " '"" 1 
(fNl"n~~I<SITl';S AHa.. ,' ~(Ja 4. 1 

S C R .1'£ ~~.~ y ... 

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAlK OLEH 

DOS N PEMBIMBING, 

~ 

/Q ,-rQ:hru((;Jl,' 1~/!fM.SL TANGGAL ......7.~................• 
I 
,",f 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI POLA PENGEMBANGAN INDUSTRI TEKSTIL... MIFTAKUL KHOIRI



iv 

P(}LA PEN('EMBANOAN INDUSTRf TEKSTIL (ISIC 321), ({ASIO 

KONSENTRASI DAN ORIENTASI EKSPORNYA DI INDONESIA 

TAHUN 1984-1996 

MIFTAKUL KHOIRI 

ABSTRAK 

Peranan jndustrit~~~til di Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional 
sudah tidak disangSikan" lagi. lIal ini ditunjukkan dari mcningkatnya pcrkcrnbangan 
baik dari segi produksj, dari segi penyerapan tenaga kerjanya maupun perkem
bangan teknologi yang diterapkannya. Perkembangan industri tekstil semakin 
m~ningkat terutama sete1ah munculnya berbagai kebijaksanaan pemerintah berupa 
berbagai kebijaksanaan deregulasi yang menunjang tujuan pemerintah untuk mulai 
mcningkatkan ckspor non migas untuk menutupi berkurangnya devisa dari ekspor 
migas dan juga diLerapkan teknologi baru dibidang pertekstilan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: poia pengembangan industri 
tekstil apakah berorientasi ekspor ataukah substitusi impor; rasio konsentrasi 
industrinya dan korelasi aotara rasio konsentrasi 4 perusahaan tekstil terbesar dengan 
kinerja ekspomya. Dengan menggunakan sampel nilai output, nilai impor dan nilai 
ekspor industri tekstil (ISle 321) atau SITe (65) dalam rentang \\'aktu 1984..1996 
kemudian digunakan teknik analisis yang dibagi menjadi 3 bagian. Teknik analisis 
yang pcrtama adalah anaJisis yang tcrdiri dari rasio impor, rasio ekspor, indeks 
spesialisasi perdagangan dan kinerja ekspor dipakai untuk menggambarkan pola 
pengembangan industri tekstiI, teknik analisis yang keduaadalah Gini Hirseman dan 
CR4 digunakan untuk mengetahui konsentrasi pasar ekspor dan struktur pasar 
industri tekstil, sedangkan teknik anaHsis yang terakhir adalah analisis korelasi 
dengan m.etode regresi tinier tunggal dan metode korelasi Pearson yang digunakan 
untuk menguji hipotesa adanya korelasi negatif antara CR4 industri tekstil dengan 
kinerja ekspomya. . 

. Basil penelitian" menunjukkan bahwa industri tekstil dikembangkan 
berdasarkan pola pengembangan yang berorientasi pada pasar luar negeri (export 
oriented), konsentrasi pasar ekspor ·industri ini adalah relatif tersebar moderat ke 
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negara tuj uan ekspor dan stnll1:ur industrinya adalah persaingan monopolistik serta 
terdapat korelasi negatif antara CR4 dengan kinerja ekspor. Semua itu digambarkan 
dengan: rasio ekspor yang lebih besar dari rasio impor, nilai indeks spesialisasi 
pcrdagangan yang bcrada pada tahap oricntasi ekspor dan kincrja ekspor yang tinggi~ 
Gini hirscnlan berada pada rentang 25%dan 50% dan struktur industrinya adalah 
persaingan monopolistik dengan CR4 < 40%; serta diperoleh korelasi negatif antara 
CR4 dengan kinerja ekspor sebesar -0,661 yang signifikan pada taraf nyata a=O,O 1. 
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