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ABSTRAKSI 

Perum Perhutani Unit II Jawa Timur sangat memperhatikan kelangsungan 
hidup perusahaan kayu jati, terutama di kabupaten Bojonegoro, karena 
Bojonegoro merupakan daerah pcnghasil kayu jati terbaik di Jaws Till1ur. Olch 
karena itu Perurn Perhutani berusaha meninjau kembali sistem distribusi kayu jati 
yang telah ditetapkan, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Perum Perhutani 
untuk selalu memperhatikan kebutuhan semua pengusaha kayu jati disamping 
juga memelihara kelangsungan hidup pohon jati di seluruh Indonesia. Tetapi tidak 
semuanya, Perum Perhutani dapat melakukan segala sesuatunya dengan 
sempuma, sehingga menyebabkan minat pembelian pengusaha kayu jati hanya 
terpendam di dalam hati, jarang dapat disalurkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem distribusi 
kayu jati di Perum Perhutani Unit Ll Jawa Timur terhadap minat pembelian 
pengusaha kayu jati di Bojonegoro. Sistem distribusi kayu jati tersebut 
mempunyai 3 unsur yaitu saluran penjualan langsung, saluran penjualan Ielang 
dan saluran penjualan kontrak, dimana masing-masing unsur mempunyai 
indikator yang sarna yaitu harga jual kayu jati, jenis dan mutu kayu jati, kondisi 
fisik kayu jati dan jumlah kayu jati. 

Responden dalam penelitian ini adalah pengusaha kayu jati di daerah 
Bojonegoro yang mempunyai perusahaan kayu jati yang masih aktif berproduksi. 
Pengukuran sistem distribusi dengan menggunakan skala ordinal dari I (tidak 
setuju) sampai 4 (sangat setuju), yang menunjukkan derajad persetujuan atas 
pernyataan. Minat pembelian diukur berdasarkan 4 indikator yaitu penghasilan 
pengusaha kayu jati, infonnasi sistem distribusi kayu jati, faktor-faktor yang 
mempengaruhi pengusaha dalam memilih salah satu saluran penjualan, dan 
pembagian kayu jati oleh Perum Perhutani berdasarkan kriteria perusahaan. Hasil 
antara masing-masing indikator dari variabel bebas (X) dan variabel tidak bebas 
(Y) dijumlah dan dirata-rata untuk mendapatkan pengaruh sistem pemasaran 
terhadap minat pembelian. 

Teknik analisis yang sesuai dengan penelitian ini adalah menggunakan 
analisis regresi linear berganda karena melibatkan lebih dari 2 variabel bebas. 
Persamaan regresi yang didapat dalam penelitian ini aOOlah : 

Y =0,494 + 0,551XI + 0,384X2 + 0,264X3 
Koefisien determinasi sebesar 0,72 yang berarti 72% variasi taksiran rata

rata minat pembelian pengusaha kayu jati OOpat dijelaskan olch hubungan 
lineamya dengan unsur-unsur sistem distribusi kayu jati dan sisanya 28% 
dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam pcnelitian ini. Bcrarti 
penelitian ini relatif dapat dijelaskan dengan regresi linear berganda yang 
diperoleh. 
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