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BAH I I-UNJv:~~~,.'~.~~ ',~.~,,'~ .. :.-. ;,;~ 
S U F_ .. :) 

1.1. [,atar BeJakapa MarsaJab 

Dalam perkembangan dunia bisnia, persaingan 

bukanlah hal yang baru,. perkembangan sektor industri 

juga tidak luput dari maaalah persaingan. Persaingan 

dapat mendorong atau menghambat perkembangan suatu 

industri. Banyak industr i yang bangkrut akibat 

peraaingan yang ketat~ tetapi tidak sedikit yang mampu 

bertahan bahkan terus berkembang. 

Persaingan dalam industri berakar dalam struktur 

ekonomi yang mendaaarinya dana berjalan di luar 

perilaku pesaing-pesaing yang ada. Keadaan persaingan 

da1am. suatu induatri tergantung pada 5 (lima) kekuatan 

produk, yai tu pendatang baru potenaial, produk 

pengganti, pemasok,. pembeli dan pesaing industri 

(Porter, 1987: 3). Kelima kekuatan peaaing teraebut 

menentukan intenaitaa peraaingan dan kemampulabaan 

dalam induatri. Kekuatan yang paling besar akan 

menentukan dan menjadi aangat panting dari sudut 

pandang perumusan strategi. 

Prospek perekonomian Jawa Timur yang kaya dengan 

1 
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aumber daya alam~ antara lain di 'sektor pertanian dan 

industri yang didukung alab aektor perdagangan, 

merupakan potenai pengembangan ekonomi Jawa Timur yang 

sangat besar. 

Di aektor pertanian~ Jawa Timur mempunyai potensi yang 

memberikan nilai tambah yang relatif cukup tinggi, 

aehingga sub aektor tanaman pangan perlu mendapatkan 

perhatian sebagai "highly promising sub sectors" _ 

Sedangkan aektor industri yang mempunyai tingkat 

pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 

aektor pertanian> adalah tuulbuhnya harapan bagi 

pengembangan ;;::onomi Cawa Ti.mur~ sehingga sektor 

perciagangan yang menunjang pengembangan kedua aektor 

tersebut. jelas mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

Jawa ~ . ... l.lDur. 

Volume ekspor basil produkai Jawa Timur tiap 

tahunnya mengalami kenaikan yang cukup berarti. Kalau 

pada tahun 1989 nilal ekspornya baru mencapai 1~1 

milyard US dollar, maka pada tahun 1990 telah mencapai 

1,3 milyard US dollar. Di aiai lain atruktur ekspornya 

mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke aektor 

industri pengolahan. 

Komoditaa ekspor dari hasil industri tersebut, 
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tercatat 197 jenis pada tahun 1988 kelnudian pad a tahun 

1989 bertambah menjadi 431 jenis. Negara tujuan ekapor 

bertalnbah dari 83 negara menjadi 94 negara. 

Adanya penambahan komoditaa ekspor dari hasil induatrl 

tersebut merupakan akibat dal'i kebijakaanaan pemerintah 

berupa larangan ekspor bahan mentah berdasarkan SK 

Menteri Perdagangan No.274/KP/X/1986 tanggal 7 Oktober 

1986. Aklbatnya. bertambahlah haail industri ekspor. 

balk berupa barang setengah jadi maupun barang jad! 

termasuk di sini haail industri kulit. 

Hasil lndustri kulit Jawa Tlmur yang berupa kullt 

mentah, ku11t aetengah jadi dan ku11t jad1 ya1tu kulit

Sap1. kulit Kambing. kulit Domba sejak tahun 1980 

sampai dengan saat ini banyak diekspor secara rutin ke 

negara Jepang. B~landa dan Italia. Berikut in1 penulte 

sajilran tabel volume ekspor kullt aapt, kulit kambing 

dan kulit domba ke negara Jepang, negara Belanda. 

negara Italia sejak t.ahun 1986 sampat dengan tahun 

1990. 

Dari tabel 1 tersebut nampak bahwa kulit kambing paling 

ban yak diekspor di an tara ket1ga hasil produksi l-:ullt 

tersebut di atss dalsm waktu 5 (lima) tahun yajtll ; 

1. Untuk negara JepanS, kulit sap! 34,21%, kul!t 

kambtng 37.27% dan"lrultt domba 29,52%. 
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2. Untuk negara Belanda. kulit sapi 45.86%. kulit 

kambing 48,47% dan kulit domba 5,67%. 

3. Untuk negara Italia. kulit aapi 42.13%. kulit 

kambing 42~63% dan kul!t domba 15.24%. 

Berdasarkan uraian dar! tabel 1 tersebut. maka penulis 

pada penelit,ian ini pembahasannya hanya meliputi 

produksi kulit kambing. 

Tabel 1 
Volume ekapor kulit aapi~ kulit kambing dan kulit domba 

ke negara Jepang. negara Belanda dan negara Italia 
tabun 1986 aid tabun 1990 

(dalam kg) 

Jeena Japane lee.n. hlan4a lIecara Halia 
Tabun 

lulit lullt lullt lulit hUt lulit lullt Iollt lulit 
Sap! Iliblae Dooba SaP; laabiDe Do.ba Sap! la,biDe Do,ba 

1986 82.613 20.456 50.971 203.701 67.224 10.440 100.321 55.336 66.427 

1987 59.853 75.016 53.165 m.819 120.150 15.213 86.625 87.857 19.274 

1988 42.105 76.714 52.6.\0 95.207 206.089 12.517 7U42 96.570 1.113 

1 
1989 27.413 61.129 23.430 82.406 153.701 120.413 129.516 75.820 16.012 

1990 32.212 25.134 30.150 90. 082 1 95.082 16.501 152.118 32.124 21. 413 

JUllah 244.196 258.849 210.672 607.645 642.246 75.084 343.622 347.707 124.299 

Sumber : Bank Indonesia. diolah 

Kulit kambing yang di ekspor sebelum adanya 

kebijaksanaan pemerintah berdasarkan SK Menteri Perda-

gangan No.274/KP/X/1986 pada tanggal 7 Oktaber 1986 
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mengenai pelarangan ekspor kulit mentah adalah janis 

kulit Kambing pickle (kulit Kambing yang sudah 

diawetkan) dan kulit Kambing wet blue (kulit kambing 

yang sudah diawetkan dan berwarna biru'),. sedangkan 

setelah adanya kebijakaanaan pemerintah berdaaarkan SK 

Menteri Perdagangan No. 274/KP/X/1986 pada tanggal 7 

Oktober 1986 mengenai pelarangan ekspor kulit mentah 

ya....-;.g diekspcr adalah je!1':'s crust (kul':' -: Kamibng yang 

telah dimasak d~pr0ses penyamakan kombinasi, dan mudah 

dibasahi/dibasahkan kembali ~ akan tetapi pada tanggal 2 

Maret 1989 keluar kabijaksanaan pemerintan yang baru 

be rdasar xa.."1 keputasan Ment;eri Keuangan Republik 

Indcnesia No.:::;:!)" K.~K_013/:ge9 tentang tari£ pajak 

e~spor (PE ,; dan ;,a,j a.k ekspor tambahan secara persentase 

(?E'!1. Un':-.;j;: jeni;;; l..-u:'':'t ;:"!"'..lst :lang telah di ek.spor ke 

luar negeri dikenakan tarif pajak sebesar 50% (PE 30% + 

PET 20%) dan untuk kulit jadi yang di ekspor dikenakan 

tarif pajak 5%, sehingga pada saat itu industri kulit 

Jawa Timur mulai mengekspor kulit jadi. 

1_2_ Permaaalaban 

Induatri kulit kambing Jawa Timur pada saat ini 

mengalami masalah yaltu bagaimana mempertahankan volume 

ekspor kulit setelah adanya kebijaksanaan pemerintah 
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berdasarkan SK Menteri Perdagangan No.274/KP/X/1986 

pada tanggal 17 Oktober 1986 mengenai larangan ekspor 

kulit mentah dan kebijaksanaan pemerintah yang baru 

berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republlk 

Indonesia No. 210/KMK.013/1989 pada tanggal 2 Maret 

1989 tentang tarif pajak ekspor (PE) dan pajak ekapor 

tambahan (PET). 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah 

::ra...~g tela.'1 dikemukaka-: t-arsebut di stas. maka pok~k 

masalah dalam penelitian ini ada:ah : 

1. Apakah divergifi~asi produk. GNP negara importir. 

jumlah penduduk negara importir dan niial tukar 

• ... aluta asing :leg-ara ':"mpor-:.ir mempunyai pengaruh yang 

be!'makna ter:!1ada;1 ;roli.lDle c-k;:;por k'Jlit kambing Jawa 

Timur ? 

2. Hanakan di antara ~e~mpat fak~or - fak~or tersebut 

yang mempunyai pengaruh yang dcminan terhadap volume 

ekspor kulit kambing Jawa Timur ? 

Apabila masalah pertama tidak terbukti. maka masalah 

yang kedua tidak perlu dibuktikan lagi_ 

1_3. Tu.juan .dan Hanfaat Peoelitiao 

3.1_ Tu.juan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya 

diversifikasi produk. GNP negara 

pengaruh 

importir. 
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jumlah penduduk negara importir dan nilal tukar 

valuta aaing negara importir terhadap volume 

ekspor kulit kambing Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahui mana di antara keempat faktor 

d1 ataa 

terhadap 

Timur. 

yang 

volume 

3.2. Manfaat P~nelit~an 

mempunyal pengaruh dominan 

ekspor kulit kambing Jawa 

1. Memban~~ mem~erjelas real ita bentuk ana11313 

becerapa fal{tcr yang ~empengaruhi volume ekspor 

kulit kambing Jawa Timur. 

2. Seoagai banan informasi indus1;ri kulit -Jawa 

Timur, Kanter Wilay-ah Departemen Perciaganga.'1 

Jawa Timur. Kantor Wilayah Departemen 

Per':'~dus~r:'an Jawa Timur dalam usahanya 

mengembangkan ekspor kulit. 

3. Bag! penelltian lain. dapat dipakai sebagai 

landasan dan kerangka perumusan masalah untuk 

penelitian selanjutnya. 
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LAIIDASAlI TIIDRITIK DAlI HlPOTI!SIS 

Pada bagian ini akan diaajikan uraian teori yang 

melandasi penuliaan te3is~ yang mencakup baik ten tang 

kbnsep pemikiran maupun metode yang dipil.i.h untuk 

memecahkan permaaalahan yang dihadapi dalam 

peneli~~an in~. ya~~~ : 

Diversifi~,;:a3i produk dapat digolongkan 

menjadi 3 (tiga) yaitu : 

1. Divers.lfikasi pr0duk konsent;ria 

Di·,rersi::i3!:.si produk konsentris adalah 

penambahan produk baru yang mempunyai 

ke:n":'ripan teknologis dan atau kemi.:-ipa.'"l 

pemasaran dengan ini Qiasanya menarik kelas 

konsumen baru. 

2. Diversifikasi produk horizontal 

Di·~·ersi:fi~,;:asi produk horizontal adalah 

penambahan produk baru yang mampu menarik 

konsumen yang telah ada walupun tidak ada 

hubungannya dengan jenis produk yang ada 

saat itu. 

B 
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3~ Dive~sifikasi produk kongiomerat 

Diversifikasi produk kongiomerat 

adalah penambahan produk baru yang tak ada 

hubungannya dengan teknologi~ produk dan 

pasar sact itu. Produk-produk itu biasanya 

menarik konsumen baru (Kotler. 1988 : 414). 

Penciapat Moezamil (1988 : 171) yang 

membahas manr~emen lini produk interna-

si,:ma.l menyeb:.:':.k=n -?L~ 2 \·fua j fa.k:tcr y.s..r..g 

rl,':!.pat men-y<:.-t:a:::i>:..s..n 1:.:1.-:" pr;:;ciuk. ir.:t.ernasi.:mal 

yang ~ipilih perusahaan s~cara optimal 

dapat berubah. faktor - faktor terse but 

adalah 

1. Fa.k:t.:n.' In-r.-=r~l 

Fakt0~ internal ada:ah dc!"'S'ngan 

dari dalam perusahaan ltu sendiri. Jilta 

potensi pertumbuhan industri di luar 

negeri tampak lebih dinamis dari pada 

potensi dalam negerinya, perusahaan 

mungkin memperiuas komitmen luar 

negerinya, memasukkan lebih banyak 

produk ke dalam lebih banyak pasar. 

Setelwl tingkat keterlibatan 

peruaahaan berubah~ bila semula hanya 
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mengekspor 

pendekatan 

kemudian 

kombinasi ... 

menggunakan 

maka bauran 

produknva perlu disesuaikan. 

Lini produk dalam negeri dapat 

berubah karena banyak faktor. termasuk 

pemerolehan. penggabungan usaha atau 

pengembangan produk. Dengan perubahan 

lini produk domestik itu perusahaan 

cenoer'.lng :nemperluas L.ni prcduk 

i~terna2~c~alnya. karena produk yang 

oar'..! sering menarik di pasar Iuar 

neger-i. 

Fak~or Eksvcrnal 

Fak~~r eks~ernal yang menderang 

perubahan 1ini prociuk lebih banyak lagi. 

Beberapa parameter yang harus 

dipertimbangkan ketika perusahaan 

menentukan lini produknya yang pertama. 

seperti pendapatan. selera dan kebiasaan 

konsumsi tingkat teknologi dan struktur 

induatri di berbagai paaar. peraturan 

pemerintah~ dan persaingan. semuanya 

bersifat dinamis. Perubahan harus 

diamati dan dampak perubahan itu harue 

diperkirakan. Adaptasi lini produk 
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internasi;;)nal merupakan sarana utama 

moanajer pemasaran untuk mempertahankan 

bagian paaarnya di luar negeri. 

2.1.2. Pengertian Harga 

Pengertian harga adalah "nila'::' suatu 

baraog I jasa yang diukur dengan sejumlah uang 

dimana berdasarkan oilal "tersebut seseo!'3ng 

;'eru.;;a!:aan t:ersedia melepaskan baraog / jasa 

yan.g dimi2.':"ki. k':paca ;'::'ihaJ:: ~ai!1 (Al.;;·: S. 

Nitisemito, 1981 : 55). 

Stanton (:984 254 ) memberikan 

uang yang 

dibutuhkan unt:::..lk memperoleh beberapa kombinasi 

5eoua:'1 ;or':!c:uk da."1 pelayanan yang menye!"tainya. 

Deng-an diterbitkannya SK Menteri 

Perdagangan RI No. 128 tanggal 21 April 1986. 

ekspor kulit harus didasarkan atas harga C & F 

atau elF pelabuhan tujuan akhir. e£ektif 

pengapalan tanggal 1 Juli 1986 (SK Meoteri 

Perdagangan RI No_ 128 KP/IV/1986 tanggal 21 

April 1986~ pasal 6)_ 
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2. 1.3 _ .Jl.lmlah Penducluk dan Pendapatan 

,Jumiah penduduk dan -penciapa.tan dipilih 

sebagai variabel bebas~ karena jumlah 

penduduk. dan penciapatan basar pengaruhnya 

terhadap permintaan suatu kCJmoditi. terlebih 

bila k~moditi tarsebut dikonsumsi dengan 

volume yang cukup besar. Peningkatan jumlah 

. ., 
Ol. ... a. 

komoditi tidak biaa dipenuhl. olen prociuk..si 

dalam neg':."rinya mengakiba.-ckan negara tersebut 

menje::'::.sk.:in ad.::. beb~r-':!.~a k.cndisi 

mempengaruhi pasaran barang-bar.::tng dan jasa. 

Para ekQnom dan ahli pemasaran eering 

menganggapnya sebagai "faktor kebutuhan 

pokck." _ Yang terpenting di antaranya adalah 

sebagai berikut : 

a. Perubahan penduduk 

Kalau jumlah penduduk berubah. maka 

permintaan terhadap produk atau jaaa akan 

berubah pula_ 

- -- ... . .. 

I-UNIV:~~;-:;:; ~~~~~.:.,-_." 
SUK .... ll.· 
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Kalau jumlah penduduk beru.bah~ 

13 

maka 

pembagian umur pun akan berubah pula. Kalau 

angka kelahiran menurun dan jaminan 

keaehatasn meningkat maka lebih banyak 

orang tua dan lebih sedikit bayi yang akan 

menempati daerah tersebut~ akibatnya akan 

me!D'Fe~ga~.lhi komposisi per.nintaan kebutuhan 

p.'Jkok. 

'-. :-i3~!":'bt,;.si ~·-=!1da;atan di ;ralangan penduc.uk 

I:'': bete!'3.~a daerah di dunia sebagian besar 

pendapatan berada di tangan beberapa orang, 

jan sebagian besar !"'akya:: hanya !Dempll.."1yai 

uang sed.::,;:':; sa,: a. hal ta-!'sebut akan mem 

penga,!".lhi. kcmposisi permintaan kebutu.'1.an 

;Ckok di. 3e~iap daer~~. 

Djaalim dan Saladin (1990 52 ) 

menyebutkan ada 4 (empat) elemen yang sangat 

mempengaruhi paaB!' yaitu : 

1. Perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi 

permintaan. 

2. Perubahan atruktur usia penduduk. 

3. Diatribuai pendapatan. 

4. Pola konaumai penduduk. 
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2.1.4_ Ni lai TJlkar Va hrf",a Asing 

Nilai tuk.::t.r valuta asing (K~(.change rate) 

dipilih sebagai variabel bebas. karena sangat 

menentukan jumlah volume ek.spor dari negara 

yang bersangb~tan_ Menguatnya mata uang asing 

(mata uang negara import ir) terhadap mat-a uang 

rupiah. yang ditandai dengan meningkatnya kurs 

" '. .?>.amD:.ng di ,jawa 

.. ' .. 
'.:::' :. :-~ >:" -'- :.. 

-ii k=n.,;"';.,..,=t - ---=:0 

let:ih oa... ........ y.::..k .-I",.,..i pad . .:!. biasanya. 

Weston dan Copeland ( 19313 9713) 

menjelaskan b~;"'~wa mrs tukar valuta asing 

menur.jukkan nilai t1.:.ka:r ant.'!I.ra valuta asing 

dan hal ini tergantung dari permintaan dan 

penawaran anta:r,'9, kedl.la valuta asing yang 

bersangkutang. Kurs tukar adalah harga dari 

satu l.lang tertentu terhadap mata uang lainnya. 

Sedangkan MOP.'-zami 1 (19139 : 33) menjelaskan 
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dimensi khusus dalam pembayaran internasional 

adalah bahwa transaksinya terjadi dalam mata 

uang yang berbeda. Tetapi yang menjadi masalah 

serius bukan banyak mata uang yang dihadapi~ 

melainkan kenyataan bahwa nilal tukar aering 

berubah dan dengan cara yang sullt diramalkan. 

Nilai tukar adalah harga dalam negeri suatu 

mata asi!~g. ,:::ik3 s"..!at.u !1egar9. !Deng'..:.ba.'1 
., . 

n~ .... a~ 

:nata 1...la...'1gnya. rnc.....:;:a bagi perusanaan yang 

men.:; ua..l. l~e ,r~ega.=-5. .1:;"..1 ~ a tau da!'1. negara i tu . 

perubahan nllal ~ukar ~adi dapat menghapus 

::esa.:'. 

menentukan perkemcangan ekapQr dikelompokkan 

menjadi 2 (dua) ~endekatan yaitu 

1. Pendekatan Marke<: Share 

Pendekatan market share merupakan 

ratio ekspor negara yang bersangkutan pada 

suatu komoditi tertentu dengan jumlah 

ekapor dunia. pendekatan market share 

merupakan studi tentang faktor-faktor yang 
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mempengaruhi perubahan-perubahan pangsa 

pasar ekspor suatu nagara. 

Faktor-faktor tersebut muncul dari 

siai permintaan? yaitu (1) Rfek komoditi 

tertentu di suatu region tertentu atau 

dunia secara keseluruhan; (2) Efek 

persaingan menerangkan pengaruh perubahan 

di nagara ek:3pcrtir terhadap pasar ekspor. 

2. Pendekatan Export Perfomance 

Pendekatan expor"t performance 

meruJ;lakan pendekatan yang pada dasarnya 

adalab perluasan dari pendekatan market 

ahare. Pendekatan e:-"J;>ort performance 

perekonomian. memasukkan faktor-faktor 

sepertl e~~change rate importir. GNP negars 

importir dan jumlah penduduk nagara 

importir (Yotopoulus dan Nugent~ 1976 

315) . 

L~ngan demikian dari kedua pendekatan 

export tersebut (Pendekatan Market Share 

dan Pendekatan Lxport Performance). maka 

pada penelitian in1 penulis ~mpergunakan 

pendekatan export performance. Karena 
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dangan pendekatan in1 dapat diketahui 

faktor-faktor yang 

ekspor komoditi 

mempengaruhi 

suatu nagara 

perekonomian negara-negara Importir. 

volume 

yaitu 

2.1.6. Pengertian Strategi dan Alternatif Strategi 

2.1.6.1. Pengertian Strategi 

Pengertian atrategl adalah rencana yang 

disat1..:.kan. luas jan tarinteg!"3.si yang 

men~~ubungk~~ keunggulan 3trategi peruaahaan 

dangan tantangan lingh~gan dan yang dlrancang 

untuk memastikan bahwa tujuan utama dari 

:;;-e:-usahaan itu dapat dicapai melalui 

pelaksanaan yang tepat oleh organisasi ;Glueck 

dan Jauch~ 1987 : 11). 

':bristensen et a1. (1973 : 9 i mendefini

aikan Strategi sebagal pola keputusan dalam 

perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan 

sa saran , maksud atau tujuan yani menghasilkan 

kebijakaanaan umum dan perencanaan untuk 

mencapai tujuan. serta memerinci jangkauan 

bianis. 

Menurut Stanton (1984 33) Strategi 

adalah sebuah rencana daaar yang luaa dari • 
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Sl1atu tindakan organisasi untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Tilles (1983: 175) memberikan pendapat 

Stl"ategi perusahaan merupakan sarena 

perusahaan yang panting untuk menentukan masa 

det:.an perusahaan. Suatu strategi yang benar 

akan menghasilkan pertumbuhan. laba atall apa 

saja tujuan lainnya. yang telah dltetapkan 

manajer. sedangkan atrategi yang tidak benar 

tidak aaja akan menjatuhklan keuntungan yang 

diperoleh. tetapi juga dapat 

bencana. 

mendatangkan 

Menur\.lt Kristiyanto (1983: 57). dalam 

menghadapi gejolak perekonomian dan semakin 

meningltatnya ketidak pastian dewasa in1. 

perhatian orang akan perencanaan atrategil{ 

( strategic planning) mulai tergugah. 

Perencanaan strategik saat ini lebih sering 

disebut dengan manajemen atrategik. yaitu 

menetapkan serangkaian keputusan. kegiatan 

dalam pel~umusan dan implementasi strategi

strategi yang dirancang untuk mencapai tujuan 

peruaahaan. 
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And rnws <. u:m5 19). ll1engemllhalmn bahwa 

strategi perusahaan adalah merupakan pola 

keputllsan dalam perus<:l.haan yang mmH?nt~lkAn 

sertil. mengune1:CJ. pkan sagar:.n • mak~;lld cnn 

tujuan. yang menghasilkan kebijaksanaall vt.ama 

dan tujuan 

tersebut., sert.A memerinci jaJlgkauan bisniD 

yang aknn 'ikt"jar perusallaan. 

Djaslim Suladin (1990 : 13) membsrikan 

p:·ngertian strategi perusahaan adcd.ah suatu 

kesat.uan rene-ana perusahaan }'ang menyeluruh. 

komprehetlsip. dan terpadu yang digunakan 1.wtuk 

mencapai t.ujuan perusahaan. DengaJ~ demikian 

menurut. Budim'3J1 C11r (1988 ~ ) . strategi 

perusahaan bukanlah hanya suatu rencana biaa:a. 

melainkan suatu rencana yang merupakan flllatu 

kesatuan (i.Blifled). bersifat. 1\1;:>3 

(ccmprehensive,l d~!l t.erpadu (integrated) yang 

m-enghadapkan l~eunggu lan - keunggul ~n stra t.egi 

yang dimi 1 il~l perusahaan dengnn 

Ilngkungan. 

~lanajemen st.rategik 0.i c'!alam perut:'uhaall 

multi bjSllis dapat dibagi dal<'m 
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dan strategi bisnia. Strategi 

pel.'usahaun m9nentukan ten tang biania apa yang 

akan dilll3suki perusahaan unt\'lk beraaing, 

sedanglwn atrategi blanis merupakan penentuan 

ten tang bag-almena perusahaan akan bersaing 

dalam b13ni3 tel'tentu dan menempatkan dirinya 

di antara saingannya. 

Menurut T. Pawitra (1986 : 80). atrategi 

pe.r1..lsahaan di terup).:an untuk t:·erusahaan secara 

keseluruhan. Bementara strategi bisnis berlaku 

);:urang lllenyeluruh dan menegaakan pemilihan 

produk, 

lainnya 

jasa. haraa dan variabel terkontrol 

dari masing-masing biania 

perusahaan. Strategi bisnis tard!ri 

dalam 

dari 

dari pedoman tujuan dan kebijakan bertindak 

dari £ungsi-fllng~i teraebut. 

Dal,ctlll perusahaan. masing-masing unit 

bisnis (SBU) lliempl.lnyai wewenang tetap 

berpedoman dan tidal: boleh bertentangan dengan 

stl'ategi perusahaan. Pemberian wewenang in! 

dimaksudkan agar mazing-mazing unit bisnia 

dapat !l1o:::llizdlfantkan keunggl.llan strateginya guna 
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menghadapi tantangan maupun lIleraih kesempatan 

yang ada di dalam lingkungan bisnisnya. Bagi 

perusahaan yang hanya memiliki unit bisnis 

tunggal atatl hanya memproduksi aatu macam line 

produ), atau jasa (single SBU). strategi 

pel'llsahaan Illsrupakan satu-satunya strategi 

bagal seluruh operas! perusahaan. 

Strategi Perusahaan 

Manajemen 
Stratl':.'gik 

Strategi Bianis 
Strategi Bienie Unit 

~ 
Stri3.tegi Fungsional 

I 

1 1 1 1 l 
Stratl9gi Stx"ategi :3trategi Strategi Strategi 
Marketing Produksi KeulEl.ngr.m Personalia R & D 

GambaI' 1. Hubungan strategi I'erusa.h;.ian~ bisnis da.n 

iungsional. 

Sumber 61) . 
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2.1.13.2. AlterD,']:tif ;;tslJtl;ld 

Dalarn menY1.lsun st-r-ate-gi perl.lsah~,a.n atau industri 

perlu dih1.lbungka.n d.enga.n lingkunga.n perusahaa.n atau 

industri da.pa.t dislJ.Bl.l'n dan dipilih 

alterna.ti.f strategi. 

Al terna ti f-a 1 tet~nci ti f strategi tersebut terdiri 

dari 

1. Strategi Stabilitas 

:3tra t.egi Stabl 1 i tas di laksanakan bila : 

a. F'L::n'usahaan tetap melayani masyarakat 

ae]{t,or pl'oduk atau jasa yang serupa. 

dalam 

sektor 

pasar dan sekt<Jl' fungal sebagai ~'ang di tetapkan 

dalam definisi bisnisnya. atau dalam sektor 

yang sange t. St;.il'Upa. 

b. Keputusan strategi utamanya difokuskan pacta 

penambahan perbaikan tel'hada!? pelaksanaan 

fungsinya. 

2. Strateg.i Ekspan:'3i Strategi 

Strategi Ekapansi dilal:sanakan bila 

prodllk at-au jasa t.ambahan atau menalllbah pasaran 

atall fungsi pacla clefinisi mereka. 

b. Perusahaan memfc·l::u.skan keputusan strateginya 
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pada pcningkat-2l1l u]nlrannya 

kegiatan 

sakat'ang. 

deIsm 

3. Strategi Penciutan 

definisi 

dalam 

bisnisl1ya 

Strategi penciutan dilaksanakan bila : 

23 

langkah 

yang 

a. Perllsahaall mel'asakan perlunya untuk mengurangi 

lini prod uk atau Jasa, paaal~ dan i'-ungs1 mereka. 

b. I'erusahaan memuaatkan keputusan strateglnya 

pada t:'eningkatan fungsional melalui pengurangan 

kegiatan dalam unit-unit yang mempunyai arua 

kas yans negatif. 

4. Stra tegi Kombinae.i 

Gtrategi kombina;::;i dilaksanakan bila : 

a. }:eputusan strategi po].::oknya difokuskan pada 

bel'bagai strategi besar secara sadar 

(stabllitas, perluasan. penciutan) pada waktu 

yang sama (secara simultan) dalam berbagai SBU 

perusahaan. 

b. Perusahaan merencanakan olenggunakan beberapa 

strategi besar. pada masa depan yang berbeda 

(secnra bnl'1I1'lItan) (Gluec].:: dan Jauch. 

212) . 

1987 

Hartani Husl.-:,ini dan Hifni Alifahmi (H)91 20) 

yang menglltip p€·ndapat Igor Ansoff menyebutkan ada 3 
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cii lakukan per1.lsr.;,.hl.l.",.n. yJ'J.kni st'r'ategi kQneentrasi. 

eli vera if ik13.8 i d'J.n Dalam pr-akteknya 

ketigF.t.nya db.p",.t dikornbinlJ.sikan. 

Strategi l·:onst."'ntrasi bel'llSaha menear! peluang 

pertumbuhan dengan mengintensif]can bisnis yang 

sekarang, sambi 1 memperbalki posls1 a tau daya 

saing. 1ni dapat dila).::ukan dengan tiga cara yalmi 

meningJ::atkan penguasaan pangsa pasar dan 

meningl .. atkan penggUJ1aan proctuk oleh konsumen. ataa 

prodl.ll:: saat in1 dalam pasar yang telah dimaauki; 

kedu8. pengembangan l:ot~odul:: dilakul-::an dengan 

ber\.lsaha memodifikasl produk. menambah jajaran 

prOd1-lk (Product line). atau meluncurkan prodult 

baru untul:: pasar yang telah dimasuki; katiga, 

pengembangan (perluasan) pasar misalnya 

mencari segmen pasar baru dan memperluas 

dengan 

wilayah 

dari pasar 10kal menjadi internasional stau global 

atau produk '.;;aat ini. 

2. Strategi Diversifikasi 

Strategi diversifikasi berusahan mencari 

peluang pert'lllllbuhan dengan memasuki bisnis yang 

berbeda dengan b13nis s.ckarang (produk bar'll dan 
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pasar baru). In1 b5,s.:l. dilakukan dengan dua cara 

yai tu pertamil. di versi£lkasi }::onsentrik adalah 

man.ca!':\. !.='E'!rt.umbuhan di pasar bal'U den~an produlr 

baru. tetapi rnelililiki katerkaltan teknologi atau 

psmasaran dengan produl~ yang sudall ada, dengan 

memanfaatkan sUlllber daya intern yang ada; kedua. 

divers! fH::asi konglo!llGl'at adalsh maneari 

pertumbuhan dl pasar yang baru dengan prod uk baru 

~'ang tidal: mSUlilik! keterkaitan teknologi atau 

pemasaran dengan prod uk yang sudah ada. 

':1. Strategi Integrasi 

Strategi intcgrasi b'.3l"usaha maneari peluang 

pertumbuhan dengan memasuki bianle yang ada kaltan 

clengan bisnis sekarang. In! juga bisa dilakukan 

dengan tiga cara yaitu pertama, integrae! vertikal 

ke hulu (backw~1rd integraation). mencari pertum

bU}1an dengan jalan memperoleh kepemilikan atau 

menguasai sllll1ber bah an baku. Strategi ini 

dilakukan bila pemasok tumbuh dengan cepat dan 

prospek laba yang baik. atau adanya ketidak 

past ian bahan baku dan pSl1I.mjang. $tl'ategi in1 

sekaligus mengubah pemasok yang semula sebagai 

cost center (karena pel'usahaan pelu membeli 

bahan ba]~u dan p;,.~mlnjang) menjad1 profit center 

(kini pemasoJ~ menjalii salah satu bagian dar! 
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pe1'u8ahaan d<.'i.n dapat. menjadl sumber penghasilan 

(forward int.egrntion), bermaksud meneari 

pertumbuhul1 dengal1 jalan memperoleh kepemililtan 

atau mengu8sai jalul' distribusi 1::e pasar; ketiga. 

inte.grasi hOl'izontal. bertujuan mancar! 

pertumbuhan dengan jalan Illemperoleh kepemilikan 

atau menguasai pesaing yang menghasilkan Pl'oduk 

sejenis. ::";tl'atogi in! dilakuJ;an bial pertumbuhan 

industri cukuJ;. pesat, malllpu menghemat biaya. 

perlJsahaan memi 1 ild Gumbel' daya cukup dan pesaing 

ter03ebut membutuhkan. Strategi diversifiltasi dan 

integrasi tersebut dapat disederhanakan seperti 

tampak pad;t gambSl' Sedangkan alternatif 

strategi yang dihubungkan dengan piha).: yang 

terJ.~ai t dapa t cii 1 111a t pada gambar 3. 

Menurut Supriyono (1985: 54), agar dapat 

menyusul1 strategi :rang konseptual maka penyt.hl:'· 

strategi o.:1i t.untut memilH::i keahl ian-l{eahl ian 

sebagai penyu3tln stt'ategi sebagai berikut : 

1. Identifi)~asi 

Identifikasi sel'ingkali mudah diabaikan, 

set-iap manajel' biasanya akan menyatakan bahwa 

dia mengetahui bisnisn:"8 mesklpun dia belum 

tahu secara jela8. sistematis. dan eksplisit 
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meneidentifi){asi1~an prof11 stl~ategi perusahaan 

maupun kondisi ek3ternal dan internalnya. 

Sebegai pen~'uslln strategi harus dapat 

me!akukan identifi)~asi. karena identifikasi 

adalah proses ana11313 yang penting. 

untuk lllen..iamin l"lahwa semua faktor yang 

mempengaruhi stratt.~gi telah dipertimbangkan. 

Lebih panting lag!. proses identifikasi· 

menentukan parameter-parameter dalam mana 

analisis strategi harlls dimulai. 

PRODUK BARll 

Pl~odl1k Telmologi Teknologi 
Konsumt.;n Terl{ai t Tak Terkalt 

M Til:·e sama Integr'asi Vertikal 

I Konsumen Integrasi 
Sendiri Horizontal 

S 
Tipe Diversifikasi Diverslfikasi 

I Konsentrik : Konsentrik : 
Serupa Pemasaran dan Pemasaran Tedtait 

B Teknologi 
Te1'ka1 t 

A 
Tipe Diver3ifH;asi Di vel'sifikaai 

R Konsentrik . Konglomerat . 
B a r \l Te);::nologi 

U Terkait 

Gambar 2. Stratoci Diversifikaai dan Integraai 

Sumber : Ansoff (1979 : 132) 
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2. Prerliksi 

Predib,;i • khsusunya terhadap peramalan 

stl'ategi, memerlu]-::6n keahlian mcmpertimbangkan. 

Masa depan tidak dapat diidelltiilkasikan tetapi 

harus dipr,,"'diksi. Pl'c:diksi tid<:.\1~ depat S€m8t.a-mat.a 

didasarkan pad a ana11313 obyektif tetapi juga 

yang 

, 
Strategi Keterlibatan Keterlibatan Strategi 

Pertumbuhan Hanya Intern Pihak Ekstern Kombinasi 

Strategi jPenetrasl Pengembangan 
Konsentrasi !Pasar Proctuk/pasar 

IPerluasan melalui 
!Pasar akuisi. merger. 
Pengembang-

, 
!liSenSi 

an produk Pengembangan , 

Strategi Diversifi Diversifil;;:asi Mengguna -
D1ver31- l{asi Konsan melalui a1::u131 ken d\.la -
fikasi tl'ik dan merger. 113en- atau lebih I Konglomerat s1 dan aliansi strategi 

clengan -

I I kombinasi 
I (konsen -, 

di I trasi, 
versifika 
8i dan in 
tregasi 

Gambar 3. Alternatlf Stratcgi dan Plhak yang Terkalt 

Sumber : Ansoft (HntJ : 134) 
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Tetapi kar~ma sifat lingl-::ungan yanS dinamis. 

khususnya dalam jangka panjang. maka biaaanya 

tel~j ad! pe!.'ubahan 1 inglnlngan yang penting dan 

pekerjaan penyusunan strategi menjadl relatif 

lebill banyak. Penyusunan strategl harus mempero!eh 

cara untu)t menanggapi perubahan lingkungan dengan 

mengantisipasi perubahan terseb\.lt. Antieipaai 

tersebut memerlu].;an pertimbangan terhadap ketidak 

pastian dan prodiktif yang sulit. 

3. I novasi 

Dalam 

penyusunan 

mengell1bangkan alternatif 

strategl harus memiliki 

strategi. 

keahlian 

berinovasi atau sebagai inovator. Dalam konteks 

lingkungan dan sumber sumber pel'llsahaan. 

penYUSlll1 strategi harus menyelidiki pilihan-

p111han strategi seluas-hlasnya tetapi masih dalam 

kemampuan perusahaan. 

4. Evaluasi 

Set.elah identifikasi. prediksi. dan inovasi. 

maka ktl(\hlian berikutnya yang diperlukan oleh 

penY1.lsun strategi adalah evaluasi atau pengujian 

konsistensi. 

instl'umen 

Evaluasi tidak hanya 

logis tetapi dalam 

melibatkan 

rea11 tasnya 

Ine!llerlul~an juga anal isis dan pertimbangan. Dalam 

kerangka dinamis pel'umusan atrategi. 
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ev<.\1\.1<.\31 mempertemu](an tidak hanya lingkungan dan 

sumber-sumber sast sekarang tetapi juga predikei' 

kondls! eksternal dan internal masa depan. 

5. Pembuatan Keputusan 

Setelcd1 I?valua;:;!, maka keahlian yang 

diper!ul:all ole11 penyusun strategl adalah pembuatan 

keputusan pemilihan 

stra tegi. Al term\ ti f stra tegi yang disusun dengan 

keahlian inovasi se!anjutn:'l8 dievaluasi atau dluji 

kOl1sistensinya agar 

pemilihan atrategi. 

dapat dibuat 

In1 disebabkan 

keputusan 

kaputusan 

strategi bia3anya melibatkan . )wmi tmen-komi tmen 

utama yang dibuat dalsm mengantisipssi kejadlan

kejadian masa datang yang mengandung ketidak 

pastian. maka pembuatan keput,ussn bukanlah tugaa 

yang nl\ldah bagi penyusun strategi. Masa depan yang 

tidal; pasti jUg£i mengakibatkan pell1buatan keputusan 

ll1.engandung 1'0si1-:0. 

:2 .1.7. Stl'ategi PemaaBl'au InternasjQnal 

Pet'usahaan atau indust.t'i di dalam 

melaksanakan st.t'ategi pemasaran internasional 

mempunyai b>;,"berapa alasan yang berbeda. 

Alasan-El.lasc:.n tt:,rsebut ant.ara lain : 

1. Sebuah produl; mungkin !nudah mendekati akh11' 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS BEBERAPA FAKTOR .... SUTRISWANTO

31 

dari putaran kehidl.lpannya pad a pasar 

domes til:. 

2. Persaingan pasar hlar negari mungkin lebih 

keell dari pad a pasar domestiJ.::. 

3. Perusahaan atau industri }{elebihan 

4. Perllsahaan atall industri dapat melindungi 

dirinya mundurnya ekonomi 

negaI'Do yang disehabkan oleh 

b • .::.z'macam-lllcicam keadaan geografi. 

5. Unt.tlk pertumbuhan dan mem);·eroleh laba 

poten~ial lebih besar di pasor hll;u~ negeri 

d<u~i pada paser dOlllosti]~. 

6. Biaya-biaya dapat diturunkan dari hasil 

insE'!ntif pajak. subsidi. atau menurunkan 

biaya tenaga kerja. 

7. Produk baru mungldn berkembang dan dicoba 

eli luar negori lebih efektif dan lIlungkin 

denean kecer'atan lebih besar dari pada 

pasar dCll1t:.>stH:. 

8. P<:~S'H' lUfll' l1E.cari llH.ll1g).::in memberikan pengem-

b"diGan j alai, masllknJ'a kemajuall teknologi 

(Glliltin':'in dnn Gordon, 1£1[13: 334). 
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Bila p.;,rusahaan atau indl.1stri memilih 

untuk 

tanggung 

memaSLlki pasat' internaaional. 

jawabny"a akan bertambah 

maka 

luas. 

Beberapa dari faktor-faktor yang dianggap 

sukses pad a pascu' domestik ml.1ngl{in menjadi 

variabel-val'iabel ~"1ng 3angat komplel{ bila 

dio~~'~"'I'''';''Iikan di pasar int.ernasional. Apabila 

PI' insi p- pI' i nai p dan )wnsep-konsep pemasaran 

mungkin tidak berl.lbah bila perl.1sahaan atau 

indu3tri menm tusk an dengan pasar 

internasional, make program-progt'am pemasaran 

akall terikat pad a orientasi per\.lsahaan atau 

industri terhadap pemasaran internasional. 

Ada empat poko);: pcndekatan untuk 

mellentukan tinglc:atan- tingkatan program 

pemasaran yang akan menjadi batasan \.U1tuk 

kOlldisi-J.:ondisi lingkungan yang berbeda dan 

kat'akter i s tik-l{arakter is tik dari pemasaran 

internaaionalnya, yaitu 1) home country 

strategy; 

regional 

strategy. 

2) host country strategy; 3) 

illtsrnational strategy; 4) global 

1. Home Country Strateg~' 

Pendel:a tan ini memandang pasar 1 uar negeri 

sebagai tambahan dari pasar domestik, dan oleh 
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kat'ena i tu pasu1' luar negeri tel'utama digunakan 

'lll'ltuk melimpahkan kelebihan produ]mya. Orientasi 

dar! ekapol' inl meliputi membuat pl'od\.lk ekapor 

domestik \.U1tuk negara-negara di mana kOl1sumen 

mempunya! kebutuhan-kebutuhan dan karakteristik

karaktoristH: yang sama. Home country strategy in! 

membutuhkall t,u..j,bu~l5.n .!.;1\"eZ'cC'.S:' bac':l &'c&U keahlian 

pasar luar neg,-~ri. 1='a3a1' luar negar! dike lola oleh 

devisa e);3\;,or yan;z lJ"lengandalkan agen-agan ekspor. 

2. Host Country :3t.rate~~·y 

Pendekatan in1 luas tanggung jawabnya berada 

di luar negeri. Cabang-cabang pemaaeran telah 

didil'ikan lii luar negeri dan j\lga faailitaa-

fasilltas produksi akan didirikan. Hal pokok yang 

menelesar! pendekatan ini adalah anggapan ten tang 

karakteristik pem8Sal'an dan konsumen yang berbeda

beda di antara negara-negara importir. 

Orientasi host country strategy digunakan 

untuk menyesuaikan program l?emaSal~an pada kondisi 

yang tidak sama di negar-negara impol~tir . 

Bermacam-m8cam harga dan pasan promosi sesuai 

clengan kecocokannya dan strategi saluran 

distl'ibtlSi dil'encanakan untuk menjangkau pembali 

yang tepat pada peillbelian produknya. Walaupun 

pendekatan ini menunjukkan pel'bedaan-perbeda~n 
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naaional dan mengandaU::an sag.lllentaai paaaI', teta}?i 

dapat mengakibatlo::an banyal::nya kegiatan-kegiatan 

dalam mengkoordinasikan. dan amat penting adalah 

mernodifi1~asikan bebel'apa pl'odl1k. sehingga dapat 

menaH::kan biaya produksinya. 

3. Regional IllterllD.sional S&rategy 

Di dnlc.!l1 pendekatan in1 pertlsahaan atau 

indu3tri memandana region atal.! seluruh dunia 

ssbagai pnser yang potensial. r:cbijaksanaan-

kebijal::sansull dan kegintsn-kegiatan diattll' atas 

dasar meliputl SelUI'lIh dunia. Henetandarisaai 

product. line pada region tidal: bisa dipung].;:iri 

sedikit bervariasi yang mencerminkan perbedaan 

yang keel1 pada cirl-cirl prod uk yang diinginkan. 

seperti misalnya adanya bau harull1 pada produk. 

Program-progl'am promosi berkembang pada 

region-region llntllk merancang kesan yang sarna dari 

perllsahaan atall industri dan produk. Strategi in1 

akan menghasiH:a.n di dalam mena1kkan ef181en81 

pemasaran bilamana menggunakan pendekatan 

menstandarisasi harga. promosi. dan sa luran 

distribusi. 

4. Global Strategy 

Di dalam pendel-:atan global strategy memandang 

dunia sebagai sebuah p8sar dari pada kumpulan 

I L 
·UNI\'t. ... 

S tj 
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beberapa pa'3ar regional. Orientasi dari global 

strategy menggunakan pendekatan pemasaran dengan 

standar Pl'oduk 

menstandariaasi 

yang sama. 

inl. yaitu 

Keuntungan 

menurunkan 

dari 

biaya 

produksi. rnenaikkan kualitas produJ.:. dan kegiatan 

pemasal~an lebih efisien. 

2. 1. 8. Ana] i aa .s:d.Q.T 

Proses anallsis SWOT diawali dari 

penilaian kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh 

perusahaan atall industri. sekaligua penilaian 

tent-ang ]~eleJllahan-kelemahan. kesempatan

keaempa t.an, dan ancaman-ancaman &:'ada 

perusahaan atall industri. 

Analisis s\>10T akan sangat berguna untuk 

merumuskan dan melaksanakan sasaran-sasaran 

dan tl.ljuan-tujuan perusahaan atau indllstri. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

ana118is SWOT, maka dipandang perlu untuk 

menlZadakan per lIbahan-perubahan bailt dalam 

sasaran-sasal'an, tlljllan-tlljllan~ kebijaksanaan

l:ebijaksanaan serta strategi perusahaan atau 

indllstri yang slidah ada (Boseman et a1. 1986 : 

21) . 

Sedangkan Djaslim Saladin (l,![J(I 31) 
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menyehutkan bahwa salah aatu tahap yang sangat 

pcntin.g sAkali dalam analiais situBai adalah 

"WOTS-UP" (ada juga yang menggunakan tatilsh 

SWOT) yai ttl merupal-:an singkatan dari weakness 

(kelemahan-kelemahan). opportunities (peluang

peluang). threats (ancaman-anc8man). strength 

(ke].cuatan-kekuatan). dan underlying planning 

(hal-hal yang penting bagi perencanaan). Tahap 

ini merupakan proses yang paling penting dalam 

keseluruhan perencanaan, karena akan 

rnempengaruhi perUlllusan strategi dan };:ebijakan 

serta pelaksanaan. 

Steiner dan Miner (1988 : 93) menyebutkan 

bahwa anal isis WOTS-UP merupakan aing].:atan 

weakness. opportunities. threat dan strength 

underlYing planning (kelemahan-kelemahan, 

peIuang-peIuang. ancman-ancaman. },ekuatan-

kekuatan mendasBl.'i perencanaan) , 

merupakan tahap yang paling ]{ri tis dalam 

anal isis situasl. Pada tabap WOTS-UP ini, 

perusahaan mencoba mengidentlfH::asi peluang

peluang pokok yaJ~g tall1l?aknya ada di Iingkungan 

perusahaan sertc' ancaman yang lllungkin akan 

beraki ba t btu'uk pada perusahaan. Selain i tu. 

dieari juga berbagai ){ekuatan dan kelemahan 
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yang ada di dalam perusahaan yang akan 

mempengaruhi perumusan strategi/kebijakan dan 

pelaksanaannya. 

Analisis SWOT yang dhll~aikan pada 

landasan teor! in1. hanya khusus dipakai olsh 

perusahaan at.atl industri yang memilH::i usaha 

tunggal atau operasinya ditujukan pada pasar 

secara global, sedangkan perusahaan atau 

industri yang terlibat dalam bermacam-macam 

usaha sebaiJm~ta melaksanakan sistem anal1s1s 

SWOT untul.: s(~tiap llsahanya dalam bentuk 

portofollo. Perusahaan atau industri yang 

sedang menerapkan anal isis SWOT, harlls : 

1. l"1enentukan usahanya. 

2. Hengetahu! J::Ctsempatan dan ancaman 

3. Menentukan kunc! - kune! pokok keberhasilan 

usahanya. kegiatan in1 tarutama kepandaian 

di dalam memanfaatkan kesempat.an yang ada 

dun mengatasi ancaman yang Illembahayakan_ 

4 _ Bisa mel ill,", t kemampuan yang dimi 1 ikinya 

serta mampu mengevaluasi diri guna mengem

bangkan dirinya (Boseman €It a1. 1986 : 22)_ 

Jika perusahaan atau industri di dalam 
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melakukan evalu8si usahanya dengan l1lengg~makan 

anal isis SWOT terjadl kesalahan~ maka akan 

aangat berakibat fatal bagi ],;:elangsungan hidup 

1'er\.13ahaan atau industri itu sendiri. 

Sebah dari evaluasi yang salah tersebut akan 

menyebabkan pimpinan perusahaan atall industri 

melakukan kesalahan di dalsm menyusun 

stra tegin!,ra. !Jntuk menghindari kesalahan di 

dalam anal isis SWOT in1. perusahaan atau 

industri selah~ harus memperhatlkan faktor

faktor intern jt:ga harus memperhatlkan faktor

faktor ekatern. 

Faktor-faktor ekatern atau lingkungan 

ekatern itu biasanya terdiri dari 

kecendenmgan kejadian. kekuatan yang berada 

di luar pengawasan langsung dari pimpinan 

pel'usahaan atau industri _ Perubahan lingkungan 

ekstern akan mempengaruhi perllsahaan atau 

industri. walaupun perubahan lingkungan 

ekstel'n tidak selahl berdampak negatif atau 

positif terhadap kelangsungan hidup perusahaan 

atau industri. 

ekstern tel'sebut, 

Faktor-faktor 

ant,ara lain 

lingkungan 

el{onomi. 
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kebudaY~.i3.n. politik. dan teknt""Jlogi. 

keSBrnp':'.t;J.n yoB.ng a.k':'.n dip",-,_role.h oleh I>e"t"u.sahaan 

F.I.tF.l.1J. ind.1.l,o:;tJ1:'i, sekaligus rnernikirkTin ancarnan-

anC<:l.Tn<:l.n yaTlg diJ.tJang seba.gai akibat rnunculnya 

perubahan-per1.lb.:t.han I?-kstern. yaitu 

L t1engident ifikasi fakto"t'-faktor 

ekstern. 

1 ingkungan 

2. Memonitor perubahan-perubahan yang muncul 

di dalam linglo.mgan ekstern. 

3. Meramalkan dampak-dampak kUlllulatip ciri

ciri industri di dalam lingkungan ekstern, 

di sini perlu mengetahui apakah perubahan

perubahan ~rang terjadi i tu akan berdampak 

mel'ugikan atau meng\.mtungJ~an pada 

perllsahaan atau industri (Boseman et al. 

1986 : 24). 

HenUrl.lt Glueck dan Jauch (1987 96) 

linglwngan meliputl berbagai faktor di luar 

ancaman bagi perusahaan. Sekalipun terdir,i 

dari banya)mya faktor, sektor yang terpenting 

1a1ah sosia1 elwnomis, tekm)logi. pemasol::, 

pesaing dan sektor pemerintah. 
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Dengan menfi:gunakan anal isis SWOT. di mana 

perusahaan a tau industl~i akan mengetahui bahwa 

perubahan-perubahan lingkungan ekatern akan 

sangat berpengaruh terhadap 

industri. Untuk itulah guna 

ancaman-ancaman yang datang 

memperoleh ).;esempa tan-kesempatan. 

perusahaan 

menghadapi 

dan untuk 

dipandang 

perlu bagi perllsahaan atau industri untul,:: 

memadukan )~Gll1alllpUan yang dimiliki dan faktor

faktor keberhasilan perllsahaan atau industri. 

Hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan atall 

industri 

mengatasi 

terjadi. 

yang pada akhirnY8 akan 

ancaman-ancaman yang 

Setelah perllsahaan atau 

mampu 

mungkin 

induatri 

melakukan pemantauan terhadap perubahan yang 

ada, diharapkan untuk memonitor kecendarungan 

kejadian serta faktor-faktor terkait yang ada. 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS BEBERAPA FAKTOR .... SUTRISWANTO

41 

2 _ 1.9 _ £emi.liha.n SJ.rate.e.i 

Untuk rnenentul{an pilihan terhadap beberapa 

81 tel'natif strategi. diper lukan auatu pertimbangan 

apakah strategl p11111an tereebut baner-benal' Besual 

dangan deilnisi usaha lrang dip!l!h. Kesenjangan 

antara hasil yang akan diharapkan dan yang ideal 

dikaji terhadap alternatlf yang dipertlmbangakn. 

Tidak mungkin selima a1 tarnatif da};'at diketahui. 

kalaupun bisa akan membutuhkan biaya yang besar. lIi 

samping i tu. pandangan manajeulen terhadap re81ko. 

ketergantungan. atrategi masa lalu dan kekuasaaan 

akan membatasi altel'natlf ~'ang a1::an dipertimbangkan. 

Oleh karen a itu perlu adanya suatu p111han yang lebih 

baik. 

Pilihan strategi adalah untuk menaeleksi dari 

a1 ternatif strategi perdana yang dipertimbang]tan. 

strategi yang paling baH:: memnuhi tujuan perusahaan. 

Keputusan yang akan diambil me1ibatl!::an pemusatan pada 

berbagai a1ternatif. pertimbangan faktor 

se1eksi. 

kreteria 

peni1aian berbagai a1 ternatif 

ini dan me1al::ukan pemi1ihan 

faktor 

terhadap 

yang 

sesungguhnya. Pemi1ihan strategi ada1ah keputuaan 

untul~ memilih dari sejum1ah etrategi perdana 
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alternatif yang dia:t'lggap terbaik untuk me,ncapai 

tujuan perusahaan. 

2.1.9.1. Langkah-langkah dalam pemilihan strategi 

Langkah-langkah dalam pemilihan 

adalah sebagai berU;ut : 

strategi 

1. Mempertimbangkan alter.'natif dan permasalahan 

yang telah dikuasai atau alternatif yang 

diajukan bawahan yang menurut pendapat kita 

akan dapat. berjalan dan tidal::: mellll.ltuskan 

hubungan ~rang sangat penting clengan 

lampau. 

masa 

2. Henganalisis kesenjangan ETOP (profi1 hambatan 

dan peluang lingkungan) dan SAP (profil 

keunggu}an stra tagi ). apakah kesenjangan i tu 

sempit atau kesenjangan lebar. Kalau 

kesenjangan itu dianggap sSlI1pit (keell. kurang 

penting. dan Bulit untuk diperkecil). beberapa 

diomensi lebih mungkin untuk dipel'timbangkan 

dari pada lainnya. Jadi kalu kesenjangan itu 

dianggap sempit tentu saja terdapat 

kestabilan. beberapa pel'ubahan intern mungkin 

tel'jadi. Kalau kesenjangan itu besar, akibat 

prestasi eli masa lampau bUl'ul::, penCi1.1tan atau 
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penurunan lebih mungkin dilakukan. Kalau 

peluang 

leb!h 

l>:esenjangan besar itu akibat 

lingkungan yang diharapkan. maka akan 

mungkin dilakukan perluasan. Kalau kesenjangan 

itu karena kelemahan intern maka akan lebih 

mungkin dilakukan penciutan. 

Jad1 oalam anall:;!11s kes.;injango.n in! perlu 

adanya : 

1. Pemusatan per-hatian pada kesenjangan yang 

khusus. 

2. Keinginan untJ.lk memperkecil kesenjangan. 

3. Pemecahan masalah dalam memperkecil 

kesenjangan. 

3. Menentul;:an teknik yang tepat dalam membantu 

manajer membuat pilihan strategi 

Saladin. iflSO : 122). 

{Djaslim 

2.1.9.2. Faktor - faktor yang mempengaruhi pemilihan 

strategi 

Keputusan pemilihan strategi dipeng.aruhi 

oleh empat faktor pemilihan manajemen. ~raitu : 

1. Presepsi manajerio.l tentang 

pihak ekstern. 

ketergantungan 

Perusahaan tidaklah berdiri dalam keadaan 

terisolasi dari lingkungan eksternal. 
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Pel~usahaan tergantung pada un! t-uni t lain 

untuk kelangsungan hidup dan keberhasilannya. 

itu meliputi pemilH:. pesaing, Unit-unit 

pelanggan. pemerintah, dan masyarakat. 

Pemilihan strategl itu merupakan konsistensi 

atau relevansi antara 

lingkungan. 

perusahaan 

Semaldn 

perusahaan dengan 

besar ketergantungan 

pada uni t-uni t lain tersebut, 

semakin kurang fleksible pemilihan strategi 

'atau semakin kurang luwesnya pemilihan 

strategi. 

Beberapa akibat ketergant,ungan perusahaan 

pad a pihak ekatern, yaitu : 

a. Makin tergantung perusehaan pada sejumlah 

keeil pemilik (keluarga), maka 

strategin~{a makin kurang fleksible. 

b. Makin tergantung perusahaan pada 

pesaingnya, semakin kurang mampu 

memilih strategi yang agresif. 

pilihan 

para 

untuk 

c. Makin tergantung perusahaan pad a sejumlah 

kecil pelanggan demi )~elang8ungan hidup dan 

keberhasilannya. akan semakin tanggap 

perusahaan yang efektif terhadap keinginan

keinginan pelanggannya. 
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d. Makin tergantung perusahaall pada pemerintah 

dan masyarakat. akan semakin kurang tanggap 

terhadap kondisi-kondisi pasar dan 

keinginan-keinginan peml1ik. 

2. SH:ap manajerial menghadapi 1'e311-:0 

Faktor lain juga mempengaruhi pemilihan 

atrategi· adalah aejauh mana resiko dapat 

ditolelir peruaahaan. pemegang aaham. dan 

manajemen. Sikap manajemen terhadap 1'es1ko 

bervariasi. iil ... lai dari ;,-ang . . . . 
;'; ... U.,j..l{ be.f'd.JJi 

menghadapi resiko sampai kepada yang berani 

menghadapi resiko tinggl. 

Hereka yang tidak berani menghadapi 

resiko Illungkin melihat perusahaan dalam 

kondisi yang lwt'ang menguntungJ.:an (lemah). 

sehingga labih aenang menggunakan strategl 

defensif dengan 1'es1ko keell. Sedangkan 

perusahaan yang berani menanggung resiko 

tinggi. mungkin karena sudah . memperhi tungkan 

kemampuan pel'usahaan dalam menghadapi reaiko 

tinggi. 

Ada tiga macam sH::ap ll1anaj emen dalam 

menghadapi resiko. yaitu : 
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1. Rsaiko adalah penting untuk keberhasilan. 

2. Resiko adalah kenyataan hidup. dall: beherapa 

1'es1ko dapat diterima. 

3. Resiko tinggi akan menghancut~kan 

perusahaan. karen a itu harus diminimalkan. 

Sikap terhadap resiko bervariasi 

karena ]{etidakstabilan industri dan 

ketidakpastian linglmngan. Dalam industri 

yang sangat labiI. eksekutif harus mampu 

menghadapi 1'e31ko yang begltu banyak. ltalau 

tidal>:: be1'eka tidal:: akan dapat herfungai. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

gambar 4 yang dikemukakan oleh Glueck dan 

Jauch mengenai aikap terhadap 1'831ko dan 

pilihsll strategi. 

3. "Kesadaran Illanajemen ten tang strategi masa lalu 

Pemilihan 

hendaldah 

lalu. 

l'1enurut 

strategi masa sekarang 

dikaitkan dengan strategi masa 

Mintzberg l'ang dikutip oleh 

Djaslim Saladin (1990 : 126) menyatakan bahwa 

strategi masa lampau sangat mempe n garuh i 

strategi selanjutnya. 
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Sikap Hanaje- :3a:r"ingFJ.Tl piliha.n Str09.tegi yang 
men terhad;.,.'P yang mungkin mungkin dilaku 
resiko ka.n 

1. Resiko per-iu 1.Proyek beresiko l. Ekspa.nsi 
untuk keberha tinggi dapat 
ailan. ditet"ima atau 
Sikap optimis dikehenrlaki. 
resiko beea.!' 
akan menyebab-
kan keberha.si-
ian. 

2.Resiko adalah 2" :3eitnbangkan pi 2. Kombinasi 
fakta kehidu- lihan terha.dap 
pan dan bebe- resiko tinggi 
rapa resiko dengan pilihan 
dapat dite - resiko keeil 
rima .. (rnel;indungi ta I 

ruhan) " 

3.Resiko tinggi 3.Henolak resikiJ 3. Stabi 1 i tfj,S 

adalah sesuatu proyek penuh re 
yang mengha.n - siko harue di -
curkan perusa.- tolak. 
haan, r.;siko 
dim i n imumkl.!.n" 

Gambar 4. Sikap terhada,p resiko dan pilihan strategi 

Surnber : Glueck dan .Jauch (19137 : 282) 

:3ecara khusus merek;:; mengF.'-lCLukakan : 

a_ Strategi sekarang ini berkembang dari strategi 

. 
masa lalfipau ya.ng dikeUlbangkan oleh pimpinB.n 

yang kUB_t_ 

b. Strategi menjadi terprogram dan momentum 

berjalan terus. 

c. Strategi menunjukkan kegagalan karena perubahan 
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keadaan~ maka perusahaan mencangkokkan strategi 

baru clangan strategi lama. kemudian mencari 

strategi baru. 

d. Kalau lingkungan semakin berubah. maka 

perusahaan secara 3er1u3 mulai memperhitungkan 

strategi penciutan. strategi ekspansi atau 

strategl kombinasi yang dulunya pernah 

disarankan J..'sra t;:k3t;;:]wtif tet-api c'ihiraukau. 

4. Hubungan kekuasaan manajerial 

Pengalaman membuktikan bahwa adanya hubungan 

antar kekuatan-kekuatan yang ada dalam organisasi 

merupakan suatu kenyataan yang harus diterima 

dalam kehidupan perusahaan .. 

Adakalanya jika salah satu pimpinan perusahaan 

mengemukakan pendapatnya ten tang strategi maka ada 

pimpinan lain yang 11endukung. tapi ada pula yang 

menentangnya. Sering pribadi pimpinan tersebut 

berpengaruh dalam pengambilan keputusan strategi. 

Sampai sebet'apa jauh lO~Talitaa pal'a manajer lain 

padanya. sampai seberapa besar kemampuannya untuk 

meyakinkan yang lain dan sampai seberapa kuat dia 

dalam kedudukannya. Dengan demikian sebenarnya 

politik dan kekua tan- ke)wa tan akan sangat 
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berpengaruh pada pemilihan strategi. Tetapi dalam 

hal ini perlu diingat juga bahwa tidal;: hanya 

kekuatan dari pimpinan puncak saja yang dapat 

mempengarl.lhi pemilihan strategi tetapi juga 

kekuatan dari para manajer yang ada di bawahnya 

per-Iu dipertimbangkan pula. 

5. Partisipasi tingkat bawah 

Pemikiran-pernikiran tingl::at bawah. terutama 

pada awal pemilihan strategi juga 

peranan dalam pembentukan strategi. 

mempunyai 

Eksekutif 

tingkat bawahan dapat saja berperan karena usulan 

pendapat yang mereka ajukan dlsertal dengan data 

analitis dan bukan pacta persoalan setuju atau 

tidaknya. 

Untuk jelasnya pengaruh tingkat bawahan dalam 

pemilihan stl~ategi in1 dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

a. Manajer tingkat bawahan cenderung mengajukan 

pemllihan strategi yang benar - benar dapat 

diterima dan digunakan untuk mencapai 

tujuannj'8. 

b. Dalam mengevaluasi pemilihan strategi akan 

terdapat perbedaan pada departemen. sehingga 
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perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan 

manajer bagian terhadap usulan strategi yang 

dipilih. 

c. Jika manajemen tingkat bawah berpartisipasi 

da1am pemilihan strategi maka strategi yang 

dipilih. 

d. J 11-:a manajemen tingkat bawah berpartisipasi 

dalam pemilihan strategi maka strategi yang 

dipilih a1~an berbeda j ika hanya dibuat oleh 

tingkat puncak. dan merek.a seringkali 

melllpengaruhi strategi dengan perspektif yang 

sempit dan tujuan-tujuan sub unitnya (Djaslim 

Saladin. 19fJO : 123). 

2.1.9.3. Dimensi waktu dan pemilihan strategi 

Batas waktu yang dipergunakan amat 

mempengaruhi pemilihan strategi. )~arena 

deadline melllbuat. pemilihan strategi biaaanya 

di tentukan orang. lain tidal,: oleh manajer. 

cukup informasi dan pertimbangan unt'-Ik membuat 

keputusan Kecepatan keputusan 

strategi juga menentukan pemanfaatan kesempatan 

yang tersedia. 
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Secara jelasnya mengenai keputuaan 

strategi dapat digambarkan sebagai berikut : 

8. Dalam mengambil keputusan yang sulit~ 

manajer akan lab!h lama memilih antara dua 

a1 ternatif y~ng jelek dari pada keempat

empat alternatlf itu balk semuanya. 

b. Dalam pengambilan keputuaan yang ringan, 

manajer akan lebih lama untuk memilih antara 

empat alternatif yang baik dari pada an tara 

dua a!ternatlf yang baik dan dua yang buruk 

(Djaslim Saladin. 1990 

2.2. Kerangka tertja Ana] jeis 

127) . 

Kerangka kerja anal isis dipergunakan untuk 

memudahkan dan memahami kerangka barpikir dalam 

penelltian in1. mal":8 dicoba mengikuti pengaruh 

beberapa variabel terhadap strategi ekspor kulit 

kambing yang mungkin dilaksanaJ.~an oleh industri 

kulit Jawa Timur. Secara teoritik. analisis 

strategi e).:spor kuli t Jawa Timur terkai t dengan 

beberapa variabel pengaruh yaitu diversifikasi 

produJ.::. GNP negara importir ~ jumlah penduduk 

negara importir, dan nilai tukar valuta aaing 

negara importir~ sedangkan variabel 

terpengaruhnya adalah volume ekspor kulit 
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kambing Jawa Tjmur. Untu]~ lebih jelasnya 

kerangke. b~rja al~ali3is ini dapat dilihat pada 

lndustri 
lullt 
lalbin, 
JIIlM 

gambar 5. 

Analisis 
SIlO! 

1 

!hte!,11 

j1.G"IIP lIegua 
ilpartir 

2.Jullah ~en 
dudui Aeta 

ra iI~ol'tjl' I Uilai ',Iar Il valuta 

II 
asin, ntga.j 
ra jl~rtjr 

~.lebijaksalla I 
I', an ~eJeri!l.- I 

,1,1 Itab 1 1 , , I H 15.PeiasoI I 
II 16.~esaiCg I I 

II ~Ol'" i '1 
' J t. !k,por I --, 
Evahasi 1 lulH! Alternatif 

laibinCI Strate,! 
tl Ja'a .J 

lIotl 
I I i 
Inter.!! 
t;iYtrsifiiasi 
ProduI : 

I . Bahil! Bah 
-l'roduisi 

! !-Pel~sa!'ln 

I L--l·Per,vdalan 
Identi Hasi I 

'----------' 

-

Gambar 5. Kerangka Kerjn Analisis 

Pelilihu 
Strateci 

(Bosemen at al. 1986 : 22), dio!ah 

hplelentasi 
Strate,i 
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Berdasarkan perumusan masalah dan landasan 

teo!.' i . d i !'1xlH.lskan hipotesis 

1. Diduga b2.hwa diversifikasi prodl1k, GNP negara 

import!r, jumlah pendudl.lk negara import!r dan 

nila1 ttl).:ar valuta aaing negara importir 

mempunyai pengaI'uh yang bermakna terhadap 

volume e).:3po1' kulit kambing Jawa Timur. 

2. Diduga bahwa di antara l::eempat faktor di 

atas, diversifikasi produk adalah yang 

dominan pengaruhnya terhadap volume ek8por 

kulit kambing Jawa Tlmur. 

Apabila hipotesis pertama tidak terbukti. 

maka hipotesis yang kedua tidak perlu 

dibuktH:an lagi. 
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METOIlOLOGI PENELITIAN 

Penelitian yang dilaksanak.:,m ini merup1.l.kan penelitian 

empiris. bertujuan untuk membuktikan pengaruh berbagai 

va:riabel terhadap volume ,:=~kspor kulit ka.mbing Jawa Timur. 

Berdasarkan identifikasi pengaruh variabel-va.riabel 

terhadap volume ekspor kulit karnbing tersebut. dicoba 

ditarik (rlibuat) suatu strategi yang tepat bagi industri 

kul it kambing di ,Jawa Timur dalam rangka memantapkan 

program eksPQrnya. sehingga t~ujua:n mempertaha.nkan dan 

meningkatkan volume ekspornya da.pat tercapai. 

3.1. Identjfikasi Varja-bel 

Berdasarkan landasan teari dan pertlmusan hipotesis 

dapatlah ditentukan variabel 

berikut : 

variabel 

1. Vi versifH:asi prodl.lk> GNP negara importir. 

sebagai 

j1.lmlah 

pendudl.ll::: negara import,ir dan nilai tukar valuta 

asing negara importir dan nilai tukar valuta aaing 

negara importir merl.lpah:an variabel bebas (X). 

:,'ai tu variabel yang mempengarl.lhi volume ekapor 

kulit kambing Jawa Timur. 

54 
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2. Volume ekSpiJt" kulit kambing (kg) dari .Jaw.:... Timur 

merupakan variabel tergantung (Y). 

3.2. Defjniei Operasipoal Variabel yariabel 

Pada bag ian in1 dijelaskan definisi 

operasional variabel-variabel yang digunakan dalam 

peneiitian sebag2ii berikut . 

1. Variabel bebas : 

Xl Diversifikasi produk adalah kualitas hasil 

produk, tolok ukurnya adalah perubahan harga 

kulit karnbing ke masing-masing negara 

irnportir yait\l Jepang. Eelanda dan Italia 

dalam bentuk US dollars sebelum dan seaudah 

adanya diversifikasi produk atau sebelum dan 

sesudah adanya kebij aksanaan pemerintah 

berdaaarkan SK Menteri Perdagangan No.274 / 

KP/X/19S6, tanggal 7 Oktober 1986 mengenai 

pe!arangan ekspor kulit mentah dan Keputuaan 

Henteri Rellangan Republik Indonesia No. 

210/KHK.013/1989. tanggal 2 Maret 1989 

ten tang tarif pajak ekspor (PE) dan pajak 

ekspor tambahan (PET) secara persentase 

lIntuk jenis kulit kambing crust 

diekspor dikena)o::an pajak 50% (PE 30% + PET 
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20%). yang diamati dari tahun 1984 sampai 

dengan tahun 1990. 

GNP masing-masing negara importh' yaitu 

Jepang, Belanda dan Italia dalam bentuk US 

dollars dar! tahun 1984 sampai dengan tahun 

1990. 

Jumlah penduduk masing-masing negara 

importir yaitu Jepang. Belanda dan Italia 

dari tahun 1984 sampat dengan tahun 1990. 

Nilai tukakr valuta aaing masing-masing 

negara importir :faitu Jepang~ Belanda dan 

Italia dalam bentuk rupiah untuk tiap satuan 

uang aaing dari tahun 1984 sampai dengan 

tahun 1990. 

2. Variabel tergantung 

Y Volume ekspor kulit kambing dalam bentuk kg 

dari industri )ml! t Jawa Timur l~e masing-

masing negara im:portir yai tu Jepang, Belanda 

dan Italia pad a tahun 1984 sampai dengan 

tahun 1990. 

3.3. Penent~an Qbyek Pene)jtlan 

Obyek penelitian dila1mkan dengan sensus untuk 

semua industri kulit kambing Jawa Timur. yang telah 
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rHengekspor b~lit karnbing ke negara .Jepang, Belanda 

dan Italia m ... ~lalui Kantor 

Perdagangan .Jawa Timur, Kantor 

Wilayah 

WilaYB.h 

Departsmsn 

Departemen 

Perindustrian ,Jawa Timur dan Bank Indonesia. 

3 _ 4 _ Pen gllmml) an Da:t.a 

Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder 

dari instansi yang terkait yaitu Kantor Wilayah 

Departemen Perdaganan Jawa Timur. Kantor Wilayah 

Departemen 

Indonesia. 

Perindustrian Jawa Timur dan Bank 

3.5. AlaL Analiaia 

Berdasarkan variabel yang diturunkan dalam 

hipotesis di atas, maka spesifikasi model yang 

dipakai dalam penelltian in1 adalah model regresi 

linier multiple berganda sebagai berikut 

Y = a + bxl + cx2 + dx3 + ex4 + E 

di mana 

y 

Xl 

X2 

Volume ekspo1' kuli t ).;:amblng dalam kg ke 

masing-masing negara importir yaitu Jepang. 

Belanda dan Italia. 

Diversifikasi produk. 

GNP masing-masing negara importir yaitu 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS BEBERAPA FAKTOR .... SUTRISWANTO

X3 

X4 

a 
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Jepang. Belanda dan Italia dalam bentuk US 

dollars. 

Jumlah penduduk masing-maaing negara 

importir lraitu Jepang. Belanda dan Italia. 

Nilai tukar valuta aaing masing-masing 

negara importir vaitu Jepang. Belanda dan 

Italia dalam bentuk rupiah untuk 

satuan uang asing. 

Konstante 

tiap 

b,c.d,e Koefisien t'€'gresi 

Variabel pengganggu. E 

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut 

d1 atas maka dilakukan uji statistlk dan ekonometrika 

sebagai bel:'ikut : 

a. Untuk menguji hipotesis pertama yaitu "Diduga 

bahwa diversifikasi produk. GNP negera import!r, 

jumlah penduduk negara importir dan nila1 tukar 

valuta aaing negara import!r mempunya! pengaruh 

yang bermalma terhadap volume ekspor kul i t kambing 

Jawa Timur" dihitung koefisien korelasi Multiple 

(R). dengan rumus : 
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.JK (reg) 
= 

JJ( (reg) = bxly + cx2y + d. .... 3y + e}~4y 

" ., 
" 

(J:y~) 
:;:y~ = y-

n 

Untuk rnengeta.hui koe-fisien kore 1,,",.8i toul ti"ple (R) 

bermakna atau tida.k. digunakan u..i i F sebagai 

berikut : 

F = 

di mana 

k ::: jumlah variabel bebas 

n ::: ukuran sampe 1 

Koefisien lwrelasi multiple (R) in1 bermaIma 

apabila ni1ai F hitung > F tabel (Sudjana. 1983 : 

75, diolah), 

b. Untuk menguji hipotesis yang kedua yaitu "Diduga 

bahwa di antara keempat faktor di atas. 

diversifikasi produk adalah yang paling dominan 

pengaruhn~ra terhadap volume el::spor l::uli t kambing" 

maka digunakan anal isis Korelasi Parsial dengan 

rumus sebagai berikut : 
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r yL234 

r y2.341 

r y3.124 

r y4.123 

r y1.23 - y4.32 r134.2 

= ,-,::::;:::c=~~==;~ V( 1-r 2 y1.32) (1-r2 134.2) 

r Y2.34 - y1.34 r213.4 

= 'V"(::;1=r=2=Y:::;1=."3C:4C;)=:(::;1=r=z==:2C;1"3:=.::;4C-

r y3.4 - y2.14 r421.3 
= 

V(l-r2 y2.14) (l-r2 421.3) 

r y4.1 - y3.21 r342.1 
= 

V(l r2 y3.21) (1 r2 342.1) 

Se la.njutnya uIytuk mengeta.hui uta-sing 

60 

rna.sing 

koefisien korela.si tersebut berm;:,.kna. ;:,.ta.u tidak 

dipergunakan uj i tJ r·UTfiUS sebagai berikut: 

t = 

t = 

t = 

t = 

ry 1. 2:34 Vn-5 
V1 r2 y1.234 

172.3-11 \/ "-5 

ry3.412 ~ 

ry4.123 V n-5 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS BEBERAPA FAKTOR .... SUTRISWANTO

61 

Bila t hitung > t tabel. maka koefisien korelasi 

parsial masing-masing variabel sangat bermakna 

(Sudjana, 1983 : 54) 
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BAH IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Pembahasan dalam bab IV ini akan dikemukakan 

hasil pengolahan data penelitian aeaua! dengan model 

yang telah dirumuskan di muka dan bahasan secara 

statistlk maupun secara deskriptlf terhadap haall 

penelitian tersebut. Analisisnya didasarkan pada 

paket haail pengolahan data dengan menggunakan 

microstat s'ebagaimana tampak dalam Iampiran dari 

tulisan ini. 

Sesuai dengan tujuan dari panelitian ini yaitu 

untuk mengetahui pengaruh dari variabel diversifikasi 

produk, GNP negara importir, jumlah penduduk negara 

importir dan nilai tukar valuta aaing negara importir 

baik secara bersama-sama maupun secara mandiri 

terhadap volume ekspor lmlit kambing Jawa Timur. 

kemudian dibuat atrategi bisn1s untuk masa yang akan 

datang. 

Belanda 

Negara importir tersebut adalah Jepang. 

dan Italia, model yang dlpergunakan adalah 

Regresi Linier Multipe1. Hasl1 ana11si8 pangaruh 

keempat variabe1 bebas tersebut terhadap vo1wne 

62 
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ekspor kulit kambing Jawa Timur dapa.t dikF.:lTmlkakan 

sebagai berikut 

4.1.1. Analieis beberapa faktor xang memnengarubi 

volume eksoor kulit kambing .slm!la Timur untuk 

negara Jepang 

Ekspor kullt kambing Jaws Timur untuk 

negara Jepang. Berdasarkan penetapan model 

dikemukakan pada bab III dan menurut hasil 

pengolahan dan analiais data melalui program 

microstat sepertl nampak pada lampiran 1 

persamaan anal isis beberapa faktor yang 

mempengaruhi volume ekspor kulit kambing Jawa 

Tiu:ur ~lh-"'nllnjukkan model yang cocok dan 

signifH;an pada taraf signifikanai aebeaar <.: 

0,05. Hal inl terlihat dari model persamaan 

yang dihasilkannY8? aeperti nampak di bawah 

Inl : 

Y = 579817.7041-6.8100xl-O.4724x2-62.8531x3 + 

231.13429:>"'4 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

anal isis beberapa faktor yang mempengaruhi 

volume ekspor l:ulit kambing Jawa Timur untuk 

negara Jepang dapat dilihat pad a tabe! 2. 
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Hasll pengujian regreel e6cara beraama-

sarna diperoleh probabilitas 0,0216 < 0,05. 

Keputusan yang dlperoleh adalah hipotesis null 

ditolak pada tarai signifikansl P < 0,05 (5%). 

Dengan demH::ian hipotesis yang mengatakan 

bahwa diversifHrasi produk, GNP negara 

importir. jumlah penduduk negara importlr dan 

nila1 tukar valuta aaing negara importir 

mempunyal pengaruh yang bermakna terhadap 

volume exspol' }.:.;;lit l::ambing Ja·..:I'~ Timur dapat. 

diterillla dan dldukung secara empiris (hal ini 

Tabel 2 
Analisis beberapa faktor yana mempenaaruhi 

volume ekspor kulit kambina Jawa Timur 
Untult negara Japang 

Tahun 1984 aid Tahun 1990 

Variabel Koefisien Korelasi Probabilitas 
Regress! Parsial 

Xl -6,8100 -0,9883 0,01174 

x2 -0~4724 -0,9643 0,03574 

;';3 -62~8531 -0,3481 0,65189 

x4 231~ 6429 0,9833 0,01668 

Constanta : 579817,7041 

Multiple R = 0,9945 I'robabil i tas = 0,0216 

Sumber lampiran 1 

, 
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juga dapat dibul<tikan dari F raaio yang 

dihasilkan sebesr 45.449 yang leblh besar dari 

pada F tabel 19~25). Pengujian selanjutnya adalah 

uj 1 keberartian ko1"e1a81 parsialnya. Nilai 

korelasi parsial untuk Xl' x .... , • 
~ 

berturut-

turut adalah -0.9883; -09643; -03481; 0.9883. 

Untuk paraial -0.9883 diperoleh 

probabilitas : 0,01174 -( 0,05. Dengsn demikian 

hipotesia null ditolak pada tarai signifikansi 5% 

-< P -< 0,05. Berarti faktor diversifikasi produk 

mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap volume 

ekspor kulit kamblng Jawa Timur. Namun demiklan 

];,engaruhnya teraebut hertanda negat!f pada 

koefisien regresinya. Artinya. mening),atnya harga 

ku11 t kambing yang tidak dlsertal perbaikan 

kualitaa menyebabkan menurunnya permintaan negara 

Jepang terhadap volume ekspor kulit kambing Jawa 

Timur. 

Untuk korelaai parsial -O?9643 diperoleh 

probabilitas 0?03574 < 0.05. Dengan demildan 

hipotesis null di to 1 a),:: pada taraf signiflltansi P 

< 0.05. Berarti faktor GNP negara importir 

mempunyai pengaruh yalle bermakna terhadap volume 
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ekspor kulit kambing Jawa Timur. Namun demikian 

pengaruhnya tersebut bertanda negatlf pada 

koefisien regresinya. Artinya. meningkatnya GNP 

nagara Jepang yang tidak disertai perbaikan 

kualitas 'menyebabkan menurunnya permintaan negara 

Jepang terhadap volume e1::spo1' kulit kambing Jawa 

Timur. 

Untuk korelasi parsial -0.3481 diperoleh 

probabilitas 0,65189 :> 0,05. Dengan demikian 

hipotesis null diterima pada tarai signifH::ansi p 

> 0,05. Berarti faktor jumlah pendudul: nagara 

import!r tidak mempunyai pengaruh yang bermakna 

terhadap volume ek8po1' kulit kambing Jawa Timur. 

lJntuk korelasi parsial 0,9833 diperoleh 

probabilitas 0,01668 < 0,05. Dengan demikian 

hipotesis null di tolak pada taraf signifil{anai p 

-< 0.05. Berarti £aktor n11ai tl.lkar valuta aaing 

negara importir mempunyai pengaruh yang 

bermakna terhadap volume ekspor kulit kambing 

Jawa Timur. 

Dari keempat variabel tersebut diataa. 

ternyata variabel diversifikaai prodl.lk mempunyai 

pengaruh yang paling besar terhadap volume ekspor 
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kulit kambing Jawa Timur. Hal ini ditunjukkan 

dengan beaarnya 1'2 :yang dihasilkan 97,67% (lihat 

lampiran 1), dan diikuti oleh variabel n11a1 

tukar valuta asing nagar'a importir besar'nya 

yang rliha.silkan 9r3~ 69% Berta variabel GNP negara. 

importir besa.rnya. 92.98%. sedangkar.. vari.::ibel 

jumlah penduduk negar'a importir tid"3.k mempunyai 

pengaruh, ini da~;.at dilihat dari yang 

dihasilkan yaitu 8e',,)88a1' 12.12%. Oleh karerLa itu. 

vax-iabel yang rlapa:t mempengaruhi volume ekspor 

ku 1 it.. ki'j.rnbing .Jawa Timur a.dala.h diver-sifikasi 

produk. nilai tl.lkar va.l1.ltb. a.sing negara importir 

dan GNP nega.ra importir. sedangkan variabel 

jumlah penduduk nagar-a irnportir tidak mempunyai 

pengaruh. (S!;I.tu variabel terse but dapat 

diab;.,.ikan) . 

Apabila dilihat dari keempat variabel ter-

sebut secara bersama - sarna koefisien determinasi 

(R2) yang dihasiH::an sebesar 99,45%. In1 berart1 

bahwa 99% varias1 yang terjadi pada variabel 

volume ekspor kuli t kambing Jawa Timur dapat 

dijelaskan ole11 keempat variabel yang mempenga-

ruhinya. 
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4.1.2. Analiaia beberapa faktpr xang mempengaMlhi 

vol])me ekspor kul it kambing JaHa Tinltlr untuk 

negara Belanda 

Berdasarkan penetapan model persamaan 

yang telah dikemukakan pada bab Ill, dan 

menurut has11 pengolahan dan ana11s18 data 

melalui program microstat seperti nampak pada 

lampiran 3 persamaan ana11a18 beberapa faktor 

yang mempengaruh l volume ekspor 1wli t ]-:ambing 

Jawa Timur men~lnjllkkan model yang cocok dan 

signifikan pada taraf signififkanai sebesar <-

0,05. Hal in1 terlihat dari model persamaan 

yang dihasilkannya. aepertl nampak di bawah 

in1 : 

Y = -10156798.9535 - 3019.4946xl - 0.0759:-:2 + 

7141. ,n34x3 - 78.7300"4 

Untuk. mengetahui lebih lanjut mengenai 

analisis beberaJ..a faktor yang mem~oengaruhi 

volume ekspor kulit kambing Jawa Titrlur untuk 

negara Belanda dai'at dilihat parla tabi~l 3. 
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Tabel 3 
Analisis beber-apa iakto't, yang mempen/laruhi 

volume ekepor kulit kambing JFI.W~ Timur 
Untuk negara Belanda 

Tahun 19134 sid Tahun 1990 
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Variabel Koefisien Korelf.l.si Probabilitas 
Regressi Parsial 

:t:.l -3019,4946 -0,97<,3 0,023137 

" "2 -0,0759 -0,0985 0,901141 

':-:3 7141. 6134 0,9582 0,04181 

x4 -78.7300 -0,6550 0,34500 

Constanta ; -10156798,9535 

Multiple R = 0.9903 Probabilitas = 0,0383 

Sumber lampiran : 3 

Hasil pengujian regresi aecara bersama-sama 

diperoleh probabilitaa 0.0383 < 0.05. Keputusan 

yang diperoleh adalah hipoteaia null ditolak pada 

taraf signiflkansi -< 0.05 ( 5% ). Dengan demikian 

hipotesia yang mengatakan bahwa diveraifikaai 

produk. GNP negar-~ importir, jumlah penduduk 

negara importir d3.11 nilai tukar valuta asing 

negara import!r mempunyai pengaruh yang bermakna 

terhadap volume e].:spor kulit kambing Jawa Timur 

dapat diterima dan didukung secara empil'is (hal 

ini juga dapat dibuJ.:tikan dari F ras10 yang 

dihasilkan sebesar 25~343 yang labih besar dari 

pada F tabel 19,25). 
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Pengujian selanjutnya adalah uji keberartian 

korelasi parsialnya. Nila! korelasi parsial untuk 

Xl' X2 • X3> X4 berturut-turut adalah -0,9763; 

-0,0985; -0,9582; -0,6550. 

Untuk korelasi parsial -0.9763 diperoleh 

probabilitas : 0,02367 ..;: 0,05. Dengan demikian 

hipotesis null ditolak pada taraf signiflkansi < 

P ..;: 0,05. Berart! faktor diversifikasi produk 

mempunyai pengartIh yang bermaJ.~na terhadap volume 

ekspor kulit kambing Jawa Timur. Namun demikian 

pengaruhnya tersebut ber-tanda negatlf pada 

koefiaien regresinya. Artinya. nleningkatnya harga 

kulit kambing yang tidak disertai perbalkan 

kualitas menyebabkan menurunnya permintaan negara 

Belanda ter-hadap volume ekapor klliit ]{ambing Jawa 

Timur. 

Untuk korelaai paraial -O~0985 diperoleh 

probabilitas 0?901141 > 0?05. Dengan demikian 

hipotesis null diterima pada taraf signifikanai P 

> 0.05. Berarti faktor GNP negara importir 

tidak mempunyai pengaruh yang bermalma terhadap 

volume ekspor kttlit ]tambing Jawa Timur. 

Untuk korelasi paraial 0.95821 diperoleh 

probabilitas 0.04181 < 0.05. Dengan demikian 

hipotesis null di terima pada taraf signifi)tansi 
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p .< 0.05. Berart! faktor Jl.1mlah penduduk negara 

impol'til" mempunyai pengaruh yang bermakna 

terhadap volume e1:::3p01.' kulit kambing Jawa Timur. 

IJntuk korelasi parsial -0,6550 diperoleh 

probabilitas 0,34500 ;:. 0,05. Dengan demikian 

hipotesis null diter-lma pada taraf signiflkansi p 

;-.. 0,05. Bararti faktor nilal tukar valuta Baing 

negara importir tida}.: mempunyai pangar-uh yang 

bermakna tarhadap volume e1::8po1" kulit kambing 

Jawa Timur. 

Dar! J.:eempat variabel tersebut diatas. 

ternyata variabel diversifikasi produk mempunyai 

pangarllh yang paling besar terhadap volume ekapor 

kulit kambing Jawa Timur. Hal in1 dltunjukkan 

dengan besarn~Ta 1'2 yang dihasill{an 95.32% (lihat 

lampiran 3). dan diikuti oleh jumlah variabel 

? jurnlah penduduk "negara imporotir bes.::trnya r- yang 

dihasislkan 91*131%. Br~dll.rlgkl.l.n vi3.riabel nilai 

tukar valut~a asing negara irnPQrti'l' dan GNP negara 

importir t~idak metrlpunyai pengaruh bermakna. ini 

dapat dilihat d.:;,.r·i 2 r yang dihasilkan yaitu 

42.90% dan 0.87%. Oleh ka'l'ena itu. variabel yang 

dapa.t mempengaruhi vQlume eksPQr kulit kambing 

,Jawa Timu'l' B.dalah dive'l'sifika.si produk dan jumlah 

penduduk nega'l'a iu(portir. Sedangkan va:r'iabel 
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nilal tukar valuta aaing negara import!r dan GNP 

negara import!r tidak mempunyai pengaI'uh (kedua 

variabel tersebut dapat diabaH;an). 

Apabila dilihat dar! keempat variabel ter-

eehut aeeara ber-sama sama maka koefisien 

" determinasi CR"') yang dihasilkan sebesar 99.03%. 

In1 berart! bahwa 9SI% varias! :,rang terjad! pada 

variabel volume eJ~spor kuli t kambing Jawa Timur 

dapat dijelaskan oleh keempat variabel yang 

mempengaruhinya. 

4.1.3. Ana] i aia beberapa f"aktpr J£a,D.g mempengaruhi 

volume ekaRpr ku) it kambing J:a.w.a Timllr untuk 

negara l.talia 

Berdasarkan penetapan model dikemukakan 

pada bah Ill. dan menurut hasil pengolahan dan 

anal isis data melalui program mleroatat 

sepertl nampak pada lempiran 5 pera8rnaen 

anal isis beberapa faktor yang mempengaruhi 

volume ek3po1' kulit kal1lbing Jawa Timur 

menunjukkan model yang cocok dan signifikan 

pada taraf signififJ::ansi sebesar < 0,05. Hal 

ini terlihat dari model persamaan yang 

dihasilkannya, seperti nampak di bawah in·i : 
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Y ::: -10384525.7119 - 1453.7226x1 (\ > 0959x, I + 
~ 

{jntuk mengetatll.:ti l.f:bi~1 li.1njut rrtf':'ogenB,i 

ana,lisis bebero_pF.!. f;J_ktor Yi:I·ng fflernpengarnhi 

volume ekspor' kulit karnbing .Ja_wi:!. Timux· untuk 

negara Italia dapat dilihat palla. tabel 4. 

Tabel 4 
Analisis beberapa fa,ktor ya:ng rnempengf.:l,ruhi 

volume eks:pf)r kulit ki:l.mbing .Jawl:J. Tirrtur 
Untuk negara Ita,lia 

Ti:I.hun 198:3 sid Tahun 1990 

Variabel Koefisien K' .. H-elasi Probabilitas 
Regressi Parsi;:t,l 

-_._---
xl -145:3.72213 -0,91357 0.01430 

X':I -0,0959 -0,5857 0,41425 -
x3 1323, 46e:J O,fJ602 0,03984 

x4 18,9476 0,5392 0,46086 

Constanta . -103845~5>7118 . 
. 

Multiple R = 0,9945 F'robubi 11 tas = 0,0217 

Sumber lampiran 5 

Hasil pengujian regresi 3eeara bersama-

Bama dlpero18h prouabillLd.:3 1),0217 0,00. 

Keputusan yang diperoleh adalah hipotesis null 

ditolal;;: pada taraf signifikansi < 0,05. Dengan 

demikian hipote:5is yang Il1cngatakan bahwu 
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diveraifikasi produk, GNP negara importir. 

jumlah penduduk negara importir dan nila! 

tukar valtlta aaing negara importir mempunyai 

pengaruh yang bermakna terhadap volume ekspor 

kulit kambing Jawa Timur dapat diterima dan 

didukung secara empiria (hal ini juga dapat 

dibuktikan dari F raaio yang dihasilkan 

sebesar 45.391 yang lebill besar dari pada F 

tabel 19,25). 

Pengujian selanjutnya adalah uji 

Nilai keberartian korelasi parsialnya. 

korelaai parsial untuk Xl' X2 • X3' dan X4 

berturut-tllrllt ad .... l .... h -0,9857; -0,51357; 

0,9602; 0.5392. 

Untuk korelasi parsial -0,9857 diperoleh 

probabilitas : 0.01430 ..-.:: 0.05. Dengan demikian 

hipotesis null ditolak pad a taraf signifikansi 

P < 0.05. Berarti faktor diversifikaai produk 

mempunyai pensaruh yang bermakna terhadap 

volume ekspol~ kulit kambing Jawa Tlmur. Namun 

demikian pengaf'uhnya terSeb\lt bertanda negatif 

pada koe£isien regresinya. Artinya. mening

katnya harga kulit kambing lrang tidal;: diaertai 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS BEBERAPA FAKTOR .... SUTRISWANTO

75 

perbaik3.n lmal! taa menyebabkan menurunnya 

permintaan negara Italia terhadap volume 

ekspor kulit kambing Jawa Timur. 

Untuk korelasi parsial -O?5857 diperoleh 

probabilitas 0,41425 > 0,05. Dengan demikian 

hlpotesis null diterima pada taraf 

signifikansi P > 0,05. Berarti faktor GNP 

negal'a importir tidak mempunyai pengaruh yang 

berOlakna terhadap volume ekspor kulit kambing 

Jawa Timur. 

Untuk korelasi parsial 0.9602 diperoleh 

probabilitas 0,03984.( 0,05. Dengan demikian 

hipotesis null ditolak pada taraf signi

fikansi p.( 0,05. Berarti faktor jumlah pen

duduk negal'a importir mempunyai pengaruh yang 

bermakna terhadap volume ek8po1' kulit kambing 

Jawa Timur. 

Untuk ko1'e1a:31 parsial 0,5392 diperoleh 

probabilitas 0,46086 > 0,05. Dengan demikian 

hipotesis null dlterima pada taraf signifi

kansi p :> 0,05. Berarti falttor nilai tukar 

valuta asing negal'a importir tidak mempunyai 

pengaruh yang bE'rmal{na terhadap volume ekspor 
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kulit kambing .Jaw;:! Tirnur_ 

Dari keempat variabel tersebut diatas. 

ternyatF.t. variabel diversifikasi produk 

mempunyai pengar·lh yang :paling besar terhadap 

volume ekspor k'llit karnbing .Jawa Timur. Hal 

ini ditllnjukkan dengan besarnya r2 yang 

dihasilkF.t.n 97.113% (lihat lampiran 5). dan 

diikllti oleh v;).riabel juml;).b penciuduk nagar a 

importir besarnya r2 yang rlihasilkan 92.19%. 

sedangkan variabel nilai tukar valuta aaing 

negara importir dan GNP negara importir tidak 

mempunyai pengaruh bermakna. ini dapat rlilihat 

dari r2 yang dihasilkan yaitu 46.0~% dan 

41,43%. Oleh karena itu, variabel yang dapat 

mempengaruhi volume ekspor kulit kambing Jawa 

Timur adalah diveraifikasi produk dan jumlah 

penduduk negara importir, sedangkan variabel 

nilai tukar valuta asing negara importir dan 

GNP negara importir tidal: mempunyai pengaruh 

(kedua variabel tel~sebut dapat diabaikan). 

At;:·abila dilihat d.arl keempat variabel 

tersebut secara bersama sama koefiaien 

determinas! (R2) yang dihasllkan sebesar 
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99~45%. In1 berarti bahwa 89% var~asi yang 

terjadi pad a variabel volume ekspor kulit 

kambing Jawa Timur dapat dijelaskan 

keempat variabel yang mempengaruhinya. 

oleh 

4.1.4. Penm11iao variabel ~ paling berpengaruh 

terbadnp volume ekaoox;. kulit kAmbin" sl.a.ltla 

Tjwlr untuk Jepang. Belanda dan Italia 

Untuk mengetahui variabel mana di an tara 

keempat variabel (yaitu Xl Diversifiltaai 

produk. x2 : GNP negara itnport i1' ~ x3: Jurnlah 

. penduduk nega:ra importir dan x4 : Nilai tukar 

valuta asing negara importir) yang paling 

berpengaruh terhada.p v('..11urne. 8kspo1' kulit 

kambing .J/EJ.wa Tirwxc" ke negara .Jepang. Be Landa 

dan Italia. rnak.:::. dapat dilihat dari koefisien 

determina.l3i p;.,.rsial da.n koefisien korelasi 

parsialnya. 

4.1.4.1. Eksoor lwJ.i..t: Kambing Jmm Timur untuk 

He.gat:.a Jepaog 

a. Variabel 

produk. 

Xl ~raitu diversifikasi 

dari hasil perhitungan 

diperoleh koefisien regresi parsial 
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sebasar -6,8100 sedangkan" koefisien 

determinasi parsial aabesar 97~67% dan 

korelasi parsialnya aebesar -0,9883 

(p 0,05) . Artinya variabel 

diversifikaai produk secara parsial 

mempun~'ai pengaruh terhadap volume 

ekspor kulit kambing Jawa Timur ke 

Negara Jepang. 

b. Variabel yaitu GNP negara 

c. 

importir, dari hasil perhi tungan 

dlperoleh koefiaien regreai paraial 

aebesar -0,4724 sedangkan koefiaien 

determinasi parsial aebesar 92.98% dan 

ko1'81as1 parsialnya aebesar -0.9643 

« 0,05). Artinya variabel GNP negara 

import!r (Negara Jepang) secara 

parsial mempunyai pangaI'uh terhadap 

volume 

Timur. 

Variabel 

negara 

t1.tngan 

parsial 

ekspOl~ kuli t kambing Jawa 

X3' yaitu jumlah penduduk 

importir, dari hasil perhi-

diperoleh koefiaien regreai 

sebesar -62,8531, sedangkan 
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koefisien determinas! parsial aebesar 

12,12% dan korelasi paraialnya aabesar 

--C.34S1 {P). O,O!'). Artinva variabel 

jumlah penduduk negara import!r 

(Negal's Jepans) secara parsial tidak 

mempunyai pengaruh terhadap volume 

ekspor kulit kambing Jawa Timur. 

d. Variabel X4 • yaitu nilal tukar valuta 

aaing negara import!r. dari hasil per

hitungan diperloleh koefisien regresi 

parsial aebesar 231.6429 sedangkan 

koefisien determinasi paralal aabesar 

96.69:~. dan korelasi parsialnya aa

besar 0,9833 (P ..:: 0,05). Artinya, va

riabel nila! tu1;;:ar valuta aaing negal'a 

import!r (Nagal'a Jepans) secara par

sial mellll?unyai pengaruh terhadap vo

lume ekspor kullt kamblng Jawa Timur. 

Untuk lebih jelaanvs dapat 

dilihat tabel uji t berikut ini 
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Varia 
bel 

Xl 

x2 

x3 

x4 

. 
Tabel 5 

Uji t (Ekapor Kulit Kambing Jawa Timur 
Untuk negara Jepang) 

Koefisien 
Regressi 

-6,8100 

-0,4724 

-62.8531 

231,6429 

t hit 

-£'.1487 

-5,147 

-0.525 

7,645 

Proba -
bilitas 

0,01174 

0,03574 

0,65189 

0,01668 

Pars. 
r2 

0,9767 

0,9298 

0.1212 

0,9669 

Par 
r 

Kesim 
t:~llan 

-0,9883 .. 
-0,9643 :t: 

-0,3481 

0,9833 .. 

80 

Sumber : laropiran 1 

Keterangan : '.f":). Mem&,unyai pengaruh yang bermakna 
(p <0.05 

Berdasarkan uraian dan tabel 5 di atas dapat 

disimpulkan bahwa variabel Xl (diversifikasi 

prorluk) mewpunyai :penga.ruh yang paling besal' 

terhadap volume eksI>or kulit kambing Jawa. Timur 

ita negara ,Jepang diik'l.ti oleh va:riabel x4 (Nila.i 

tukar valuta. a.Bing negara importir) dan x? (GNP 
~ 

negara importir). serla.ngka.n vF.I:riabe 1 x3 (jumlah 

penduduk nega.ra importir) tidak mempunyai 

pengaruh. 

4.1.4.2. Ekeoor lmlit Kamhing Jaw.a Timur nntuk 

Negara Ba.lnnda 

a. Variabe~_ Xl yaitu diversifikasi 

produ).: • dari hasil perhitungan 
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diperoleh koef181en regresi parsial 

aebesar -3019 ~ 4946 s_edangkan ),;:oef1s1en 

determinas! parsia1 aebesar 95.31% dan 

ko1'e1as1 parsialnya aebesar -0,99763 

(p 0,05) . Artinya. variabel 

diversifil::asi produ]{ secara parsia1 

memp1.myai pengaruh terhadap volume 

ekspor kulit kambing Jawa Timur 1:::e 

Negal'a Belanda. 

b. Variabel 

importir, 

X2' yaitu 

dari hasil 

GNP negal'a 

perh1 tungan 

diperoleh koefisien regreai paraial 

aabesar -0,0759. sedangkan koef1s1en 

determinas! parsia1 aebesar 97 % dan 

1I:01'e1aa1 paraialnya aebesar -0.0985 (P 

> 0.05). Artinya variabel GNP negara 

importir (Negal'a Belanda) secara 

parsial tidal::: mempunyai pengaruh 

terhadap volwne ekspor kuli t kambing 

Jawa Timur. 

c. Variabel X3 • yaitu j'l.lmlah penduduk 

negara importir. dari hasil 

perhitungan diperoleh koefisien 
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regresi parsial aabasar 7141,6134, 

sedangkan koefisien determinas! 

parsial aebesar 91.8D~ dan lwrelasi 

parsialnya aebesar -0,9582 (P < 0,05) . 

. Artinya variabel jl.1mlah penduduk 

negal'a import!r (Nagal'a Belanda) 

mempunyai pengaruh terhadap volume 

e].;3po1' kulit kambing Jawa Timur. 

d. Variabel X4 • yaitu nila1 tukar valuta 

aaing negara importir. dari hasil 

perhitungan diperoleh koef1s1en 

regresi parslal seba:sar 70.7300 

sedangkan koefisien determinasi 

parsial aebesar 4.2,90:"'. dan ko1'e1as1 

parsialnya aebesar -0,6550 (P ) 0.05). 

Artinya. variabel nila1 tukar valuta 

aaing negara importir (Negara Belanda) 

tidak mempunyai pengaI'uh tarhadap 

volume ekspor kulit kambing Jaws 

Timur. Untuk lebih jelasnya 

dilihat tabel 6. 

dapat 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS BEBERAPA FAKTOR .... SUTRISWANTO

Varia. 
r.>el 

Tar:e1 13 
Uji t (EksJI01:' Ku1it Kambing ,Jawa Timur 

Untuk negara Be1anda) 

Kr ... efisien t hit 
Regr-esBi 

Pl"oba -
bilitas 

Pa.r-B. 
r2 

Ke8lm 
11\11011 

"1 -3019,4946 -13,3134 0,023137 0,9532 -O~97133 *" 
X2 -0,0759 -0,140 0,90141 0,0097 -0,0985 

"3 7141,6134 4,736 0,04181 0,9181 0,9582" 

X4 -78.7300 -1,226 0,34500 0.4290 -0,6550 

Sumber : lampiran 3 

83 

Keterangan : :.t.). Hempl.ll1yai pengaruh yang bermakna 
(p <0,05 

Berdasarkan uraian pada tabel 6 dapat 

disimpulkan bahwa variabel :-:1 (diversifikasi 

produk) mempunyai pengaruh yang :pa1ing besar 

terhadap volume ekspor kulit kambing .Jawa Timur 

ke Negara Eelancia diiKuti oleh variabel x3 

( jum1ah penduduk negara impr ... rt ir ) .' sedangkan 

variabel x4 (Nilai tukar valuta aeing negara 

importir) dan variabel x2 (GNP negara importir) 

tidak mempunyai pengaruh. 

4.1.4.3. Ekspor 10l] it Kambing Jawa Timur untnk 

Negara Italia 

a. Variabel yaitu diversifikasi 
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a. Variabel Xl yaitu diversifikasi 

produk. dari hasil perhltungan 

diperoleh koefisien regresi parsial 

aabesar -1453.7226 aedangkan koefisien 

determinasi parsial aabesar 97.16% 

dan korelasi parsialnya aebesar 

-0,9857 (p < 0.05). Artinya. variabel 

diversifikaai prod uk secara parsia1 

mempunyai pengaruh terhadap volume 

ekapOl~ kulit ltambing Jawa Timur ke 

Negara ltalia. 

b. Variabel yaitu GNP negara 

impol'tir, dari hasil perh1 tungan 

diperoleh koefisien regres! parsial 

aebesar -0.0959. sedang]{an koefisien 

determinasi parsial aebesar 34,31% 

dan kot'elasi parsialnva aebesar 

-0,5857 (P" 0,05), Artinya variabel 

GNP negara import!r (Nesara Italia) 

secara tidak mempunyai pengaruh 

terhadap volume ekspor kulit kambing 

Jawa Timur. 

c. Variabel X3> yaitu jumlah penduduk 

nagara importir. dari hasil 

perhitungan diperoleh koe£isien 
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regresi aebesar 1823,4669 sedangkan 

koefisien determinasi parsial aabesar 

92.19:::: dan ko1'e1as1 parsialnya aabesar 

-0,9602 (P.( 0,05). Artinya variabel 

jumlah penduduk negara import!r 

(Negara Italla) mempunyai pengaI'uh 

terhadap volume ekspor kulit kambing" 

Jawa Timur. 

Variabel X4 • yaitu ni1a1 tukar valuta 

aaing negara import!r, dari hasil 

perhi tungan diperoleh 

regres! aabesar 18,9476 

koefisien 

sedangkan 

koefislen determinasi parsial aabesar 

29. 07~{'. dan korelasi parsialnya 

aebasar 0,5392 (P:I' Ot05). Artinys, 

variabel n1la1 tukar valuta aaing 

nagara import!r (Nagara Italia) tidak 

mempunyal pengaruh tarhadap volume 

ekspo1' kulit );;:ambing Jawa Timur. Untuk 

labih jelasnya dapat dilihat pacta uji 

t tabel 7. 
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Varia 
bel 

Tabel 7 
Uji t (Ekspor Kulit Kambing Jawa Timur 

Untuk negara Italia) 

Koefisien 
Regressi 

t hit Probe -
bilitaa 

Pars. 
r2 

Par 
r 

Reaim 
t;oulan 

"1 -1453.7226 -8,274 0.01430 0.9716 -0,9857 * 
x2 -O,OS159 -1.022 0,41425 0,3431 -0,5857 

x3 1823.4669 4,859 0,03984 O.~)219 0,9602 :+-: 

"4 18.9476 20,9297 0,46086 0.2907 0.5392 

Sumber laropiran 5 

BIl 

Keterangan : *). Mempunyai pengaruh yang bermakna 
(p <0,05). 

Berdasarkan \.Iraian pada tabel 7 dapat disim-

pulkan bahwa variabel Xl (diversifikasi produk) 

mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap 

volume ekspor kulit kambing Jawa Timur ke Negara 

Italia diikuti oleh variabel ":3 (jumlah penduduk 

negara im:portir) ~ serlangkan variabel x2 (GNP 

negara importir) dan Nilai tukar valutZi. asing 

negara impiJrt~ir) tidak rnernpunyai pengaruh. 

Dari '1:>:1.8;.1 uj i t ekspor ku1it karnbing .Jawa 

Tirnur baik Be1anda dan Ita1ia dapat disirnpulkan 

bahwa va-c-iabe 1 (diversifikasi produk) 

mempunyai pengaruh yang dominan terhadap volume 

ekspor kulit kambing Jawa Timur. 
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'. 

4.2. Pembabaaan Hasil Penelitian Secara 

Deakriptif 

Sebelum membahas hasil penelltian 

secara deskriptif~ penulis akan mengemukakan 

nama-nama Industri Kulit Kambing Jawa Timur 

yang mei1gekspor ku11 t kambing ke negara 

importir. yaitu negara Jepang, Belanda dan 

Halia. 

Nama-nama Industri Kulit tersebut adalah 

1. PT. Pan Enterprise. Surabaya 

2. PT. Rachbini Leather. Sidoarjo 

3. PT. Panea Niaga. Suarbaya 

4. PT. Indogloves Jaya, Surabava 

5. PT. Surawangi Prima. Surabaya 

6. PT. Rajawali Nusindo. Surabaya 

7. PT. Wonosari Mas. Surabaya 

8. F~. Jaya Mulla. Surabaya 

9. PT. Afla. Surabaya 

10. PT. Pagioa Cita, Halang 

11. PT. Kaein. Halang 

1 ', 
" PT. Usaha Loka. Malang 

Sumber : Kanwil Departemen Perdagangan Jawa 

Timur 

Sedangkan data mengenai ,\rolume ekspor 

kulit h:ambing Jawa Timur. GNP. jumlah penduduk 
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dan nilai tukar valuta aaing negara illlPortir~ 

yaitu Jepang. Belanda dan Italia dari tahun 

1984 sid tahun 1990 dapat dilihat pada 

lampiran 7, 8~ 9. 

Dalam pembahasan secara des).~riptif in1 

akan dikemukakan proses analisia SWOT diawali 

dari penilaisn terhadap perubahan-perubahan 

lingln1l1gan 

kaitannya 

e]~sternal yang erat 

del)g..:tJ1 pel~ubahan-perubahan 

terjadi pada Llternal organisas! > 

seka11 

yang 

seperti 

perubahan-perut.ahan yang menyebabkan timbulnya 

peluang-peluang dan ancaman-ancaman. 

Dalam ana1181s S'WOT in1 yang dianalisis 

adalah lingkun~an eksternal dan internal yang 

mempengaruhi volume e1:::spor kulit Kambing Jawa 

Timur dan strategi apa yang dip!lih unutk masa 

yang akan datang serta implementasi strategi. 

Adapun lingkungan eksternal yang mempe

ngaruhi volume ekspor l::ulit kambing Jawa Timur 

adalah sebagai be1'ikut : 

A. Lingkungan Ekste1'nal 

Lingkul)gan eksternal yang mempengaruhi 

volume e1::s1(o1' kulit kambing Jawa Timur 

adalah seba~ai be1'ikut 
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1. Kebijaksanaan 

Indonesia 

Pemerintah 

Dengan dikeluarkannya 

Pemerintah 

berdasarkan 

Republik 

SK Menter! 

69 

Republik 

kebijaksanaan 

Indonesia 

Perdagangan 

No. 274/KP,t:</1986 pada tanggal 7 Oktober 

1986 meng3'nai pelarangan ek3po1' J.:ulit 

mentah d3.!1 kebijaksanaan Pemerintah 

Repub2.ik Il~donesia 

berd:::,;3.?!'ka!1 keputusan Menteri Keuangan 

No. ~n(J/K}1K. 013/1989 pada tanggal 2 Maret 

HJ89 tentang tarif pajak ekapor (PE) dan 

pajak ek3po1' tamhahan (PET). Secara 

persentase l,.H1tuk jenis kuli t kambing 

crust dikenakan pajak sebesar 50% (PE 

30% + PET 20%). sedangkan un tuk j en1e 

kulit kambing crust yang telah diolah 

yang diekspor hanya dikenakan pajak 5%. 

Dari kebijaKaanaan teraebut. di 

a taa. al;an member H;an pe 1 uang-pe 1 uang 

dan menr,.lorong 1ndustri ).:u11 t kamb1ng 

Jawa Timur agar lebih competitive di 

dalam pe:rdagangan Internasional yaitu 
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dengan jalan mengolah (memproduksi) atau 

meningJ;:atkan pengolahannya. kalau dulu 

hanya mengekspor jenis kulit kambing 

crust sekarang jenis kulit kambing crust 

yang diolah lagi. In! terbukti 

berdasarl:::an hasil penelltlan bahwa 

sebanyak 12 Industri kulit kambing Jawa 

Timur telah mengekspor jenis kulit 

kambing crust dan jenis kulit kambing 

crust yang telah dialah menjadl kulit 

samak, cii samping itu kebijaksanaan 

pemerintah terse but juga mendorong dan 

membuka peluang agar industri 

kambing Jawa Timur sudah 

m8mikirkan di versifil;:8si produk 

diarahkan ke segmentasi pasar 

kulit 

mulai 

yang 

yang 

berbeda. yaitu kalau sekarang industri 

kulit kambing Jawa Timur hanya melayani 

konsumen industri. tetapi mulai saat ini 

yang langstlng diarahkan ke konsumen 

akhir, seperti jacket kulit, sarung 

tangan, tas, sepatu dan lain-lain, di 
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aamping meningkatkan ]mal~ taB produkainya 

yang ada pada saat ini. 

2. Soalo Ekonomis 

Perkembangan ekonomi (Soaio Ekonomis) 

negara-negara importir kulit kambing dari 

Jawa Timur yaitu Jepang. Balanda dan 

Italia. in1 akan menimbuH::an peluang yang 

sang-at balk bagi industri kulit Jawa Timur 

untuk meningkath:an dan mempertah'ankan 

ekspor kulit kambing Jawa Timur. 

Hal in1 dapat dibuktikan dari anal isis 

regresi berganda. untuk negara Jepang 

koe£isien d,eterminasi (R2) secara bersama -

sarna sebesflr 99.45%, untuk negara Belanda 

koefisien determinasi (R2) secara bersama-

sarna eebasal:" 99,03% untuk negara Italia 

koeiisiF.Hl dei:.errninasi 'R2, ,...· ... ·\o·~ .. Sa·-
, .I '-"."""'" L 99.45%. 

Keadaan ter~;ebl.lt menlJ.njukkan bahwa volume 

ekspor kuli1.. kambing Jawa Timur dalam 

kondisi 

a) 99:% ekapor kul"i t kambing Jawa Timur ke 

Negara Jepang ditentukan oleh variasi 

diversitikasi produk. GNP negara 
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!l2 

import!r, jumlah penduduk negara 

importir, dan ni1a1 tukar valuta aaing 

negara import!r. 

b) 99% ehapor kulit kambing Jawa Timul' ke 

Negara Belanda ditentukan oleh variasi 

diversifikasi 

importir. 

produk. GNP 

jumlah penduduk 

negara 

neg-ara 

importir dan nila1 tukar valuta aaing 

negara importir. 

c) 99% ekspor kulit kambing Jawa Timur ke 

Negara Italia ditentukan oleh variasi 

diversifikasi 

importir, 

produk, GNP 

jumlah penduduk 

negara 

negara 

importir dan nila1 tukar val uta aaing 

negara importir. 

Pemasok 

Kehutuhan bahan baku berupa kulit 

kambing mentah pada industri kulit kambing 

Jawa Timur. berdasarkan hasil penelltian 

menunjukkan peluang yang balk. sebab 

kebutuhan bahan baku kulit kambing mentah 

selama ini selain dipenuhi oleh supplier 

dari Jawa Timur. juga dipenuhi 

supplier c1aI'i luar Jawa seperti 

01eh 

Nusa 
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Tenggara Timur. Sumatera Utara. Sumatera 

Barat. Sulawesi Selatan dan Irian Jaya. 

4) Pesaing 

Volume ekspor kulit )~ambing ke Negara 

Jepang. Belanda dan Italia, berdasar1:::an 

hasll penelltlan menunjukkan penurunan 

(lihat lampiran 1. 3 dan 5). Inl disebabkan 

kualitas p1'odu1:::s1 kulit kambing Jawa Timur 

kurang baik dibandingkan dengan hasll p1'o-

dUks! dari luar Negeri sepertl Negara 

Argentina. Brasil. Pakistan. Australia dan 

India. Readaan kual1tas lkl.;:;ii p1'oduk81 

kulit kambing teraebut dapat dibuktikan 

dengan hasil korelasi parsial untuk 

variabel Xl (diversifikasi produk) untuk 

negara Jepang aebesar -0.9883, Negara 

Belanda ko1'e1a51 parsia1 aebesar -0,9763 

dan Negara Italia ko1'e1as1 parsial sebesar 

-0,9857, biarpun pengarUhn~Ta paling besar 

dari pada variabel yang lainnya terhadap 

volume ekspor kulit kambing Jawa Timur (P < 

0,05) tetapi pengaruhnya bertanda negatif. 

Artinya, meningkatnya harga kulit kambing 

tidal::: disertai perbaikan kualit.as yang 
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menyebabkan menurunnya permintaan negara 

Jepang. Belanda dan Italia terhadap volume 

ekspor kulit };:ambing Ja~a Timur. 

Dari uraian faktor eksternal teraebut 

di atas maka penulis dapat. membuat ETOP 

industri lmllt kambing Jawa Timur seperti 

nampa).: pada gambar 6. 

Fakter Dampak Keterangan 

Pemerintah Kebijaksanaan pemerintah men-
dorong };erkembangan di aegala 

r bidang (}.a-edit lunak. Pajak 
kec n. kemudahan eks:l?or bagi 
];'l'oduk kuli t kambing jadi dll 

S03io Eke - Pertumbuhan GNP. Penduduk dan 
nomia Nilai tukar Valuta aaing ne -

i gara. importir (negara Jepang 
negara Belanda dan negar-a Ita 
1 1a ') meruplUlyai r:engaruh yang 
bermay . .na terhadap volume el~s- I 

poOr kuli t karubing Jaw-a Timur. 

Supplier Teraedia. baik di Pltlau Jawa r dan Illar Pulau Jawa. 

I F'esaing Untuk industri kuli t kambing 
tii Inar negeri telah men gem -

1 bangkan produk kuli t kambing 
l~earah produk kuli t kambing 

I jadi dan J.;earah garment dab. 

Gambar 6: ETOP Induatrl Kulit Kambing Jawa 
Timur. 

Sumber : Glueck ictan 
Keterangan : 

+ 
B. Lingkungan Internal 

Jauch (1987 
Menunjukkan 
Menunjukkan 

: 97,). diolah 
peluang. 
ancaman. 

Pada lingkungan internal ini ~'ang dianalisis 
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adalah mengenai kekuatan dan kelemahan pada 

induatri kulit kambing Jawa Timur yang mempe-

ngaruhi strategi e]!::spornya. 

Adapun ling1mngan interna-l tersebut, yaitu 

1. Bahan Baku 

Seperti yang telah dikemukakan di muka. 

bahwa kebutuhan bahan baku 1mli t kambing 

industri ]mli t kambing Jawa Timul~ selain 

dipenuhi dari supplier Jawa Timur juga 

dipenuhi oleh supplier dari luar Jawa seperti 

Nusa Ten~gara Timur. '5umatera Utara. Sumatera 

Barat, Sulawesi Selatan dan Irian Jaya. 

Berikut in1 penulis aajH::an mengenai 

perkembangan populasi ternak };;:ambing Jawa 

Timur dari Tahun 1986 sampai dengan Tahun 1990 

Tabal 8. 
Perkembangan Papulasi Ternak Kambing Jawa Timur 

Tahun 1986 sid Tahun 1990 

Tahun 

1986 
1987 
1988 
iS18S 
1990 

Sumber 

( Ekor ) 

Jumlah Perkembangan (%) 

2.022.609 -
2.040.812 0,90 
2.061.177 1,91 
2.081.830 2,93 
2.109.310 4,29 

Kantor Wilayah Dinas Peternakan Propinsi 
Jawa Timur 

Dari tabel 8 terse but di atas menunjukkan 
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bahwa perkembangan populasi ternak kambing 'Jawa 

Timur cukup baik dan menunjukkan kekuatan atau 

tidak a1>:an kuatir di dalam pencarian kebutuhan 

bahan baku lmlit kambing in1 ditunjukkan pada 

perkembangan populasi ternak kambing Jawa Timur 

Tahun lSlS7 mengalami kenaikan sebesar 0.90 % dari 

tahun 1986. aedangkan tahun 1988 mengalami 

kenaikan sebesar .1.91% dari tahun 1986. tahun 

1989 na1k sebesar 2.9::;:t dari tahun 1936 dan tahun 

1990 mengalami kenaikan sebesar 4,29% dari tahun 

1986. 

2. ProdukBi 

Selain bahan balnl yang menjadi kelnlatan di 

bidang produksi v'ada industri kulit kambing Jawa 

Timur di dalam mengembangkan ekspornya adalah 

kapasitas produksinya yang sampai saat ini yang 

terpakai masih seld tar 70:10 dari kapasitas 

produksi yang telah ada. BerH::ut penulis saj ikan 

patensi dan penyebaran industri kulit di 

Indonesia yang melakukan ekapor kulit kambing ke 

luar Negeri (lihat tabel 9). 

Dari tabel 9 teraebut terlihat 

kapasitas produk~i kulit kambing Jawa 

bahwa 

Timur 
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adalah yang paling besar yaitu 26~10% dari 

kapasitaa produksi industri kulit kambing yang 

ada di Indonesia dan hal in1 merupakan patensi 

untuk mengembangkan serta meningkatkan volume 

ekspor kulit kambing dari Jawa Timur ke Negal'a 

importir ~'aitu J~"~,ailg, Bel.=.::1da ·:!a,-, Itali.:l dan 

negara lainnya. 

I 

Tabel 9 
Patens! Dan Penyebaran Induatri Kulit Kambing 

(Penyamakan Kulit Kambing) Indonesia 
Tahun 1990 

.JUInlah Kapasitaa iv.I;pas i tag 
No. Lok.aei Perueahaan Inr.bJ.stri PrrJ(.iuks leX) 

(buah) (ton) 

1. [lKI JaYo.l1!'ta B 3.4131 13.21 
2. ,Jawa Barat 11 6.379 24~35 
3. ,JaHa Tenga.h 10 5.9013 r,,-, ~~ 

'-"'" ,J.) 

4. [I I Y i 3 1. 723 13.58 
5. ,]awa Timuc 12 1:),)331'3 213,10 
I:). Sumut " 41~) 1. 76 " 7. Sumbar 1 B4 0.32 
B. Sulsel 2 447 1.71 
9. N'IT 1 ,;00 2,29 

10. Irian .J1£:Ia 1 300 1.15 

.Jumlah 51 26.200 100 

Sumber : Ditjen Aneka Industri Depa:rtemen 
Perindustrian 

Sedangkan yang menjadi l::eIemahan di dalam 

produksi Industri kul!t kamb!ng Jawa Timur 

adalah : 

a. Kualitas lmlit setengah jad! dan kulit jad! 
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sangat dipsngaruhi oleh keadaan )!:ull t mentah, 

cara penguli tan. proses produksi dan bahan 

penolong yang dipergunakan. Kualitas kulit 

kambing yang dihasilkan oleh industri kulit 

kambing "T.""w.;;t Timur se1ama in1 masih kurang 

baH::. in1 disebab1tan 

- Telmis penguli tan masih lwrang baik sehingga 

kulit kambing yang dihasilkan kualitasnya 

rendah. 

- Kurangnya tenaga ahli di dalam mernproses 

kulit kambing. 

- Luka atau cacat yang terdapat pada kulit 

kambing waktu maaih hidup. misalnya goreaan 

atau cap pada kulit kambing, scabies yang di 

clerita ternal::: dan sebagainya mempengaruhi 

kuali taa kuli t kambing :!Jrang dihasilkan. 

h. Kurangnya diversifikasi produk. hasil produksi 

kulit kambing dari Industri kulit kambing Jawa 

Timur kllrang biaa memenuhi atau menyesuaikan 

dengan keinginan (se1era) negara importir 

yaitll Jepang, Be1anda dan Ita1ia seperti 

warna, b .. la1itas. jenis produksi dan 

sebagainya. In1 terbukti dengan hasi1 kore1as1 
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parsial (.1i v6raifH::ssi 

produk) untuk neg.ara ,Jepang sebesar -0.98B3, 

Belanrla korelasi parsial sebesar -0,97133 dan 

Italia korela.si parsialnya sebesar -O~9B57. 

biat'pun pengaruhnya paling besa:r dari pada 

variabel lainnya (lihat tabsl 2, 3, dan 4) 

terha.dap volmne ekspor kulit kambing ,Jawa 

Timur (P < 0.05) teta.pi pengaruhnya berti3.nda 

negatif_ Artinya, meningkatJnya harga kulit 

kambing t idak disertai perbaikan kual i ta.s yang 

menyebabkan tnenurunnya permintaan negara 

,Jepang, nagara Belanda dan nega.ra Italia 

terhada.p vol1Jl!!8 ekspor kulit kambing ,Jawa 

Tirnur. 

3~ Pemaaaran 

Lingkungan internal selain variabel bahan 

baku dan variabel produksi~ yang mempengaruhi 

volume ekspor kulit kambing adalah variabel 

pemasaran. 

Di dalam pemasaran hasil prodl.lksi kulit 

kambing industri kulit kambing Jawa Timur 

berdasarkan hasl1 penelitian yang menjadi 
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kekuatan adalah aktifnya mengikuti promosi 

ke luar negari yang dilakukan setial? 3 

(tiga) bulan sekali. seperti pertemuan para 

pedagang internasional di Hongkong. 

Singapura dan Italia serta negara lainnya. 

ill samping itu pemerintah Indonesia 

khususn:,ra propinsi Jawa Timur melalui Kantor 

Wilayah Departemen Perdagangan Jawa Timur 

juga mulal aktif di dalam melakukan promosi 

yang bertaraf Internasional seperti pameran 

hasil industri Jawa Timur di Surabaya pada 

bulan Agustus 1992. 

Eerdasarkan hasl1 penelltian yang 

menjadi kelemahan pemasaran hasil produksi 

kulit kambing industri kulit kambing Jawa 

Timur adalah tidal,;: berfungsinya assosiasi 

penyamakan kulit Jawa Timut' yang 

dibentuk 

industri 

me 1 al::t..l::an 

sehingga menyebabkan 

kulit kambing di Jawa 

pemasaran sendiri-sendiri 

telah 

setiap 

Timur 

dan 

harga kulit l::ambing yang diekspor 1:::e luar 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS BEBERAPA FAKTOR .... SUTRISWANTO

101 

nageri antal'a industri kulit kambing yang 

satu dengan yang lainnya mengalami 

perbedaan. In1 sebagai akibat kualitas hasil 

produksi lwllt kambing yang berbeda-beda dan 

tidak ada standar };:ualitas kulit kambing 

yang bagaimana yang boleh dlekspor baik ke 

negara Jepang. Belanda, dan Italla serta 

negara lainnya. 

4. Permodalan 

Berdasarkan 

menjadi kekuatan 

hasil 

di 

penelitian yang 

dalam t:'ermodalan 

industri kulit kambing Jawa Tlmur untuk 

diversifikaai produk adalah bantuan 

pemerintah Indonesia delam hal I:.ermodalan 

yang berupa kred! t lunak melalui Banl!:-bank 

milik peme:r.~intah sepertl ENI. Bank Bum! 

Daya. Bank Exim. Dl samping itu cii Jawa 

Timur telah tumbuh deng-an t.::·esat yt).it\.l Bank

banlc ews3ta yana siap membantu di delsm hal 

permodalan. 

Dari uraian faktor internal tersebut di 
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atas, maka penulh: dapat membuat 'SAP indu.:.ti.-'i 

kuli t kambing JaW':l Timur sepertl nampak pada 

gambar 7. 

FtUlgsi 

Bahan Baku 

Prod\l.l~ai 

Pemaaaran 

Permodalan 

Gambar 7 : 
SUmb6.i. 
Keterangan 

KekuataIl / Kelemahan 

Bahan baku Imli t kambing ter
sedia baik di Pulau Jawa dan 
di luar PlIlau Jawa, serta per 
tumbuhaIl peternal>. kambing me
mmju){kan kenaikaIl yang r:oai
tif. 

- Kar;·asi taa produkai maaih di 
pergunakan 70 :t. dan masih 
biaa ditingkatkan. 

- Kurangnya diveraifikasi pro 
duk kulit. 

- TeY.llik pengtlli tan 1mli t ma
sih kurang baik dan kurang 
tenaga ahli untuk l:~roses 
produkai tersebut. 

- Kualitaa has11 produksi ma
SD1 kUraIlg baik. 

- Turut campurnya );emerintah 
tii dalam melakukaIl promosi 

- Aktifnya mengikuti promoai 
di lllar negeri (ke Hongl:;;ong 
Sing];ore dan I taUa) setiap 
:3 (tiga) bulan sekali. 

- Harga jual kulit kambing 
industri Jawa Timur ke ne
gara Jer;e.ng, Belanda dan 
Italia tidal:;: sama. 

Tersediallya kredit hmak, dan 
banyak tluubull Bank ST.j'asta 
serta BES. 

Keterangan 

• 
I 

.. 
~ 

1 
1 
i 
T 

i 
t 
i 

SAP lndustri Kulit Kambing Jawa Timur. 
(nuf~Gk dan Jauch (1987 : 176), diolah 

i l1enunjukkan Kelmatan 
f l1enunjukkan Kelemahan. 
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c. Strategi yang dipil:Lh 

Pada bagian ini penulis uraikan mengenai pe-

milihan strategi ekspor kulit kambing i:'ada 

industri kulit kambing Jawa Tilllur. 

Berdasarkan })asil peneli tian lllenunjukkan 

bahwa strategi e}::spor yang dijalankan oleh 

Induatri kulit kalllbing Jawa Timur selama in1 

adelah Strateg1 Ekspansi Intern. Strategi 

ekspansi intern !o'ang dijalankan oleh industri 

kuli t l~alllbing Jawa Timur nampalmya maaih kurang 

berhasil. ini dapat dibul~tH::an dengan hasil 

korelasi persial unt'llk variabel xl (divereifikasi 

produk) untuk negara .Jepang sebesar -0.98133, 

negara Belanda korelasi parsialnya sebesar 

-0 ~ 9763 da.n negara Italia korelasi parsialnya 

sebesar -0,9857. biarpun pengaru.hnya paling besar 

dari pada v,7:Lriabel lainnya (lihat ta.bel 2,3,4) 

terhadap volume ekspor kulit kambing ,Jawa Timur 

(P < 0,06) tetapi penEtF.l.ruhnya bertanda negatii. 

Artinya. meningkatnya harga kulit kallLbing tidak 

disertai perbaika.n y~uali tas yang menyebabkan 

menurunnya per'minta2n negar'a ,Jepang, nellara 

Belanda dan negara Italia tex·he.dap volume ekspor 

kulit kwnbing ,Ja\"la. Tirnur. 

t1enging.::I.t pelul:l.ng dan ancarnan serta kekuatan 
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dan kelemahan yang ·dimiliki Industri 1wli t 

kambing Jay/a Timur, maka sebailmya atrategi yang 

dipilih pada saat in1 adalah Strategi Kombinasi. 

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung 

Strategi Kombinasi tersebut yaitu : 

1. Faktor-faktor ling)nmgan eksternal. yai tu 

a) Ekspor lmlit kambing Industri Kulit Jawa 

Timur lebih di tuju);:an pada negara-negara 

pengimpor kulit kambing yang mempunyal 

pertumb\.lhan GNP. jumlah pendudu]-;, dan nila1 

tukar valuta aaing yang meningkat. 

b) Pemerintah Ind.onesia mendorong agar supaya 

Industri kul1 -;:, mengembangkan ekspor kul1 t 

kambing yang selama in1 banyal-: mengekspor 

kulit )rambing crust 'tetapi sekarang 

diarahkan ke e};spor kulit kambing crust 

yang sudah djolah. ini diperkuat dengan 

dil::elua1'l:::annya kebijaksa'naan Pemerintah 

Indonesia berdasa1'kan keputusan Menteri 

Keuangan NO.210/KMK/013/1989 pada tanggal 2 

Maret .1.988 telll.ang -i:,.a.~""if pa";ui:;: ekspor (FE) 

dan pajak e1:::6po1' tambahan (PET) secara 

persentase untuk jenis ]:::1..111 t kambing crust 

dikenakan pajak sebesar 50% (PE30% + PET 

20%. Sedangl:::an 1.ll1tuk jenis kulit l:::ambing 
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crust yang telah diolah yang 

dikenakan pajaJ:: 5%. 

dieskpor 

c) Menjaga. Oleme 1 ihara dan mengembangkan 

momentum yang. telah dicapai l::huausnya dalam 

penguasaan pasar (ek3Po1' '). seperti m1.1nou1-

nya industri pengolahan kulit kambing lain

nya (misalnya: Garment dan sebagainya). 

Untuk lllempel~tahankan dan mer'lingkatkan 

ekspor kulit kambing per1u dikembangkan 

kreatifitas dalam pemanfaatan untuk 

aktifitas Industri Hilir melalui strategi 

Kombinasi ke negara pengimpol', sehingga 

diharapkan meningkatkan penjualan 

sekaligus meningkatkan pangsa ekspor. 

2. Faktor-faktor Lingkungan Internal. yaitu 

a) Bahan Bal·::u 

Industri J,:uli t ]-;ambing Jawa 

dan 

Timur 

mempunyai keunggulan dalam memperoleh bahan 

baku yaitu mengenai perkembangan populasi 

ternak kambing Jawa Timur yang setiap 

tahunnya lilengalami kenaH::an, di samping i tu 

l .. ebutuhan bah an baku kuli t kambing dapat 

diperoleh dari luar Jawa sepel~ti Nusa 

Tenggara Timur. Sumatera Utara. Sumatera 
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Barat. Sulawesi Selatan dan Irian Jaya yang 

masing masing daerah telah tersedia 

supplier unt1.1k memasukkan bahan baku kulit 

kambing ke setial? Industri kuli t ]{ambing d1 

Jawa Timul'. 

b) Pemasaran 

Meningkatnya peran pemerintah. Daerah 

Surabaya d1 dalam a){tifi taa promosi seperti 

pameran lndustri secara Internasional di 

Jawa Timur pada btl Ian Agustus 1992 di 

Surabaya dan kerja sarna perdagangan ke 

negal'a pengi!llpor serta 01 s8mping ltu 

Industri kulit kambing Jawa Timur juga 

aktif d1 da,lam pertemuan perdagangan 

Internasional yang dilakukan d1 Hongkong. 

Sing-apura setiap 3 (tiga) bulan sekal!. 

c) Permodalan 

H:ut sertanya Pemerintah d1 

mendorong perkembangan Industri 

dalam 

sangat 

mendukung d1 dalam melaksanakan Strategi 

kombinasi yaitu clengan adanya pember-ian 

],::redit lunak untuk Industri. di samping itu 

di Jaltla Tim~lr pada akhir-aJ.hirnya in1 

nampal:: tumbuh dengan pesat berdirinya Bank-
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bank Swasta, serta adanya BES di Surabays. 

sehingga tidak akan kesulitan di dalsm 

memperoleh tambahan modal untuk 

mengembangkan Industri Kulit Kambing di 

Jaws Timur. 

D. Implementasi Strategi 

Pada bagian in1 penults uraH::an mengenai 

Implementasi strategi yaitu Strategi Kombinasi 

He!ihat- ko~"!di.si yang t.elah Arl.:'l. Induatri 

kulit kambing Jawd Timur selama in1 melakukan 

strategi ekspansi intern yaitu hanya melakukan 

diversifikasi produk konaentria dengan jalan 

melakukan pemrosesan kembali jenis kulit kambing 

crust dengan kuali taa produk yang kurang bail{ 

sehingga mengaklbatkan permintaan ekspor 1mli t 

kambing Jaws Timur turun. Untuk mengatasi hal 

tersebut sebaiknys Industri kulit kambing Jawa 

Timur pada saat ini melaltul,an strategi Kombinasi 

yaitu 

a. Strategi Stabilitas (untuk masa seJ-::arang) 

Yang dimaksudkan dengan strategi 

Stabilitas disini adalah memperbaiki kualitaa 

produksi kulit kambing yang dihasl1kan selama 

in! yang masih kurang baik dengan jalan 



IR - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS ANALISIS BEBERAPA FAKTOR .... SUTRISWANTO

108 

1) HemperbaU::i teknis penguli tan kulit kambing 

sehingga kulit kambing yang 

bel'lwali taa tinggi. 

dihasilkan 

2) Menambah tenaga ah1i dalam pemrosesan kulit 

dari Luar Negeri untul,: dijadikan Instruktur 

di dalam pemrosesan kulit kambing sehingga 

produk yang dihasil]~an berkualitas tinggi. 

b. Strategi 

datang) 

Ekspansi (tU1 tu];: Jr.Ei.5a yang 

Yang dimaksudkan dengan strategi ekspansi 

di sini adalah menambah jenis produksi kulit 

kambing yang di ekspor 881ama in1 dengan Jalan 

melakukan 

yaitu : 

diversifikasi prOdl.lk konsentris 

1) Hasll produkai. kulit kambing yang pada 

permukaannya dlber! warna yang disesuaikan 

dengan permintaan negara pengimpor. 

2) Hasll prod uk kullt kambing yang dlberi 

bahan anti api~ sehingga dapat tahan 

terhadap api. 

3) Hemb\Jat hasjl vroduksi yang aiap diper-

g1.mal'::an 01e1: konsumen a1:::h1r seperti 

jad::et kulit, taa, sepat~. sarung tangan 
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dan lain-lain yang bertujuan mencari / 

menambah pasar baru. 
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KESIHPULAN DAN SARAN 
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KESIMPULAN DAN SABAN 

5.1. KeeimpuJ.an 

Berdasarkan hasil perhitungan, pengujian 

hipoteaia aecara statistH:: dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada uraian-uraian terdahulu maka dapatlah 

dltarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dari hasil pengujian regresi secara bersama-sama 

untuk negara Jepang diperoleh probabilitas 0,0216 <: 

0,05. Keputusan yang diperoleh adalah hipotesis null 

ditolak pada taraf signifikansi P -( 0,05. Dengan 

b. 

demikian hipotesis pertama yang mengatakan 

diversifikasi produk, GNP negara importir. jumlah 

penduduk negara importir dan nila1 tukar valuta 

asing negara importir mempunyai· pengaruh yang 

bermalma terhadap volume ekspor kuli t kambing Jawa 

Timur dapat diterima. 

Dar1 hasil pengujian regresi secara bersama-sama 

untuk negal'a B~landa diperoleh probabilitas 0,0383 < 

0,05. Keputusan yang diperoleh adalah hipotesis null 

ditolak pada taraf signifikansi P 0( 0,05. Dengan 

demikian hipotesis pertama yang mengatakan 

diversifikasi produJ::. GNP negara importir. jumlah 

110 
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penduduk nagar-a importir da.n nilai tukax- vall.lta 

asing negara import ir iuernpunYf.I.i pengar-uh yang 

berrnakna ter·hadap volume ekspor' kulit kf.lllLbing ,]awa 

Tirnur rJapat riiter-iTa;:... 

c. Dari hasi! pengujian regres! secara bersama-sama 

untuk negara Italia dlper-oleh probabilitas 0.0217 ..:: 

O~05. Keputusan yang dlpe1'oleh adulah hipotesis null 

ditolak pada turaf signifU::ansi P.( O~05. Dengan 

demH::ian hJpotesis pertama yang mengatakan 

diversifikasi produk. GNP negara importir. jumlah 

pendudul: negal'a import!r dan nilai tuJmr valuta 

aaing negara importir mempunyai pangar'llh yang 

bermakna terhadap volume ekspor kuli t ],:::ambing Jawa 

Timur dapat dlter1ma. 

d. Dari l-::eempat varlabel (diversifikasi produk~ GNP 

negara importir. jum1ah penduduk negara importir clan 

ni1a1 tukar vall.lta asing negara importir.l unt.uk 

negara Jepang berda3a:t.~1{an l.lj i keberartian korelasi 

parsial. tern~n\ta variabel divel'si£ikasi prodl.lk 

mempunyai penga:t.~uh yang paling besal' terhadap volume 

el~spor )wlit kambing- .Jawa Timu!'. 

Hal ini dit1..1.njukkan dengan besat'"nya yang 

dih~.si lkan 0.97137. Dt3ng.':I.n d81nikian hipotesis 

peneliti",:tn Yi;!.ng kedua dapat dite-rima. 
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8. Dari keempat variabel (diversifikasi pr'orll.lk. GNP 

negara importir, jurnlF.l.h penduduk. nagara importir dan 

nilai tukar valuta asing neg,a:r'a importir) untuk 

nagara Belanda be.'(·da.s.':I.rkan uj i keberartian kr,J"!'elasi 

par-sial. ternyata vr.;.r"ia.bel diversiiik.asi J.roduk 

mempunya,i pengaruh yang :prJ.ling besa:r terhadap volume 

ekspor kulit k.ambing ,J'lw;;J. Timur. Hal ini ditlJ.n~i').kkan 

dengan 
_0 

be6al'n~ra ro::. yang dihasilkan 0,9532. Dengan 

demikian hipotesis penelltian yang kedua dapat 

diterima. 

f. Dari keempat variabel (diversifikasl pr'oduk. GNP 

negara importir. jumlah penduduk nagara importir dan 

nila1 tukar valuta asing negara import!r) untuk 

negara Italia berdasarkan uji keberartian korelasi 

paraial. ternyata variabel diversifikasi produk 

mempun~rai pengaruh yang paling besar terhadap volume 

ekspor kulit kambing Jawa T1mur. Hal ini ditunjuJ.:kan 

" dengan besarnya r':' yang dihasilkan 0.9716. Dengan 

demikian hipotesia peneli tian ~'ang keclua dapat 

diterima. 

g. Strategi ekspsor yang dipergunal.:an DIsh industri 

ku1it ko.mbing Jawa Timul' selama in1 adalah strategi 

ekspansi intern. akan tetupi stl'a tegi ekspansi 

intel'n yang di jalankan masih kurang barhasil. In1 

dopat dilihnt dengan husil ko1'e18si pal~sial untuk 
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variabel xl Cdiver·sifik.asi produk) untuk nega:ra 

Jepang aebesar - 0,9883. negara Belanda ko1'e1a81 

parsialnya sebesar -0,9763. dan negara Italia kore -

lasi parsialnya sebesat> -0.9857. biarpun pengaruhnya 

Iebih besar dari pada val.'iabel lainnya terhadap 

volume eJ.~spor kulit kambing Jawa Timur tetapi 

pengaruh bertanda negatlf. Artin~ra. meningl::atnya 

harga kulit kambing tidal: disertal dengan perbaikan 

l;;uali taa yang menyebabkan permintaan negara impol.'tir 

turun. 

b. Saran-saran 

a. Mengingat peluang dan ancaman serta kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki induatri Kulit Kambing Jawa 

Timur. maka sebail;;nya menempuh strategi Kombinasi 

yaitu strategi Stabilitas untuk masa aekareng dan 

Strategi Ekspansi untuk masa yang akan datang. 

b. Industri Kuli t Kambing Jawa Tinmr di dalam menjalan

kan Implementaai stl~ategi Kombinaai' hendaknY8 betul

betul memperhatH::an faktor kualitaa hasil produksi. 

c. Menga1!:tifkan kembali fungai aasosiaai Penyamakan ku

lit di Jawa Timur. sehingga dapat ditentukan / diber 

lakl.lkannya standal' Kulit Jadi yang boleh diekspor. 

seperti 

sebagainya. 

lebar, ketebalan. 1!:adar air dan lain 
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Lampiran 1 

----'-----------------.-- H:GflJ.:S"sI[N N,l"LYSIS ------______ . __ _ 

f'Ef'lCEE D('1TA Fa;:: 
I'U'1EEH O=.- CAa~s: 

£;: JEf..':'{.'/'.JG 
7 H ... MEEn 

LAEEL: T8zi.,,; 
CF W~,f;;I(\,[LES: 

.------------. -----------------------

8-2 I..h,:til" S< ... lr-abay.c\ 
5 

AnaU.sis Eksp:.:~I- 1<1.(J..1 t i<c-;.mbing ,JaWi:.l T.i(l"l_lr-

n!IT:x M00"'E r1"':/:f\1 STD.DEV. 
1. Xl 1723.2249 <'J.o12-6.2781 
r',' X2 Zi18:::::'). 2fJ~i7 1('8b79 •. '2276 
·3 x-c '._' 121(7::,.8~.li'1 127.2443 ., );11· 1.~q9. 79!lJ. 31~.(J7l3 

tf:J,.':' _ vrp. , y 4.t:::~')b. 71-13 2131c'/7 .8:-69 

--•. _----_ .. _--_ .. _._--_ .. _._ .... _._. __ ._._ .. __ ....... ---_._ ... _-

'v'PF.: • f\EC:r<ESS I CN cr.1:T-f::" I C lENT SID. 0"-..1,0-:': T (rp= 2) r-J='"()B. F'PRTTPi_ r""? . 
Xl -6. ['UOO 
X2 -'. 47:~1I 
X3 -,~2 _ El5.31 

231. VI?:7' 
579817.7041 

STU. Ef..;J;.ffi a= EST. ::..: ::~Y7'l. 768[:3 

AOJLSTED R SilJPf\B) := .9674 
R F.llJA··i8) = . 9f..-"FJ 1 

M..L TIFLE R :: • 994~i 

stu;,o-:; 
EEffiESSICN 
FESW . .l"L 
TOTti.. 

9J1 r.:r::- !Xll .. 'f.II;:r,:n 
471879·1-712_0926 

:::' 1 ? r.5::-s-S'1 • :::3.::1) 
il77(1"/(OYl t} • 'CD!;, 

• 74'14 -·9.148 
.(1918 -·5.1,"7 

119.1.:-,97:3 --.525 
::;::0 • ::-_987 7.6'1·5 

D • F • /'"EPN E'.GU'¥"-£ 
.,. 11796S'&,7f:1. OZ-::'2 
~~ 259~"l66t;/3. ~)80 

I) 

.Ol1"711· 

.03574, 

.h3159 

.0166(1 

F Rr-I no F'FIOE! • 
45.449 .02.16 

.9767 

.9298 

. .1212 
,9669 
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Lempiran 2 

Volume Ekspor (y)~ Div~rsifikasi Prcduk (Xl)~ 
GNP Negara Importir (X2)~ Pdd. Nega~a Importir (X3) 
Nilai Tuka~ Valuta Asing (X4) 

HEADER DATA FOr~: B:JEPAI\lG LtiBEL: Tesis 8--2 Un':'lir ~-3u.I~,?baYi_' 
NUMBER OF CASES: 7 NUMDEH elF" VAR I ABl_Et;: 5 

y Xl X'" ". X:j Xii-
1 .1. ~i~5::S6 • ~:H~ 10.45 lTl0FJ4.00 12(2H12. r.%.~ HF:'..'i.87 
~ 16782.lrJ[I 10.99 ~ .1:':;::'597:5. r,~~J 12075. ':')\::1 11:?5.~;6 
3 2'1456. V.m 11.8'? 20'1827. 01;:) 1214<7. [I~:J 1641 • ~~ ~:J 
<\ 75~n6. 00 12.67 24.32(34. ~10 .1.2209.00 165~·). 0iZ1 
5 76714.Gt':) 14.8J. 2<?2:::S0.01/) 12261 .m::) 1 ~··2<!. '%!l 
6 61529. ':JeI 410.30 :5:57646.00 12312.0(() .1791 . 19 
7 25134. '%:J 76.3~5 4256!;'Xl. C:')':J 12363. Gill 18:.:.,6.22 
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Lampiran 3 

--------------.. ----- FEJ.::r:i·r:::;;.sI(:n\1 ?;r,.!,.r.LY[:; IS ------~ ____________ . 

1-Er-'iLB~ r\; TA F'rn: 
I'U"U:ER CF CA2E.S: 

B : BE:.1 . ...':'''ID{:' 
7 !"~_JV!E'"EF: 

l.j-'t[EL: TC'":;is 8-,-2 Unair S_!ral:!<:.\~/« 
OF t.,.'I~U::i:lnE.t...EE' i. 5 

--------.--.. --.----.------.-.-- ... -.. -... ---~--------.. -----.. ----------_. __ .. _---_._--

Tl'ffX r-r:j·r:.: I ... .'ln,.) STD.DEV. 
1 Xl 2~1.1719 21] • ~)[r::~) 
~ V~.' 

1l?~V:70. '))00 ~j:':'1J J.2. ,9X:':'O ., .... 
0 x-~· 

' .. ' 1.f16:"'.n:::'i71 .1.8.0';"l>3 
4 X·1 154<7'.7914 3.15.0713 

L'FP. \,1M. , Y .1.0J.91)0.7.14:::;: 6;::'1'17."1011]. 

VAr".?. 
Xl 
X2 
X·3 
X4 

EEC-F4::SSI CN al:""FFICIENr 
-:-~)19. 4946 

sm. Er<!~,rn T(llF" 2) 

-.0739 
7141.61~!4 

-78.7::-(x) 
-J01~iS7r7'8. 7'535 

SlD. Et-F..ffi 0::' EST. ;::: .t~X298.0.tZl 

ADJI.JSn:n R S.J.X-'(-""oED := • [,,,"20 
R SC'(J'¥'ED -- .9807 

t'1_L TI FlE R -- • 9~i'03 

ffiJ,CE: 

472.9["\.35 -6.:-S4 
• ~'..420 '-. J.II(1 

If.'07.9890 1)..7.:6 
tA.2233 -1.226 

FfiOB. 
.')Z-:67 
.91')14.1 
• (Y]..t81 
•. :45CO 

F"PF\TlrL r""''''' ~ 
.9~\32 

.lX"l-77 

.9.181 

.,1290 

FElT-ESS I fJ\I 
Fi.'ES I lX..I'"L 
TOTPL 

f-'Ll'l CF SO.JY£!:1 
2:3'72::-E1II2::-.1)7 • ~59:::'(J 

I.J 680:={:r:-8:~ • 83:Z7 
2.').19190I)Qlr1.1J~8(J 

D.F. 
e 

~-r::rN G(:tX·~,t:;'E 

~:;,ci'.-:.(J9t;10626 • 8'788 
23'1-029191.91tA 

2'5. :: .. 1-3 .0::83 
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Lempiran '4' 

Volume Ekspcr (y)~ Diversi"fj,kasi Produk (Xl), 
(1NF'> ti'.2';.ji.'ra Irnportir" (X:::), Pdd.l'k~I.J,;:,;'-a, Irnporti,' (;C:;.) 
1'1iJ.?i Tuk.ar ')",Iuta (\:~i.riq :Xf!) 

HEADER DATA FDR: B.I3EL.ANDA L~lm:::L: Tesis 8--2 Una.ir' Surabaya 
NUI'1BEr~ OF CASES: 7 NUMBER OF "If.if;': I (")BLES; 5 

y Xl X2 X::' X4 

1 23457. tm 10.22 1253~19. 0'-1 1442.00 1075.[37 
2 47882.00 10. l)5 1275:34. m:) 144B .IZI~'J 1125.26 
~ 

-' 6722·l.00 11 .75 l75716.m:') 14:"='6.00 1641.(Zl~J 

4 120150.eJ0 1(2).6[:1 212945.00 1466.0(0 165':) .m:) 
5 2fZ161Z:89.m:) 12. .15 22"7557. ~~0 1476.00 1729.00 
,<, 1537!Jl .00 :59. 5(ZJ 223~744. 0~1 1483. "]0 1"1'11 • .1 'J 
7 C)5082.00 74.45 27521::').0'=1 1490" 0'-') 18::;:.6.22 
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"lel

me 

';',,<'1'0<' (Y), l)i""""j",··~"i !"r"dC"" (>,1) 
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Lampiran 9 

T"'J.be 1 3 
Harga .Jual Kulit KTJ.mrnng (Kg) d.:m Nil.~'i. Tuk.;:.'!" Valuta Asing 

untuk NegaX'Q .. JepQ.ng, Belanda dan Italia 
Tr:l..hun 1984 sid Tahun 1990 

Har·ga jU.:I.l kulit kc.rnbing per ( Kg) Nilai Tu 
Tahun kat' per 

Negara Negara Nagara Dollar 
,Jepang Belanda Italia 
( $ ) ( :$ ) ( $ ) (Rp) 

1984 10.45 10,22 10,45 1.075,87 

19135 10.99 10,45 10,75 L 125,213 

1986 11.89 11.75 11,45 1.641,00 

1987 12,137 10.1313 11.50 1.1350,00 

1986 14,61 12.15 12,113 1. 729,00 

1989 40,30 39,50 39.85 1. 791,19 

1990 76,35 74,45 75 .• 13 1. 8313, 22 

Sumber Bank Indonr:..'sia, dirJlah 
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