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01	 Siesta MUllah dan Tyluan Pen"""" 
PeneUtian ini adalah penelitian kuantitatifyang bersifat inferensial, dilakukan di Jawa 
Timur pada peNsahaan-pcnisahaan PCMnaman Modal Dalam Negeri (PMDtvl) dan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 
Masalah yang ditetttt adalah: 
I)	 Maaalah yang diteliti adalah apakah perubahan lingkungan ekstemal (revolusi 

informasi dan komunikaa~ pembentukan blok-blok ekonomi, kebijaksanaan 
debirokratisasi, perubahan stnll..1Ur pasar dari saUer market ke buyers market 
gerakan lembaga swadaya masyarakat inovaai teknologi dan proses, tingkat 
penainaan pasar domestik, tingkat persainaan pasar di luar negeri, prefrensi 
konaumen, reformasl ekonoml, refonnasl politik dan tingkat inflansi) 

2)	 Seberapa jauh masina-masing indlkator pcnibahan lingkungan ekstemal tersebut 
mempenaaruhi stnlktur organisasi perusahaan. 

TlljlllllJ Puulition adolah: 
1)	 Untuk mendapatkan bukti empiris tentaDg pengaruh perubahan lingkungan 

ebterna1 (revolusl informasi dan komWlikas~ pembcntukan blok-blok ekonomi 
kebijakaanaan debirokratisasi perubahan stnlktur pasar dari seller market ke 
bayen market gerakan lembaga swadaya masyarabt inovasi teknologi dan 
proses., tinakat penainaan pasar di tingkat domestik, tingkat persaingan pasar di 
luar neg~ prefrensi konsumen, refonnasi ekonomi, reformasi politik dan tingkat 
inflanai) perpengaruh terbadap struktur organisasi perusahaan. 
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2)	 t?ntuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing indikator perubahan 
lingkungan eksternal berpengaruh terhadap struktur organisasi perusahaan. 

02,	 Motode Penelltlan 

1) Populasi adalah PMDN dan BUMN di Jawa Timur. Jumlah populasi adalah 426 
perusahaan. Dengan menggunakan metode pengambilan sampel dua tahap dengan 
teknik judgemental bcsamya sampel adalah 30 perusahaan. Dan jumlah tersebut 
data/kuesioner yang masuk hanya bcrasal dari 25 perusahaan . 

2)	 Data yang diperlukan dalam penelitian inl adalah data primer, yana dikumpulkan 
dengan cara menyebarkan kuesioner kepada rcsponen melalui enumerator, dan 
juga melakukan domumentasi di kantor Ginsi dan Bapeksta Jatim. 

3)	 Teknik Analisis menggunakan statistik inferensial dengan menggunakan teknik 
analisis rcgrcsi berganda. 

03. Hasll-Hasll Penelltlan 

1)	 Secara simultan, perubahan lingkungan eksternal seperti revolusi informasi dan 
komunikasi, pcmbcntukan blok-blok ekonomi, kebijaksanaan deregulasi, 
kebijaksanaan debirokratisasi, perubahan struktur pasar dar! sellers market ke 
buyers market, gcrakan lembaga swadaya masyarakat, inovasi teknologi produk 
dan proses, tingkat penalngan di pasar domestik, tingkat persaingan di pllllar luar 
negeri, preferensi konsumen, rcformasi ekonomi, reformasi politik, dan tingkat 
inflansi berpcngaruh tcrltadap struktur organisasi perusahaan, pada tingkal 
kevakinan 95% 

2)	 Hanya ada empat variabel yang berpcngaruh secara signifikan tcrltadap struktur 
organlsas! perusahaan, yaitu revolusi informaai dan komunikasi (Xl), pcrubahan 
struktur pasar dari sellers market ke buyers market (X5), tingkat pcfsalngan di 
pasar luar negeri (X9), rcfonnaai ekonomi (X 11). 
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