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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Kinerja Ekspor 

 Menurut Apridar (2012:81) dalam Aditama, dkk : 2015 ekspor adalah 

proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain 

secara legal,umumnya dalam proses perdagangan.  Sedangkan menurut 

Sukirno (2006:203) dalam Aditama, dkk : 2015 menjelaskan bahwa ekspor 

merupakan proses transport barang dan komoditas dari satu negara ke 

negara lainnya.  Jadi dapat disimpulkan pengertian ekspor adalah 

merupakan kegiatan mengeluarkan atau menjual barang dari dalam negeri 

ke luar negeri. 

 Ekspor merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian 

sebuah negara, kegiatan eskpor memberikan lapangan kerja bagi banyak 

orang serta menghasilkan devisa yang sangat diperlukan untuk membiayai 

pembangunan suatu negara. Oleh karena itu pengembangan ekspor sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan 

perekonomian perlu mendapat perhatian khusus. 

 Dalam perdagangan internasional kegiatan  jual beli tersebut 

dinamakan transaksi ekspor impor,  transaksi ekspor impor adalah 

transaksi jual beli produk antara pengusaha yang bertempat tinggal di 

negara – negara yang berbeda atau transaksi perdagangan antar negara 

yang satu dengan yang lain. Secara yuridis ekspor adalah kegiatan menjual 

barang dari dalam negeri keluar peredaran Republik Indonesia dan barang 

yang dijual harus dilaporkan kepada direktorat jendral bea dan cukai, 

departemen keuangan. Sedangkan impor secara yuridis adalah kegiatan 

membeli barang dari luar negeri kedalam peredaran Republik Indonesia 
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dan barang yang dibeli harus dilaporkan kepada direktoran jendral bea dan 

cukai, departemen keuangan. Wicaksono dan Sulianta:2010 dalam 

Perdana, dkk : 2014. 

 Banyak peluang bisnis ekspor tercipta akibat globalisasi, akan tetapi 

hal tersebut tidak mustahil diikuti dengan tantangan – tantangan dalam 

mengikuti kegiatan ekspor yang akan dihadapi.Langkah awal dalam 

menentukan komoditi ekspor adalah dengan mengetahui berbagai 

informasi yang berkaitan dengan prospek, komoditi, dan peraturan serta 

ketentuan tentang komoditi tersebut, informasi mengenai komoditi/barang. 

 Ekspor di Indonesia sendiri juga sudah mulai banyak peminatnya. 

Mengingat hasil alam di Indonesia sangatlah melimpah, dan jarang sekali 

ditemui di negara-negara lain.  Komoditinya juga beraneka macam yang 

diekspor, mulai dari yang mentah, setengah jadi hingga barang jadi 

sekalipun. Permintaannya pun semakin meningkat bila eksportir dapat 

menyediakan dan mengakomodasikan barangnya dengan baik hingga ke 

tangan importir di negara tujuan. 

 Dengan adanya ekspor juga dapat meningkatkan hubungan kerjasama 

yang saling menguntungkan antara negara asal dan negara tujuan.  

Semakin banyak negara yang meminta ekspor dari dalam negeri, maka 

semakin luas hubungan perdagangan internasionalnya. 

Teori Keunggulan Absolut (Keunggulan Mutlak) dari Adam Smith 

mengemukakan bahwa setiap negara akan melakukan spesialisasi terhadap 

ekspor suatu jenis barang tertentu, dimana negara tersebut memiliki 

keunggulan absolute (absolute advantage), dimana tidak memproduksinya 

lebih efisien dibandingkan negara lain. Teori ini menekankan efisiensi 

dalam penggunaan inputnya, misalnya tenaga kerja, didalam proses 

produksi sangat menentukan keunggulan atau tingkat daya saingnya. 

Tingkat daya saing ini diukur berdasarkan nilai tenaga kerja yang sifatnya 

homogen (Boediono,1994) dalam Abrar Anas Dkk 2005 . 
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Menurut Teori Keunggulan Komparatif dari Mill (Boediono, 1994 

dalam Abrar Anas Dkk 2005) beranggapan bahwa suatu negara akan 

mengkhususkan diri pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut 

memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) terbesar, dan 

akan mengkhususkan diri pada impor barang bila negara tersebut memiliki 

kerugian komparatif (comparative disadvantage). Teori ini pada dasarnya 

menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh banyaknya tenaga 

kerja yang dicurahkan untuk memproduksi barang tersebut. Makin banyak 

yang dicurahkan untuk memproduksi suatu barang, makin mahal barang 

tersebut.  

Cavusgil dan Zou 1994 dalam Endar 2004 mengemukakan bahwa 

kinerja ekspor dapat didefinisikan sebagai tingkatan dari tujuan perusahaan 

baik secara ekonomi dan strategi dengan melakukan ekspor produknya 

kepasar luar negeri, yang dicapai melalui perencanaan dan pelaksanaan 

strategi pemasaran ekspor. Lebih lanjut, keberhasilan kegiatan ekspor yang 

dilihat melalui kinerja ekspor tidak terlepas dari faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja tersebut. Hal yang berpengaruh terhadap 

kesuksesan kinerja ekspor kedalam dua bagian yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal, yang didasarkan kepada teori sumber daya sebagai faktor 

internal dan teori organisasi sebagai faktor eksternal. 

Matthyssens dan Pauwels 1996 dalam Endar 2004 menyajikan tiga 

ukuran yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja eskpor yaitu; (1) 

pengukuran secara finansial seperti penjualan (sales), keuntungan (profit) 

dan pertumbuhan (growth), (2) pengukuran nonfinansial seperti 

keberhasilan (perceived success), kepuasan (satisfaction), pencapaian 

tujuan (goal achievement) dan (3) pengukuran skala gabungan. 

2.1.2 Kebijakan Pemerintah 

Perkembangan ekspor dipengaruhi strategi yang dipilih oleh negara 

berkembang dalam melaksanakan industrialisasi. Industri tidak dapat 
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dikatakan menghambat perkembangan ekspor, tetapi strategi yang dipilih 

mempengaruhi pertumbuhan ekspor yang berdampak pula pada 

pertumbuhan ekonomi. Bagi negara yang berorientasikan ekspor, ia akan 

mengekspor berdasarkan prinsip “comparative advantage” (keunggulan 

komperatif), yaitu mengatakan suatu negara akan cenderung untuk 

memproduksi lebih banyak barang-barang yang proses produksinya relatif 

lebih efisien dan mengekspornya pada gilirannya menukarkannya dengan 

barang-barang lain yang memiliki keunggulan relatif lebih sedikit 

(Lindert,1993) dalam Abrar Anas Dkk, 2005. 

Rintuh (1995) dalam Abrar Anas Dkk, 2005 menjelaskan intervensi 

pemerintah dalam perekonomian dilakukan untuk meningkatkan 

pengeluaran pemerintah. Peranan pemerintah dalam meningkatkan 

ekspornya hendaknya mendapat respon dari pihak perusahaan. Keadaan 

ini dapat menggairahkan mereka untuk melakukan peningkatan usahanya 

untuk memasuki pasar internasional. Hal ini terlihat semenjak Indonesia 

merubah kebijakan perdagangan luar negerinya dari substitusi impor ke 

tahap promosi ekspor dengan menerbitkan sejumlah paket deregulasi. 

Peran pemerintah dalam promosi ekspor merupakan modal awal untuk 

perusahaan memperkenalkan produknya untuk memasuki pasar 

internasional, sehingga kebijaksanaan ini bisa mendorong perusahaaan 

untuk meningkatkan kinerja ekspornya menjadi lebih baik. Disamping itu, 

kebijakan melalui proteksi terhadap industri baru lebih dominan, dimana 

pemerintah memaksa industri baru untuk menggunakan target ekspor 

untuk melakukan produksi dengan cepat pada tingkat harga dunia. 

Adapun jenis-jenis kebijakan ekspor yang diterapkan oleh pemerintah 

Indonesia menurut Danang E. 2014 sebagai berikut: 

a) Diversifikasi Ekspor/Menambah Keragaman Barang Ekspor 

Diversifikasi ekspor merupakan penganekaragaman barang ekspor 

dengan memperbanyak macam dan jenis barang yang diekspor. 

Misalnya Indonesia awalnya hanya mengekspor tektil dan karet, 

kemudian menambah komoditas ekspor seperti kayu lapis, gas LNG, 
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rumput laut dan sebagainya. Diversifikasi ekspor dengan menambah 

macam barang yang diekspor ini dinamakan diversifikasi horizontal. 

Sedangkan divesisifikasi ekspor dengan menambah variasi barang yang 

diekspor seperti karet diolah dahulu menjadi berbagai macam ban mobil 

dan motor atau kapas diolah dulu menjadi kain lalu diproses menjadi 

pakaian. Diversifikasi yang demikian ini disebut diversifikasi vertikal. 

b) Subsidi Ekspor 

Subsidi ekspor diberikan dengan cara memberikan subsidi/bantuan 

kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang 

murah, kemudahan dalam mengurus ekspor, dan kemudahan dalam 

memperoleh kredit dengan bunga yang rendah. 

c) Premi Ekspor 

Untuk lebih menggiatkan dan mendorong para produsen dan eksportir, 

pemerintah dapat memberikan premi atau insentif, misalnya 

penghargaan atas kualitas barang yang diekspor. Pemberian bantuan 

keuangan dari pemerintah kepada pengusaha kecil dan menengah yang 

orientasi usahanya ekspor. 

d) Devaluasi 

Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai 

mata uang dalam negeri (rupiah) terhadap mata uang asing. Dengan 

kebijakan devaluasi akan mengakibatkan harga barang ekspor di luar 

negeri lebih murah bila diukur dengan mata uang asing (dollar), 

sehingga dapat meningkatkan ekspor dan bisa bersaing di pasar 

internasional. 

e) Meningkatkan Promosi Dagang ke Luar Negeri 

Pemasaran suatu produk dapat ditingkatkan dengan mempromosikan 

produk yang akan dijual. Untuk meningkatkan ekposr ke luar negeri 

maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke 

luar negeri, misalnya dengan dengan mengadakan pameran dagang di 

luar negeri agar produk dalam negeri lebih dapat dikenal. 
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f) Menjaga Kestabilan Nilai Kurs Rupiah terhadap Mata Uang Asing 

Kestabilan nilai kurs rupiah terhadap mata uang asing sangat 

dibutuhkan oleh para importir dan pengusaha yang menggunakan 

peroduk luar negeri untuk kelangsungan usaha dan kepastian usahanya. 

Bila nilai kurs mata uang asing terlalu tinggi membuat para pengusaha 

yang bahan baku produksinya dari luar negeri akan mengalami 

kesulitan karena harus menyediakan dana yang lebih besar untuk 

membiayai pembelian barang dari luar negeri. Akibatnya harga barang 

yang diproduksi oleh pengusaha tersebut menjadi mahal. Hal ini dapat 

menurunkan omzet penjualan dan menurunkan laba usaha, yang 

akhirnya akan mengganggu kelangsungan hidup usahanya. 

g) Mengadakan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional 

Melakukan perjanjian kerja sama ekonomi baik bilateral, regional 

maupun multilateral akan dapat membuka dan memperluas pasar bagi 

produk dalam negeri di luar negeri. serta dapat menghasilkan kontrak 

pembelian produk dalam negeri oleh negara lain. Misalnya perjanjian 

kontrak pembelin LNG (Liquid Natural Gas) Indonesia yang dilakukan 

oleh Jepang dan Korea Selatan. 

 

2.1.3 Sistem Logistik 

Logistik adalah seni dan ilmu mengatur dan mengontrol arus barang, 

energi, informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk, jasa, dan 

manusia, dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan 

penggunaan modal. 

 Logistik bagian dari proses memanajemen rantai pasokan (Supply 

Chain Management) yang merencanakan, mengimplementasikan, dan 

mengatur efisiensi, efektivitas aliran dan penyimpanan produk, pelayanan, 

dan informasi yang berkaitan dari bahan mentah menjadi barang jadi yang 

siap dikonsumsi oleh konsumen atau pasar. 

H. Subagya, MS (1996)dalam ayyub 2013 Logistik merupakan salah 

satu kegiatan yang bersangkutan dengan segi-segi perencanaan dan 
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pengembangan, pengadaan, penyimpanan, pemindahan, penyaluran, 

pemeliharaan, pengungsian dan penghapusan alat-alat perlengkapan 

pemindahan, pengungsian dan peralatan personilpengadaan atau 

pembuatan, penyelengaraan pemeliharaan dan penghapusan fasilitas-

fasilitas Pengusaha atau pemberian pelayanan / bantuan-bantuan.  

Kegiatan logistik adalah mengembangkan operasi yang terpadu dari 

kegiatan pengadaan atau pengumpulan bahan, pengangkutan atau 

transportasi, penyimpanan, pembungkusan maupun pengepakan 

pendistribusian, dan pengaturan terhadap kegiatan tersebut. Indriyi G dan 

Agus Mulyono (1998)dalam Ayyub 2013. 

Sedangkan tujuan dari adanya penerapan sistem logistik yaitu : 

1. Tujuan logistik  : Menyampaikan barang jadi dan bermacam-

macammaterial dalam   jumlah yang tepat pada waktu dibutuhkan, 

dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi  yang dibutuhkan dan 

dengan total biaya yang terendah. 

2. Tujuan operasional  :Agar tersedia barang serta bahan dalam 

jumlah yang  tepat dan mutu yang memadai. 

3. Tujuan keuangan  :Dapat melaksanakan tujuan operasional 

dengan biaya paling rendah. 

4. Tujuan pengamanan :Agar persediaan tidak terganggu oleh 

kerusakan, pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian, dan 

penyusutan yang tidak wajar lainnya. 

Pengemasan merupakan kegiatan untuk menempatkan produk pada 

suatu wadah dengan tujuan untuk melindungi produk dari kerusakan dan 

mempermudah perlakuan selanjutnya. Sebelum proses pengemasan 

terdapat beberapa aktivitas pra-pengemasan yang diperlukan. Berbagai 

jenis proses yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan kebutuhan 

fisiologis dan kepentingan bisnis. Beberapa aktivitas pra-pengemasan yang 

umum dilakukan diantaranya pencucian tanpa ataupun dengan pre-cooling, 

trimming, pemilahan, pengukuran, dan perlakuan khusus (Setyabudi, 

2009) dalam Winiati dan Wibisono 2015. Semakin banyak mengalami 
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penanganan dan semakin lama penundaan penanganan, kehilangan dan 

kerusakan yang terjadi pada produk akan makin besar. 

  Dalam pemilihan kemasan hal penting yang harus diperhatikan adalah 

fungsi dasar kemasan. Fungsi dasar dari kemasan adalah melindungi dan 

memfasilitasi penanganan produk sehingga tidak boleh dikorbankan hanya 

untuk kepentingan penampilan. Kemasan harus dirancang untuk 

melindungi sejumlah produk dengan efisien dan memastikan produk tetap 

dalam kondisi sempurna hingga sampai kepada konsumen akhir. Kemasan 

juga digunakan untuk membantu proses penanganan dan distribusi. Desain 

kemasan harus dapat memberi kemudahan dalam penanganan, 

penyimpanan dan penumpukan produk. Pengemasan yang kurang baik 

dalam kargo dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan selama 

transportasi, sehingga kemasan harus mampu menahan penanganan yang 

kasar selama bongkar muat. Kemasan harus dapat melindungi barang dari 

tekanan yang besar dari produk lain; benturan dan getaran selama 

transportasi; kehilangan kelembaban; eksposur suhu yang lebih tinggi atau 

lebih rendah dan dari eksposur bau dari produk lain.Berbagai jenis bahan 

digunakan untuk keperluan kemasan, diantaranya adalah bahan dari logam, 

kayu, gelas, kertas, plastik, film, foil, karung goni dan kain. (Winiati dan 

Wibisono, 2015) 

 

2.1.4 Kualitas Produk Ekspor 

Produk memiliki arti penting bagi sebuah perusahaan karena tanpa 

adanya produk, perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dari 

usahanya.  Pembeli akan membeli produk jika merasa cocok, karena itu 

produk harus disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli 

agar pemasaran produk berhasil.  Dengan kata lain, pembuatan produk 

lebih baik diorientasikan pada keinginan pasar atau selera konsumen. 

 Menurut Kotler and Armstrong (2012) dalamBasrah 2012 arti dari 

kualitas produk adalah “the ability of a product to perform its functions, it 

includes the product’s overall durability, reliability, precision, ease of 
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operation and repair, and other valued attributes” yang artinya 

kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal itu 

termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. 

Dimensi kualitas produk menurut Mullins, et al (2005:422) dalam 

Basrah 2012 terdiri dari : Performance (kinerja) yaitu berhubungan dengan 

karakteristik operasi dasar dari sebuah produk.  Durability (daya tahan), 

yang berarti berapa lama umur produk bertahan sebelum produk tersebut 

harus diganti.  Conformance to specifications (kesesuaian dengan 

spesifikasi), yaitu sejauh mana produk memenuhi spesifikasi atau tidak 

ditemukannya cacat pada produk.  Features (fitur), adalah karakteristik 

produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau 

ketertarikan konsumen terhadap produk.  Reliabilty (reliabilitas), adalah 

probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak 

dalam periode waktu tertentu. Aesthetics (estetika), berhubungan dengan 

bagaimana penampilan produk. Perceived quality (kesan kualitas), sering 

dibilang merupakan hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan 

secara tidak langsung karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen 

tidak mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan. 

Kualitas merupakan keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik suatu 

produk dan jasa dengan didasarkan pada kemampuannya dalam 

memuaskan kebutuhan.  Hal yang sama juga dikemukakan oleh Morse, et 

al (1996) dalam Basrah 2012 bahwa “Quality refers to the degree to which 

to product or services meet the customer’s need” mereka mengartikan 

kualitas secara lebih luas yaitu pemenuhan suatu rancangan yang sesuai 

sama bahwa melebihi yang diharapkan konsumen, pada tingkat harga yang 

kompetitif yang mampu mereka bayar.  

Kata “kualitas” sebenarnya mengandung banyak definisi dan makna. 

Orang yang berbeda akan mengartikannya secara berlainan.  Beberapa 

contoh definisi lainnya sering dijumpai antara lain (1) Kesesuaian dengan 

persyaratan atau tuntutan, (2) Kecocokan untuk pemakaian, (3) Perbaikan 
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berkelanjutan, (4) Bebas dari kerusakan, (5) Pemenuhan kebutuhan 

pelanggan semenjak awal dan setiap saat, (6) Melakukan segala sesuatu 

secara benar semenjak awal, (7) Sesuatu yang memuaskan pelanggan. 

Kualitas produk berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan 

keinginan konsumen untuk mengimbangi harapan konsumen.  Tingkat 

keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan konsumen. 

Menurut Kotler dan Amstrong(2001) beberapa atribut yang menyertai 

dan melengkapi produk adalah : 

a. Merk (Brand) 

Merk adalah nama, istilah, tanda simbol, atau rancangan, atau 

kombinasi dari semua yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau kelompok 

penjual dan membedakannya dari produk pesaing. Pemberian 

merk merupakan masalah pook dalam strategi produk. 

Pemberian merk itu mahal dan memakan waktu, serta dapat 

membuat produk itu berhasil atau gagal. Nama merk yang baik 

dapat menambah keberhasilan yang besar pada produk. 

b. Pengemasan (packing) 

Pengemasan adalah kegiatan merancang dan membuat wadah 

atau pembungkus suatu produk. 

c. Kualitas produk (Product Quality) 

Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk 

melaksanakan fungsinya meliputi, daya tahan keandalan, 

ketepatan kemudahan operasi dan perbaikan, serta atribut 

bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk 

perusahaan dapat menerapkan program “Total Quality 

Management (TQM)”. Selain mengurangi kerusakan produk, 

tujuan pokok kualitas total adalah untuk meningkatkan nilai 

pelanggan. 
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2.1.5 Penelitian Terdahulu 

TABEL 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO JUDUL 

PENELITIAN 

TUJUAN PENELITIAN HASIL PENELITIAN 

1.  Ibrahim Rachman 

Denganjudulpenelitia

n : 

“Analisis Kinerja 

Ekspor Komoditi 

Perkebunan 

Terhadap 

Pertumbuhan 

Ekonomi Di 

Sulawesi Utara”  

September 2013 

Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk 

melihat kinerja 

Provinsi  Sulawesi  

Utara  dalam 

pelaksanaan ekspor, 

dengan menggunakan 

indicator nilai ekspor, 

pangsa nilai ekspor dan 

PDRB Sulawesi Utara. 

Variabel independen : 

Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel dependen : 

Nilai Ekspor 

Kinerja eskpor komoditi 

perkebunan Sulawesi Utara 

menunjukan perbaikan atau 

peningkatan,  terlihat dari 

peningkatan volume dan 

nilai ekspor komoditi 

perkebunan. Pangsa nilai 

ekspor komoditi perkebunan 

masih rendah  terhadap nilai  

ekspor non migas Sulawesi 

Utara,  selanjutnya produk 

domestik  regional bruto  

(PDRB) berpengaruh  

signifikan  terhadap  nilai  

ekspor.  Demikian  juga  

tingkat  produk  domestik  

regional  bruto  terus 

meningkat,  akan  membuat  

para  perusahaan  

pengekspor  lebih  tertarik  

untuk  melakukan  kegiatan  

ekspor komoditi karena 

dinilai bisa mendapatkan 

keuntungan bagi 
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perusahaan. 

2. Winiati Pudji Rahayu 

danWibisono Adhi 

dengan judul 

penelitian : 

“Penerapan Good 

LogisticsPratices 

Sebagai Penunjang 

Ekspor Buah 

Tropis” 

Maret 2015 

 

 

 

 

Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui 

pengaruh dari 

pengemasan, 

penyimpanan, 

transportasi, dan 

logistic terhadap ekspor 

buah tropis. 

Variabel independen : 

1. Pengemasan  

2. Penyimpanan 

3. Transportasi 

4. Logistik 

Variabel dependen : 

Ekspor 

 

1.kegiatan pengemasan, 

penyimpanan dan 

transportasi merupakan tiga 

kegiatan utama yang perlu 

dikendalikan secara penuh.  

2.Suhu dan waktu selama 

penanganan dan 

pemrosesan merupakan dua 

faktor kritis pada 

manajemen logistik buah-

buahan.  

3.Dengan menganalisis 

segala potensi yang dapat 

menimbulkan kerusakan 

pada produk dan 

mengantisipasinya dengan 

benar maka kerusakan pada 

produk dapat 

diminimalisasi, Keamanan 

produk dapat dijamin 

dengan memastikan bahwa 

mutu produk dalam 

keadaan baik dan tidak 

terjadi kontaminasi selama 

penanganan dan 

pemrosesan produk. 

3. Hj. Iranita, SE, Msi 

Dengan judul 

Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui 

1. Tanggapan eksportir 

terhadap hasil penjualan 
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penelitian : 

“Pengaruh Kualitas 

Produk, 

DanCustomer Value 

Terhadap Hasil 

Penjualan Karet 

Alam Sumatera 

Barat” 

Desember 2010 

 

 

 

 

tanggapan eksportir 

mengenai kualitas karet 

alam Sumatra Barat, 

untuk mengetahui 

tanggapan eksportir 

mengenai customer 

value yang diterima 

dari perusahaan 

pengolahan karet alam 

Sumatera Barat, dan 

untuk mengetahui 

kualitas produk dan 

customer value 

berpengaruh terhadap 

penjualan hasil karet 

alam sumatera barat. 

Variabel independen: 

1. Kualitas produk 

2. Customer value  

Variabel dependen: 

Penjualan ekspor 

karet alam Sumatera 

Barat, memiliki empat 

sub variabel yang secara 

umum memiliki 

tanggapan yang relative 

baik. 

2. Customer Value yang 

diterima eksportir 

terhadap hasil penjualan 

karet alam Sumatera 

Barat sebagian besar 

menilai tinggi. 

3. Kualitas karet alam dan 

costumer value yang 

diterima eksportir secara 

simultan yang 

berpengaruh erat 

terhadap hasil penjualan 

perusahaan pengolahan 

karet sumatera barat. 

Kualitas karet alam 

Sumatera Barat baik 

secara langsung maupun 

tidak langsung 

berpengaruh positif 

terhadap hasil penjualan 

pada perusahaan. 

Costumer value baik 

secara langsung maupun 

tidak langsung 

berpengaruh positif 
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terhadap hasil penjualan 

pada perusahaan karet 

alam sumatera barat. 

 4. Abrar Anas, 

Herri, dan 

Syafrudin Karimi 

Dalamjudulpenelitian 

: 

“Analisa Faktor-

Faktor Perusahaan 

Yang 

Mempengaruhi 

Kinerja Ekspor” 

2005 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk melihat 

faktor yang 

mempengaruhi 

kinerjaekspor 

perusahaan di Sumatera 

Barat, dan untuk 

mengetahui seberapa 

besarpengaruh masing-

masing faktor 

tersebutterhadap 

kinerja ekspo 

perusahaan yang ada di 

Sumatera Barat. 

Variabel independen: 

1. Kebijakan 

pemerintah 

2. Social budaya 

3. Politik 

4. Ukuran perusahaan 

5. Pengalaman ekspor 

6. Motif proaktif 

7. Motif reaktif 

8. Strategi efisiensi 

biaya 

Variabel dependen: 

Faktor eksternal yang terdiri 

dari kebijakan pemerintah 

dan social budaya memiliki 

hubungan negative terhadap 

kinerja ekspor perusahaan. 

Ini menunjukkan bahwa 

kebijaksnaan yang telah 

dilakukan oleh pemerintah 

dapat menghambat 

peningkatan kinerja ekspor 

perusahaan secara 

keseluruhan.Untuk sosial 

budaya, perbedaan kultur 

sosial, agama dan budaya 

setiap negara tidak 

mempengaruhi kinerja 

perusahaan dalam 

melakukan ekspor. 

Sedangkan untuk variabel 

Politik memiliki pengaruh 

dalam meningkatkan kinerja 

ekspor perusahaan. Ini 

membuktikan kestabilan 

politik dalam negeri 

ternyata mempengaruhi 

kinerja ekspor yang ada di 

Sumatera Barat. Sedangkan 

untuk faktor internal yang 
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Kinerja ekspor terdiri dari Ukuran 

Perusahaan ,Pengalaman 

Ekspor, Motif Proaktif, 

Motif Reaktif dan Strategi 

Efisensi biaya ternyata 

Motif Proaktif dan Motif 

Reaktif memiliki hubungan 

yang negatif atau tidak 

mempengaruhi 

kinerjaekspor.Sedangkan 

untuk Ukuran Perusahaan, 

Pengalaman ekspor dan 

Strategi efisiensi biaya 

memiliki hubungan yang 

positif. 

5. Bagas Haryotejo 

Dalamjudulpenelitian 

: 

“Analisis Sektor 

Logistik Dalam 

Rangka Kelancaran 

Arus Barang Dan 

Peningkatan Daya 

Saing Komoditi 

Ekspor Daerah” 

November 2013 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

Melakukan identifikasi 

terhadap permasalahan 

yang terdapat pada 

Setiap rantai logistic 

dan membuat prioritas 

masalah mana yang 

harus dipecahkan, dan 

untuk menentukan 

alternative pemecahan 

masalah prioritas. 

Variabel independen : 

1. Logistik 

2. Perbaikan 

infrastuktur 

3. Daya saing  

4. Penegakan hokum 

 

Variabel dependen : 

Dalam pengembangan jasa 

logistik CPO yang menjadi 

kriteria utama adalah 

keberlangsungan distribusi. 

Keberlangsungan distribusi 

juga merupakan kriteria 

utama dalam pengembangan 

jasa logistik elektronika. 

Jasa logistik tekstil juga 

menempatkan 

keberlangsungan distribusi 

sebagai kriteria utama. 
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Logistik dan  

peningkatan daya saing 

ekspor. 

 
 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai nilai suatu parameter 

populasi yang dimaksudkan untuk pengujian dan berguna untuk 

pengambilan keputusannya (Suharyadi Purwanto, 2004).  Pengujian 

hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima dan 

menolak. Hipotesis berdasarkan pada data yang diperoleh dari sampel. 

 Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan untuk 

mengarahkan serta memberi pedoman bagi penelitian yang akan 

dilakukan. Apabila ternyata hipotesis tidak terbukti dan berarti salah 

maka masalah dapat dipecahkan dengan kebenaran yang ditentukan dari 

keputusan yang berhasil dijalankan selama ini.  Adapun hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

H1 Diduga kebijakan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja 

ekspor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

H2 Diduga penerapan system logistik berpengaruh positif terhadap 

kinerja ekspor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

H3 Diduga kualitas produk ekspor berpengaruh positif terhadap kinerja 

ekspor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

H4 Diduga kebijakan pemerintah, sistem logistik dan kualitas produk 

berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor di Pelabuhan Tanjung 

Emas Semarang. 
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2.3 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang Masalah 

Identifikasi Permasalahan 

Penentuan 

Daerah Studi 

Pengumpulan 

Data 

Pengolahan 

Data 

Tidak Ya 
Analisis Data 

Dengan Program 

SPSS 

Data Primer 

Data utama yang digunakan 

oleh peneliti yaitu melalui 

daftar pertanyaan atau 

kuesioner. Daftar pertanyaan 

dibuat sedemikian rupa, 

sehingga obyektifitasnya atau 

tujuannya menjadi jelas bagi 

pihak responden. 

Data 

Cukup 

Data Sekunder 

Data yang digunakan 

untuk mendukung 

penelitian, seperti studi 

pustakan dan internet. 

 

Hasil Analisis 

Data 

Implikasi 

Manajerial 

Kesimpulan dan Saran 

Data Sekunder 

Data yang digunakan 

untuk mendukung 

penelitian, seperti studi 

pustakan dan internet. 

 

Tidak 
Data 

Cukup 
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2.4 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

Keterangan: 

= Indikator                                     = Pengukur 

                                    = Variabel                             = Pengaruh  

Kebijakan 

Pemerintah 

(X1) 

 

SistemLogistik

(X2) 

KualitasProduk 

Ekspor (X3) 

(X3) 

 

Kinerja 

Ekspor (Y) 

90 

(Y) 

 

X1.1 

X1.3 

X1.2 

X3.3 

X3.2 

X3.1 

X2.3 

X2.2 

X2.1 

Y.3 

Y.2 

Y.1 

H1 

H2 

H4 

H3 
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Variabel dalam penelitian ini meliputi : 

1) Kebijakan Pemerintah 

Indikator - indikator kebijakan pemerintah antara lain :  

a. Subsidi ekspor 

b. Premi ekspor 

c. Dumping  

2) Penerapan SistemLogistik 

Indikator - indikator sistem logistik antara lain :  

a. Pengemasan  

b. Penyimpanan  

c. Pengelolaan  

3) Kualitas Produk Ekspor 

Indikator–indikator kualitas produk eksporantaralain : 

a. Fitur 

b. Daya tahan 

c. Kesesuaian dengan spesifikasi 

4) Kinerja Ekspor 

 Indikator – indikator kinerja ekspor antara lain : 

a. Volume ekspor 

b. Efisiensi biaya 

c. Waktu proses ekspor 

 

 

 

 

 

 


