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ABSTRAK 

Setiyo Purwanto, Program Doktor Ilmu Manajemen Pascasarjana Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Pengaruh Keunggulan Bersaing Dan 
Komitmen Ekspor: Bantuan Finansial dan Bantuan Pemasaran Sebagai Variabel 
Moderator”, Studi Pada Industri Garmen Di DKI Jakarta, Jawa Barat Dan Jawa Tengah. 
Margono Setiawan, Ko-Promoter 1: Fatchur Rohman, Ko-Promoter 2: Nur Khusniyah 
Indrawati. 

Penelitian ini didasarkan pada fenomena kinerja ekspor Indonesia di sektor 
industri garmen, melalui analisis pengaruh keunggulan bersaing dan komitmen ekspor 
dengan dimoderatori oleh bantuan finansial dan bantuan pemasaran sebagai bantuan 
ekspor pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh strategi daya 
saing terhadap kinerja ekspor perusahaan dengan diperkuat oleh bantuan ekspor 
melalui berdasarkan peraturan pemerintah. Metode penelitian ini dilakukan dengan 
pendekatan kuantitatif, dan analisis regresi moderasi menggunakan SPSS 24. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 148 responden di 
DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keunggulan bersaing dan 
komitmen ekspor mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memperbaiki kinerja 
ekspor perusahaan. Selain itu, moderasi bantuan finansial dan bantuan pemasaran 
mampu memperkuat pengaruh keunggulan bersaing untuk memperbaiki kinerja ekspor. 
Sementara itu, bantuan finansial tidak mampu memperkuat komitmen ekspor, tetapi 
bantuan pemasaran mampu memperkuat pengaruh komitmen ekspor. Bantuan ekspor 
merupakan instrumen pendukung yang dibuat melalui peraturan pemerintah, dimana 
kedua bantuan tersebut termasuk tipe moderasi potensial dalam memperkuat pengaruh 
keunggulan bersaing. Namun, kedua bantuan ekspor tersebut pada saat memoderasi 
komitmen ekspor, menjadi variabel moderasi semu dan prediktor. Artinya, komitmen 
ekspor tidak perlu dimoderasi oleh bantuan ekspor pada penelitian selanjutnya.  

Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada posisi bantuan ekspor sebagai 
moderator variabel keunggulan bersaing dan komitmen ekspor dalam upaya 
memperbaiki kinerja ekspor perusahaan, dan studi ini masih dapat dikembangkan lebih 
lanjut. Penulis juga memberikan kontribusi literatur terhadap pengujian moderasi 
bantuan ekspor dalam memperkuat pengaruh keunggulan bersaing dan mengukur 
hubungan antar variabel yang terkait dengan kinerja ekspor, dimana ditemukan suatu 
hal yang baru mengenai bagaimana kemampuan keunggulan bersaing perusahaan 
menjadi peranan penting dalam mendorong kinerja ekspor.  

Kata kunci: Keunggulan Bersaing, Komitmen Ekspor, Bantuan Finansial, Bantuan 
Pemasaran, Kinerja Ekspor. 



ABSTRACT 

Setiyo Purwanto, Doctoral Program of Management Science, Postgraduate, 
Faculty of Economic and Business Brawijaya University, The Effect of Competitive 
Advantage and Export Commitment To Export Performance: Financial and Marketing 
Assistant As Moderating Variables. Promoter: Margono Setiawan, Co-Promoter 1: 
Fatchur Rohman, Co-Promoter 2: Nur Khusniyah Indrawati. 

This research is based on some phenomenon of Indonesia export performance in 
garment industries sectors, through analysis effect of competitive advantage and export 
commitment with be moderated by financial and marketing assistant. The purpose of this 
research to measure and the effect of competitiveness strategy on export firms 
performance moderated by export assistance through government regulation. The using 
method in this research is quantitative approach with moderated regression analysis 
data by SPSS 24. Data collection techniques was done by distributing questioners 148 
respondent in DKI Jakarta, West Java and Middle Java.  

The result showed that competitive advantage and export commitment variables 
has significant effect to improve export firms performance. Then, financial and marketing 
assistant have moderated effect on competitive advantage to improve export 
performance. Otherwise, the financial assistant has no moderated effect, but marketing 
assistant has moderated effect on export commitment to improve export performance.  
Export assistances are government regulated as an instrumental supporting, and both of 
them are showed as potential moderator when they moderated competitive advantage. 
But financial assistant will be predictor moderator and marketing assistant will be quasi 
moderator when moderated export commitment. So, the export commitment no need 
moderated by export assistant in future research.  

Originality value research on export assistant that be moderating position of 
competitive advantage and export commitment to improve firm export performance, the 
study provides a base from which future work can be developed. The authors also 
contribute to the literature by examining the moderating role of export assistant to 
competitive advantage in the capability-export performance relationship, thereby offering 
new insights into how and why competitive advantage capabilities play a crucial role in 
explaining the firm’s export performance. 

Keyword: Competitive Advantage, Export Commitment, Financial Assistant, Marketing 
Assistant, Export Performance. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Industri padat karya di Indonesia dewasa ini cukup tumbuh subur seiring

dengan terbukanya pasar global dunia. Peluang pasar yang besar di Indonesia

harus diisi dengan produk yang kompetitif dari industri lokal itu sendiri, jika tidak

peluang ini akan diisi dengan produk-produk impor yang hargamya lebih murah.

Mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) sejak Tahun 2015, bagi

negara-negara ekspotir Asia merupakan era yang cukup sulit dalam melakukan

bisnis perdangangannya akibat krisis global. Berdasarkan data dari unit

intelegen ekonomi memperkirakan bahwa ekspor perdagangan di Asia dan

Australia mengalami penurunan ekspor hingga 8,8 % rata-rata di Tahun 2015.

Negara-negara yang telah merilis datanya antara lain Korea Selatan 8 %,

Taiwan 10,6 %, China 2,6 %, Hong Kong 1,8 %, Singapore 14,5 %, Thailand 5,8

%, Indonesia 14,6 % and New Zealand 17,4 %. Persaingan antar negara

eksportir Asia sebagai produsen utama tekstil dan garmen, menurut data dari

US government's Office of Textiles and Apparel, nilai impor Amerika dalam 11

bulan di Tahun 2015 mencapai US$ 103,8 milyar didominasi China sebagai

ekspotir terbesar hingga 38,8 %, Basu (2016). Kondisi tersebut sempat

mempengaruhi kinerja industri tekstil di Indonesia yang turun hingga 4,79 %,

dan berdasarkan data kementerian perdagangan, impor produk hasil industri

padat karya sekitar 40 % membanjiri pasar dalam negeri, Perdana (2016).
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Gambar 1.1 Quota ekspor tekstil dan pakaian jadi negara-negara Asia ke USA

Investasi di sektor industri Tekstil dan Produk Turunannya telah

menyumbang 5,05 % dari investasi PMA dan 3,07 % investasi PMDN, Muhdori

(2016). Industri garmen merupakan turunan dari produk tekstil dan menjadi

salah satu industri padat karya andalan bagi fundamental ekonomi rakyat serta

ekonomi nasional yang cukup tangguh dalam menghadapi gejolak krisis

ekonomi dunia. Sektor ini diperkirakan akan terus menguat karena sifatnya

padat karya dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat secara berkelanjutan.

Ditambah dengan Infrastruktur yang disediakan dan fasilitas penangguhan pajak

0 % yang diberikan pemerintah menambah daya tarik investor asing seperti

Korea, India, Taiwan untuk melakukan kegiatan produksinya di kawasan berikat

(Bonded zone). Industri garmen mampu menyerap tenaga kerja yang cukup

signifikan, sehingga saat ini menempati ranking ke-3 (tiga) ekspor nasional.

Daya saing produk menjadi sangat penting, yaitu harga harus kompetitif tetapi

berkualitas, sehingga produk hasil karya putra putri bangsa Indonesia dapat
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dicintai di negeri sendiri dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tidak dibanjiri

dengan produk impor, Husin (2016) .

Meningkatnya nilai impor barang komoditi dalam negeri memberikan

gambaran lemahnya daya saing industri dalam negeri yang terkait dengan

komoditas impor tersebut yang didominasi dari China. Berdasarkan data statistik

dari BPS Tahun 2016 semester I (satu) dicatat bahwa konsumsi barang impor

naik sampai 12,31 % atau sebesar US$ 6,88 miliar, dibandingkan Tahun 2015.

Selain itu, evaluasi produktifitas industri garmen Indonesia sebagai salah satu

barang komoditi juga mengalami kelesuan. Hal ini dapat dilihat dari total nilai

impor bahan baku, bahan penolong dan barang modal sepanjang semester I

(satu) Tahun 2016 masih negatif (-) yang tercatat anjlok sampai 12,12 %

disbanding periode yang sama Tahun 2015, Suryamin (2016); INDEF (2016).

Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Perindustrian No.51/M-

IND/PER/10/2013, mengenai industri padat karya diatur antara lain; minimal

memiliki tenaga kerja 200 orang dan biaya tenaga kerja paling sedikit 15 % dari

biaya produksi. Ada 6 jenis industri padat karya menurut penggolongannya,

yaitu; industri makanan, minuman dan tembakau; industri tekstil dan garmen;

industri alas kaki; industri mainan anak; industri kulit; dan industri furniture. Dari

6 (enam) klasifikasi industri padat karya tersebut, ada 3 (tiga) jenis industri yang

paling terpukul dengan permasalahan di atas, yaitu industri tekstil dan garmen;

industri alas kaki; industri mainan anak. Penguatan sektor industri ini harus

mendapat perhatian besar dari pemerintah, karena kemampuan penyerapan

tenaga kerjanya yang besar. Pemberdayaan sumberdaya manusia dari jumlah

penduduk yang besar, industri padat karya berpeluang besar memberikan

kontribusi ekspor nasional. Penyerapan tenaga kerja terhadap investasi dapat
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dihitung sebagai berikut; dengan US$10.000.000 mampu menyerap tenaga

kerja hingga 10.000 orang, Bukhari (2013).

Kemudian, menurut Forum ekonomi dunia (World Economic Forum /WEF)

juga turut memberikan data tentang Global Competitiveness Index 2017, daya

saing Indonesia secara global tahun 2018 berada pada posisi ke-36 dari 137

negara, Dinnata (2017). Forum ekonomi dunia ini, berkantor di Cologny-Geneva,

Swiss, dan didirikan pada Tahun 1971 sebagai sebuah organisasi nirlaba.

Pihaknya mendapatkan status organisasi formal pada januari Tahun 2015 yang

membenarkan peran forum ini sebagai institusi internasional untuk kerjasama

public private. Daya saing suatu negara mencerminkan kinerja suatu negara

dan seberapa besar produktifitas ekonominya. Produktivitas yang tinggi

berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan selanjutnya akan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Terdapat faktor-

faktor yang menentukan keberhasilan menurut lembaga ini dirangkum dalam 12

pilar daya saing, di antaranya: (1) lembaga, (2) sarana dan prasarana, (3)

makro ekonomi, (4) kesehatan dan pendidikan dasar, (5) peningkatan

pendidikan dan pelatihan, (6) pangsa pasar yang efisien, (7) pangsa pasar

tenaga kerja yang efisiensi, (8) pengembangan pasar finansial, (9) penyiapan

teknologi, (10) ukuran pangsa pasar, (11) modernisasi usaha, dan (12) rancang

bangun/inovasi. Kemudian 12 pilar tersebut dikelompokkan ke dalam tiga

bagian sebagai berikut, bagian bisnis yang mendasar, bagian pendukung

efisiensi, dan kecanggihan inovasi bisnis.
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Teori kemampuan dinamis (dynamic capabilities theory) dan teori

keunggulan bersaing (theory of competitive advantage) menjelaskan

bagaimana kemampuan pemasaran membangun keunggulan bersaing yang

dimiliki perusahaan dan mengendalikan kinerja ekspornya. Sebagaimana

penjelasan resource-based view, teori kemampuan dinamis bertujuan untuk

mengeksplorasi sumberdaya perusahaan dalam mencapai keberlangsungan

keunggulan bersaing, Newbert (2007). Secara khusus, teori kemampuan

dinamis menjelaskan tentang seberapa tinggi tingkat kemampuan organisasi

dalam melakukan anti peniruan dan anti subtitusi, Fang (2009); Teece (1997);

Theodosiou (2012); Vorhies (2011). Kemampuan tersebut harus mengikuti

kondisi pasar yang dinamis dan langsung berpengaruh terhadap

keberlangsungan keunggulan bersaing perusahaan, Morgan (2009);

Theodosiou (2012); Qun Tan (2015). Adapun keunggulan bersaing menurut

teorinya meliputi keunggulan biaya murah dan keunggulan diferensiasi produk,

Gambar 1.2. Struktur Faktor Daya Saing Global

Sumber:World Economic Forum (WEF), Raimanu (2016)
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yang semuanya itu merupakan kunci keberhasilan sebuah kinerja, Barney

(1991); Hunt (1995); Porter (1980). Pada model teori dasar (resource-based

view/RBV) dari Barney dijelaskan sebagai berikut, keunggulan bersaing

suatu produk harus mempunyai kriteria antara lain: bernilai (valuable), jarang

(rare), sulit untuk ditiru (inimitable), dan tidak mudah disubtitusi (Non-

subtitutanable/VRIN), Barney (2012). Keunggulan bersaing melalui diferensiasi

produk unggulan, dibutuhkan perusahaan sebagai pembeda dan menjadi

sumberdaya utama organisasi dalam menghadapi ketatnya persaingan. Teori

keunggulan bersaing ini, ditemukan pertama kali oleh Penrose (1959);

kemudian dikembangkan oleh Wernerfelt (1984) Poter (1985) dan Barney

(1991). Selanjutnya, Freeman (2007) menambah pengertian mengenai nilai

(value) yang diartikan sebagai sesuatu yang unik dan istimewa serta mampu

membawa perusahaan berkembang ke pasar internasional. Peneliti berikutnya

memaknai VRIN sebagai suatu upaya untuk mempertahankan keunggulan

bersaing dan menjadi sumberdaya perusahaan, Barney (2012); Faroque

(2012); Freixanet (2012).

Berdasarkan Resource Base Theory (RBT) dari literatur keunggulan

bersaing yang diteliti oleh Barney (2012) berjudul: “Strategic Management and

Competitive Advantage: Concepts and Cases” menyatakan bahwa untuk

membangun kekuatan yang tangguh, perusahaan harus mempunyai

keunggulan bersaing dengan mengeksploitasi perbedaan sumberdaya nilai dan

keunikan yang istimewa bagi pelanggan. Keunggulan bersaing merupakan

jantung dari kinerja perusahaan yang dibangun melalui karakteristik dan

sumberdaya yang dimiliki untuk memenangkan persaingan pada industri dan

pasar yang sama, Porter (1985). Teori tersebut banyak dianut oleh hampir
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semua peneliti, Miocevic (2013). Dimana Miocevic (2013) menyatakan bahwa,

untuk dapat berkompetisi pada persaingan bisnis/usaha harus dibangun

kemampuan bersaing dari sumberdaya internal organisasi dan kemampuan

daya saing dengan memberikan kualitas produk yang lebih baik dari pesaingnya

serta harga yang lebih murah.

Kemampuan pengembangan produk baru dari sebelumnya selalu

melibatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, Zou (2003); Kaleka (2012).

Fokus pada kemampuan taktik permainan harga dan kecepatan dalam

merespon persaingan baik permintaan maupun komplain merupakan

ketrampilan strategi bersaing, Tzokas (2000); Zou (2003); Morgan (2012);

Murray (2011); Zou (2003). Keunggulan biaya murah melibatkan strategi biaya

di dalam setiap titik rantai prosesnya seperti, R&D, produksi, penjualan, dan

promosi, Porter (1980). Rincian biaya tersebut seperti, biaya bahan baku, biaya

produksi, biaya penjualan, pembayaran dan tempo kredit, Kaleka (2002);

Morgan (2012); Murray (2011); Zou (2003); Qun Tan (2015). Keunggulan

diferensiasi yang terutama adalah menawarkan design dengan keunikannya,

membangun brand image dan jasa layanan konsumen lainnya, Day (1988);

Hunt (1995); Porter (1980).

Selain itu, dalam melakukan aktivitas bisnis ekspor sangat diperlukan

adanya komitmen yang merupakan salah satu faktor strategi, Ghemawat (1991),

tidak hanya menggunaan sumberdaya internal (sikap), tetapi juga

mengoptimalkan sumberdaya eksternal (perilaku). Komitmen ekspor, biasanya

telah mengkonsep keduanya, yaitu sikap dan perilaku. Perspektif sikap terhadap

komitmen ekspor selama ini diposisikan lebih positif oleh manajemen dalam

menangani ekspor, Navarro (2010b). Hal ini tergantung pada kecakapan
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seorang manajer dalam mengelola finansial, manajerial dan sumberdaya

manusia untuk kegiatan ekspornya, Donthu (1993). Dari perspektif perilaku,

komitmen ekspor didefinisikan sebagai obyek yang dikelola, yaitu: finansial,

manajerial, dan sumberdaya manusia yang disinerjikan untuk mendukung

kelancaran kegiatan ekspor perusahaan, Cavusgil (1994). Selanjutnya, dengan

mengintegrasikan kedua perbedaan perspektif tersebut, Stump (1998)

mendifinisikan komitmen ekspor sebagai sebuah perilaku yang menguntungkan

jika dikembangkan dan dipertahankan dalam kegiatan ekspornya. Jadi

pengertian komitmen ekspor bukan hanya ada di dalam kata-kata/sikap tetapi

juga di dalam perbuatan/perilaku. Untuk membangun komitmen ekspor

dilakukan melalui mekanisme internal yang terstruktur, terkendali dan diperlukan

sumberdaya pelatihan yang berkelanjutan. Melalui mekanisme internal ini,

sumberdaya yang ada diubah menjadi kemampuan untuk meningkatkan kinerja

ekspor perusahaan. Sejalan dengan hasil tersebut, hasil penelitian Faroque

(2015) menyatakan bahwa, komitmen ekspor memiliki pengaruh yang positif

terhadap kinerja ekspor. Perusahaan harus mempunyai karakter yang kuat

terhadap ekspor untuk menunjukkan komitmen perusahaan menuju

internasionalisasi, Weerawardena (2007).

Melihat fenomena di atas, kehadiran pemerintah dalam upaya

mendorong penguatan kinerja ekspor nasional telah dikeluarkan kebijakan

dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 yang

ekmudian direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor

131/PMK.04/2018 Tentang KAWASAN BERIKAT serta aturan turunannya,

yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2018

tentang Tata Laksana Kawasan Berikat yang berlaku mulai 26 November 2018.

http://peraturan.beacukai.go.id/index.html?page=detail/hal/14/921/peraturan-menteri-keuangan/pmk-131-pmk-04-2018/kawasan-berikat.html
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Bantuan ekspor Pemerintah tersebut berupa bantuan finansial tidak langsung

seperti fasilitas penangguhan pajak impor/ekspor, diantaranya bea masuk,

PPN dan PPh 22 bagi perusahaan di Kawasan Berikat atau perusahaan yang

berstatus Berikat. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memperkuat

industri dalam negeri maupun asing yang menjalankan produksinya yang

berorientasi pasar ekspor, sehingga dapat menekan biaya dan lebih dapat

bersaing secara kompetitif di pasar internasional.

Selanjutnya, dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pengampunan Pajak, sebagai Pelaksanaan

Undang-Undang nomor 11 Tahun 2016. Peraturan Menteri ini dimaksudkan

untuk membantu badan usaha dalam mengurangi beban pajak terhutang yang

bilamana diaudit akan cukup memberatkan bagi badan usaha tersebut dalam

pelunasan kewajibannya. Langkah bijak pemerintah ini, mempertimbangkan

kelangsungan dan eksistensi perusahaan yang sekaligus menjadi lapangan

kerja bagi masyarakat.

Pemerintah juga telah mendorong penguatan kinerja ekspor nasional,

dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomer 83 Tahun 2017, Tentang Pembinaan

Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Pengembangan Ekspor. Peraturan

Menteri ini dimaksudkan untuk mengembangankan pasar ekspor industri dalam

negeri dengan melakukan promosi seperti pameran nasional dan internasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri ini pemerintah juga memberikan pendampingan

dengan memberikan insentif fiskal serta non fiskal, informasi peluang pasar,

bimbingan teknis dan bantuan promosi dan pemasaran.
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Saat ini, para ahli telah menekankan bahwa hubungan antara bantuan

finansial dan pemasaran terhadap kinerja ekspor adalah merupakan satu

kesatuan menurut, Gençtürk (2001); Lages (2005a); Shamsuddoha (2006).

Pada literatur kinerja ekspor, pengetahuan mengenai komitmen ekspor

merupakan urusan internal di tingkat manajemen perusahaan, Chetty (1993);

Sousa (2008).

Dalam penelitian lain yang terkait dengan kinerja ekspor, ada tiga kelompok

yaitu: peneliti, manajer, dan pembuat kebijakan, Katsikeas (2000); Sousa (2004).

Bagi peneliti, ekspor adalah penting, sebab ini merupakan persiapan yang baik

untuk membangun teori pemasaran internasional, Zou (1998). Bagimanajer, ekspor

merupakan kenaikan tingkat yang akan mendorong pendapatan dan memastikan

perusahaan dapat bertahan dalam jangka waktu lama, Samiee (1990); Terpstra

(2000). Bagi pengambil kebijakan, ekspor diharapkan menjadi suatu alat untuk

menguatkan nilai tukar mata uang, memperluas lapangan pekerjaan, memperbaiki

produktivitas, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,

Czinkota (1994).

Kinerja ekspor diukur dari sisi keuangan terutama meliputi pengukuran:

keuntungan, omset, investasi/penjualan, volume penjualan, pertumbuhan

penjualan dibandingkan yang lainnya, Lisboa (2011); Murray (2011); Zou (2003).

Kinerja ekspor diukur dari sisi non-keuangan meliputi pengukuran: penambahan

konsumen baru, kekuatan strategi positioning, kepuasan konsumen dan

reputasi perusahaan dibandingkan yang lainnya, Leonidou (2002); Ling-yee

(2001); Morgan (2004); Qun Tan (2015).

Ada dua penelitian utama yang dibahas dalam literatur bantuan ekspor

pemerintah, Gillespie (2004). Pertama, menginvestigasi dampak bantuan
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finansial pemerintah terhadap peningkatan kinerja ekspor nasional dan

peningkatan ekspor perusahaan. Kedua, membahas hasil dari beberapa studi

yang menyatakan adanya hubungan positif antara program promosi ekspor

dengan pertumbuhan ekspor nasional, Coughlin (1987); Kaiser (2003); Lederman

(2010), tetapi tidak semua pengukurannya menggunakan metodologi yang

sama, Gençtürk (2001). Pengukuran ekspor di tingkat nasional tergantung pada

hasil peningkatan kinerja ekspor perusahaan, Gillespie (2004). Adapun bantuan

pemasaran ekspor diklasifikasikan menjadi dalam dua katagori, yaitu: informasi

pemasaran dan pendampingan ekspor, Diamantopoulos et al. (1993); Gençtürk

and Kotabe (2001), tidak ada penelitian yang mengeksplorasi lebih jauh lagi

mengenai perbedaan dampak kinerja ekspor perusahaan. Berdasarkan

penelitian Faroque (2015), bantuan informasi pemasaran internasional maupun

bantuan pendampingan ekspor tidak mempunyai pengaruh langsung dan

signifikan terhadap kinerja ekspor.

Pada penelitian lain di Australia, Griffith (2012) memandang bahwa

ekspor sebagai promosi pemerintah dalam menerapkan strategi ekonomi global.

Demikian yang diteliti oleh Freixanet (2012), selama dua dekade

mempromosikan peningkatan ekspor nasional melalui programnya Export

Promotion Programmes (EPPs), dengan menggunakan anggaran pemerintah.

Hasil evaluasi program tersebut, mampu menyumbangkan hasil yang positif

terhadap kinerja ekspor perusahaan di pasar Internasional, dan berdampak

pada kestabilan ekonomi domestik. EPPs ini dilakukan oleh pemerintah Gana

untuk menumbuhkan perkonomian di Sub-Saharan Africa, Sraha (2014).

Penelitian yang dilakukan Amornkitvikaia (2017) menerangkan bahwa, bantuan

pemasaran pada industri padat karya di Thailand dilakukan melalui
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pengumpulan infomasi pasar, kampaye dalam bentuk promosi penjualan ke

seluruh dunia, dan penetapan nilai tukar mata uangnya. Hasilnya, secara

signifikan berpengaruh terhadap kinerja ekspor perusahaan dengan pesat.

Pemerintah Australia menyediakan paket bantuan finansial berupa

hibah melalui Export Market Development Grant (EMDG), subsidi, dan insentif

pajak untuk mendorong kinerja ekspor industri dalam negeri, Thomson (2009);

Peskett (2011). Dalam meyakinkan investor dan kreditor untuk memberikan

pinjaman permodalan usaha, pemerintah menerbitkan skema kredit garansi

berupa Export Finance Guarantees (EFG), Beck (2008); Beck (2005); Guiso

(2010); Peskett (2011). Berdasarkan info media, Australia (2012); Business

(2012); Melbourne (2012) melaporkan bahwa, bantuan finansial pemerintah

mampu memperbaiki kinerja ekspor perusahaan. Kuncinya adalah keunggulan

bersaing dan komitmen yang dimiliki perusahaan dapat dioptimalkan dengan

kontrol dari pemerintah dalam penyaluran dan pendampingan usaha serta

membangun daya saing sehingga mempunyai dampak yang signifikan dalam

meningkatkan kinerja ekspor perusahaan, Xiang (2013).

Berdasarkan kajian penelitian industri garmen di Myanmar, pemerintah

melakukan promosi melalui surat garansi pembayaran kepada supplier (Export

Credit Guarantee Scheme /ECGS) atas produk yang diekspor. Pemerintah

menjamin pembayaran atas bahan baku dan bahan penolong kepada semua

supplier, jika perusahaan tersebut tidak mampu melunasi kewajibannya. Upaya

ini dilakukan agar buyer bersedia menempatkan ordernya secara penuh (full

proses) dan industri garmen di Myanmar dapat melakukan ekspor FOB (Free-

On-Board), dimana sebelumnya hanya mengerjakan jasa jahit saja Cut-Make-

Pack (CMP)/subcont. Berdasarkan cara ini berarti nilai barang yang diekspor
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akan sesuai dengan pembayaran (payment inflow) masuk ke dalam negeri, dan

hal ini juga memperkuat devisa negara. Hasilnya, promosi dengan skema

garansi kredit dari pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan supplier dan

dunia usaha, sehingga berpengaruh terhadap kinerja ekspor perusahaan,

Bernhardt (2017).

Berbeda dengan hasil penelitian Faroque (2015) yang menyatakan

bahwa, walaupun banyak peneliti setuju bantuan finansial ekspor mempunyai

pengaruh yang positif terhadap kinerja ekspor, tetapi dalam banyak studi lain

pada prakteknya hasilnya tampak tidak signifikan, karena kurangnya komitmen

ekspor perusahaan itu sendiri, hal ini ditemukan oleh Donthu (1993); Singer

(1994); Marandu (1996); Spence (2003).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di atas, dalam membangun

kerangka skala ekonomi dan meningkatkan kinerja ekspor nasional seperti

yang telah dilakukan di berbagai negara, bahwa bantuan finansial dan bantuan

pemasaran dari pemerintah menunjukkan hasil yang beragam, serta terdapat

inkonsistensi hasil pencapaianya. Inkonsistensi tersebut, dapat dilihat dari

kesenjangan penelitian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Temuan kesenjangan penelitian

Kesenjangan
Penelitian

Peneliti Temuan

Terdapat

perbedaan hasil

penelitian

bantuan

finansial dan

bantuan

pemasaran dari

Bernhardt, (2017) Bantuan finansial di Myanmar dengan
Export Credit Guarantee Scheme
(ECGS), memperkuat pengaruh
keunggulan bersaing terhadap kinerja
ekspor.

Griffith (2012);
Freixanet (2012);
Sraha (2014);

Bantuan finansial berupa hibah,
subsidi, insentif pajak dan peran
pemasaran dari pemerintah dalam
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Tabel 1.1. Temuan kesenjangan penelitian (Lanjutan)

Kesenjangan
Penelitian

Peneliti Temuan

pemerintah

dalam

memperkuat

pengaruh

keunggulan

bersaing dan

komitmen

ekspor terhadap

kinerja ekspor

Thomson (2009);
Peskett (2011)

bentuk Export Finance Guarantees
(EFG) semakin memperkuat pengaruh
komitmen ekspor terhadap kinerja
ekspor.

Donthu (1993);
Marandu (1996);
Singer (1994);
Spence (2003)

Bantuan finansial dari pemerintah
tidak memperkuat pengaruh komitmen
ekspor terhadap kinerja ekspor
nasional.

Faroque (2015);
Gençtürk (2001)

Bantuan pemasaran (marketing
assistance) berupa informasi
pemasaran dan pendampingan eskpor
tidak memperkuat pengaruh komitmen
ekspor terhadap kinerja ekspor.

Sraha (2014) Bantuan pemasaran dengan Export
Promotion Program (EPPs) semakin
memperkuat pengaruh keunggulan
bersaing terhadap kinerja ekspor
perusahaan di pasar.

Amornkitvikaia,
(2017)

Bantuan pemasaran melalui
pengumpulkan infomasi pasar,
melakukan kampaye promosi
penjualan ke seluruh dunia,
memperkuat pengaruh keunggulan
bersaing terhadap kinerja ekspor
perusahaan dengan pesat.

Sumber: Jurnal Penelitian Sebelumnya

Literatur bantuan finansial dan bantuan pemasaran dari pemerintah lebih

difokuskan pada kinerja ekspor perusahaan yang mempunyai keunggulan

bersaing dan komitmen ekspor. Kebutuhan atas kedua bantuan ekspor tersebut

didasarkan pada hasil penelitian Faroque (2015) yang menyatakan bahwa,
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bantuan pemasaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor, dan

untuk kajian penelitian selanjutnya disarankan memasukkan variabel bantuan

finansial. Disisi lain, hasil penelitian yang terkait komitmen ekspor menyatakan

bahwa, komitmen ekspor mempunyai pengaruh yang positif terhadap kinerja

ekspor.

Berdasarkan temuan inkonsistensi bantuan finansial dan bantuan

pemasaran pada hasil penelitian sebelumnya yang menjadi kesenjangan

penelitian (Gap Research) dalam penelitian ini, ditambah dengan adanya peran

serta pemerintah dalam mendorong penguatan kinerja ekspor Nasional yang

diimplentasikan dalam regulasi peraturan setingkat menteri dan dirjen, maka

peneliti perlu menguji “Bantuan Finansial dan Bantuan Pemasaran” untuk

diposisikan sebagai moderasi variabel Keunggulan Bersaing dan Komitmen

Ekspor, serta sekaligus menjadi kebaruan (Novelty) dalam konstruk baru

penelitian ini.

Data penelitian ini akan diambil dari industri garmen di DKI Jakarta, Jawa

Barat dan Jawa Tengah untuk menguji teori yang telah ada, dan pengembangan

teori baru dengan menetapkan judul, “Pengaruh Keunggulan Bersaing Dan

Komitmen Ekspor Terhadap Kinerja Ekspor: Bantuan Finansial Dan Bantuan

Pemasaran Sebagai Variabel Moderasi”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, pokok

rumusan pertanyaan pada penilitian ini adalah:

1. Apakah Keunggulan Bersaing berpengaruh signifikan terhadap Kinerja

Ekspor?

2. Apakah Komitmen Ekspor berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Ekspor?



16

3. Apakah Bantuan Finansial mampu memperkuat pengaruh Keunggulan

Bersaing terhadap Kinerja Ekspor ?

4. Apakah Bantuan Pemasaran mampu memperkuat pengaruh Keunggulan

Bersaing terhadap Kinerja Ekspor ?

5. Apakah Bantuan Finansial mampu memperkuat pengaruh Komitmen Ekspor

terhadap Kinerja Ekspor ?

6. Apakah Bantuan Pemasaran mampu memperkuat pengaruh Komitmen

Ekspor terhadap Kinerja Ekspor ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Keunggulan Bersaing terhadap Kinerja

Ekspor pada industri garmen.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh Komitmen Ekspor terhadap Kinerja

Ekspor pada industri garmen.

3. Menguji dan menganalisis Bantuan Finansial dalam memperkuat pengaruh

Keunggulan Bersaing terhadap Kinerja Ekspor pada industri garmen.

4. Menguji dan menganalisis Bantuan Pemasaran dalam memperkuat pengaruh

Keunggulan Bersaing terhadap Kinerja Ekspor pada industri garmen.

5. Menguji dan menganalisis Bantuan Finansial dalam memperkuat pengaruh

Komitmen Ekspor terhadap Kinerja Ekspor pada industri garmen.

6. Menguji dan menganalisis Bantuan Pemasaran dalam memperkuat pengaruh

Komitmen Ekspor terhadap Kinerja Ekspor pada industri garmen.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :
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1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menjadi sumbangan

pengetahuan di bidang ilmu manajemen stratejik.

2. Manfaat pengetahuan tentang pentingnya peran pemerintah dalam bentuk

bantuan finansial, bantuan pemasaran yang memoderasi keunggulan

bersaing dan komitmen ekspor perusahaan terhadap Kinerja Ekspor pada

sektor industri garmen di Indonesia, sehingga diharapkan dapat

memperkuat kinerja ekspor nasional.

3. Menambah referensi teori dari Keunggulan Bersaing, Komitmen Ekspor,

Kinerja Ekspor, dan Peran Pemerintah dalam implementasi bantuan

finansial dan bantuan pemasaran serta membenarkan atau memperbaiki

teori sebelumnya.

4. Memberikan kontribusi pemikiran berupa referensi bagi penelitian

selanjutnya atau menguatkan pembenaran teori lama yang masih relevan

dengan keadaan saat ini, serta memperkaya ilmu pengetahuan dengan

beragam teori dan hipotesis yang dihasilkan dari proses penelitian ini

khususnya dalam rangka pengembangan teori.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi yang berguna bagi kegiatan dalam mengembangkan

daya saing pada industri garmen dalam negeri.

2. Memberikan bukti empiris sebagai bentuk pemahaman bagi manajemen

dalam mendorong Keunggulan Bersaing perusahaan dalam memperkuat

daya saing dan meningkatkan kinerja ekspor.
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3. Memberikan pemahaman pentingnya komitmen ekspor dalam membangun

hubungan bisnis dengan pembeli (buyer), sehingga dapat menjaga

kebersinambungan order ekspor dalam jangka panjang.

4. Pentingnya memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemerintah berupa

bantuan finansial dalam bentuk regulasi, guna mengurangi biaya

operasional, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk di pasar

internasional.

5. Pemanfaatan informasi pasar ekspor melalui promosi, pameran nasional

dan internasional serta kerjasama perdagangan antar negara dapat

membantu memperluas jaringan pemasaran ekspor bagi perusahaan.

6. Sebagai rujukan untuk melakukan evaluasi kebijakan yang harus diambil

pemerintah dalam membangun, mengembangkan pasar internasional

dengan meningkatkan kinerja ekspor nasional.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Keunggulan Bersaing

Pada gambaran literatur sebelumnya, teori penelitian dasar (research

base theory) yang dilakukan oleh Adam Smith Tahun 1776 mengenai

keunggulan abolut (absolute advantage) dan menjadi grand teori keunggulan

bersaing menjelaskan bahwa, suatu negara dikatakan mempunyai

keunggulan absolut, jika negara tesebut telah mampu memproduksi barang

dan jasanya dengan mengerahkan seluruh sumberdaya sendiri, dimana hasil

keluarannya (output) dapat melebihi dari kebutuhan dalam negeri. Dengan

kata lain, dengan penggunaan input yang sama, negara dapat menghasilkan

output yang lebih (surplus). Konsep keunggulan absolut ini dapat juga

diterapkan pada sektor-sektor ekonomi di wilayah yang lebih kecil seperti

provinsi, perkotaan maupun perusahaan-perusahaan. Argumentasi Smith

dalam membangun teori ini sebagai berikut: pertama, suatu peraturan harus

lebih memihak kepada industri dalam negeri, dengan terus berusaha

meningkatkan keuntungan perusahaan melalui pengendalian biaya. Kedua,

menangkap kesempatan dengan prinsip pengendalian biaya, sebagai contoh

perusahaan sepatu yang menerapkan prinsip pengendalian biaya dan

efisiensi pada setiap keunggulan individu karyawannya. Ketiga, Smith

menerapkan kesamaan prinsip dalam pengendalian khususnya kebijakan

komersial perdagangan internasional. Artinya, jika suatu barang nilainya lebih

efisien impor dibandingkan diproduksi di dalam negeri, maka lebih baik impor.
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Namun, kita harus mampu memproduksi barang lain yang lebih efisien

dibanding barang yang diimpor tersebut, sehingga dapat melakukan ekspor.

Sebagai contoh keunggulan absolut antara Jepang dan Amerika, seperti

dijelaskan pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1. Keunggulan absolut produktifitas

Sumber: Adam Smith, 1776

Prinsip keunggulan absolut yang dijelaskan pada Tabel 2.1. di atas

menggambarkan produktifitas USA dalam memproduksi satu unit makanan

hanya membutuhkan dua orang pekerja, sebaliknya Jepang membutuhkan

tiga orang pekerja untuk memproduksi satu unit makanan. Namun, Jepang

hanya membutuhkan enam orang pekerja untuk memproduksi sebuah mobil,

sebaliknya USA membutuhkan enam orang pekerja untuk memproduksi

sebuah mobil. Artinya, Jepang lebih efisien dalam memproduksi mobil,

sebaliknya USA lebih efisien dalam memproduksi makanan. Jepang

mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi mobil, sedangkan USA

mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi makanan, Adam Smith

(1776).

Berdasarkan publikasi penelitian Smith yang berjudul: “An Inquiry into

the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776)”, sering disinonimkan
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dengan teori perbandingan biaya (comparative cost). Kemudian teori ini

dikembangkan oleh ekonom klasik seperti David Ricardo, Robert Torrens,

and John Stuart Mill menjadi perbandingan keunggulan (comparative

advantage), dan banyak digunakan dalam perdagangan internasional,

Ricardo (1817). Prinsip dari perbandingan keunggulan antar negara adalah

melakukan pertukaran perdagangan sesuai dengan keunggulan produk

masing-masing negara tersebut berdasarkan tingkat produktifitasnya. Hal ini

dapat dicontohkan seperti Potugal yang mampu memproduksi anggur hanya

dengan menggunakan 80 tenaga kerja dan memproduksi kain hanya dengan

90 pekerja dalam satu tahun, sedangkan Inggris membutuhkan 120 orang

untuk memproduksi anggur dan 100 tenaga kerja untuk memproduksi kain

dalam satu tahun. Tetapi Portugal lebih memilih mengekspor anggur ke

Inggris dan ditukar dengan kain dari Inggris, walaupun untuk memproduksi

kain di Portugal dibutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit. Strategi ini dipilih

oleh Portugal dikarenakan skala ekonomi komoditas anggur jauh lebih besar

dibandingkan kain atau dengan kata lain, harga anggur jauh lebih mahal

daripada harga kain, jadi potensi sumberdaya yang ada lebih baik

dioptimalkan untuk meningkatkan produksi anggur daripada memproduksi

kain, Ricardo (1817).

Selanjutnya penellitian ini berkembang berdasarkan teori (Research

Base Theory/RBT) oleh Penrose (1959); Wernerfelt (1984) dan Porter (1985)

menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage), kemudian oleh

Barney (1991) lebih dispesifikasikan ke dalam keunggulan produk (product

competitive), dengan membangun dua model teori dasar (resource-based

view/RBV) yaitu: bernilai, langka, tidak mudah ditiru dan tidak dapat
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digantikan (valuable, rare, inimitable and non-replaceable/VRIN) dimana

sebelumnya adalah: bernilai, langka, tidak dapat ditiru dan

Organisasional (valuable, rare, inimitable and organizational/VRIO). Model

VRIO ini dinyatakan sebagai evaluasi awal dari VRIN melalui pendekatan

organisasi, Lara (2015). Dalam upaya mempertahankan keunggulan bersaing

dapat dicapai melalui sumberdaya VRIN, Barney (2012). Kerangka kerja

VRIO pada awalnya dibangun melalui pendekatan karakteristik sumberdaya

organisasi, seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.2. dibawah ini, Barney

(1991).

Tabel 2.2. Pertanyaan pada model VRIO

VRIO Masalah yang terkait

Valuable Apakah sumber daya atau kemampuan aktif perusahaan
dapat menciptakan strategi nilai yang melebihi pesaing
atau mengurangi kelemahan perusahaan?

Rare Apakah hanya sedikit pesaing yang mengendalikan
sumberdaya atau kemampuannya?

In-imitable Apakah sumberdaya perusahaan mampu menghadapi
kerugian biaya yang mungkin tidak akan dapat kembali?

Organizational Apakah perusahaan mampu mengendalikan dengan
kebijakannya mendukung eksplotasi keunggulan nilai,
kelangkaan, dan biaya untuk meniru sumberdaya.

Sumber : Barney and Clark (2007)

Kemudian teori ini dikembangkan oleh Freeman (2007), dengan

menambah pengertian mengenai nilai (value) yang diartikan sebagai sesuatu

yang unik dan istimewa serta mampu membawa perusahaan berkembang ke

pasar internasional. Penerapan pada kebijakan bantuan ekspor dan kinerja

yang mempunyai spesifikasi pengujian terhadap bantuan pemasaran baik
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perusahaan yang masih kecil maupun baru, mereka mempunyai berbagai

sumberdaya yang memuaskan berdasarkan instrument keunggulannya.

Peneliti lain menduga bahwa memberikan banyak perspektif teori untuk

dapat lebih memahami nilai dari keunikan dan keistimewaan sumberdaya

serta kemampuan perusahaan yang baru masuk ke pasar internasional.

Perusahaan yang masih kecil atau baru mulai melakukan kegiatan ekspor,

mereka dipaksa mencari sumberdaya eksternal yang ada untuk mengatasi

hambatan sumberdaya internalnya sendiri. Saat ini, kepemilikan sumberdaya

adalah pilihan, tetapi memobilisasi sumberdaya merupakan keharusan,

khususnya untuk mengatasi hambatan tersebut, Al‐Aali (2014). Pemerintah

sebagai agen harus siap membantu menyediakan sumberdaya yang

dibutuhkan oleh perusahaan. Ketatnya persaingan perdagangan dalam

negeri dan internasional, perusahaan membutuhkan perbedaan strategi

bersaing sebagai sumberdaya utama dari suatu organisasi.

Sumber teori lain dalam literatur bantuan ekspor tersebut dianut oleh

hampir semua peneliti, Miocevic (2013), karena hal tersebut mempunyai

implikasi terhadap kemampuan daya saing internal organisasi yang

membahas perspektif literatur teori lnternasionalisasi perusahaan baru, dan

teori ini juga telah direview oleh Faroque (2012); Freixanet (2012).

Perusahaan yang mempunyai karakter kuat, berorintasi entrepreneur dan

berkomitmen pada dirinya akan selalu mengevaluasi bisnis ekspornya,

Weerawardena (2007). Keunggulan sumberdaya akan menjadi kekuatan

yang jarang ditemui pada produk pesaing karena keunikannya yang sulit

untuk dibajak sehingga terlihat lebih istimewa. Kekuatan untuk menciptakan

produk yang tidak mudah ditiru merupakan asset manajemen yang nyata
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(tangible assets) dan aset yang tidak nyata (intangible assets) dari

perusahaan, Fung (2013).

Pada literatur manajemen stratejik, strategi VRIO ini bersumber dari teori

keunggulan bersaing (competitive advantage), dimana produk secara

ekonomi dianggap sebagai nilai (V) karena memiliki keunikan. Tidak mudah

ditemukan produk yang sama/jarang (R) dan mempunyai tingkat kesulitan

tinggi untuk ditiru atau tidak dapat ditiru (I). Dukungan sumberdaya

Organisasi (O) sehingga menjadikan semua keunggulan ini sebagai aset,

Barney (2001b); Barney (1998); Barney (1991). Tujuan akhir dari strategi

keunggulan bersaing agar dapat bertahan pada suatu perusahaan adalah

dengan menciptakan nilai yang unik, istimewa, mempunyai tingkat kesulitan

yang tidak mudah ditiru dan jarang dijumpai pada produk pesaing, Barney

(1991). Sumber teori ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama:

sumberdaya yang nyata/aset fisik, seperti: pabrik, infrastruktur, cash flow dan

asset finansial; sumberdaya yang non fisik berupa budaya organisasi, merk,

prosedur, aturan, kegiatan rutinitas dan sumberdaya manusia yang

mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kualifikasi personal para

pekerja dan manajer. Semua sumberdaya tersebut harus dibandingkan

dengan pesaingnya untuk melihat capaian yang lebih baik, Lara (2015).

Keunggulan bersaing sangat penting dimiliki dan dipertahankan oleh

perusahaan karena akan menjadi daya kekuatan dalam menghadapi

persaingan di pasar internasional. Perusahaan yang mempunyai kemampuan

luar biasa, tetapi tidak dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi,

perusahaan itu gagal meningkatkan kemampuan produktifitasnya. Senada
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dengan itu, Newbert (2008) berargumen jika perusahaan tidak mewarisi

sumberdaya potensial untuk menciptakan keunggulan bersaing, perusahaan

tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk mengeksploitasi

sumberdayanya. Hal ini dinyatakan sebelumnya oleh Barney (1992); Barney

(1995).

Keunggulan bersaing pertama kali diperkenalkan oleh Michael Porter

dengan analisis strategi bersaing. Porter (1985) menegaskan dalam

penelitiannya bahwa, keunggulan bersaing merupakan pokok dari

kemampuan perusahaan untuk membangun nilai bagi pembeli yang bersedia

membayar lebih. Nilai adalah apa yang pembeli ingin bayar, dan nilai

unggulan (superior value) diartikan sebagai penawaran harga yang lebih

murah dibanding pesaingnya untuk mendapatkan keuntungan/manfaat/

keunikan yang sama, yang seharusnya harganya lebih mahal. Pendapat

Barney (1991), perusahaan akan mempunyai sebuah keunggulan bersaing

ketika sedang mengimplementasikan nilai strategi diferensiasi dari strategi

yang dijalankan pesaingnya. Peteraf (1993) mendifinisikan bahwa

keunggulan bersaing adalah sesuatu yang harus dipertahankan dengan

upaya yang lebih keras dan menyeimbangkan empat hal, yaitu keberagaman

sumberdaya, tingkat persaingan saat ini, mobilitas bisnis, dan kondisi

persaingan sebelumnya.

Selain itu, Grant (2002) berpendapat bahwa, perusahaan dipercaya

mempunyai keunggulan bersaing ketika tingkat keuntungannya lebih tinggi

dari pesaingnya. Foss (2003), mengatakan perusahaan mempunyai

keunggulan bersaing ketika dapat mengimplementasikan secara terus-

menerus strategi keunikan yang didasarkan pada permintaan pasar. Peteraf
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(2003) menambahkan bahwa, perusahaan dikatakan mempunyai keunggulan

bersaing ketika dapat menciptakan nilai keekonomian yang lebih tinggi. Nilai

keekonomian didefinisikan sebagai perbedaan antara manfaat yang

dirasakan oleh pembeli dan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Ada

berbagai cara untuk mencapai keunggulan bersaing, ini artinya perusahaan

tidak harus mempunyai segala yang terbaik dari segala dimensi, tetapi cukup

mempunyai superior di dalam menciptakan nilai, Peteraf (2003). Barney

(1992); Barney (1995) menambahkan, kemampuan sumberdaya finansial,

termasuk dari pinjaman, modal, keuntungan fisik, dan asset organisasi dapat

digunakan untuk mengembangkan industri dan distribusi produk serta servis

kepada pelanggan. Sumber daya fisik termasuk mesin-mesin, pabrik dan

gedung, sumberdaya manusia hubungannya dengan skill, ilmu pengetahuan,

kemampuan untuk mengambil keputusan, berani mengambil resiko dan sikap

bijak individu pemimpin perusahaan. Sejarah, hubungan, kepercayaan diri,

struktur organisasi, sistem kontrol manajemen dan kompensasi politik, adalah

sumberdaya organisasi juga, Barney (1992); Barney (1995); Talaja (2012).

Kajian teori keunggulan bersaing menunjukkan bahwa suatu perusahaan

harus mempunyai daya saing produk untuk dapat bertahan serta

mengembangkan bisnisnya. Daya saing produk yang dikembangkan oleh

Barney, adalah bagian dari generic strategy Porter (Cost Leadership,

Differentiation, Focus) yaitu strategi deferensiasi, yang memberikan

perbedaan keunggulan produk berupa keunggulan nilai, tidak mudah

ditemukan pada produk yang sama, tidak mudah ditiru dan tidak dapat

disubtitusikan dengan produk lain (VRIN). Di tengah ketatnya persaingan,

perusahaan harus mempunyai keunggulan bersaing dengan memberikan
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kualitas yang lebih baik dari pesaing tetapi tetap kompetitif, untuk menghadapi

tantangan persaingan di dalam negeri maupun internasional.

2.1.2. Komitmen Ekspor

Hal yang sangat penting dalam perdagangan internasional adalah

komitmen ekspor karena sebagai siklus awal menuju pasar internasional.

Sikap, komitmen dan kerjasama atas segala kesepakatan yang telah

terbangun dengan konsumen harus dapat dijaga dengan baik, Gençtürk

(2001); Faroque (2015). Pengusaha harus memahami segala proses dari

apa yang akan dihasilkan dalam internasionalisasi industri. Pengembangan

industri suatu negara memerlukan biaya yang mahal jika harus ditanggung

oleh perusahaan itu sendiri, seperti harus merekrut manajer yang

berpengalaman tentang perdagangan internasional atau mengirim

manajernya ke luar negeri untuk belajar teknologi produksi, standarisasi

produk dan standar pengiriman, Egan (1992).

Industri lokal dapat menjadi satu sarana pengembangan pasar dunia

dengan menjalin hubungan baik dan komitmen bersama rekan bisnis asing

yang potensial, belajar mengerti kebutuhan konsumen, produk, pelayanan

dan penawaran lainnya, Kotabe (1992); Leonidou (2011).

Teori pendukung yang mempunyai pengetahuan terkini sangat

dibutuhkan untuk kepentingan dalam persaingan nilai, sumberdaya dan

kemampuan Barney (2001a); Priem (2001). Day (2014) menambahkan,

bahwa menurut Research Base View (RBV), komitmen ekspor mempunyai

nilai pengetahuan yang independen untuk mendorong kinerja ekspor yang

dibutuhkan. Walaupun masih sedikit penelitian mengenai efek dari komitmen
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ekspor terhadap kinerja ekspor perusahaan, namun studi yang ada

mengindikasikan adanya kemungkinan akselerasi proses internasionalisasi

Freeman (2007); Moen (2002); Nadkarni (2007); Sleuwaegen (2014).

Perubahan karakteristik dari perusahaan tradisional, mengikuti tahapan

perkembangan yang dimulai dari pasar dalam negeri.

Kajian teori di atas menunjukkan bahwa komitmen ekspor merupakan

salah satu kunci kesuksesan dalam upaya peningkatan kinerja ekspor

perusahaan. Komitmen ekspor diwujudkan dalam bentuk ketersediaan

sumberdaya internal perusahaan, berupa sumberdaya manusia, finansial,

infrastruktur dan teknologi yang mendukung. Akselesarasi ini sebagai bentuk

komitmen manajemen yang dapat mempercepat tingkat kepercayaan

konsumen internasional terhadap bisnis yang dibangun, sehingga akan

menjamin keberlangsungan usaha, penyerapan tenaga kerja, peningkatan

kinerja ekspor, membaiknya fundamental ekonomi nasional dan iklim

investasi.

2.1.3. Kinerja Ekspor

Kinerja ekspor dipandang sebagai kegiatan penjualan suatu produk ke

pasar asing atau ke negara lain yang disebut kegiatan ekspor. Suatu

perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor, harus merespon aturan dan

permintaan yang dipersyaratan oleh pembeli untuk menghindari resiko,

sehingga terjalin hubungan yang baik dan dapat menjaga kinerja ekspornya,

Sousa (2008). Hasil kinerja ekspor dalam kontek yang luas dapat dilihat dari

tingkat nilai ekspornya saat dibandingan dengan periode yang sama di tahun
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sebelumnya atau dibandingkan ekspor negara lain untuk komoditi yang

sejenis, dengan cara melakukan meta anallisis ekspor, Gemunden (1991).

Sebagaimana dulu para ahli membahas kinerja ekspor yang dieksplorasi

menjadi tiga teori utama, yaitu struktur, kode etik dan kinerja (structure-

conduct-and-performance/SCP), pada era industri saat ini telah muncul

pemahaman teori yang ke empat yaitu teori persepsi sudut pandang

manajemen (perceptual view management/PVM). Berdasarkan hasil

penelitian Gemunden (1991); Cavusgil (1994); Morgan (2004), urutan

perkembangan industri, teori kinerja ekspor yang pertama (SCP), dan telah

menjadi sebuah artefak di dunia kerja; yang kedua, (Research Base

View/RBV) yang telah menjadi sebuah fungsi sumberdaya; yang ketiga,

(rational choice/RC) juga menjadi sebuah pilihan strategi; dan yang ke empat,

(Perceptual View/PV) saat ini telah menjadi sebuah manifestasi dari perilaku

dan persepsi manajemen. Perkembangan baru dari penelitian empiris,

Altintas (2007); Julian (2005); Ko¨ksal (2011), yang menegaskan bahwa PV

dalam perkembangannya menjadi motor penggerak kinerja ekspor yang

harus dipandang secara komprehensif dan responsive sesuai dengan

tantangan perkembangan ekspor. Perpaduan keempat dari teori ini dapat

memberikan kontribusi kearah pemahaman yang lebih baik mengenai kinerja

ekspor, demikian juga termasuk definisi yang mendasar mengenai

internasionalisasi perusahaan.

Kajian teori kinerja ekspor di atas menunjukkan bahwa kinerja ekspor

merupakan ukuran tingkat produkstifitas suatu negera terhadap hasil industri

dalam negerinya yang dapat diekspor ke pasar internasional. Semakin tinggi

nilai ekspor suatu negara terhadap nilai impornya, menunjukkan tingginya
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kinerja perdagangan dan kuatnya fundamental ekonomi negara tersebut, hal

ini tercermin pada kuat dan stabilnya nilai tukar mata uang di dalam pasar

perdagangan bursa, Kahiya (2013).

2.1.4. Bantuan Finansial

Bantuan finansial yang disediakan oleh pemerintah Indonesia melalui

Peraturan Menteri Keuangan Nomer 120/PMK.04/2013 yang kemudian

diperbaharui menjadi Nomor 131/PMK.04/2018 Tentang KAWASAN

BERIKAT; bahwa untuk lebih meningkatkan investasi dan ekspor serta

pengembangan industri nasional sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden

Nomer 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, perlu

mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomer 147/PMK.04/2011. Kawasan

Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor,

barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah,

digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Tempat

Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang

memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang

dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

Selanjutnya, pengaturan secara teknis pelaksanaan diturunkan dalam

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2018 tentang

Tata Laksana Kawasan Berikat yang berlaku mulai 26 November 2018.

Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum yang melakukan

kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan

Kawasan Berikat. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha

Kawasan Berikat. Kawasan Berikat merupakan Kawasan Pabean dan

sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
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Berdasarkan manajemen resiko, Kawasan Berikat dapat diberikan fasilitas di

bidang kepabeanan dan cukai berupa kemudahan, pelayanan perijinan,

pelayanan kegiatan operasional dan lain-lain.

Berdasarkan konsep bantuan ekspor, ada dua penelitian inti yang

dilakukan dalam literatur bantuan ekspor menurut, Gillespie (2004) yaitu:

pertama penelitian tentang dampak bantuan terhadap tingkat kinerja ekspor

suatu negara, dan yang kedua penelitian mengenai tingkat kinerja

perusahaan. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan

bahwa bantuan ekspor mempunyai hubungan positif antara program promosi

ekspor dengan pertumbuhan ekspor nasional, Coughlin (1987); Kaiser (2003);

Lederman (2010). Ada dua jenis bantuan ekspor, yaitu: bantuan finansial dan

bantuan pemasaran, Diamantopoulos (1993); Shamsuddoha (2009). Bantuan

finansial berupa insentif langsung dan tak langsung seperti pengurangan

pajak, pinjaman ekspor dengan bunga lebih rendah dari bunga pasar,

pembebasan bea masuk impor/ekspor dan bantuan tunai (cash incentives).

Bantuan pemasaran ekspor diklasifikasikan menjadi dua katagori, yaitu:

informasi pemasaran dan pendampingan ekspor Diamantopoulos (1993);

Gençtürk (2001). Informasi pemasaran internasional, seperti: pameran hasil

industri, promosi perdagangan internasional, perjanjian kerjasama

perdangangan antar negara; dan pendampingan ekspor yang dilakukan

melalui pengenalan calon pembeli dari negara lain dengan difasilitasi

pemerintah, Seringhaus (1986).

Program bantuan finansial pemerintah berperan sebagai agen

perubahan dan berusaha mensukseskan kegiatan internasional bagi

perusahaan-perusahaan dalam negeri dengan memberikan stimulus bisnis
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Cavusgil (1990); Czinkota (2007); Seringhaus (1990). Proses

internasionalisasi Johanson (1977); Johanson (1990), menyarankan bahwa

upaya menuju pasar internasional dilakukan secara bertahap dengan

meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dari sumber lain dimana

pemerintah akan membimbing secara eksternal sebagai agen perubahan

yang memberikan perhatian dan kemudahan, Czinkota (2007).

Sumber teori bisnis internasional mengatakan bahwa, sumberdaya

manusia dan berbagai faktor yang terkait didalam perusahaan akan menjadi

penentu keberhasilan dari kegiatan internasionalisasi. Berdasarkan temuan

empiris ini memberikan bukti bahwa program bantuan finansial dari

pemerintah memainkan peranan penting dalam proses internasionalisasi

perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan,

Shamsuddoha (2009). Berdasarkan teori agensi, keberadaan jajaran

manajemen yang kuat diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja

perusahaan, Ijeoma (2011). Dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan

finansial kepada industri padat karya berupa kegiatan penelitian dan

pengembangan kinerja ekspor, Herrera (2008). Kredit pajak sebagai

representasi dukungan pemerintah yang diberikan untuk mensubsidi

penelitian-penelitian di beberapa industri, Czarnitzki (2011).

Kajian teori bantuan finansial dari beberapa feferensi pengalaman yang

dilakukan di beberapa negara seperti Australia, Bangladesh, Afrika, dan

Vietnam dapat menjadi rujukan bahwa pemerintah yang memberikan

perhatian besar terhadap industri padat karya, dapat memperkuat ekonomi

nasionalnya. Bantuan finansial di sektor padat karya mempunyai berbagai

tujuan penyelesaian permasalahan nasional, seperti: penyerapan tenaga
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kerja yang besar, menggerakkan ekonomi daerah, mengurangi

permasalahan sosial, meningkatkan ekspor nasional dengan lebih dahulu

mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri, sehingga dapat mengurangi impor

komoditas.

2.1.5. Bantuan Pemasaran

Bantuan Pemasaran yang diberikan Pemerintah melalui Peraturan

Menteri Perdagangan Nomer 83 Tahun 2017, tentang pembinaan terhadap

pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor. Pembinaan terhadap

pelaku usaha tersebut dilakukan dengan memberikan insentif fiskal atau non

fiskal, fasilitas, informasi peluang pasar, bimbingan teknis, bantuan promosi

dan pemasaran. Insentif fiskal yang diberikan dapat berupa insentif di bidang

perpajakan, perijinan di bidang perdagangan, pendampingan dalam hal

pengurusan kekayaan intelektual, sertifikat halal, sertifikat mutu barang, jasa

atau profesi, dan sertifikat lainnya. Pemberian fasilitas yang dimaksud antara

lain, penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik atau virtual

melalui media elektronik, pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di

pusat pengembangan desain, pemberian akses pemanfaatan ruang

pelayanan pelaku usaha (customer service center) dan pemberian fasilitas

lainnya. Penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik dapat

berlokasi di dalam atau di luar negeri yang dapat difasilitasi oleh Menteri,

Gubernur, Bupati/Wali Kota. Penyediaan ruang promosi di dalam negeri

dapat berupa Pusat Promosi Produk Ekspor Provinsi, Pusat Promosi Produk

Ekspor Regional, atau pameran produk ekspor lainnya. Sedangkan

penyediaan ruang pameran produk ekspor secara fisik yang berlokasi di luar
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negeri dapat berupa, ruang pameran di Kantor Kedutaan Republik Indonesia,

di kantor perwakilan perdagangan di luar negeri atu trading house.

Pemberian kesempatan untuk mengikuti kegiatan di Pusat Pengembangan

Desain oleh unit kerja di bidang pengembangan ekspor nasional

Kementerian Perdagangan dapat berupa, klinik konsultasi desain Pelaku

Usaha yang berkeinginan mengembangkan ide dan desain produk,

pendampingan tenaga ahli, penyediaan layanan pengembangan desain

sebagai referensi pengembangan tren desain. Pemberian akses

pemanfaatan ruang pelayanan Pelaku Usaha (Customer Service Center)

dapat berupa, konsultasi bisnis, temu usaha, dan penanganan kontak

dagang yang dilakukan oleh unit kerja pada Kementerian Perdagangan yang

tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan ekspor nasional.

Pemberian informasi peluang pasar yang disediakan dalam jaringan sistem

keanggotaan melalui situs web yang terintegerasi dengan Sistem Informasi

Perdagangan dapat berupa, informasi mengenai analisa peluang pasar

tujuan ekspor, produk ekspor, wawasan pasar tujuan ekspor, data ekspor,

impor, eksportir, pembeli dari luar negeri, promosi dagang di dalam dan luar

negeri dan kontak dagang dari perwakilan perdagangan di luar negeri atau

fungsi ekonomi pada Kedutaan Besar Republik Indonesia. Pemberian

bimbingan teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota

berkoordinasi dengan Balai Besar Pendidikan Dan Pelatihan Ekspor

Indonesia terhadap Pelaku Usaha untuk meningkatkan sumberdaya manusia

dan pengembangan produk ekspor melalui sosialisasi, seminar, adaptasi

produk, loka karya, temu wicara, pendidikan dan pelatihan ekspor, program

pendampingan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan ekspor.
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Pemberian bantuan promosi dan pemasaran dapat berupa,

mengikutsertakan Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada pameran

dagang di dalam dan luar negeri, misi dagang, pertemuan bisnis, kegiatan

penghargaan di tingkat nasional dan internasional. Adapun syarat Pelaku

Usaha memperoleh pembinaan usaha antara lain, Warga Negara Indonesia,

kedudukan berusaha di Indonesia, memilliki Tanda Daftar Perusahaan,

melakukan kegiatan usaha yang berorientasi ekspor, diutamakan yang telah

terdaftar dalam keanggotaan eksportir pada Direktorat Jenderal

Pengembangan Ekspor Nasional, untuk pembinaan yang dilakukan oleh

Menteri.

Bantuan pemasaran ekspor adalah fasilitas yang disediakan pemerintah

bagi perusahaan yang akan melakukan internasionalisasi dengan

memperluas relasi pangsa pasarnya, Seringhaus (1986). Bantuan

pemasaran ini diklasifikasikan menjadi dua katagori, yaitu: bantuan informasi

pemasaran dan pendampingan, Diamantopoulos (1993); Gençtürk (2001).

Pada tahap awal, hambatan sumberdaya perusahaan dalam proses

internasionalisasi industri pakaian jadi adalah informasi pasar dan peluang

pasar internasional, Riddle (2003). Yang kedua adalah dukungan teori

terhadap pengembangan proses internasionalisasi perusahaan, Freeman

(2010); Gassmann (2007); Sharma (2003).

Realisasi bantuan pemasaran yang diwujudkan dalam misi dagang oleh

pemerintah, dapat menjadi pengalaman pembelajaran bagi para eksportir.

Popularitas misi dagang ini sebanding dengan efektifitas biaya yang

dikeluarkan terhadap kinerja ekspornya. Studi dari Seringhaus (1998)
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menyatakan bahwa efektifitas pameran perdagangan tergantung pada

komitmen ekspor perusahaan.

Manfaat bantuan pemasaran ini adalah untuk memberikan dukungan

terhadap kinerja ekspor perusahaan, tetapi hal ini tidak secara otomatis

dapat tercapai. Program bantuan pemasaran tersebut hanya berupa fasilitas

kemudahan untuk memasarkan hasil produk industri padat karya ke pasar

internasional, tetapi perusahaan harus dapat mengatasi hambatan

sumberdaya internalnya sendiri, yaitu kekuatan daya saing dan membangun

hubungan baik dengan konsumen yang telah terbentuk. Eksploitasi pasar

ekspor harus mengacu pada kekuatan pengetahuan dalam menggali potensi

dan daya saing eksportir-eksportir yang sudah ada sebelumnya. Hal ini perlu

pengetahuan yang terus diperbaharui untuk melihat peluang pasar,

Kyriakopoulos (2004); Vorhies (2011).

Kajian teori di atas menunjukkan bahwa bantuan pemasaran merupakan

bentuk dukungan pemerintah dalam mendorong kemajuan industri dalam

negeri, memperkuat perekonomian nasional dan kinerja ekspor. Bantuan

tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti; pameran internasional

hasil produk industri padat karya, membuat acara-acara promosi

internasional, membangun kerja sama perdagangan bilateral maupun

multilateral, misalnya: WTO (World Trade Organization). AFTA (ASEAN Free

Trade Area), APEC (Asia Pasific, Economic, Community), OPEC (Asia-

Pacific Economic Cooperation), OECD (Organization for Economic

Cooperation and Development), NAFTA (North American Free Trade

Agreement). Berbagai bantuan pemasaran yang telah dilakukan, harus diikuti

dengan pembentukan asosiasi-asosiasi industri, agar pemerintah lebih
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mudah mengontrol efektifitas dan perkembangan kinerja serta pertumbuhan

industri padat karya menuju proses internasionalisasi.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

2.2.1. Hubungan Keunggulan Bersaing dan Kinerja Ekspor

Dari hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif dari Sigalas (2015) tentang,

“Competitive advantage: the known unknown concept”, memberikan bukti

empiris bahwa keunggulan bersaing merupakan suatu konsep yang terkait

dengan jenis produk unggulan perusahaan yang menjadi kekuatan daya

saing. Kemampuan sumberdaya perusahaan dalam menciptakan keunggulan

bersaing, sangat ditentukan dari posisi perusahaan di pasar internasional.

Keunggulan bersaing harus dapat dipertahankan ketika pesaing berusaha

untuk meniru sumber daya miliknya, semakin lama waktu yang dibutuhkan

pesaing untuk meniru, akan semakin besar kesempatan perusahaan untuk

meningkatkan kemampuan persaingannya, dan perusahaan mempunyai

kesempatan membangun sejumlah langkah persaingan atau membuat

hambatan agar produknya menjadi sangat sulit untuk ditiru. Kegiatan

pembajakan/peniruan telah banyak dan sulit untuk dihentikan, perusahaan

harus membuat produk yang terus diperbaharui, itulah yang disebut

“keunggulan bersaing yang berkesinambungan”. Karena keunggulan

bersaing yang tangguh dan didukung dengan bantuan finansial dari

pemerintah, menjadikan perusahaan dapat meningkatkan kinerja ekspor

untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.
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2.2.2. Hubungan Komitmen Ekspor Dan Kinerja Ekspor

Hasil pengujian yang dilakukan oleh Faroque (2015) yang berjudul

“Export marketing assistance and early internationalizing firm performance:

Does export commitment matter?” menyatakan Komitmen Ekspor sebagai

variabel independen dinilai mempunyai hubungan yang positif serta signifikan

terhadap kinerja ekspor. Komitmen ekspor perusahaan dipandang sangat

penting oleh pemerintah untuk memberikan ekspetasi dan menjamin

efektifitas utilitas bantuan yang diberikan. Karena komitmen ekspor adalah

mekanisme internal perusahaan yang terdiri dari struktur manajemen,

pengendalian dan alokasi sumber daya untuk melakukan pembelajaran,

Stump (1998).

Kinerja ekspor didefinisikan sebagai suatu kemampuan perusahaan

yang berkomitmen mengkombinasikan sumberdaya dengan kompetensi,

Barney (1991); Newbert (2007). Kinerja ekspor secara definisi konseptual

dan operasional keduanya tergantung komitmen dari kinerja marketing

perusahaan itu sendiri. Selain itu, kinerja ekspor perusahaan juga

dipengaruhi oleh kinerja karyawan, top manajemen, atau bagian lain yang

terkait dengan kegiatan ekspor tersebut, Makrini (2015).

2.2.3. Hubungan Bantuan Finansial, Keunggulan Bersaing Dan Kinerja Ekspor.

Bantuan finansial baik secara langsung (cash incentive) maupun tidak

langsung, berupa insentif seperti pengurangan pajak, pinjaman lunak dengan

tingkat bunga lebih rendah dari bunga pasar, pembebasan bea masuk dan

pajak impor/ekspor telah dilakukan di berbagai negara dengan menyediakan

sumber dana bagi usaha kecil. Bantuan finansial ini akan membantu

mengurangi struktur pembiayaan operasional perusahaan, sehingga
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menghasilkan harga jual yang lebih bersaing (competitive) di pasar

internasional. Penanganan bantuan finansial, harus menggunakan cara-cata

yang efektif, selalu mengevaluasi implementasi kebijakan, sehingga tercapai

tujuan pemerintah yaitu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kinerja

ekspor nasional, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan

pekerjaan, Shamsuddoha (2009).

Bantuan finansial pemerintah Australia melalui pengurangan pajak

dilakukan pertiga bulan periode Tahun 2009-10, sehingga harga jual produk

menjadi lebih bersaing dan dapat mendorong kinerja industri dan

peningkatan ekspor. Selama usaha kecil tersebut masih mengalami kesulitan

dalam membayar hutang pajaknya, maka dapat dilakukan pembebasan

pembayaran bunga/denda. Pada intinya peran pemerintah adalah

memberikan bantuan finansial dan pendampingan terhadap industri kecil

menengah, untuk memperbaiki kinerja ekspor, meningkatkan pendapatan

(income) serta keuntungan perusahaan agar dapat semakin tumbuh dan

berkembang. Sebagai contoh, usaha kecil yang pendapatannya kurang dari

AU$20 juta berhak mendapat pengembalian pajak sampai dengan 45%, di

atas AU$20 juta berhak 40%. Yang pendapatannya kurang dari AU$2 juta

per tahun, dengan jumlah di atas AU$1000, berhak mendapatkan

pengembalian pajak atas asset sebesar 50%, Thomson (2009); Xiang (2013).

Pentingmya pemberian subsidi atau hibah bagi industri yang berorientasi

ekspor, akan membantu permasalahan modal dan pembiayaan industri untuk

menghasilkan produk yang mempunyai daya saing (competitive) di pasar

internasional. Sebagai contoh, industri yang nilai ekspornya AU$10,000

selama lebih dari dua tahun berhak mendapat hibah tersebut, dan masuk
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katagori Export Market Development Grant (EMDG), pemerintah juga

menyiapkan Export Finance Guarantees (EFG) sebagai jaminan bagi seluruh

buyer di dunia terhadap eksporter Australia. Dalam program ini eksporter

akan dijamin oleh pemerintah melalui Commercialisation Australia (CA)

sebesar AU$ 250,000 sampai AU$ 2 juta. Hasilnya kemajuan industri kecil

dan menengah berkembang seiring dengan peningkatan ekspor ke manca

negara, Peskett (2011).

Pemerintah Australia juga menginisiasi kerja sama modal ventura

sebagai stimulus usaha. Dari info bisnis Australia, Business (2012) yang

berjudul, ”Business grants program: Supporting the creative industries and

activating under utilized spaces” memberitakan pemerintah menyediakan

bantuan finansial kepada seluruh industri padat karya dengan berbagai

bentuk AU$500 untuk kerjasama bantuan modal untuk usaha kecil, AU$

30,000 sampai dengan AU$ 250,000 untuk perusahaan yang sedang

mengembangkan produk baru, program penelitian, sektor penerbangan,

bioteknologi, IT, tourism, dan industri makanan AU$ 200,000 sampai dengan

AU$ 1 juta lebih selama satu sampai tiga tahun untuk kerjasama penelitian di

bidang industri. Pemerintah juga menyiapkan dana cadangan jika

perusahaan mengalami kerugian, maka berhak pemotongan bunga sampai

50 % atau sisa pinjaman maksimum bunga subsidi AU$ 10,000 per tahun

selama dua tahun. Bantuan fianansial ini mendukung industri dalam

memperkuat keunggulan bersaing untuk meningkatkan kinerja ekspor

perusahaan, AusIndustry (2011). Industri dalam negeri Australia sangat

didukung dengan berbagai skema program bantuan finansial dari pemerintah

baik yang secara langsung, seperti keringanan pajak dan pendampingan
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usaha. Evaluasi bantuan finansial ini dibagi dalam dua tahap. Pertama,

bantuan yang disalurkan dapat meningkatkan keunggulan bersaing industri

dan membawa perbaikan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Kedua,

bantuan ini harus tepat sasaran untuk meningkatkan kinerja ekspor

perusahaan. Kebijakan bantuan finansial ini harus dapat dievaluasi sejauh

mana dampak peningkatan pendapatan dari kinerja ekspor perusahaan,

Xiang (2013).

Hasil penelitian dari Griffith Business School Australia, Griffith (2012)

dalam judulnya “Release the constraints: solving the problems of export

financing in trouble some times” mengatakan, industri-industri memikirkan

bagaimana meningkatkan kinerja ekspor, karena ekspor merupakan

kepentingan pemerintah juga untuk menunjukkan kepada dunia seberapa

besar kinerja negaranya. Pembuat kebijakan tersebut mendiskusikan dengan

berbagai pihak terkait, termasuk industri swasta pelaku ekspor untuk

bersama-sama memikirkan bagaimana mengatasi kendala ekspor yang ada.

Kegiatan ekspor perusahaan sekaligus membantu pemerintah dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja.

Bantuan finansial yang disediakan untuk mendukung peningkatan

keunggulan bersaing perusahaan, sehingga harga jual produk murah dan

mempunyai daya saing di pasar internasional, sehingga dapat memperbaiki

kinerja ekspor dilakukan dalam bentuk keringanan pajak dan pinjaman modal

dengan suku bunga yang rendah; namun demikian, fasiltas bantuan finansial

tersebut sangat bergantung pada keunggulan daya saing perusahaan,

Freixanet (2012).
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2.2.4. Hubungan Bantuan Pemasaran, Keunggulan Bersaing Dan Kinerja

Ekspor.

Gençtürk (2001); Lages (2005a); Shamsuddoha (2006), “Mediated

effects of export promotion programs on firm export performance”, juga

menjelaskan bahwa dukungan pemerintah dirasakan sangat membantu

dalam mempromosikan keunggulan produk dalam negeri di pasar

internasional, sehingga dapat mempunyai daya saing dan berdampak pada

kinerja ekspor perusahaan. Eksporter harus mengelola dan memperluas

jaringan yang ada, menciptakan hubungan dan menarik minat pelanggan

yang disesuaikan dengan informasi serta kesempatan pangsa pasar yang

muncul. Sponsor misi perdagangan yang dilakukan pemerintah baik di lokal

maupun perdagangan international.

Adapun peneliti lain Faroque (2015) yang berjudul, “Export marketing

assistance and early internationalizing firm performance” telah

mengobservasi kajian literatur mengenai dampak peran pemasaran dari

pemerintah dalam mengukur seberapa besar pengaruh keunggulan bersaing

terhadap tingkat kinerja ekspor suatu negara pada perusahaan-perusahaan

dalam negeri. Hasilnya ditemukan, tidak ada hubungan positif yang signifikan

peran program promosi pemasaran dalam memperkuat pengaruh keunggulan

bersaing terhadap pertumbuhan kinerja ekspor nasional.

Berdasarkan 211 pernyataan yang valid ditujukan pada industri tekstil di

Brasil oleh Batista (2016), yang berjudul “Effectiveness of business strategies

in Brazilian textile industry”, menguji peran bantuan pemasaran dalam

memperkuat pengaruh keunggulan bersaing dengan kemampuan internal

manajemen yang berbasis strategi biaya, hasilnya menunjukkan bahwa,
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peran bantuan pemasaran dari pemerintah signifikan secara statistik dapat

memperkuat pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja ekspor.

Kemampuan sumberdaya dapat dibangun bersama antar perusahaan,

Welch (1998) dengan kesepakatan dan kerjasama antar mereka, Wilkinson

(2000). Wright (2007) mengkonfirmasi pernyataan dari beberapa peneliti

yang menyatakan bahwa perusahaan adalah bagian dari jaringan yang saling

menguntungkan baik secara asset fisik maupun non fisik untuk berkembang

bersama-sama memperluas pangsa pasar internasional, Bonaccorsi (1992);

Freeman (2012). Selain itu, peneliti juga mendukung ide bahwa jaringan

pasar lokal merupakan akses penting untuk menembus pasar internasional,

Boehe (2013). Jaringan bisnis lokal dan internasional serta jaringan institusi

merupakan hubungan yang sangat penting untuk memperbaiki kinerja ekspor,

He (2013). Namun demikian, pengusaha internasional sering menggunakan

jaringan lokal untuk mencari peluang bisnis lain yang dapat dipasarkan di

pasar internasional, Felzensztein (2015).

Pengalaman yang terjadi di Brasil menceritakan bahwa dari jaringan

bisnis lokal melalui bantuan pemasaran memberikan referensi rekanan yang

terpercaya dapat membantu memperluas pangsa pasar internasional, dan

hal ini dapat menjadi pengalaman baru, Boehe (2013). Di Italy, Zucchella

(2014) menemukan bahwa rekanan bisnis dapat membantu meningkatkan

kinerja ekspor secara signifikan melalui inovasi, penelitian dan kemampuan

pengembangan produk. Baru-baru ini yang terjadi di Romania mengakui

bahwa aspek sosial dan jaringan bisnis merepresentasikan sumberdaya yang

realibel untuk industri padat karya menuju internasionalisasi, Stoian (2016).
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Jaringan business-to-business bertujuan untuk meningkatkan

produktifitas industri padat karya dan keunggulan bersaing, Kim (2016).

Hubungan baik dengan konsumen (importers) dipandang sebagai

sumberdaya intelegen yang penting untuk mempersiapkan industri padat

karya dapat lebih tahu bagaimana proses internasionalisasi. Seperti yang

sering dilakukan institusi pemerintah dalam membantu industri padat karya

mengatasi kendala untuk menembus pasar asing, yaitu dengan pemberian

akses kepada konsumen untuk melakukan pertukaran budaya, teknikal dan

pelatihan kompetensi, Kim (2016).

Selain itu, hubungan baik dengan patner bisnis dapat menjadi

sumberdaya inovasi yang kemudian diprediksikan akan berdampak pada

kinerja ekspor, Boso (2013); Nalcaci (2014). Selanjutnya, Ismail (2014)

menemukan pentingnya kualitas hubungan dengan konsumen yang harus

terus menerus dapat meningkatkan keunggulan bersaing di bidang biaya,

produk dan jasa. Di Chile, Maldifassi (2014) menemukan bahwa negara

menjadi faktor kunci kesuksesan kegiatan ekspor impor bagi UKM.

Kerjasama antar perusahaan eksporter dan importer untuk membangun

semangat kerjasama dalam menghadapi tantangan asosiasi dengan proses

internasionalisasinya, memperluas penjualan, perbaikan keuntungan dan

penurunan biaya, Leonidou (2014).

2.2.5. Hubungan Bantuan Finansial, Komitmen Ekspor Dan Kinerja Ekspor.

Penelitian Seringhaus (1986); Diamantopoulos (1993); Gençtürk (2001),

yang berjudul, “The effect of export assistance program usage on export

performance: a contingency explanation” menjelaskan bahwa bantuan
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pemasaran dari pemerintah memperkuat pengaruh komitmen ekspor yang

signifikan terhadap kinerja ekspor perusahaan. Fasilitas bantuan pemasaran

yang disediakan pemerintah untuk mendorong pangsa pasar internasional,

tetapi biasanya tidak langsung dirasakan dampaknya secara langsung.

Perusahaan harus tetap mengupayakan secara terus menerus dengan

beragam metode dalam mengatasi hambatan sumberdaya internalnya dan

menindaklanjuti hubungan baik dengan prospek pelanggan sampai terjadi

kesepakatan pemesanan barang untuk diekspor.

Berdasarkan hasil penelitian industri di Croasia, beberapa komitmen

yang mempengaruhi kinerja ekspor antara lain, komitmen organisasi,

komitmen pemerintah dan komitmen finansial. Adapun yang menjadi

hambatan kinerja ekspor, yaitu: informasi target pasar yang tidak jelas,

perbedaan budaya konsumen, akses distribusi asing, standar kualitas dan

tingginya persaingan asing, Martinović (2017).

Pasar ekspor membutuhkan banyak sumberdaya keuangan yang cukup

besar dan harus dipersiapkan untuk kegiatan operasionalnya, diantaranya

dalam strategi pemasaran, jaringan distribusi produk ekspor. Perusahaan

harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam pendistribusian produk

ekspornya tepat waktu. Disinilah mestinya peran pemerintah harus dapat

melihat potensi ekspor dari hasil industri dalam negeri yang perlu diberikan

bantuan finansial baik langsung maupun tak langsung, untuk meningkatkan

kinerjanya. Sehingga dengan alasan keuangan inilah, sebagian besar

pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor pertama kali sering

menggunakan pihak perantara, Kneller (2011); Statistical Yearbook (2014);

(2015). Namun, dari hasil temuan Shirokova (2013) menjelaskan, tidak
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satupun responden dalam penelitiannya di Croasia yang memberikan

pernyataan bahwa mereka telah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Pemerintah mungkin baru akan memberikan bantuan finansial maupun non

finansial setelah ada pengajuan dengan berbagai formulir melalui institusi

yang memberikan fasilitas promosi internasional terhadap hasil-hasil produk

Croasia.

Pemerintah dapat membantu dalam bentuk subsidi ekspor atau

pemotongan pajak agar dapat menghasilkan harga yang bersaing di pasar

internasional. Ketika berbicara harga yang bersaing, masalah keuangan

menjadi perhatian khusus, yaitu soal aturan tarif dan non tarif, yang membuat

tidak bersaingnya harga, tidak menariknya nilai tukar, jeleknya manajemen,

rendahnya skala ekonomi (volume ordernya kecil), rendahnya produktifitas

dan tingginya bunga pinjaman perbankan, Jalali (2013). Oleh sebab itu,

perusahaan harus berusaha meningkatkan kemampuan karyawannya untuk

mengembangkan peluang ekspor seiring dengan berkembangnya ilmu

pengetahuan tentang proses ekspor, Jalali (2013); Martinović (2017).

2.2.6. Hubungan Bantuan Pemasaran, Komitmen Ekspor Dan Kinerja Ekspor.

Komitmen ekspor dalam mendukung kinerja ekspor perusahaan

merupakan bentuk nyata komitmen organisasi untuk mengkombinasikan

sumberdaya dengan kompetensi, Barney (1991); Newbert (2007). Kinerja

ekspor secara konseptual dan operasional keduanya tergantung pada

komitmen dari kinerja marketing perusahaan itu sendiri. Selain itu, kinerja

ekspor perusahaan juga dipengaruhi oleh kinerja karyawan, top manajemen,

atau bagian lain yang terkait dengan kegiatan ekspor tersebut, Makrini (2015).
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Pengukuran kinerja ekspor dari sisi keuangan (penjualan, keuntungan)

dan non keuangan yang secara subyektif diukur dari kepuasan, pencapaian

target dan kombinasi pengukuran, Köksal (2008); Shamsuddoha (2006);

Ural (2009). Sehingga pertumbuhan penjualan dan keuntungan ekspor

dicatat sebagai pengukuran kinerja ekspor, Blesa (2008); Shamsuddoha

(2004); Lages (2005b); O’Sullivan (2009); Ural (2009). Pengukuran kepuasan

konsumen juga perlu dilakukan, O’Cass (2009), pengukuran kinerja

pemasaran O’Sullivan (2009), tingkat kinerja ekspor, Lee (2004), dan

operasional ekspor, Akyol & Akehurst (2003); Makrini (2015).

Selanjutnya, hasil penelitian Sraha (2014) memberikan catatan bahwa,

hubungan program promosi pemasaran dalam memperkuat pengaruh

komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor perusahaan diperuntukkan untuk

memperluas pangsa pasar internasional. Program ini mendorong para

pengusaha harus belajar memperluas pengetahuan bisnis internasionalnya,

melalui pelatihan, informasi pasar ekspor, dan pertemuan-pertemuan yang

membahas tentang aturan dan perkembangan pasar dunia. Program ini

ditawarkan kepada perusahaan untuk membangun aktifitas jaringan

pemasaran di pasar asing dalam memperkuat pengaruh komitmen ekspor

terhadap kinerja ekspor internasional, selain itu program ini dinilai tidak

memboroskan sumberdaya keuangan negara, karena mempunyai dampak

terhadap yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka

panjang di Sub-Saharan Africa.

Selain itu, hampir semua hasil penelitian telah mengkonfirmasi hasil

yang positif bahwa (government export promotion programmes/GEPPs)

secara keseluruhan berpengaruh langsung terhadap kinerja ekspor
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perusahaan dengan memperluas pangsa pasar, Alvarez (2004); Cadot

(2012); Cansino (2013); Gençtürk (2001); Francis (2004); Freixanet (2012);

Lederman (2016); Sousa (2009). Industri UKM berpotensi dapat mengatasi

kendala ekspor dengan menggunakan bantuan pendampingan, Kalafsky

(2016). GEPPs’ bagi UKM memberikan manfaat diantaranya, ketrampilan

baru, pengetahuan, dan terjalinnya hubungan yang efektif dengan institusi

untuk mencapai kinerja ekspor, Durmuşoğlu (2012). Dalam jangka panjang,

bantuan pemasaran ekspor mempunyai pengaruh positif terhadap produk

dan pasar tujuan ekspor, Cadot (2012). Sekaligus meningkatkan kemampuan

mempertahankan pasar ekspor, Alvarez (2004); Lederman (2016). Seiring

dengan pengalaman program promosi tersebut, meskipun jaringan promosi

internasional telah terbentuk, pelaku bisnis harus tetap menjaga hubungan

baik dengan pelaku bisnis lokal, Kalafsky (2016).

Berdasarkan kajian teori di atas dapat memberikan gambaran bahwa

dalam menganalisis hubungan antar variabel eksogen dan endogen yang

terbentuk dari fenomena masalah pada penelitian ini. Grand teori keunggulan

bersaing menjadi landasan analisis dalam mengurai pemasalahan daya

saing produk dan komitmen manajemen untuk dapat bersinergi

mengembangkan pasar internasional dengan meningkatkan kinerja ekspor.

Sebagaimana yang telah dilakukan di berbagai negara, tingginya kinerja

ekspor nasional suatu negara mengambarkan tingginya sinergitas peran

pemerintah bersama perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor.
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BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

3.1. Konseptual Penelitian

3.1.1. Pengaruh Keunggulan Bersaing terhadap Kinerja Ekspor

Keunggulan bersaing merupakan kekuatan yang harus dimiliki

perusahaan untuk dapat bersaing di pasar global dan sekaligus akan

menentukan kinerja perusahaan. Berdasarkan teori keunggulan bersaing

(theory of competitive advantage) dijelaskan bahwa bagaimana kemampuan

pemasaran membangun keunggulan bersaing dan mengendalikan kinerja

ekspor perusahaan, Qun Tan (2015). Selanjutnya menurut penjelasan

resource-based view, untuk menjaga keberlangsungan keunggulan

bersaing, menurut dynamic capabilities theory perlu dilakukan

mengeksplorasi sumberdaya perusahaan, seberapa tinggi tingkat

kemampuan organisasi dalam melakukan anti peniruan dan anti subtitusi

Newbert (2007); Fang (2009); Teece (1997); Theodosiou (2012); Vorhies

(2011). Dimana kemampuan tersebut harus mengikuti kondisi pasar yang

dinamis dan langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan keunggulan

bersaing perusahaan, Morgan (2009); Theodosiou (2012).

Sementara itu, secara umum prinsip keunggulan bersaing dari Barney

(1991); Hunt (1995); Porter (1980) menjelaskan bahwa, yang termasuk

keunggulan bersaing meliputi keunggulan biaya murah dan keunggulan

diferensiasi produk dimana semuanya itu adalah kunci keberhasilan sebuah

kinerja perusahaan.
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Barney menurut teorinya menjelaskan bahwa, suatu produk agar

mempunyai keunggulan bersaing jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

bernilai (valuable), jarang (rare), sulit untuk ditiru (inimitable), dan tidak

mudah disubtitusi (Non-subtitutanable /VRIN), Barney (2012). Perusahaan

membutuhkan perbedaan strategi bersaing melalui sumberdaya organisasi

untuk menghadapi ketatnya persaingan.

Berdasarkan penelitian Miocevic (2013) bahwa, untuk dapat

berkompetisi pada persaingan bisnis/usaha harus dibangun kemampuan

bersaing dari sumberdaya internal organisasi dan kemampuan daya saing

dengan memberikan kualitas produk yang unik dan lebih baik dari pesaing

tetapi dengan harga yang lebih murah.

Ilmu pengetahuan dan ketrampilan menjadi sumber inspirasi dalam

membangun kemampuan pengembangan produk baru dari yang sebelumnya,

Zou (2003); Kaleka (2012). Fokus pada kemampuan tatik permainan harga

dan kecepatan dalam merespon permintaan, komplain maupun persaingan

yang dikemas dalam ketrampilan strategi bersaing, Tzokas (2000); Zou

(2003); Morgan (2012); Murray (2011); Zou (2003). Keunggulan biaya murah,

melibatkan strategi berbasiskan biaya (cost leadership) didalam setiap titik

rantai prosesnya, seperti R&D, produksi, penjualan, dan promosi, Porter

(1980). Rincian biaya tersebut seperti, biaya bahan baku, biaya produksi,

biaya penjualan, pembayaran dalam tempo kredit, Kaleka (2002); Morgan

(2012); Murray (2011); Zou (2003); Qun Tan (2015). Penawaran produk

dengan keunikan design, diferensiasi fitur, disertai pelayanan yang baik akan

membangun citra diri (brand image) dan menjadi strategi unggulan, Day

(1988); Hunt (1995); Porter (1980).
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3.1.2. Pengaruh Komitmen Ekspor terhadap Kinerja Ekspor.

Pengaruh komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor dipandang sangat

penting untuk memberikan ekspetasi dan menjamin efektifitas perluasan

pangsa pasar internasional, Faroque (2015). Karena komitmen ekspor

adalah mekanisme internal perusahaan yang terdiri dari struktur manajemen,

pengendalian dan alokasi sumberdaya untuk melakukan pembelajaran,

Stump (1998).

Kinerja ekspor tergantung pada komitmen ekspor dari perusahaan itu

sendiri. Selain itu, kinerja ekspor perusahaan juga dipengaruhi oleh kinerja

karyawan, top manajemen, atau bagian lain yang terkait dengan kegiatan

ekspor tersebut, Makrini (2015).

Komitmen ekspor, biasanya telah mengkonsep sikap dan perilaku,

dimana perspektif sikap terhadap komitmen ekspor selama ini diposisikan

lebih positif oleh manajemen dalam menangani ekspor, Navarro (2010b).

Dari perspektif perilaku, komitmen ekspor merepresentasikan pengelolaan:

finansial, manajerial, dan sumberdaya manusia yang disinerjikan untuk

mendukung kelancaran kegiatan ekspor perusahaan, Cavusgil (1994); Stump

(1998) perilaku akan menguntungkan jika dikembangkan dan dipertahankan

dalam kegiatan ekspornya. Jadi, komitmen ekspor bukan hanya ada di dalam

kata-kata (sikap) tetapi juga di dalam perbuatan (perilaku). Membangun

komitmen ekspor dilakukan melalui mekanisme internal yang terstruktur,

terkendali dengan pelatihan sumberdaya yang berkelanjutan. Berdasarkan

hasil penelitian, Faroque (2015) bahwa, komitmen ekspor mempunyai

hubungan langsung yang positif dan signifikan terhadap kinerja ekspor.
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3.1.3. Moderasi Bantuan Finansial dalam memperkuat pengaruh Keunggulan

Bersaing terhadap Kinerja Ekspor.

Moderasi bantuan finansial adalah upaya pemerintah dalam memperkuat

pengaruh keunggulan bersaing yang dimiliki untuk mendorong perusahaan

dalam persaingan pasar global. Bantuan finansial menurut beberapa

penelitian sebelumnya berpengaruh positif terhadap kinerja, sehingga dalam

memoderasi pengaruh keunggulan bersaing diharapkan dapat memperkuat

kinerja perusahaan di tengah-tengah kompetisi persaingan harga. Faktor

kemampuan dalam pengelolaan biaya (cost leadership) terkadang masih

belum mampu menghasilkan output harga yang bersaing dikarenakan masih

ada faktor-faktor eksternal yang tidak mampu dikendalikan oleh perusahaan

(uncontrolled cost). Biaya-biaya eksternal (spending cost) ini turut

memberikan kontribusi pada ekonomi biaya tinggi, yang akhirnya membuat

harga jual produk menjadi tidak kompetitif, akibatnya kinerja perusahaan sulit

ditingkatkan, Qun Tan (2015). Melihat hal ini, pemerintah melalui kebijakan

bantuan finansial memberikan fasilitas penangguhan pajak import/ekspor

bagi industri yang beroperasi di kawasan berikat. Kebijakan ini dimaksudkan

dapat membantu menghasilkan harga yang bersaing di pasar internasional.

Ketika berbicara harga yang bersaing, artinya menyangkut soal aturan tarif

dan non tarif, yang dapat membuat tidak bersaingnya harga, tidak

menariknya nilai tukar, rendahnya skala ekonomi (volume ordernya kecil),

rendahnya produktifitas dan tingginya bunga pinjaman perbankan, Jalali

(2013); Martinović (2017).
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Bantuan finansial secara langsung dan tidak langsung, seperti insentif

pajak, pembebasan pajak dan pinjaman lunak dari pemerintah dapat

mengurangi pos-pos pembiayaan yang dapat membebani harga jual produk.

Keunggulan bersaing yang dimliki perusahaan, baik dari sisi kualitas, inovasi

maupun diferensiasi produk yang tersedia, perlu didukung oleh bantuan

finansial untuk menurunkan komponen pembiayaan agar harga jual produk

mempunyai daya saing dipasar internasional, Shamsuddoha (2009). Evaluasi

bantuan ini dibagi dua; yang pertama, apakah dapat memperkuat keunggulan

bersaing sehingga membawa perbaikan pendapatan/keuntungan dan

pengembangan kapasitas industri. Kedua, apakah bantuan ini tepat sasaran

dan dapat meningkatkan kinerja ekspor perusahaan, seperti yang telah

dilakukan Australia dalam mendorong kemajuan kinerja ekspor industrinya,

Xiang (2013). Keunggulan Bersaing dari industri yang dimiliki merupakan

salah satu instrumen penting dalam membuat kebijakan mikro ekonomi dan

makro ekonomi suatu negara untuk menjaga kestabilan ekonomi dan

politiknya. Namun hasil penelitian Babić (2015), model yang ideal dari pasar

ekonomi gaya baru saat ini adalah pelanggan yang rasional tidak akan

mudah cepat percaya terhadap produk yang ditawarkan dengan harga yang

murah.

Untuk dapat bersaing di perdagangan International, perusahaan harus

mempunyai keunggulan bersaing yang baik, menciptakan nilai unggulan

(superior value) bagi konsumen yang diakui dimata dunia, Porter (1991).

Konsep ini juga diperkuat oleh Bowman (2010) bahwa, kunci sukses kinerja

perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengekspresikan seluruh
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potensi daya saingnya, ditambah dengan dukungan pemerintah melalui

bantuan finansial berupa penangguhan pajak impor/ekspor dan kemudahan

lainnya, sehingga dapat menghasilkan produk yang kompetitif dan

mempunyai posisi di pasar internasional.

3.1.4. Moderasi Bantuan Pemasaran dalam memperkuat pengaruh Keunggulan

Bersaing terhadap Kinerja Ekspor.

Bantuan pemasaran dari pemerintah melalui kesepakatan kerjasama

sumberdaya (sharing resourses) antar perusahaan dalam negeri maupun

asing untuk bersinergi memperbaiki keunggulan produknya guna

meningkatkan kinerja ekspornya, Welch (1998); Wilkinson (2000).

Selanjutnya, Wright (2007) mengkonfirmasi pernyataan dari beberapa peneliti

bahwa perusahaan merupakan jaringan yang saling menguntungkan baik

secara asset fisik maupun non fisik untuk berkembang bersama-sama

memperluas pangsa pasar internasional, Bonaccorsi (1992); Freeman (2012);

Felzensztein (2015).

Pengalaman yang terjadi di Brasil menceritakan bahwa bagian dari

jaringan bisnis lokal melalui rekanan yang diperkenalkan oleh pemerintah,

dipercaya dapat memperluas pangsa pasar internasional, Boehe (2013). Di

Italy, melalui penelitian Zucchella (2014) menemukan bahwa rekanan bisnis

dapat membantu meningkatkan kinerja ekspor secara signifikan melalui

inovasi, penelitian dan kemampuan pengembangan produk. Baru-baru ini

yang terjadi di Romania mengakui bahwa aspek sosial dan jaringan bisnis

merepresentasikan sumberdaya yang realibel untuk dapat meningkatkan

kinerja ekspor perusahaan, Stoian (2016).
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Jaringan business-to-business yang difasilitasi oleh pemerintah

bertujuan untuk meningkatkan produktifitas perusahaan dengan keunggulan

bersaingnya. Selain itu ditekankan bahwa, hubungan dengan konsumen

(importers) dipandang sebagai sumberdaya intelegen yang penting untuk

mempersiapkan perusahaan dapat lebih tahu bagaimana proses

internasionalisasi. Upaya memperluas pangsa pasar ekspor dengan cara

pemberian akses kepada konsumen untuk melakukan pertukaran budaya,

teknikal dan pelatihan kompetensi, inovasi yang kemudian akan berdampak

pada kinerja ekspor, Boso (2013); Nalcaci (2014); Kim (2016).

Di Chile, Maldifassi (2014) menemukan bahwa negara menjadi faktor

kunci kesuksesan kegiatan ekspor impor bagi perusahaan lokal. Kerjasama

antar perusahaan eksporter dan importer dipandang penting untuk

membangun semangat dalam menghadapi tantangan kompetisi global,

memperluas penjualan, perbaikan keuntungan dan penurunan biaya,

Leonidou (2014).

Realisasi program promosi dan pameran internasional merupakan upaya

bantuan pemasaran dari pemerintah untuk memperkuat pengaruh keunggulan

bersaing terhadap kinerja ekspor nasional, Coughlin (1987); Kaiser (2003);

Lederman (2010). Bantuan pemasaran ini mempunyai dampak yang sangat

signifikan dalam membantu mengembangkan pangsa pasar internasional,

Seringhaus (1986); Diamantopoulos (1993); Gençtürk (2001). Tetapi

perusahaan harus tetap terus berusaha dengan berbagai cara untuk

menindaklanjuti hubungan baik dengan prospek konsumen supaya dapat

terjadi kesepakatan order dengan konsumen untuk diekspor, Faroque (2015).
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Pada industri tekstil di Brasil, bantuan pemasaran dari pemerintah

berupa promosi dagang internasional, mampu memperkuat keunggulan

bersaing dalam membangun brand image product yang inovatif dan varian

diferensiasi produk, disisi lain eksporter harus tetap menjaga hubungan baik

dengan konsumen. Hasilnya secara statistik dapat memperbaiki kinerja

ekspor perusahaan, Batista (2016).

3.1.5. Moderasi Bantuan Finansial dalam memperkuat pengaruh Komitmen

Ekspor terhadap Kinerja Ekspor.

Bantuan finansial dari pemerintah ditujukan bagi perusahaan yang

berkomitmen ekspor dan mempunyai kinerja ekspor yang baik. Bantuan ini

berupa insentif langsung (bantuan tunai) dan tak langsung seperti

pengurangan pajak, pinjaman ekspor dengan bunga lebih rendah dari bunga

pasar, pembebasan bea masuk impor/ekspor. Hal ini bagi perusahaan

dirasakan sebagai agen perubahan dalam mensukseskan kegiatan

internasional, Cavusgil (1990); Czinkota (2007); Seringhaus (1990).

Komitmen ekspor dalam kontek perdagangan internasional sangatlah

penting untuk mempertahankan maupun meningkatkan kinerja ekspor. Sikap,

komitmen dan kerjasama atas segala kesepakatan yang telah terbangun

dengan konsumen harus dapat dijaga dengan baik, Gençtürk (2001);

Faroque (2015).

Day (2014) menambahkan bahwa, menurut Research Base View (RBV),

komitmen ekspor mempunyai nilai pengetahuan yang independen untuk

mendorong kinerja ekspor. Walaupun masih sedikit penelitian mengenai

pengaruh dari komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor perusahaan, namun
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dari studi yang ada mengindikasikan adanya kemungkinan akselerasi proses

internasionalisasi Freeman (2007); Moen (2002); Nadkarni (2007);

Sleuwaegen (2014). Kajian teori di atas menunjukkan bahwa komitmen

ekspor merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam upaya peningkatan

kinerja ekspor perusahaan. Komitmen ekspor diwujudkan dalam bentuk

ketersediaan sumberdaya internal perusahaan, berupa sumberdaya manusia,

finansial, infrastruktur dan teknologi yang mendukung. Akselesarasi ini dapat

mempercepat tingkat kepercayaan konsumen internasional terhadap

komitmen bisnis yang dibangun, sehingga akan menjamin keberlangsungan

usaha, penyerapan tenaga kerja, membaiknya fundamental ekonomi

nasional dan iklim investasi.

Berdasarkan konsep bantuan ekspor, ada dua penelitian inti yang

dilakukan dalam literatur bantuan ekspor menurut, Gillespie (2004) yaitu:

pertama penelitian tentang dampak bantuan terhadap tingkat kinerja ekspor

suatu negara, dan yang kedua penelitian mengenai tingkat kinerja

perusahaan. Sumber teori bisnis internasional mengatakan bahwa,

sumberdaya manusia dan berbagai faktor yang terkait di dalam perusahaan

akan menjadi penentu keberhasilan dari kegiatan internasionalisasi.

Berdasarkan temuan empiris ini memberikan bukti bahwa program bantuan

finansial dari pemerintah memainkan peranan penting dalam proses

internasionalisasi perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap

kinerja perusahaan, Shamsuddoha (2009). Kredit pajak kepada industri

adalah salah satu representasi dukungan pemerintah yang diberikan untuk

mensubsidi kegiatan ekspor perusahaan, Czarnitzki (2011); Faroque (2015).
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Kajian teori bantuan finansial dari beberapa feferensi pengalaman yang

dilakukan di beberapa negara seperti Australia, Bangladesh, Afrika, dan

Vietnam dapat menjadi rujukan, bahwa pemerintah yang memberikan

perhatian besar terhadap industri padat karya, dapat memperkuat ekonomi

nasional.

3.1.6. Moderasi Bantuan Pemasaran dalam memperkuat pengaruh Komitmen

Ekspor terhadap Kinerja Ekspor.

Komitmen ekspor dalam beberapa penelitian berpengaruh terhadap

kinerja ekspor dan hal ini telah menjadi fokus perhatian pada literatur

pemasaran ekspor sejak dulu. Ada dua tantangan yang mempengaruhinya

yaitu: tantangan dari luar dan di dalam perusahaan sendiri, Faroque (2015).

Pada penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa, strategi pemasaran ekspor,

industri dan karakteristik komitmen manajemen, ketiganya saling

mempengaruhi, Sousa (2008). Hal ini telah ditelusuri satu persatu baik dari

eskternal maupun internal yang terkait dengan kinerja ekspor. Peran

pemerintah dalam mendorong kinerja ekspor perusahaan merupakan

tantangan untuk membantu menyediakan sumberdaya pemasaran yang

murah berupa informasi pasar ekspor dan pendampingan ekspor, Sousa

(2008). Pada sisi internal perusahaan dibutuhkan komitmen ekspor untuk

meningkatkan kinerja ekspornya, sebab tanpa sikap komitmen ini akan sulit

mengimplementasikan strategi ekspor, Lages (2004). Suatu hal yang sangat

penting dalam komitmen ekspor, yaitu pada saat masuk siklus awal ke pasar

internasional yang harus dipahami oleh seorang pengusaha internasional

adalah segala proses dan aturan dalam internasionalisasi industri.
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Pengetahuan tentang proses internasionalisasi industri juga telah dibahas

oleh Jones (2011); Keupp (2009); Peiris (2012).

Penelitian ini dilakukan pada industri garmen di Indonesia, yang

mempunyai peluang dalam pengembangan komoditi ekspor cukup besar.

Potensi pengembangan industri garmen sangat berdampak pada

pengurangan angka pengangguran dan peningkatan daya beli masyarakat,

Yardley (2012). Produk lokal berpotensi dapat bersaing dengan produk impor,

dan mempunyai peluang ekspor yang cukup besar. Apabila bantuan ekspor

pemerintah dapat lebih berperan aktif mendorong daya saing industri garmen

dalam negeri, maka akan terjadi lompatan nilai ekspor yang signifikan dan

menurunkan nilai impor barang jadi seiring dengan menguatknya daya saing

dalam negeri. Untuk memudahkan pemahaman konsep di atas, dijelaskan

dalam skema berikut:

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian
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Tabel 3.1. Hipotesis Penelitian

H1 Qun Tan (2015); Newbert (2007); Fang (2009); Teece (1997); Theodosiou

(2012); Vorhies (2011); Morgan (2009); Barney (1991); Hunt (1995);

Porter (1980); Barney (2012); Miocevic (2013); Zou (2003); Kaleka 2012);

Tzokas (2000); Morgan (2012); Murray (2011); Kaleka (2002); Qun Tan

(2015); Day (1988).

H2 Faroque (2015); Stump (1998); Makrini (2015); Navarro (2010b); Cavusgil

(1994); Stump (1998).

Qun Tan (2015); Jalali (2013); Martinović (2017); Shamsuddoha (2009);

Xiang (2013); Babić (2015); Porter (1991); Bowman (2010).

H3 Qun Tan (2015); Jalali (2013); Martinović (2017); Shamsuddoha (2009);

Xiang (2013); Babić (2015); Porter (1991); Bowman (2010).

H4 Welch (1998); Wilkinson (2000); Wright (2007); Bonaccorsi (1992);

Freeman (2012); Felzensztein (2015); Boehe (2013); Zucchella (2014);

Stoian (2016); Boso (2013); Nalcaci (2014); Kim (2016); Maldifassi (2014);

Leonidou (2014); Coughlin (1987); Kaiser (2003); Lederman (2010);

Seringhaus (1986); Diamantopoulos (1993); Gençtürk (2001); Faroque

(2015); Batista (2016).

H5 Gençtürk (2001); Faroque (2015); Day (2014); Freeman (2007); Moen

(2002); Nadkarni (2007); Sleuwaegen (2014); Gillespie (2004); Cavusgil

(1990); Czinkota (2007); Seringhaus (1990); A.K. Shamsuddoha (2009);

Czarnitzki (2011); Faroque (2015).

H6 Faroque (2015); Sousa (2008); Lages (2004); Jones (2011); Keupp

(2009); Peiris (2012); Yardley (2012).

Sumber: Jurnal Penelitian
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3.2. Hipotesis Penelitian

Pengembangan hipotesis melalui uraian proposisi dilakukan berdasarkan

teori-teori yang relevan dan temuan empiris hasil penelitian terdahulu, sehingga

hubungan antar variabel menjadi lebih jelas dan memberikan arah interpertasi

hasil. Hubungan antar variabel tersebut dijelaskan dalam hipotesis sebagai

berikut:

3.2.1. Hipotesis Pengaruh Keunggulan Bersaing terhadap Kinerja Ekspor.

Keunggulan bersaing menduduki peranan penting dalam keberhasilan

peningkatan kinerja ekspor. Strategi bersaing yang diterapkan menurut Porter

antara lain strategi manajemen biaya, strategi diferensiasi dan fokus, yang

dikenal dengan “generic strategic” Porter (1985). Dalam perkembangannya

kemampuan inovasi juga memperkuat strategi bersaing, Barney (1991).

Program promosi keunggulan bersaing Internasional dari pemerintah dalam

rangka peningkatan ekspor dilakukan melalui pameran, informasi pasar

ekspor, pertemuan-pertemuan yang membahas tentang aturan dan

perkembangan pasar dunia, Wilkinson (2009); Leonidou (2011). Studi yang

lain juga menyatakan bahwa diferensiasi, manajemen biaya dan fokus adalah

suatu kombinasi strategi keunggulan bersaing yang akan menentukan

keberhasilan tercapainya kinerja ekspor, Acquaah (2008); Leitner (2010). Hal

ini dituntut kinerja yang tinggi dan pertaruhan reputasi perusahaan untuk

mendapatkan kepercayaan (trust) dari para konsumennya. Grant (2005),

menambahkan bahwa diferensiasi ini bukan hanya tentang menawarkan fitur

produk yang berbeda, tetapi juga bagaimana mengidentifikasi dan memahami

setiap kemungkinan interaksi antara perusahaan dan konsumen, serta

bagaimana interaksi tersebut dapat ditingkatkan agar dapat memberikan nilai
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tambah kepada konsumen. Keunggulan lain adalah “how to achieve

competitive advantage through acts of innovation”, Porter (1990). Karena

inovasi akan meningkatkan kinerja ekspor perusahaan, dan sebuah inovasi

dikatakan berhasil ketika telah sukses secara komersial. Kegiatan innovation

dapat menjadi pemicu (trigger), area perubahan (change), dan kebaruan

(novelty) yang akan membawa dampak positif dan menjadi kekuatan daya

saing bagi perusahaan tersebut. Hasil temuan empiris yang menunjukkan

adanya korelasi positif antara inovasi (innovation) dengan keunggulan daya

saing (competitiveness advantage) perusahaan, dan konsep ini juga diperkuat

oleh, Hauschildt (2011); Vahs (2013). Pengaruh keunggulan bersaing dalam

upaya memperkuat keunggulan kinerja perusahaan merupakan instrumen

startegi manajemen yang harus dipertahankan untuk kelangsungan hidup

perusahaan. Weidenfeld (2014) berpendapat bahwa, inovasi erat

hubungannya dengan promosi manager harus kreatif menggunakan ide-

idenya untuk mengukur produk yang kurang berkembang atau memperbaiki

metode pelayanan, hal ini akan memberikan kontribusi pada perbaikan

organisasi dan pencapaian kualitas yang bersaing (competitive). Dalam

proses inovasi ada resiko tertentu, tetapi inovasi inilah yang akan menjadi

keunggulan daya saing untuk mencapai keunggulan kinerja perusahaan.

Pengaruh inovasi dalam upaya memperkuat keunggulan daya saing industri

merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dari kebijakan mikro

ekonomi perusahaan dan makro ekonomi suatu negara dalam

mempertahankan kestabilan ekonomi dan politiknya.

Berdasarkan uraian teoritis dan temuan empiris tersebut di atas, maka

dapat dirumuskan Hipotesis 1 sebagai berikut:
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H1: Keunggulan Bersaing Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja

Ekspor.

3.2.2. Hipotesis Pengaruh Komitmen Ekspor Terhadap Kinerja Ekspor.

Berdasarkan hasil penelitian Faroque (2015) dijelaskan bahwa, komitmen

ekspor sebagai variabel independen dinilai mempunyai pengaruh yang positif

dan signifikan terhadap kinerja ekspor. Komitmen ekspor merupakan

mekanisme internal perusahaan yang terdiri dari struktur manajemen,

pengendalian dan alokasi sumberdaya untuk melakukan segala kegiatan

yang terkait dengan kinerja ekspor perusahaan, Stump (1998).

Kinerja ekspor didefinisikan sebagai suatu kemampuan perusahaan

yang berkomitmen mengkombinasikan sumberdaya dengan kompetensinya,

dimana secara konseptual dan operasional, keduanya tergantung dari

komitmen kinerja marketing perusahaan itu sendiri, Barney (1991); Newbert

(2007). Selain itu, kinerja ekspor perusahaan juga dipengaruhi oleh kinerja

karyawan, top manajemen, atau bagian lain yang terkait dengan kegiatan

ekspor tersebut, Makrini (2015).

Berdasarkan uraian teoritis dan temuan empiris tersebut di atas, maka

dapat dirumuskan suatu Hipotesis 2 sebagai berikut:

H2 : Komitmen Ekspor Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja

Ekspor.

3.2.3. Hipotesis Bantuan Finansial Memoderasi Pengaruh Keunggulan

Bersaing terhadap Kinerja Ekspor.

Konsep moderasi bantuan finansial diadopsi sebagai salah satu solusi

untuk memperkuat pengaruh strategi keunggulan bersaing terhadap kinerja
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ekspor perusahaan. Keunggulan bersaing suatu produk dibentuk

berdasarkan strategi manajemen biaya, kemampuan inovasi dan diferensiasi,

Sigalas (2015). Dalam persaingan bisnis, tentunya pesaing akan berusaha

meniru saingannya dengan lebih baik. Keunggulan tersebut harus dapat

dipertahankan oleh sumberdaya miliknya dengan cara meningkatkan

kemampuan persaingan dengan membuat hambatan agar produknya sangat

sulit ditiru, Barney (2001b); Haberberg A (2008); Grant (2010). Produk yang

terus menerus diperbaharui dan bernilai/unik, jarang ada yang sama, sulit

untuk ditiru, dan tidak mudah disubtitusi, Barney (2012) adalah salah satu

cara untuk mempertahankan “keunggulan bersaing yang berkesinambungan”

karena kegiatan pembajakan/peniruan akan sulit untuk dihentikan, Hill (2009).

Bantuan finansial dapat menjadi sistem kontrol yang efektif untuk

mengevaluasi tingkat kepatuhan pembayar pajak, yang dipengaruhi oleh

pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, dan penciptaan

lapangan pekerjaan. Bukti bahwa bantuan finansial dalam pengembangan

industri garmen tidak akan efektif jikalau tidak dibarengi dengan keunggulan

bersaing perusahaan itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari hasil studi yang telah

dilakukan di 30 negara, dimana penggunaan dana subsidi/bantuan di sektor

bisnis, hanya 11 negara yang berkembang. Kesebelas negara yang

berkembang ini menunjukkan bahwa dana yang disalurkan mampu

mengembangkan perusahaan secara positif. Hal ini dikarenakan pemerintah

telah menyiapkan jalur infrastrukur penyaluran dana bantuan kebawahnya

dengan baik. Artinya pemerintah memastikan penerima bantuan ini adalah

perusahaan yang mempunyai keunggulan bersaing yang baik, sehingga

diyakini penyaluran bantuan finansial ini akan efektif berpengaruh terhadap
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kinerja ekspor perusahaan. Kredit Bank Dunia (World Bank-supported credit

line operations), telah menyalurkan lebih dari 18 proyek, 12 proyek

menunjukkan hasil yang positif, seperti peningkatan hasil dari penjualan

ekspor, pencapaian target dan peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan,

Ijeoma (2011).

Berdasarkan uraian teoritis dan temuan empiris tersebut di atas, maka

dapat dirumuskan suatu Hipotesis 3 sebagai berikut:

H3: Bantuan Finansial Mampu Memperkuat Pengaruh Keunggulan

Bersaing Terhadap Kinerja Ekspor.

3.2.4. Hipotesis Bantuan Pemasaran Memoderasi Pengaruh Keunggulan

Bersaing terhadap Kinerja Ekspor.

Bantuan pemasaran diadopsi sebagai salah satu solusi untuk

memperkuat pengaruh strategi keunggulan bersaing terhadap kinerja ekspor

perusahaan. Keunggulan bersaing meliputi harga murah tetapi lebih

berkualitas dibanding pesaingnya disertai varian produk yang lengkap, jika

diperkuat dengan program promosi yang professional akan menjadi kunci

keberhasilan sebuah kinerja, Barney (1991); Hunt (1995), Porter (1980).

Fokus pada kemampuan pemasaran yang difasilitasi pemerintah, diikuti

dengan strategi pengembangkan produk baru yang sesuai perkembangan

teknologi serta melakukan taktik permainan harga merupakan ketrampilan

strategi bersaing, Zou (2003); Kaleka (2012); Tzokas (2000); Zou (2003);

Morgan (2012); Murray (2011); Zou (2003). Keunggulan biaya murah di

dalam setiap titik rantai prosesnya, seperti, R&D, produksi, penjualan, dan

didukung oleh promosi di berbagai negara yang difasilitasi oleh pemerintah,

akan mendorong kinerja ekspor, Porter (1980); Kaleka (2002); Morgan (2012);
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Murray (2011); Zou (2003). Keunggulan diferensiasi dengan menawarkan

design yang unik akan menjadi kekuatan daya saing tersendiri di mata buyer,

dan menambah kepercayaan akan kemampuan sumberdaya perusahaan,

Day (1988); Hunt (1995); Porter (1980).

Pengaruh bantuan pemasaran dari pemerintah terhadap tingkat kinerja

ekspor perusahaan pada suatu negara, menurut penelitian Coughlin (1987);

Kaiser (2003); Lederman (2010), ditemukan ada hubungan positif antara

program promosi dengan pertumbuhan ekspor nasional, serta memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan dengan pangsa pasarnya,

Seringhaus (1986); Diamantopoulos (1993); Gençtürk (2001). Pemerintah

mendorong pemasaran internasional untuk membangun hubungan baik

dengan konsumennya sehingga terjadi kesepakatan pemesanan barang.

Konsumen yang telah menjalin hubungan bisnis Internasional harus dikelola

dan diperluas jaringannya, mengikuti informasi serta kesempatan pangsa

pasar yang ada, Gençtürk (2001); Lages (2005a); Shamsuddoha (2006).

Sebagai contoh industri-industri tekstil di Brasil, dengan bantuan pemasaran

dari pemerintah dan kemampuan manajemennya, terjadi peningkatan ekspor

yang signifikan secara statistik, Batista (2016). Perusahaan juga harus terus

meningkatkan pengetahuan untuk semakin memperkuat kemampuan dalam

menggali potensi dan peluang pasar yang baru, Kyriakopoulos (2004);

Vorhies (2011).

Berdasarkan uraian teoritis dan temuan empiris tersebut di atas, maka

dapat dirumuskan suatu Hipotesis 4 sebagai berikut:
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H4: Bantuan Pemasaran Mampu Memperkuat Pengaruh Keunggulan

Bersaing Terhadap Kinerja Ekspor.

3.2.5. Hipotesis Bantuan Finansial Memoderasi Pengaruh Komitmen Ekspor

Terhadap Kinerja Ekspor.

Bantuan finansial yang difasilitasi pemerintah dengan memberikan

bantuan finansial melalui peraturan menteri keuangan dan peraturan dirjen

bea cukai berupa penangguhan pajak impor dan ekspor, menurut beberapa

penelitian sebelumnya berpengaruh terhadap kinerja ekspor perusahaan. Hal

ini dinyatakan dalam literatur bisnis internasional yang ditulis oleh Aaby

(1989); Chetty (1993); Sousa (2008); Zou (1998). Lages (2004), menyatakan

bahwa komitmen ekspor merupakan refleksi manajemen dalam upayanya

menguasai pangsa pasar internasional. Perusahaan dengan melakukan

berbagai efisiensi dan efektifitas di semua lini sumberdaya serta insentif

dapat mendorong kinerja yang ingin dicapai, Navarro (2010a). Hasil

penelitian Faroque (2015) juga menghasilkan temuan bahwa, komitmen

ekspor berpengaruh terhadap kinerja ekspor.

Teori ekspetasi yang ditulis, Chetty (1993) dalam meta-analysis, yang

didukung oleh 27 laporan pengujian menunjukkan bahwa, 16 pengujian

menunjukkan hubungan yang positif antara komitmen ekspor dengan kinerja

ekspor. Hal ini juga diteliti lebih lanjut oleh Sousa (2008) dan hasilnya

menunjukkan tren yang sama dalam literatur kinerja ekspor antara Tahun

1998 dan Tahun 2005.

Berdasarkan pertimbangan secara umum, komitmen diukur atas

kemampuan organisasi dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki, sesuai
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kontek teori dasar (Resource Base Theory/RBT), yaitu: tanpa komitmen,

perusahaan tidak dapat mengoptimalkan sumberdayanya untuk mempunyai

keunggulan daya saing. Untuk itulah pemerintah turut mendorong kinerja

ekspor dari sektor industri garmen guna pertumbuhan ekonomi, pengentasan

kemiskinan, dan penciptaan lapangan pekerjaan.

Bantuan finansial yang diberikan pemerintah Jepang kepada industri

dalam negeri yang mempunyai komitmen ekspor, berupa bantuan langsung

(cash incentive) dan tidak langsung seperti insentif pengurangan pajak,

pinjaman lunak dengan tingkat bunga yang lebih rendah, pembebasan bea

masuk import/ekspor, Shamsuddoha (2009) dapat meningkatkan kinerja

ekspornya.

Di Australia, pemerintah melakukan pengurangan pajak pertiga bulan,

bagi perusahaan yang mengalami kesulitan membayar hutang pajak, tetapi

mempunyai komitmen ekspor, dapat dibebaskan pembayaran bunga/denda

dengan dilakukan pendampingan untuk dapat memperbaiki kinerja ekspornya,

Thomson (2009). Pemerintah juga memberikan subsidi dan hibah yang

ditujukan pada industri dalam negeri dengan nilai ekspor AU$10,000 selama

lebih dari 2 tahun berturut-turut. Selain itu, Pemerintah juga menyiapkan

Export Finance Guarantees (EFG) sebagai jaminan keuangan melalui

Commercialisation Activities (CA) yang nillainya lebih dari AU$ 250,000

sampai AU$ 2 juta, Peskett (2011).

Berdasarkan uraian teoritis dan temuan empiris tersebut di atas, maka

dapat dirumuskan suatu Hipotesis 5 sebagai berikut:

H5: Bantuan Finansial Mampu Memperkuat Pengaruh Komitmen Ekspor

Terhadap Kinerja Ekspor.
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3.2.6. Hipotesis Bantuan Pemasaran Memoderasi Pengaruh Komitmen Ekspor

terhadap Kinerja Ekspor.

Secara rasional, di balik bantuan pemasaran dalam memperkuat

pengaruh komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor, hubungan antara

eksportir dan konsumen terikat dengan modal sosial (sosial capital) yang

dibangun untuk membuat hubungan bisnis menjadi lebih baik. Selanjutnya,

diharapkan dapat terbangun komitmen ekspor yang tinggi dalam

meningkatkan kinerja ekspor. Upaya merekatkan hubungan bisnis ini

dipandang sangat penting melalui transfer informasi pemasaran sebagai

akses sumberdaya utama untuk menjaga keberlangsungan kerjasama bisnis,

Castro (2013). Hubungan baik serta komitmen yang tinggi merupakan aturan

main yang harus dijaga. Disisi lain, kerjasama membutuhkan keterlibatan dan

komitmen yang tinggi serta memiliki sensitifitas dalam memecahkan masalah

bersama. Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa, ada hubungan yang

kuat antara komitmen ekspor dan kerjasama antar perusahaan dalam

menjaga kinerja ekspornya, Pinho (2016).

Berdasarkan uraian teoritis dan temuan empiris tersebut di atas, maka

dapat dirumuskan suatu Hipotesis 6 sebagai berikut:

H6: Bantuan Pemasaran Mampu Memperkuat Pengaruh Komitmen

Ekspor Terhadap Kinerja Ekspor.

3.3. Difinisi Operasional Variabel Penelitian

3.3.1. Identifikasi Variabel Penelitian

1. Variabel eksogen yaitu: keunggulan bersaing dan komitmen eskpor.

2. Variabel Intervening yaitu: bantuan finansial dan bantuan pemasaran.

3. Variabel endogen yaitu: kinerja ekspor
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3.3.2. Difinisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan lima variabel penelitian, adapun definisi

operasional dari variabel-variabel tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

(a) Keunggulan Bersaing, adalah suatu kemampuan sumberdaya

perusahaan dalam menciptakan daya saing produk/jasa dengan lebih

menunjukkan keunggulan nilai keunikan produk, jarang ditemui keunikan

yang sama diproduk pesaing, tidak mudah dituru, tidak mudah digantikan

dengan sumberdaya lainnya dan ditawar dengan harga yang kompetitif.

Indikator keunggulan bersaing antara lain: nilai /keunikan (value/unique),

jarang (rare), sulit ditiru (Inimitable), biaya yang rendah (cost leadership).

(b) Komitmen Ekspor, adalah bentuk keseriusan atau komitmen perusahaan

dalam upaya membangun kepercayaan dan hubungan baik terhadap

pelanggan (buyer) melalui peningkatan kemampuan sumberdaya internal

manajemen yang terstruktur dan terkendali untuk meningkatkan kinerja

ekspor industri garmen secara berkelanjutan. Indikator komitmen ekspor

antara lain: kecukupan sumberdaya finansial, ketersediaan sumberdaya

fisik (SDM dan teknologi), pengembangan pasar baru.

(c) Kinerja Ekspor, adalah suatu tingkat penjualan dari kegiatan perdagangan

luar negeri yang didukung oleh keunggulan daya saing produk, komitmen

bisnis yang kuat dan diperkuat unsur eksternal berupa bantuan finansial

dan bantuan pemasaran. Indikator kinerja ekspor antara lain: tingkat

penjualan ekspor, sumberdaya perusahaan yang mengikuti kebutuhan

pasar internasional, pengembangan nilai dan jenis barang yang diekspor,

pengembangan perspektif pangsa pasar.
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(d) Bantuan Finansial, adalah bantuan finansial tidak langsung dari

pemerintah sebagai bentuk dukungan kepada industri-industri garmen

berupa penangguhan pajak impor/ekspor, pengampunan pajak,

penundaan pajak, insentif pajak, tax holiday dan lain-lain. Indikator

bantuan finansial antara lain: Insentif pajak/pemotongan pajak, pinjaman

ekspor dengan bunga yang lebih rendah dari bunga pasar, pembebasan

bea impor/ekspor, bantuan langsung tunai, hibah usaha, skema garansi

kredit ekspor.

(e) Bantuan Pemasaran, adalah bantuan dari pemerintah berupa pembinaan

pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor sebagai bentuk

dukungan di bidang pemasaran melalui promosi, kampaye perdagangan

luar negeri, pameran industri nasional dan internasional, pengumpulan

informasi peluang pasar ekspor, pendampingan usaha serta perjanjian

mitra dagang dengan negera-negara lain di dunia untuk mendorong

industri garmen di Indonesia. Indikator bantuan pemasaran antara lain:

misi perdagangan/promosi perdagangan pemerintah untuk pasar eskpor,

pameran nasional dan internasional yang diadakan pemerintah,

kerjasama perdagangan antar negara, program promosi perdagangan.

Tabel 3.2. Pengukuran Item Berdasarkan Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel Indikator Item Pengukuran

Keunggulan
Bersaing

1.Nilai
tambah/
keunikan

2.Jarang yang
sama

Produk harus mempunyai nilai
keunikan yang istimewa bagi
customer.

Produk harus dirancang agar
jarang ada yang sama, sehingga
memunculkan perbedaan yang
khusus bagi customernya

Kuesioner
dengan
menggunakan
lima skala
likert
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Tabel 3.2. Variabel dan Indikator Penelitian (Lanjutan)

Keunggulan
Bersaing

3.Sulit ditiru

4.Biaya yang
rendah

Produk harus dirancang
secara khusus agar sulit
ditiru oleh pesaing/
competitor

Produk harus dirancang
dengan kualitas yang lebih
baik dibanding produk
pesaingnya, tetapi dengan
biaya yang rendah

Kuesioner
dengan
menggunakan
lima skala
likert

Komitmen
Ekspor

1.Kecukupan
sumberdaya
finansial

2.Ketersediaan
sumberdaya fisik
(SDM dan
teknologi)

3.Pengembangan
pasar baru

Perusahaan berupaya
menjamin kecukupan
sumber daya finansial
sebagai bentuk komitmen
ekspor.

Perusahaan berupaya
menjamin ketersediaan
sumberdaya fisik (SDM dan
teknologi).

Perusahaan terus berupaya
mengembangankan pasar
baru internasional

Kuesioner
dengan
menggunakan
lima skala
likert

Kinerja
Ekspor

1.Tingkat penjualan
ekspor

2.Sumberdaya
perusahaan
mengikuti
kebutuhan pasar
internasional

3.Pengembangan
nilai dan Jenis
Barang yang
diekspor

4.Pengembangan
perspektif pangsa
pasar internasional

Hasil penjualan ekspor
menunjukkan perubahan
yang positif

Kinerja sumberdaya internal
perusahaan dapat
mengikuti kebutuhan pasar
internasional

Pengembangan nilai dan
jenis produk yang diekspor
terus mengalami
pertumbuhan

Perusahaan harus
mengembangankan
perspektif ke depan pangsa
pasar internasional

Kuesioner
dengan
menggunakan
lima skala
likert
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Tabel 3.2. Variabel dan Indikator Penelitian (Lanjutan)

Bantuan
Finansial

1.Insentif pajak/
pemotongan pajak

2.Pinjaman ekspor
dengan bunga
yang lebih rendah
dari bunga pasar

3.Pembebasan bea
impor/ ekspor

4.Bantuan langsung
tunai

5.Hibah usaha

6.Skema garansi
kredit ekspor

Pemerintah memberikan
bantuan insentif pajak/
pemotongan pajak bagi
industri garmen.

Pemerintah memberikan
fasilitas bantuan pinjaman
ekspor dengan bunga yang
lebih rendah dari bunga
pasar bagi industri garmen.

Pemerintah memberikan
fasilitas bantuan
pembebasan bea impor/
ekspor bagi industri garmen.

Pemerintah memberikan
fasilitas bantuan langsung
tunai untuk modal usaha bagi
industri garmen.

Pemerintah menyalurkan
bantuan hibah usaha bagi
industri garmen.

Pemerintah memberikan
fasilitas bantuan garansi
kredit ekspor kepada para
supplier bagi industri garmen.

Kuesioner
dengan
menggunakan
lima skala
likert

Bantuan
Pemasaran

1.Misi
perdagangan/
promosi
perdagangan
pemerintah untuk
pasar eskpor

2.Pameran nasional
dan Internasional
yang diadakan
pemerintah

3.Kerjasama
perdagangan
antar negara

Pemerintah melakukan misi
perdagangan/promosi
perdagangan eskpor bagi
industri padat karya,
khususnya garmen.

Pemerintah memfasilitasi
kegiatan pameran nasional
dan Internasional untuk
memasarkan hasil industri
garmen Indonesia.

Pemerintah memfasilitasi
kegiatan kerjasama
perdagangan antar negara
guna pendampingan ekspor

Kuesioner
dengan
menggunakan
lima skala
likert

Sumber: Definisi Operasional Penelitian
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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dibangun atas variabel endogen (endogenous

variable) dan variabel eksogen (exogenous variable) dan dianalisis dengan

menggunakan analisis regresi dengan variabel moderasi. Analisis tersebut

digunakan untuk memudahkan pengaruh atau kausal dari variabel eksogen

terhadap variabel endogen. Penelitian ini dilaksanakan tanpa adanya satu

perlakukan khusus terhadap data tertentu oleh peneliti.

Untuk melakukan analisis regresi dengan variabel moderasi, diperlukan

persyaratan adanya hubungan regresional linier yang signifikan antara setiap

dua variabel. Sedangkan guna penyelesaian perhitungan koefisien jalur, terlebih

dahulu harus dilakukan analisis korelasi dan regresi tiap dua variabel.

Definisi variabel-variabel penelitian yang diggunakan diuraikan sebagai

berikut:

1) Variabel Bebas (Exogenous Variable) adalah variabel yang mempengaruhi

atau menjadi penyebab terjadinya variabel tidak bebas (endogen variable).

Keunggulan bersaing merupakan variabel bebas pertama dan diberi simbol

X1 atau juga disebut variabel eksogen (exogenous variable) pertama.

Komitmen ekspor merupakan variabel bebas kedua dan diberi simbol X2 atau

juga disebut variabel eksogen kedua.

2) Variabel Tidak Bebas (Endogen Variable) sebaliknya merupakan variabel

yang tergantung dari pengaruh adanya variabel bebas. Kinerja ekspor

merupakan variabel tergantung/tidak bebas satu dan diberi simbol Y atau
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juga disebut variabel endogen. Bantuan finansial merupakan variabel

moderasi (moderator variable) pertama dan diberi simbol Z1 atau juga disebut

variabel eksogen (exogenous variable) pertama. Bantuan pemasaran

merupakan variabel moderasi (moderator variable) kedua dan diberi simbol

Z2 atau juga disebut variabel eksogen (exogenous variable) kedua.

Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan

positivist. Pendekatan positivist memiliki pemaknaan bahwa masing-masing

variabel maupun hubungan antar variabel didasarkan pada pengukuran

kuantitatif. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka jenis penelitian ini disebut

penelitian eksplanatoris (explanatory research), yaitu proses pengujian suatu

teori atau hipotesis guna memperkuat teori tersebut atau bahkan menolak

hipotesis hasil penelitian sebelumnya. Berusaha memberikan penjelasan kausal

atau hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis baik secara langsung

yaitu keunggulan bersaing dan komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor

maupun pengujian secara tidak langsung dimoderasi oleh variabel bantuan

finansial dan bantuan pemasaran.

4.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah industri-industri garmen di wilayah DKI

Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, baik yang berorientasi pasar dalam

negeri maupun ekspor, yaitu perusahaan dengan katagori penanaman modal

dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Selain itu, data

perusahaan yang diperlukan untuk penelitian ini dapat diperoleh dengan

meminta langsung ke masing-masing perusahaan yang bersangkutan (data

primer).
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4.3. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi penelitian ini dibatasi pada bidang industri garmen (garment

industries), dengan kriteria sebagai berikut:

1) Industri garmen yang berada di kawasan berikat. Pengertian kawasan berikat

menurut peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1986, yang dimaksud

dengan kawasan berikat (bonded zone) yaitu suatu kawasan dengan batas-

batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan

ketentuan khusus di bidang kepabeanan, yaitu barang-barang yang

dimasukkan dari luar daerah pabean/impor atau dari dalam daerah pabean

Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu terkena pungutan bea-cukai, dan

atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan dengan

tujuan ekspor atau re-ekspor. Perusahaan yang di dalam Kawasan Berikat,

ada yang investor dalam negeri (PMDN) dan investor asing (PMA).

2) Industri garmen di luar kawasan berikat dengan tujuan ekspor. Perusahaan

yang di luar kawasan berikat 100% investor dalam negeri (PMDN). Salah

satu keuntungan perusahaan di luar kawasan berikat adalah mereka

mempunyai fleksibilitas pasar, artinya dapat menjual produknya langsung di

dalam negeri maupun di ekspor. Sehingga tidak tergantung pada kondisi

pasar internasional yang sifatnya musiman (seasonal).

3) Total populasi industri garmen yang diteliti sejumlah 128 perusahaan, dengan

jumlah populasi 235 manager. Data populasi tersebut diambil dari tiga

wilayah seperti yang telah disebutkan di atas. Pengambilan sumber data

berupa keterangan jawaban atas pernyataan yang dibagikan kepada para

manager, dengan maksud dapat menghasilkan jawaban yang akuntabel,
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sehingga menghasilkan basis data yang kredibel sebagai bahan analisis

penulis.

Tabel 4.1. Nama dan Wilayah Industri Garmen di wilayah DKI Jakarta,
Jawa Barat dan Jawa Tengah.

No Wilayah

Perusahaan
Non Kawasan

Berikat

Perusahaan Di Kawasan Berikat

PMDN PMA

1. Jakarta - 4 10
2. Bogor/Sukabumi 6 2 12
3. Depok - - 14
4. Tangerang 2 3 6
5. Bekasi - - 2
6. Bandung 3 5 15
7. Semarang 2 3 13
8. Ungaran 4 1 12
9. Solo 2 1 3
10. Yogyakarta - 1 2

TOTAL 19 20 89

Sumber: Asosiasi Pertekstilan Indonesia, 2017.

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan Rumus

Slovin sebagai berikut:

n =
)( 21 eN

N



Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = % toleransi ketelitian yang dapat ditolerir atau diinginkan 5%.

Populasi (N) sebanyak 235 responden dengan asumsi tingkat kesalahan (e) =

5 %, maka (n) adalah:
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235
n = = 148,0315 dibulatkan = 149 responden

1 + 235 (0,05)2

Perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin didapat sampel

sebanyak 149 responden, Sekaran (2016). Jika jumlah popolasi kurang dari 100

individu, maka seluruh populasi dapat dijadikan sampel. Pemilihan unit sampel

di atas menggunakan teknik ”Simple Random Sampling”, dimana menurut

Sugiyono (2003), adalah: proses pengambilan sampel secara acak, dengan

maksud agar setiap kasus atau elemen dalam populasi dapat memiliki

kesempatan yang sama besar untuk dipilih sebagai sampel penelitian.

Berdasarkan cara ini, responden memilki peluang yang sama untuk dipilih

sebagai sampel.

Menggunakan metode ini sangat efisien untuk mengukur karakteristik

populasi dengan homogenitas yang tinggi, karena cara ini mempunyai tingkat

keacakan yang sangat tinggi. Setiap elemen dari populasi harus teridentifikasi,

itu merupakan syarat dari teknik sampling ini. Selanjutnya, dibuatkan sample

framing, yaitu semacam daftar yang dapat menggambarkan seluruh elemen dari

populasi. Tujuan dibuatkan sample framing ini adalah untuk memudahkan

proses pemilihan sampel, sehingga akan lebih cepat dan murah. Langkah awal

melakukan teknik ini, dengan menuliskan nama pada potongan kertas kecil

(satu kertas satu nama) yang tercatat pada daftar populasi, kemudian masing-

masing kertas yang telah bertuliskan nama, digulung dengan ukuran yang sama,

lalu dimasukkan kedalam satu media. Total nama populasi sebanyak 235

gulungan kemudian dikocok/diaduk secara rata, selanjutnya diambil secara acak

sampai terpenuhi jumlah sampel yang dibutuhkan, sehingga setiap nama yang

diambil berpeluang sama menjadi responden.
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4.4. Teknik Pengukuran Variabel

Teknik pengukuran variabel menggunakan skala ukur yang telah

disepakati dan dijadikan acuan dalam menentukan seberapa panjang interval

yang terdapat pada alat ukur tersebut, sehingga dalam penggunaannya akan

menghasilkan data kuantitatif, Sugiono (2009). Berdasarkan Likert-Type Scale

Response Anchors, untuk merespon dan menyatakan pendapat, masuk dalam

katagori tingkat persetujuan (level of agreement) dengan skala Linkert yang

menggunakan skor 1 sampai 5. Pengukuran semua variabel menggunakan 5

poin tersebut, dimana jika terdapat jawaban dengan bobot yang rendah maka

diberikan skor 1 (satu) dan seterusnya sehingga jawaban dengan yang berbobot

tinggi diberi skor 5 (lima). Jadi skor yang diberikan sebagai berikut: Sangat

Setuju (skor 5); Setuju (skor 4); Netral (skor 3); Tidak Setuju (skor 2); Sangat

Tidak Setuju (skor 1).

4.5. Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer yang dikaitkan

dengan pernyataan dan jawaban serta wawancara dengan responden. Cara

mengumpulkan data pada penelitian ini dengan menggunakan survey yang

dilakukan dengan metode cross sectional survey yaitu dengan melakukan

survey satu kali pada satu waktu dan tidak ditinjau ulang dalam kaitanya

mencari hubungan antar variabel eksogen (faktor resiko) dengan variabel

endogen (efek). Adapun caranya, dengan mengunjungi perusahaan satu

persatu untuk melakukan wawancara atas kuesioner yang telah dipersiapkan.

Kuesioner bersifat tertutup dengan sejumlah pernyataan di dalamnya dan

meminta responden menjawab serangkaian pernyataan tersebut sesuai dengan
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persepsinya, kemudian dilakukan wawancara untuk memperkuat analisis hasil

dari jawaban tersebut.

4.6. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian meliputi uji validitas dan reliabilitas. Asal kata

validitas bermula dari kata validity yang berarti seberapa jauh ketepatan dan

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukam fungsi ukurannya, Azwar (1986).

Agar instrumen yang akan digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang

dapat diandalkan, maka instrumen penelitian tersebut harus diuji terlebih dahulu

dengan melibatkan responden dari kalangan bukan sampel penelitian, misalnya

karyawan, atau pihak lain yang dianggap relevan. Tujuan utama dari penelitian

pendahuluan ini adalah untuk menjawab pernyataan, apakah instrumen yang

akan digunakan tersebut dapat dimengerti oleh responden atau tidak. Apakah

item-item pernyataan tersebut mampu mengukur variabel penelitian dengan

tepat atau tidak. Validitas dan reliabilitas variabel-variabel yang diteliti, dapat

diketahui dengan melakukan pengujian sebagai berikut :

4.6.1. Uji Validitas Instrumen

Uji Validitas merupakan pengujian ketepatan alat ukur terhadap obyek

penelitian. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh

mana alat ukur yang digunakan untuk mengukur apa yang diukur. Ghozali

(2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau

valid tidaknya suatu kuesioner. Selain itu, pengertian validitas adalah aspek

kecermatan pengukuran. Proses pengukuran validitas dilakukan melalui cara

perbandingan angka r hitung (pearson correlation) pada hasil uji korelasi

dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka kuesioner tersebut

dikatakan valid. Tetapi sebaliknya, apabila r hitung < dari r tabel, artinya item



8

tersebut dikatakan tidak valid. Cara mencari r hitung dapat melalui pengujian

dengan menggunakan program SPSS, sebaliknya untuk r tabel dicari pada

tabel r dengan melihat jumlah respoden (N) pada tabel r. Jumlah sampel

pada pada penelitian ini sebanyak 149 responden, maka r tabel dengan

tingkat signifikansi 5 % dan N = 149 (tidak ada di tabel r), maka dibulatkan

jadi N = 150 adalah 0,159, Santoso, (2017). Hasil Pengujian validitas dapat

dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas

VARIABEL NILAI R
HITUNG

NILAI R
TABEL

NILAI SIG. KEPUTUSAN

KB 1 0,865 0,159 0,000 VALID

KB 2 0,762 0,159 0,000 VALID

KB 3 0,880 0,159 0,000 VALID

KB 4 0,861 0,159 0,000 VALID

KExp 1 0,847 0,159 0,000 VALID

KExp 2 0,837 0,159 0,000 VALID

KExp 3 0,634 0,159 0,000 VALID

BFin 1 0,502 0,159 0,000 VALID

BFin 2 0,455 0,159 0,000 VALID

BFin 3 0,777 0,159 0,000 VALID

BFin 4 0,675 0,159 0,000 VALID

BFin 5 0, 603 0,159 0,000 VALID
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Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas (lanjutan)

BFin 6 0,795 0,159 0,000 VALID

BPmr 1 0,831 0,159 0,000 VALID

BPmr 2 0,840 0,159 0,000 VALID

BPmr 3 0,847 0,159 0,000 VALID

KjEx 1 0,829 0,159 0,000 VALID

KjEx 2 0,800 0,159 0,000 VALID

KjEx 3 0,833 0,159 0,000 VALID

KjEx 4 0,829 0,159 0,000 VALID

Sumber: Hasil Olahan SPSS 24

Keterangan:

KB = Keunggulan Bersaing

KExp = Komitmen Ekspor

Bfin = Bantuan Finansial

BPmr = Bantuan Pemasaran

KjEx = Kinerja Ekspor

Hasil pada Tabel 4.2 menunjukkan nilai Pearson Corellation tertinggi 0,880

dan terendah 0,455. Hal tersebut menggambarkan masing-masing indikator

telah memenuhi syarat validitas yaitu di atas 0,159.

4.6.2. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan tingkat kehandalan suatu

alat ukur untuk dapat dipercaya. Instrumen dikatakan relialibel apabila

instrumen tersebut setiap kali dilakukan pengukuran memberikan hasil yang
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konsisten. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kehandalan atau

konsistensi alat ukur saat digunakan mengukur obyek yang sama lebih dari

sekali. Angka cronbach alpha menjadi penentu relialibel atau tidaknya hasil

uji statistik yang dilakukan melalui hasil perhitungan SPSS. Untuk menguji

hal tersebut digunakan Alpha Cronbach dengan rumus:

r11= 
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Di mana :

r11 = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

b2 = Jumlah varians butir

t2 = Varians total

Jika hasil hitung cronbach alpha lebih besar dari > 0,6 artinya pernyataan

tersebut reliabel, dengan demikian tingkat konsistenitas pernyataan

responden yang tertuang di dalam kuesioner adalah tinggi/baik, tetapi apabila

cronbach alpha lebih kecil dari < 0,6 maka disimpulkan tidak reliabel, Ghozali

(2013). Hasil uji reliabilitas tersebut kemudian dibandingkan dengan

ketentuan kriteria indeks koefisien reliabilitas (Cronbach Alpha And

composite reliability) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi

suatu pernyataan dalam kuesioner. Berdasarkan level indeks tersebut,

peneliti dapat mengukur atau melihat sejauh mana tingkat konsistensi

jawaban yang diberikan oleh responden. Hal ini akan memantapkan peneliti

dan melakukan analisis data dan pengukuran dalam uji statistik nantinya.
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Berikut Tabel 4.3. untuk melihat ktriteria indeks koefisien reliabilitas

tersebut.

Tabel 4.3. Kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas

No. Interval Kriteria

1. < 0,200 Sangat rendah

2. 0,200-0,399 Rendah

3. 0,400-0,599 Cukup

4. 0,600-0,799 Tinggi

5. 0,800-1,00 Sangat tinggi

Sumber: metode Cronbach Alpha Dan composite reliability, Ghozali (2013)

Berdasarkan kriteria index koefisien reliabbilitas pada Tabel 4.3 Kriteria

Indeks Koefisien Reliabilitas, instrumen penelitian dikatakan “Relialibel”.

Berikut hasil pengujian yang dimaksud:

Tabel 4.4. Hasil Uji Koefisien Reliabilitas

Variabel Nilai Cronbach
Alpha Keterangan

Keunggulan Bersaing (KB) 0,865 Relialibel

Komitmen Ekspor (KExp) 0,665 Relialibel

Bantuan Finansial (BFin) 0,707 Relialibel

Bantuan Pemasaran (BPmr) 0,793 Relialibel

Kinerja Ekspor (KjEx) 0,841 Relialibel

Sumber: Hasil Olahan SPSS 24

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil uji reliabilitas mengambarkan kuesioner

variabel komitmen ekspor, bantuan finansial dan bantuan pemasaran
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mempunyai tingkat konsistensi yang tinggi, sedangkan untuk variabel

keunggulan bersaing dan kinerja ekspor mempunyai tingkat konsistensi sangat

tinggi.

4.7. Metode Analisa Data

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskripsi dan

inferensial.

4.7.1. Metode Statistik Deskriptif

Analisis deskripsi bertujuan untuk mendiskripsikan tanggapan responden

terhadap instrumen pernyataan yang berkaitan dengan indikator dan variabel

penelitian. Jawaban responden dalam penelitian ini dibagi lima katagori

dengan menggunakan skala Likert. Masing-masing skala mempunyai tingkat

penilaian dari sangat rendah sampai sangat tinggi dalam bentuk pilihan

jawaban kuesioner. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui

karakteristik dan deskripsi responden terhadap indikator-indikator setiap

variabel penelitian. Deskripsi setiap indikator ditunjukkan dalam nilai

frekwensi, presentasi serta skor rata-rata. Analisis deskriptif merefleksikan

kecenderungan persepsi responden terhadap item-item pernyataan variabel

penelitian.

4.7.2. Metode Analisis Faktor

Metode ini merupakan salah satu teknik statistik dengan menggunakan

reduksi jumlah perubah yang disebut faktor untuk dapat memberikan

deskripsi sederhana. Jadi analisis faktor adalah cara dalam melakukan

identifikasi indikator atau variabel sesuai dengan kemiripannya. Berdasarkan

hal itulah dapat ditunjukkan tingginya nilai korelasi suatu hubungan. Variabel

yang memiliki nilai korelasi tinggi bersatu membentuk satu faktor. Sehingga
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prinsip dasar dari analisis faktor tersebut adalah penyederhanaan deskripsi

atau uraian mengenai data dengan cara mengurangi jumlah indikator.

Tujuan dilakukan analisis faktor untuk: 1. Pengujian akurasi model

(goodness of fit test) terbentuk dari item-item alat ukur; 2. Menguji kesetaraan

unit pengukuran antar item; 3. Pengujian reliabilitas item-item pada setiap

faktor yang diukur; 4. Pengujian adanya invarian item tersebut pada populasi.

Adapun jenis analisis faktor ada dua, yaitu:

a) Eksploratori Analisis Faktor (Exploratory Factor Analysis), adalah analisis

operasi suatu teori dengan indikator yang mengidentifikasi indikator-

indikator di dalam variabel.

b) Konfirmatori Analisis Faktor (Confirmatory Factor Analysis), perancangan

sebuah alat ukur yang berisi indikator-indikator yang diturunkan dari

masing-masing variabel, dan memastikan alat ukur tersebut benar-benar

menjelaskan indikator tersebut.

Pengujian convergent validity dapat dilihat dari besaran loading faktor

setiap indikator terhadap latennya. Loading faktor di atas 0,7 sangat

direkomendasikan, namun nilai loading faktor di atas 0.60 masih dapat

ditolerir, solimun (2017); Ghozali (2013).

4.7.3. Uji Instrumen Moderasi

Uji instrument moderasi ini dimaksudkan untuk mempertegas tipe

moderasi dalam konstruk model, peneliti melakukan pegujian moderasi pada

setiap hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Konsep

uji interaksi variabel moderasi atau Moderated Regression Analysis (MRA)

pada operasi regresi linier berganda merupakan aplikasi khusus yang mana
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pada setiap persamaan regresi terdapat unsur interaksi yakni perkalian dua

atau lebih variabel independen/eksogen.

Variabel Moderasi adalah variabel yang bersifat memperkuat atau

memperlemah pengaruh variabel penjelas (independen) terhadap variabel

tergantung (dependen). Variabel ini memiliki ciri penting yaitu tidak

dipengaruhi variabel eksogen. Jenis variabel moderasi dapat dikelompokkan

dalam 4 jenis yaitu: moderasi murni (pure moderasi), moderasi semu (quasi

moderasi), moderasi potensial (homologiser moderasi) dan moderasi

prediktor (predictor moderasi). Pada setiap jenis variabel dapat didefinisikan

sebagaimana berikut, apabila X adalah variabel prediktor, Y variabel

endogen dan M variabel moderasi sehingga dapat dibuat persamaan regresi

sebagai berikut:

(1) Yi = b0 + b1 + Xi tanpa melibatkan variabel moderasi

(2) Yi = b0 + b1Xi + b2 Mi melibatkan variabel moderasi

(3) Yi = b0 + b1 Mi + b2 Mi + b3 Xi * Mi melibatkan variabel moderasi dan

interaksi.

Moderasi murni merupakan jenis variabel moderasi yang dapat

diidentifikasikan secara statistik dengan koefisien (β) b2 dan b3 sebagaimana

dijelaskan pada persamaan (3), apabila β b2 hasil ujinya tidak signifikan tetapi

β b3 = signifikan. Moderasi murni juga merupakan variabel yang mampu

memoderasi hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel endogen

dengan berinteraksi murni tanpa harus menjadi variabel eksogen.

Moderasi semu merupakan jenis variabel moderasi yang diidentifikasi

secara statistik melalui β b2 dan b3 seperti dijelaskan pada persamaan (3) di

atas, apabila β b2 = signifikan dan β b3 = signifikan. Moderasi jenis ini akan
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memoderasi hubungan antara variabel eksogen dan variabel endogen, tetapi

masih mempunyai interaksi dengan variabel eksogen sehingga sifatnya tetap

sebagai variabel eksogen.

Moderasi potensial merupakan tipe variabel yang memungkinkan

teridentifikasi secara statistik melalui β b2 dan b3 seperti pada persamaan (3)

di atas, apabila β b2 = tidak signifikan dan β b3 = tidak signifikan. Moderasi

jenis ini mempunyai potensi menjadi variabel moderasi. Pentensial moderasi

tidak berinteraksi dengan variabel eksogen serta tidak memiliki hubungan

yang signifikan dengan variabel endogen. Moderasi prediktor merupakan

jenis variabel moderasi yang diidentifikasikan secara statistik dengan

koefisien b2 dan b3 pada persamaan (3) di atas, dimana apabila β b2 =

signifikan dan β b3 = tidak signifikan. Hal ini berarti variabel prediktor

moderasi hanya berperanan sebagai variabel eksogen dalam membangun

model hubungan yang dibentuk. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa,

ada empat jenis klasifikasi variabel moderasi yang dapat dilihat pada Tabel

4.5 dibawah ini:

Tabel 4.5. Klasifikasi Variabel Moderasi

Sumber : Solimun,(2017)

Salah satu metode analisis variabel moderasi adalah analisis regresi

moderasi. Analisis ini membutuhkan variabel moderasi dalam membangun
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konstruk model hubungannya pada setiap analisis regresinya. Selain itu,

peran variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan

antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Jika dalam model

hubungan yang dibentuk tidak terdapat variabel moderasi tidak, maka

dinamakan sebagai analisis regresi saja, yaitu dengan melakukan analisis

hubungan langsung antara variabel eksogen dengan variabel endogen.

Berdasarkan Moderated Regression Analysis, asumsi analisis regresi berlaku

seluruhnya, hal ini berarti asumsi-asumsi pada analisis regresi moderasi

sama dengan asumsi-asumsi dalam analisis regresi. Suatu variabel dalam

suatu konstruk model tidak dapat berperan ganda dengan menjadi variabel

moderasi tetapi sekaligus sebagai mediasi, hanya dapat menjadi salah

satunya, solimun (2017).

4.7.4. Metode Analisis Regresi Dengan Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi dengan variabel moderasi

menggunakan program program SPSS versi 24. Analisis regresi ini pertama

kali diperkenalkan oleh Sewall Wright pada Tahun 1930-an. Analisis regresi

variabel moderasi adalah pengembangan dari analisis regresi linier berganda.

Konsep dasar uji regresi dengan variabel moderasi digunakan untuk

menganalisis hubungan antara variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Pengujian analisis regresi moderasi interaksi adalah suatu jenis aplikasi

analisis khusus regresi linier berganda, dimana dalam persamaan regresinya

mengandung unsur interaksi yakni perkalian dua atau lebih variabel eksogen.

Berbagai pengaruh yang muncul dalam konstruk model, secara analisis

matematik regresi mengikuti model struktural.
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Analisis teoritis model yang dibuat pada tahap awal dan akan

digambarkan untuk mempermudah melihat hubungan-hubungan kausalitas

yang ingin diuji. Berdasarkan konstruk model yang dibangun, hubungan antar

variabel dinyatakan melalui anak panah. Hubungan kausalitas tersebut

ditunjukkan dengan arah anak panah yang lurus langsung antara satu

konstruk dengan konstruk lainnya.

Pada model di atas, terdapat dua kelompok variabel, yaitu kelompok

variabel eksogen/independen/bebas dan endogen/dependen/terikat. Variabel

eksogen adalah variabel yang besarnya (nilainya) ditentukan di luar model,

sedangkan variabel yang nilainya ditentukan berdasarkan model disebut

variabel endogen. Variabel Keunggulan Bersaing (X1), Bantuan Pemasaran

Komitmen Ekspor (X2), merupakan variabel eksogen. Sedangkan variabel

Kinerja Ekspor (Y1) termasuk variabel endogen. Adapun variabel Bantuan

Finansial (Z1) dan Bantuan Pemasaran (Z2) sebagai variabel moderator

yang bersifat unobservable variables (latent variables). Pengukuran variabel

yang dilakukan melalui pengembangan indikator-indikator (observable

variable). Persamaan regresi yang dapat dibentuk sebagai berikut :

(1) Yi = b0 + b1 + Xi tanpa melibatkan variabel moderasi

(2) Yi = b0 + b1 Xi + b2 Mi melibatkan variabel moderasi

Seperti model–model analisis statistik parametrik lainnya, bahwa

pengaplikasian yang memadai dari sebuah prosedur statistik untuk pengujian

hipotesis tergantung pada seberapa jauh seperangkat asumsi yang

mendasari prosedur tersebut. Kontruk analisis regresi moderasi hanya sesuai

dengan data yang memenuhi asumsi–asumsi yang berlaku pada analisis

regresi antara lain:
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(a) Independensi Variabel Eksogen

Cara yang sesuai untuk memenuhi asumsi independensi variabel eksogen

yaitu dengan memeriksa multikolinieritas antar variabel eksogen. Masalah

multikolinieritas terjadi apabila terdapat koefisien korelasi antar variabel

eksogen yang sangat tinggi, misalnya  0.80. Deteksi multikolinieritas

yang sering digunakan dalam SPSS yaitu dengan melihat nilai Variance

Inflation Factors (VIF). Angka/nilai yang biasa digunakan dalam

menunjukkan multikolonieritas adalah Tolerance 10.0 atau Variance

Inflation Factors (VIF) 10 Ghozali (2009). Hubungan antar variabel

dapat dibangun dengan satu atau beberapa variabel tergantung dengan

satu atau beberapa variabel bebas, dan dapat berbentuk faktor atau

konstruk, yang terdiiri dari beberapa variabel indikator. Variabel-variabel

itu dapat berbentuk sebuah variabel tunggal yang diobservasi atau diukur

secara langsung, solimun (2017). Pendekatan permodelan kausal yang

bertujuan memaksimumkan variansi dari variabel laten yang dapat

dijelaskan sebagai variabel laten prediktor. Analisis regresi/analisis regresi

sekaligus dapat digunakan untuk memeriksa validitas dan reabilitas

instrumen penelitian, solimun (2017). Selain itu, nilai R Square adalah

koefisien determinasi pada konstruk endogen. Nilai R square sebesar 0.67

(kuat), 0.30 (moderat) dan dibawah 0,30 (lemah), sedangkan ρ harus

lebih kecil dari 0,05 serta average variance inflation factor (AVIF) sebagai

indikator multikolinearitas harus lebih kecil dari <= 5, solimun (2017).
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(b) Galat Tidak Berkorelasi Dengan Variabel Endogen

Asumsi bahwa variabel galat tidak berkorelasi dengan variabel yang ada

dalam suatu model analisis regresi, mengimplikasikan bahwa variabel

relevan saja untuk digunakan di dalam model yang akan diuji. Atau

dengan kata lain, bahwa variable-variabel yang tidak digunakan dan

berada dibawah variabel galat diasumsikan menjadi tidak berkorelasi

dengan variabel relevan. Setiap variabel endogen dinyatakan sebagai

kombinasi linier dari variabel eksogen dan endogen di dalam model dan

galat, Phedazur (2002). Prosedur yang digunakan dalam SPSS untuk

mendeteksi galat yang tidak berkorelasi dengan variabel endogen yaitu

dengan melihat grafik scatterplot antara Regression Studentised Residual

dengan Regression Standardized Predicted Value, Santoso (2016).

4.7.5. Pengujian Hipotesis.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji Kinerja Ekspor

perusahaan garmen yang dipengaruhi keunggulan bersaing dan komitmen

ekspor dengan dimoderasi oleh bantuan finansial dan bantuan pemasaran.

Teknik yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan metode

Two-Stage Least Square. Pengujian dilakukan dengan melihat tingkat

signifikasi dari koefiesien regresi dan memformulasikannnya ke dalam

hipotesis statistik, yaitu hipotesis nol (Ho) dan hipotesis alternatif (Ha).

Untuk hipotesis penelitian pertama (H1) yaitu Keunggulan Bersaing

berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor, hipotesis statistik

diformulasikan sebagai berikut:
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Ho : β1 = 0 Keunggulan Bersaing tidak berpengaruh signifikan terhadap

kinerja ekspor

HA : β1≠ 0 Keunggulan Bersaing berpengaruh signifikan terhadap kinerja

ekspor

Untuk hipotesis penelitian kedua (H2) yaitu Komitmen ekspor

berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor, hipotesis statistik

diformulasikan sebagai berikut:

Ho : β2 = 0 Komitmen ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja

ekspor

HA : β2≠ 0 Komitmen ekspor berpengaruh signifikan terhadap kinerja

ekspor

Untuk hipotesis penelitian ketiga (H3) yaitu Bantuan finansial mampu

memperkuat pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja ekspor,

hipotesis statistik diformulasikan sebagai berikut

Ho : β3 = 0 Bantuan Finansial memperlemah pengaruh keunggulan

bersaing terhadap kinerja ekspor

HA : β3≠ 0 Bantuan Finansial mampu memperkuat pengaruh keunggulan

bersaing terhadap kinerja ekspor

Untuk hipotesis penelitian keempat (H4) yaitu Bantuan Pemasaran

mampu memperkuat pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja ekspor,

hipotesis statistik diformulasikan sebagai berikut:

Ho : β4 = 0 Bantuan Pemasaran memperlemah pengaruh keunggulan

bersaing terhadap kinerja ekspor

HA : β4≠ 0 Bantuan Pemasaran mampu memperkuat pengaruh
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keunggulan bersaing terhadap kinerja ekspor

Untuk hipotesis penelitian kelima (H5) yaitu Bantuan Finansial mampu

memperkuat pengaruh komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor, hipotesis

statistik diformulasikan sebagai berikut :

Ho : β5 = 0 Bantuan Finansial memperlemah pengaruh komitmen ekspor

terhadap kinerja ekspor

HA : β5≠ 0 Bantuan Finansial mampu memperkuat pengaruh komitmen

ekspor terhadap kinerja ekspor

Untuk hipotesis penelitian keenam (H6) yaitu Bantuan Pemasaran mampu

memperkuat pengaruh komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor, hipotesis

statistik diformulasikan sebagai berikut :

Ho : β6 = 0 Bantuan Pemasaran memperlemah pengaruh komitmen

ekspor terhadap kinerja ekspor

HA : β6≠ 0 Bantuan Pemasaran mampu memperkuat pengaruh komitmen

ekspor terhadap kinerja ekspor

Pengujian terhadap hipotesis penelitian (HA) untuk hipotesis pertama

sampai hipotesis keenam dilakukan analisis regresi moderasi dengan

menggunakan SPSS dengan terlebih dahulu mengolah data primer yang ada.

(Santoso, 2017) dijelaskan bahwa t hitung sama dengan C.R (critical ratio)

yang diuji melalui nilai probabilitas p (p-value), dimana apabila p-value < 0,05

menunjukkan pengaruh yang signifikan dan apabila p-value > 0,05

menunjukkan tidak signifikan.
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Potensi pasar domestik maupun global untuk industri garmen masih

terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan semakin tingginya

permintaan akan kebutuhan tekstil non sandang. Menurut catatan Kemenperin,

pada tahun 2016 investasi industri TPT mencapai Rp 7,54 triliun dengan

perolehan devisa sebesar USD 11,87 miliar.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Perindustrian, Muhdori (2017)

menjelaskan bahwa pertumbuhan industri TPT akan mencapai 7 % di tahun

2017. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, sedang dipersiapkan

regulasi mulai dari bea masuk, restrukturisasi mesin-mesin yang sudah terlalu

tua dan banjirnya produk impor.

Menyikapi bea masuk saat ini Kemenperin sedang mengadakan

perundingan bilateral, khususnya dengan Amerika, sehingga industri tekstil dan

garmen Indonesia bersaing dengan China, India, Vietnam, dan Bangladesh,

Muhdori (2017).

Meski masih menjadi salah satu penyumbang terbesar, Tahun 2016

yang lalu, industri tekstil dan garmen mengalami penurunan nilai ekspor. Data

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan, ekspor produk garmen turun 2,81 %

ke US$ 6,23 miliar. Padahal, Tahun sebelumnya 2015, ekspor garmen

Indonesia mencapai angka US$ 6,41 miliar, Suhariyanto (2017).

Industri garmen Indonesia sangat terpengaruh situasi politik dan

ekonomi yang tidak stabil yang berdampak menurunnya daya beli di pasar
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global. Saingan terberat Indonesia adalah China yang sedang mengalami

pelambatan ekonomi. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) sebagai tujuan

utama pasar ekspor garmen Indonesia, memegang peranan penting bagi

pertumbuhan ekspor industri garmen. Namun, setelah Amerika Serikat keluar

dari Kerjasama Trans Pasifik, ada kemungkinan Indonesia dapat menambah

kuota ekspor ke negeri Paman Sam tersebut. Tetapi semua tergantung

negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat, apakah dengan kerjasama

bilateral ataukah trade agreements seperti sebelumnya.

Sebenarnya, kepercayaan konsumen global terhadap produk Indonesia

sangat baik. Seiring kondisi tersebut, pemerintah harus segera memanfaatkan

peluang melambatnya perekonomian negeri Tiongkok untuk mengamankan

industri dalam negeri dengan memperkuat industri tekstil, terutama di sektor

hulu, agar mampu memasok bahan baku nasional. Selama ini, memang

mayoritas bahan baku kita diimpor dari China.

Berdasarkan data BPS pada Februari 2018, ekspor alas kaki, mesin atau

peralatan listrik dan garmen bukan rajutan menjadi komoditas yang turut

berdampak signifikan pada menurunnya ekspor sektor non migas sebesar 3,96

% yaitu dari US$ 13,2 juta menjadi US$ 12,7 juta dibanding Januari secara

month to month (m-o-m). Komoditas alas kaki mengalami penurunan ekspor

sekitar 18,19 % dari US$ 462,9 juta turun menjadi US$ 378,7 juta. Sementara

produk garmen bukan rajutan juga mengalami penurunan 12,91 % dari US$

411,7 juta turun menjadi US$ 358,6 juta.

Meski begitu angka tersebut meningkat secara year to year jika

diakumulasikan. Produk alas kaki meningkat 8,36 % dari US$ 776,7 juta pada
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Januari – Februari 2017 menjadi US$ 841,6 juta pada periode sama 2018 atau

mengalami kenaikan sebesar US$ 64,9 juta.

Sementara produk garmen bukan rajutan ikut terkerek naik 15,33 % dari

US$ 667,9 juta pada periode Januari – Februari 2017 menjadi US$ 770,3 juta

pada periode sama 2018 atau mengalami kenaikan dengan selisih US$ 102,3

juta, Suhariyanto (2018).

5.2. Karakteristik Responden

Tabel 5.1. Karakteriktik Responden

Karakteriktik Responden
Jumlah

(Responden)
Persentase

(%)

Jenis kelamin
Pria

Wanita

96

53

64,43 %

35,57 %

Usia 30 – 35 th

36 – 40 th

41 – 50 th

 51 th

47

72

22

8

31,52 %

48,32 %

14,76 %

5,40 %

Status Menikah

Belum menikah

118

31

79,19 %

20,81 %

Jabatan Manager 149 100 %

Lama bekerja 2 – 4 th

5 – 10 th

> 11 th

9

108

32

6,04 %

72,48 %

21,48 %

TOTAL 149 100 %
Sumber: Daftar Responden, 2018

Berdasarkan karakteristik responden di atas, dapat dilihat pada kriteria jenis

kelamin laki-laki mendominasi posisi penting mencapai 64,43 % sebagai

pemimpin dibanding wanita yang hanya berjumlah 53 orang atau 35,57 %. Hal

ini menunjukkan peran laki-laki sebagai pemimpin dianggap lebih efektif dalam
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mencapai kinerja yang tinggi, dinilai dari sisi ketegasan, kebijakan, kecepatan

pengambilan keputusan dan keleluasaan gerak dalam lobby-lobby atau

pendekatan dengan konsumen/buyer.

Selanjutnya dari sisi usia, dari hasil survey didapat data usia seorang

manager yang terbanyak di perusahaan garmen rata-rata berkisar 36 - 40 th

atau 48,32 % dari total responden. Dominasi manager merchandiser di usia

tersebut menurut pimpinan Human Research Development/HRD di perusahaan

tersebut saat diwawancarai berpendapat bahwa, kematangan memimpin,

kualifikasi dan kompetensi dinilai efektif untuk mendukung produktifitas

perusahaan.

Berkaitan dengan status para manager di perusahaan garmen mayoritas

yang sudah menikah sebanyak 79,19 %. Hal ini dari secara sosial sudah

menjadi kewajaran, karena keluarga dapat menjadi motivasi tersendiri dalam

seseorang meniti karir pekerjaan, serta sebagai perimbangan hidup seseorang.

Demikian juga dengan lama bekerja para manager yang terbanyak di

perusahaan garmen dalam survey ini rata-rata yang sudah mencapai 5 - 10

tahun mencapai 72,48 %. Hal ini mengambarkan konsistensi kerja yang baik

dalam pengelolaan bisnis perusahaan dan dapat menambah kepercayaan

konsumen atas keberlangsungan ordernya.

5.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis deskripsi variabel bertujuan untuk memahami persepsi

responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Responden menjawab

pertanyaan tertutup, maksudnya jawaban didasarkan pada pilihan jawaban yang

telah disediakan. Pernyataan indikator variabel didasarkan pada distribusi

frekwensi, presentase dan rerata (mean) jawaban responden. Persentase (%)
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dihitung dari: (nilai rerata/5) x 100 %, sedangkan rerata diperoleh dengan rumus:

penjumlahan (nilai skor x respondennya)/149. Interpretasi skor jawaban

responden menggunakan skala likert dengan rentang skala 1 = sangat tidak

setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju. Variabel-

variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari keunggulan bersaing,

komitmen ekspor, bantuan finansial, bantuan pemasaran, dan kinerja ekspor.

Deskripsi setiap indikator dan variabel dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1. Deskripsi Variabel Keunggulan Bersaing

Hasil analisis deskripsi variabel keunggulan bersaing pada Tabel 5.2.

menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.2. Deskripsi Variabel Keunggulan Bersaing

Indikator Frekuensi presentase Rerata

1 2 3 4 5

1. 1. Nilai tambah/ keunikan 0 0 15 70 64 86,6 % 4,33

2. Jarang yang sama 0 0 0 65 84 91,4 % 4,57

3. Sulit ditiru 0 0 15 44 90 90,2 % 4,51

4. Biaya yang rendah 0 0 0 68 81 91 % 4,55

Rata- rata 89,8 % 4,49

Sumber: Data Primer, Tahun 2018

Hasil persepsi responden didapat nilai rerata 4,49 atau 89,8 %, artinya

sebagian besar responden memberikan nilai respon yang baik terhadap

variabel keunggulan bersaing. Meskipun ada beberapa responden yang tidak

setuju dari kelima indikator tersebut, namun sebagian besar setuju bahwa

keunggulan bersaing harus dimiliki oleh industri/perusahaan sebagai

kekuatan daya saing produk yang dihasilkan.
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Berdasarkan persepsi responden atas indikator jarang ada yang sama

dari variabel keunggulan besaing nilai yang dominan mencapai 4,57 atau

sebesar 91,4 %. Hal ini menunjukkan persepsi responden atas indikator ini

penting. Kemampuan penciptaan produk yang istimewa bagi konsumen

dimaksudkan terbatas (limited), sehingga produk tersebut tidak mudah

ditemukan persamaannya. Hasil ini dibuktikan dengan pernyataan responden

bahwa penciptaan produk yang istimewa menjadi kekuatan daya saing.

Selanjutnya disusul dengan biaya atau harga yang terjangkau mencapai

nilai rerata sebesar 4,55 atau 91 % mencerminkan persepsi responden yang

juga dinilai penting, untuk meningkatkan daya saing dan daya beli konsumen.

Disusul dengan indikator produk yang sulit ditiru, menempati nilai rata

rata 4,51 atau sebesar 90,2 %. Persepsi responden menganggap bahwa,

produk yang sulit ditiru melambangkan dengan tingginya kualitas/ produk

yang premium.

Adapun yang terakhir adalah nilai keunikan produk yang diberikan nilai

rata-rata sebesar 4,33 atau 86,6 %. Hal ini mencerminkan keistimewaan dan

dianggap oleh responden sebagai nilai tambah atau kesempurnaan suatu

produk yang tidak mudah disubtitusikan dan juga merupakan kekuatan daya

jual di pasar internasional.

5.3.2. Deskripsi Variabel Komitmen Ekspor

Pada variabel komitmen ekspor, hasil persepsi responden yang tercatat

pada level skala likert kuesioner berdasarkan pengalaman dan pengamatan

di internal manajemen dalam kegiatan ekspor garmen selama ini, yang

disusun pada Tabel 5.3 sebagai berikut:
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Tabel 5.3. Deskripsi Variabel Komitmen Ekspor.

Indikator Frekuensi Presentase Rerata

1 2 3 4 5

2. 1. Kecukupan sumberdaya
finansial

0 0 14 78 57 85,8 % 4,29

2. Ketersediaan
sumberdaya fisik (SDM
dan teknologi)

0 0 0 69 80 90,8 % 4,54

3. Pengembangan pasar
baru

0 0 3 58 88 91,4 % 4,57

Rata- rata 89,4 % 4,47

Sumber: Data Primer, Tahun 2018

Berdasarkan indikator dari variabel komitmen ekspor ditunjukkan nilai

rerata sebesar 4,47 atau 89,4 %, artinya sebagian besar responden

memandang pentingnya indikator-indikator komitmen ekspor yang harus

dimiliki perusahaan. Selain itu dapat disimpulkan bahwa persepsi mayoritas

responden pada level yang baik dalam menjaga komitmen ekspor. Hasil ini

menggambarkan pentingnya komitmen ekspor yang harus dipertahankan

oleh manajemen dalam menjaga konsistensi ekspor produk.

Persepsi responden terhadap indikator pengembangan pangsa pasar

baru memiliki nilai yang dominan sebesar 4,57 atau 91,4 % artinya,

responden menganggap indikator ini menjadi bagian penting dan utama

dalam komitmen manajemen untuk menjamin konsistensi implementasi

ekspor. Hal ini menunjukkan pentingnya ekspansi pasar bagi perusahaan

untuk pertumbuhan bisnisnya.

Selanjutnya ketersediaan sumberdaya fisik (SDM dan teknologi) sebesar

4,54 atau sebesar 90,8 % menunjukkan bahwa menurut persepsi responden,

indikator ini dianggap sebagai asset penting perusahaan dalam menjalankan
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komitmen ekspornya dan menjadi instrumen untuk meyakinkan konsumen

atas order yang ditempatkan dapat diselesaikan dengan baik.

Kemudian indikator kecukupan sumberdaya finansial sebesar 4,29 atau

85,8 % yang artinya indikator ini dipandang oleh responden sebagai

fundamental bisnis dalam menjaga komitmen ekspornya, yaitu kelancaran

arus kas (financial cash flow) sesuai pertumbuhan ekspor perusahaan.

5.3.3. Deskripsi Variabel Kinerja Ekspor

Deskripsi variabel kinerja ekspor yang dijelaskan dalam Tabel 5.4 dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4. Deskripsi Variabel Kinerja Ekspor

Indikator Frekuensi presentase Rerata

1 2 3 4 5

1. Tingkat penjualan
ekspor

0 0 12 74 63 86,6 % 4,33

2. Sumberdaya
perusahaan mengikuti
kebutuhan pasar
internasional

0 0 15 71 63 86,4 % 4,32

3. Pengembangan nilai
dan Jenis Barang yang
diekspor

0 0 12 71 66 87,4 % 4,37

4. Pengembangan
perspektif pangsa
pasar internasional

0 0 15 72 62 86,4 % 4,32

Rata- rata 86,6 % 4,33

Sumber: Data Primer, Tahun 2018

Hasil deskripsi variabel kinerja ekspor yang dijelaskan dalam Tabel 5.4

menunjukkan nilai rerata persepsi responden sebesar 4,33 atau 86,6 %. Hal

ini berarti variabel kinerja ekspor perusahaan merupakan faktor internal

manajemen yang harus diperhatikan, di sisi lain pemerintah juga punya
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kepentingan dalam menjaga dan mendorong perkembangan ekspor

nasional.

Berdasarkan indikator pengembangan nilai dan jenis barang yang

diekspor memiliki nilai persepsi yang dominan yaitu sebesar 4,37 atau 87,4

% artinya, responden memandang bahwa indikator tersebut mempunyai

kontribusi yang utama dalam mendorong kinerja ekspor perusahaan. Karena

kemampuan pengembangan nilai dan jenis barang/produk merupakan

kekuatan daya saing perusahaan di pasar internasional.

Selanjutnya indikator tingkat penjualan ekspor sebesar 4,33 atau 86,6 %,

hal ini dipandang oleh responden sebagai urat nadi keberlangsungan hidup

perusahaan dalam menghadapi persaingan pasar. Jika tingkat penjualan

ekspor tidak mampu ditingkatkan, maka umur keberlangsungan perusahaan

akan sulit dipertahankan.

Kemudian dua indikator lainnya mempunyai nilai persepsi yang sama

yaitu, sumberdaya perusahaan mengikuti kebutuhan pasar internasional dan

pengembangan perspektif pangsa pasar internasional, keduanya mempunyai

nilai persepsi yang sama sebesar 4,32 atau 86,4 %. Indikator sumberdaya

perusahaan mengikuti kebutuhan pasar internasional dipersepsikan oleh

responden sebagai sarana infrastruktur yang penting dalam mendukung

kemajuan kinerja perusahaan. Indikator pengembangan perspektif pangsa

pasar internasional juga dipersepsikan sebagai fasilitas Research and

Development (R & D) yang dimiliki perusahaan untuk melihat peluang pasar

masa depan yang harus dipersiapkan untuk menjaga keberlangsungan bisnis

perusahaan.
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5.3.4. Deskripsi Variabel Bantuan Finansial.

Pada variabel bantuan finansial, hasil persepsi responden disusun pada

Tabel 5.5 sebagai berikut:

Tabel 5.5. Deskripsi Variabel Bantuan Finansial

Indikator Frekuensi presentase Rerata

1 2 3 4 5

1. Insentif pajak/
pemotongan pajak

0 0 0 83 66 89,2 % 4,46

2. Pinjaman ekspor
dengan bunga yang
lebih rendah dari
bunga pasar

0 0 0 82 67 89 % 4,45

3. Pembebasan bea
impor/ekspor

0 0 12 71 66 87,4 % 4,37

4. Bantuan langsung
tunai

0 2 12 68 67 86,8 % 4,34

5. Hibah usaha 0 2 0 70 77 89,8 % 4,49

6.Skema garansi kredit
ekspor

0 0 3 87 59 87,6 % 4,38

Rata- rata 88,4 % 4,42

Sumber: Data Primer, Tahun 2018

Hasil deskripsi variabel Bantuan Finansial yang dijelaskan dalam Tabel

5.5 menunjukkan nilai rerata sebesar 4,42 atau sebesar 88,4 %. Hal ini

mempersepsikan variabel bantuan finansial pada posisi moderator dianggap

penting dan diharapkan dapat memperkuat secara positif variabel-varibel

yang terkait. Artinya pemberian bantuan finansial ini merupakan faktor

eksternal perusahaan, tetapi mempunyai peran positif dan penting dalam

mendukung kinerja ekspor.

Persepsi responden terhadap indikator hibah usaha memiliki nilai rerata

yang dominan sebesar 4,49 atau 89,8 % artinya, responden menganggap
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hibah usaha merupakan bantuan finansial yang dianggap kecil resikonya dan

tidak terlalu membebani perusahaan.

Disusul dengan indikator insentif pajak atau pemotongan pajak sebesar

4,46 atau 89,2 %, dimana hal ini dipandang sangat membantu meringankan

biaya dalam komponen penetapan harga jual, sehingga dapat lebih bersaing

di pasar internasional.

Selanjutnya, indikator pinjaman ekspor dengan bunga rendah sebesar

4,45 atau sekitar 89 %, ini juga dipandang oleh responden sangat membantu

menurunkan komponen biaya dalam struktur harga pokok penjualan suatu

produk, sehingga lebih mempunyai daya saing.

Kemudian indikator skema garansi kredit ekspor sebesar 4,38 atau

sebesar 87,6 % dipersepsikan oleh responden sebagai kebijakan pemerintah

untuk mendorong tingkat kepercayaan pemasok (supplier) atau investor

terhadap industri garmen dalam negeri. Indikator pembebasan bea

impor/ekspor sebesar 4,37 atau 87,4 % dipersepsikan responden sebagai

bentuk dukungan pemerintah terhadap perusahaan ekspor garmen di

Indonesia. Hal ini dinilai sangat membantu dalam mengurangi biaya untuk

meningkatkan daya saing produk dengan harga yang lebih kompetitif di

pasar internasional.

Indikator yang terakhir adalah bantuan langsung tunai mencapai nilai

persepsi sebesar 4,34 atau 86,8 %. Hal ini dianggap oleh responden sebagai

upaya jangka pendek pemerintah untuk membantu dan menyelamatkan

usaha yang tengah mengalami krisis keuangan agar dapat bertahan sambil

mencari peluang pasar yang lebih baik.
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5.3.5. Deskripsi Variabel Bantuan Pemasaran

Pada deskripsi variabel bantuan pemasaran yang dijelaskan dalam Tabel

5.6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6. Deskripsi Variabel Bantuan Pemasaran

Indikator Frekwensi presentase Rerata

1 2 3 4 5

1. Misi perdagangan/
promosi perdagangan
pemerintah untuk
pasar eskpor

0 0 0 70 79 90,6 % 4,53

2. Pameran nasional dan
Internasional yang
diadakan pemerintah

0 0 0 67 82 91 % 4,55

3. Kerjasama
perdagangan antar
negara

0 0 0 67 82 91 % 4,55

Rata- rata 90,8 % 4,54

Sumber: Data Primer, Tahun 2018

Berdasarkan hasil persepsi responden, nilai rerata sebesar 4,54 atau

sebesar 90,8 %, menunjukkan bahwa variabel bantuan pemasaran sebagai

moderasi berada pada posisi yang penting dan diharapkan dapat

memperkuat secara positif variabel-varibel yang terkait. Artinya pemberian

bantuan pemerintah di bidang pemasaran ini merupakan faktor eksternal

bagi perusahaan untuk mendorong kinerja ekspor.

Indikator pameran nasional dan Internasional yang diadakan pemerintah

dan kerjasama perdagangan antar negara, memiliki rerata persepsi yang

dominan mencapai 4,55 atau sebesar 91 % artinya, responden memandang

indikator tersebut merupakan yang dominan dan besar kontribusinya

terhadap kinerja ekspor perusahaan.
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Disusul dengan indikator misi perdagangan atau promosi perdagangan

pemerintah untuk pasar eskpor sebesar 4,53 atau 90,6 %, hal ini dipandang

sangat membantu meringankan biaya promosi bagi perusahaan di pasar

internasional.

5.4. Hasil Uji Variabel Penelitian

5.4.1. Hasil Uji Analisis Faktor Eksploratori (Exploratory Factor Analysis)

Berdasarkan lima variabel laten dalam konstruk model penelitian, yaitu

variabel keunggulan bersaing, komitmen ekspor, bantuan finansial, bantuan

pemasaran dan kinerja ekspor, indikator-indikator dari setiap variabel laten

tersebut bersifat reflektif. Proses evaluasi faktor eksploratori variabel laten

dengan indikator reflektif, dianalisis melalui besaran loading faktor setiap

indikator terhadap latennya. Loading factor di atas 0,7 sangat

direkomendasikan, namun nilai loading faktor di atas 0.60 masih dapat ditolerir,

solimun (2017); Ghozali (2013). Deskripsi loading factor dimaksudkan untuk

mengetahui persepsi responden terhadap indikator yang membentuk variabel

penelitian. Pengujian model pada setiap variabel laten dijelaskan lebih lanjut.

(a) Variabel Keunggulan Bersaing

Variabel keunggulan bersaing diukur dengan empat indikator yaitu: nilai

tambah yang dinilai sebagai keunikan, jarang ada yang sama di produk

pesaing, sulit ditiru sehingga memberikan keistimewaan bagi pelanggan,

dan biaya yang rendah menjadikan harga jual yang kompetitif. Nilai

loading factor untuk setiap indikator keunggulan bersaing menunjukkan di

atas 0,6 dan ρ value < dari 0,05. Hal ini menggambarkan bahwa semua

indikator adalah valid dan signifikan sebagai pengukur variabel

keunggulan bersaing.
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Hasil secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.7 dibawah ini:

Tabel 5.7. Hasil Pengujian Indikator Variabel Keunggulan Bersaing

Indikator Loading
Factor

ρ value Keterangan

Nilai tambah/ keunikan 0,877* < 0,000 kuat

Sulit ditiru 0,870 < 0,000

Jarang yang sama 0,852 < 0,000

Biaya yang rendah 0,774 < 0,000

Sumber: Hasil Olahan SPSS 24

Hasil loading factor bahwa indikator nilai tambah/keunikan sebesar 0,877

adalah indikator yang dominan dalam membentuk variabel keunggulan

bersaing. Artinya, nilai tambah/keunikan ini merupakan faktor utama dalam

membentuk variabel keunggulan bersaing. Selanjutnya, produk yang sulit

ditiru dan jarang ada yang sama di produk pesaing serta dapat ditawarkan

dengan harga yang kompetitif, akan menjadi kekuatan daya saing produk di

tengah persaingan pasar international.

(b) Variabel Komitmen Ekspor

Variabel komitmen ekspor dalam penelitian ini diukur dengan tiga indikator,

yaitu: kecukupan sumberdaya finansial, ketersediaan sumberdaya fisik

(SDM dan teknologi), pengembangan pasar baru. Hasil loading factor

bahwa ketersediaan sumberdaya fisik (Sumberdaya Manusia yang

kompeten dan teknologi yang mengikuti perkembangan) sebesar 0,891

adalah indikator yang dominan dalam membentuk variabel komitmen

ekspor. Artinya, ketersediaan sumberdaya fisik (SDM dan teknologi) ini
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merupakan faktor utama dalam membentuk variabel komitmen export. Hasil

secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.8 dibawah ini:

Tabel 5.8. Hasil Pengujian Indikator Variabel Komitmen Ekspor

Indikator Loading
Factor

ρ value Keterangan

1. Ketersediaan sumber daya
fisik (SDM dan teknologi)

0,891* < 0,000 kuat

2. Kecukupan sumberdaya
finansial

0,872 < 0,000

3. Pengembangan pasar baru 0,634 < 0,000

Sumber: Hasil Olahan SPSS 24

Selanjutnya, kecukupan sumberdaya finansial dan pengembangan pasar

baru akan menjadi sumberdaya perusahaan di tengah persaingan pasar

international.

(c) Variabel Kinerja Ekspor

Selanjutnya pada variabel kinerja ekspor dalam penelitian ini diukur dengan

empat indikator, yaitu: tingkat penjualan ekspor, sumberdaya perusahaan

mengikuti kebutuhan pasar internasional, pengembangan nilai dan jenis

barang yang diekspor, pengembangan perspektif pangsa pasar

internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa loading factor di atas 0,6.

Hal ini merefleksikan semua indikator valid untuk mengukur variabel kinerja

ekspor. Hasil loading factor bahwa pengembangan nilai dan jenis barang

yang diekspor sebesar 0,840 adalah indikator yang dominan dalam

membentuk variabel kinerja ekspor. Artinya, pengembangan nilai dan jenis

barang yang diekspor ini merupakan faktor utama dalam membentuk
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variabel kinerja ekspor. Hasil secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.9

dibawah ini:

Tabel 5.9. Hasil Pengujian Indikator Variabel Kinerja Ekspor

Indikator Loading
Factor

ρ value Keterangan

1. Pengembangan nilai dan
jenis barang yang diekspor

0,840* < 0,000 kuat

2. Tingkat penjualan ekspor 0,837 < 0,000

3. Pengembangan perspektif
pangsa pasar internasional

0,824 < 0,000

4. Sumberdaya perusahaan
mengikuti kebutuhan pasar
internasional

0,789 < 0,000

Sumber: Hasil Olahan SPSS 24

Sementara itu, tingkat penjualan ekspor, pengembangan perspektif pangsa

pasar internasional dan pengembangan sumberdaya perusahaan mengikuti

kebutuhan pasar internasional akan menjadi kekuatan daya saing

perusahaan di tengah persaingan pasar international.

(d) Variabel Bantuan Finansial

Variabel bantuan finansial terdiri atas insentif pajak atau pemotongan pajak,

pinjaman ekspor dengan bunga yang rendah di bawah bunga pasar,

pembebasan bea impor/ekspor, bantuan langsung tunai, hibah usaha,

skema garansi kredit ekspor. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa outer

loading di atas > 0,6. Hal ini merefleksikan semua indikator valid untuk

mengukur variabel bantuan finansial. Hasil loading factor bahwa

pembebasan bea impor/ekspor sebesar 0,949 atau 94,9 % adalah indikator

yang dominan dalam membentuk variabel bantuan finansial.
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Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.10 di bawah ini:

Tabel 5.10. Hasil Pengujian Indikator Variabel Bantuan Finansial

Indikator Loading
Factor

ρ value Keterangan

1. Pembebasan bea impor/
ekspor

0,949* < 0,000 kuat

2. Bantuan langsung tunai 0,860 < 0,000

3. Hibah usaha 0,822 < 0,000

4. Pinjaman ekspor dengan
bunga yang lebih rendah
dari bunga pasar

0,754 < 0,000

5. Skema garansi kredit
ekspor

0,629 < 0,000

6. Insentif pajak/ pemotongan
pajak

0,625 < 0,000

Sumber: Hasil Olahan SPSS 24

Artinya, Pengembangan nilai dan jenis barang yang diekspor ini

merupakan faktor utama dalam membentuk variabel bantuan finansial.

Selanjutnya, bantuan langsung tunai, hibah usaha, pinjaman ekspor dengan

bunga yang lebih rendah dari bunga pasar, skema garansi kredit ekspor

dan insentif pajak/ pemotongan pajak akan membantu perusahaan dalam

upaya menurunkan komponen biaya untuk dapat bersaing harga di pasar

international.

(e) Variabel Bantuan Pemasaran

Indikator dari variabel bantuan pemasaran terdiri atas misi perdagangan

atau promosi perdagangan pemerintah untuk pasar eskpor, pameran

nasional dan Internasional yang diadakan pemerintah, kerjasama

perdagangan antar negara.
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Hasil uji loading factor secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.11

dibawah ini:

Tabel 5.11. Hasil Pengujian Indikator Variabel Bantuan Pemasaran

Indikator Outer
Loading

ρ value Keterangan

1. Misi perdagangan/ promosi
perdagangan pemerintah
untuk pasar eskpor

0,871* < 0,000 kuat

2. Pameran nasional dan
Internasional yang
diadakan pemerintah

0,863 < 0,000

3. Kerjasama perdagangan
antar negara

0,787 < 0,000

Sumber: Hasil Olahan SPSS 24

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa outer loading di atas > 0,6. Hal ini

merefleksikan semua indikator valid untuk mengukur variabel bantuan

pemasaran. Hasil loading factor bahwa misi perdagangan/promosi

perdagangan pemerintah untuk pasar eskpor sebesar 0,871 artinya, indikator

yang dominan dalam membentuk variabel bantuan pemasaran.

Selanjutnya, pameran nasional dan Internasional yang diadakan

pemerintah, kemudian membangun kerjasama perdagangan antar negara,

akan membantu perusahaan dalam upaya mengembangkan pasar ekspor

yang lebih luas sekaligus memperbaiki kinerja ekspor. Kegiatan promosi ini

juga harus didukung dengan insentif pajak (tax insentive) bagi perusahaan

yang baru masuk ke pasar internasional, jika dapat mencapai target ekspor

yang ditetapkan pemerintah.
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5.4.2. Hasil Pengujian Analisis Regresi Dengan Variabel Moderasi

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis data SPSS 24.

Alasan menggunakan SPSS 24, karena program ini bagi peneliti lebih mudah

dan sederhana (friendly), untuk menganalisis regresi berganda dengan

variabel moderasi antar variabel laten. Nilai R square sebesar 0.67 (kuat), 0.30

(moderat) dan di bawah 0,30 (lemah).

Berikut hasil uji koefisien jalur seperti yang dilihat pada Tabel 5.12 di bawah ini:

Tabel 5.12. Hasil Uji Koefisien Jalur Variabel Hasil Penelitian

No. Variabel Kualitas R
Square

Coefficients
β

Kesimpulan

1.

Keunggulan
Bersaing - Kinerja
Ekspor 0,323 0,607

Berpengaruh
signifikan

2.

Komitmen Ekspor -
Kinerja Ekspor 0,086 0,358

Berpengaruh
signifikan

3.

Keunggulan
Bersaing*Bantuan
Finansial 0,404 0,116 Memperkuat

4.

Keunggulan
Bersaing*Bantuan
Pemasaran

0,347 0,427 Memperkuat

5.

Komitmen
Ekspor*Bantuan
Finansial

0,267 - 0,379 Memperlemah

6.

Komitmen
Ekspor*Bantuan
Pemasaran 0,383 0,947 Memperkuat

Sumber: Hasil Olahan SPSS 24
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5.4.3. Hasil Pengujian Moderasi

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa jenis penelitian

ini adalah penelitian asosiatif - kausal dan bersifat explanatory. Dimana jenis

moderasi dan hasil pengujian analisa jalur variabel dapat diklasifikasikan

menjadi jenis moderasi penelitian seperti pada Tabel 5.13 di bawah ini:

Tabel 5.13. Hasil Uji Moderasi

Korelasi Variabel
Moderasi

ρ value (< 0,05) Tipe Moderasi

Bantuan Finansial 0,933 b2, tidak
signifikan Moderasi Potensial

(Homologiser
moderasi)

Bantuan
Finansial*Keunggulan
Bersaing

0,578 b3, tidak
signifikan

Bantuan Pemasaran 0,070 b2, tidak
signifikan Moderasi Potensial

(Homologiser
moderasi)

Bantuan
Pemasaran*Keunggulan
Bersaing

0,052 b3, tidak
signifikan

Bantuan Finansial 0,028 b2, signifikan
Moderasi Prediktor
(Predictor Moderator)Bantuan

Finansial*Komitmen
Ekspor

0,131 b3, tidak
signifikan

Bantuan Pemasaran 0,000 b2, signifikan

Moderasi Semu
(Quasi moderator)

Bantuan
Pemasaran*Komitmen
Ekspor

0,000 b3, signifikan

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 24

Selanjutnya, pada tingkat minimum intervensi penelitian selama studi

lapangan, pengambilan data melalui penyebaran kuesioner yang dilakukan satu

kali tanpa ada perbandingan, disebut cross sectional. Dimana epidemiologi yang

dipelajari adalah melakukan distribusi dan paparan dengan outcome secara

serentak pada individu-individu dari suatu populasi.
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Kebanyakan hubungan antar variabel pada konstruk model adalah non

linier, maka dengan SPSS 24 dapat menguji hubungan yang sebenarnya antar

variabel laten dalam diagram jalur sebagai berikut:

Gambar 5.1. Diagram Jalur

Keterangan:

= Moderasi Potensial (Homologiser Moderasi)

= Moderasi Prediktor (Predictor Moderasi)= Variabel Eksogen

= Moderasi Semu (Quasi Moderasi)

5.4.4. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis penelitian bertujuan untuk menjawab apakah hipotesis yang

diajukan dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil penellitian, pengaruh

langsung, pengaruh tidak langsung pengujian hipotesis dapat dijelaskan

sebagai berikut:

H1 : Keunggulan bersaing berpengaruh signifikan terhadap kinerja

ekspor

R2= 0,323
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Hasil analisis pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja ekspor

diperoleh nilai koefisien jalur sebesar β = 0,607 dengan ρ value < 0,000. Nilai

R Square sebesar 0.323 (moderat), menunjukkan konstruk model yang fit.

Hasil pengujian pada hipotesis (H1) membuktikan bahwa keunggulan bersaing

berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor. Artinya peningkatan

keunggulan bersaing akan mendorong perbaikan kinerja ekspor, dengan

demikian H1 dapat diterima.

H2 : Komitmen ekspor berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor

Hasil analisis pengaruh komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor

diperoleh nilai koefisien jalur sebesar β = 0,358; ρ value 0,000 (signifikan)

dengan nilai R Square sebesar 0.086. Hasil pengujian hipotesis (H2) ini

membuktikan bahwa komitmen ekspor berpengaruh signifikan terhadap kinerja

ekspor. Artinya semakin tinggi komitmen ekspor akan berpengaruh signifikan

terhadap peningkatan kinerja ekspor, dengan demikian H2 dapat diterima.

H3: Bantuan finansial mampu memperkuat pengaruh keunggulan

bersaing terhadap kinerja ekspor

Hasil pengujian bantuan finansial dalam memoderasi pengaruh

keunggulan bersaing terhadap kinerja ekspor didapat nilai R Square sebesar

0.404 (moderat) dan nilai koefisien jalur sebesar β = 0,116. Artinya, variabel Z1

(bantuan finansial) berpengaruh positif memoderasi variabel eksogen X1

(keunggulan bersaing), terhadap Y1 (kinerja ekspor), sebesar 40,4 %. Namun,

nilai signifikansi variabel moderasi terhadap variabel keunggulan bersaing

menunjukkan nilai ρ value < 0,933 (tidak signifikan) dan nilai signifikansi

interaksi variabel moderasi terhadap variabel kinerja ekspor sebesar ρ value <

0,578 (tidak signifikan), artinya bantuan finansial masih berpotensi
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memoderasi variabel keunggulan bersaing, walaupun kekuatan moderasinya

tidak signifikan.

Berdasarkan hasil uji tersebut, hipotesis (H3) dapat dinyatakan bahwa

bantuan finansial mampu memperkuat pengaruh keunggulan bersaing

terhadap kinerja ekspor, untuk itu H3 diterima.

H4 : Bantuan pemasaran mampu memperkuat pengaruh keunggulan

bersaing terhadap kinerja ekspor

Hasil pengujian bantuan pemasaran dalam memoderasi pengaruh

keunggulan bersaing terhadap kinerja ekspor menunjukkan nilai R Square

sebesar 0.347 dan nilai koefisien jalur sebesar β = 0,427. Artinya, variabel Z2

(bantuan pemasaran) berpengaruh positif memoderasi variabel eksogen X1

(keunggulan bersaing), terhadap Y1 (kinerja ekspor), sebesar 34,7 %. Nilai

signifikansi variabel bantuan pemasaran terhadap variabel keunggulan

bersaing menunjukkan nilai ρ lebih kecil dari < 0,07 (tidak signifikan) dan nilai

signifikansi interaksi variabel moderasi terhadap variabel endogen (kinerja

ekspor) juga menunjukkan nilai ρ lebih kecil dari < 0,052 (tidak signifikan),

artinya bantuan pemasaran masih berpotensi memoderasi variabel

keunggulan bersaing, namun pengaruhnya tidak signifikan memperkuat

variabel keunggulan bersaing, sehingga moderasi bantuan pemasaran ini juga

tidak signifikan memberikan dampak terhadap kinerja ekspor.

Sehingga, berdasarkan hasil uji tersebut hipotesis (H4) dapat dinyatakan

bahwa bantuan pemasaran mampu memperkuat pengaruh keunggulan

bersaing terhadap kinerja ekspor, dengan demikian H4 diterima.
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H5 : Bantuan finansial mampu memperkuat pengaruh komitmen ekspor

terhadap kinerja ekspor

Hasil pengujian bantuan finansial dalam memoderasi pengaruh

komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor diketahui hasil nilai R Square

sebesar 0.267 dan nilai koefisien jalur sebesar β = - 0,379. Artinya, Z1

(bantuan finansial) berpengaruh negatif dalam memoderasi variabel eksogen

X2 (komitmen ekspor), terhadap Y1 (kinerja ekspor), sebesar 26,7 %. Nilai nilai

signifikansi variabel moderasi terhadap variabel eksogen ρ value < 0,028

(signifikan), dan nilai signifikansi interaksi variabel moderasi terhadap variabel

endogen ρ value < 0,131 (tidak signifikan), artinya bantuan finansial tidak

dapat memoderasi variabel komitmen ekspor. Berdasarkan hasil uji tersebut,

hipotesis (H5) dinyatakan bahwa bantuan finansial memperlemah (tidak

mampu memperkuat) pengaruh komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor,

untuk itu H5 ditolak.

H6 : Bantuan pemasaran mampu memperkuat pengaruh komitmen

ekspor terhadap kinerja ekspor

R2= 0,323

Gambar 5.2. Diagram Jalur Pengujian Variabel Bantuan Finansial Dan Bantuan
Pemasaran Mampu Memperkuat Pengaruh Keunggulan Bersaing
Terhadap Kinerja Ekspor
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Hasil pengujian bantuan pemasaran dalam memoderasi pengaruh

komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor menghasilkan nilai R Square

sebesar 0.383 dan nilai koefisien jalur sebesar β = 0,947. Artinya, besarnya

pengaruh Z2 (bantuan pemasaran) dalam memoderasi variabel eksogen X2

(komitmen ekspor), terhadap Y1 (kinerja ekspor), sebesar 26,7 %. Namun,

nilai signifikansi variabel moderasi terhadap variabel eksogen ρ value < 0,000

(signifikan) dan nilai signifikansi interaksi variabel moderasi terhadap variabel

endogen ρ value < 0,000 (signifikan), artinya bantuan pemasaran menjadi

variabel semu dalam memoderasi variabel komitmen ekspor. Sehingga,

berdasarkan hasil uji tersebut, hipotesis (H6) dapat dinyatakan bahwa bantuan

pemasaran mampu memperkuat pengaruh komitmen ekspor terhadap kinerja

ekspor, untuk itu H6 diterima.

Gambar 5.3. Diagram Jalur Pengujian Variabel Moderasi Bantuan Finansial
Memperlemah, Tetapi Bantuan Pemasaran Memperkuat
Pengaruh Komitmen Ekspor Terhadap Kinerja Ekspor

5.5. Pembahasan

Hasil persepsi responden terhadap indikator pengukuran variabel

penelitian ini digambarkan melalui nilai rerata bertujuan untuk mengetahui

kondisi aktual di setiap indikator yang dipersepsikan responden. Nilai rerata

R2= 0,323
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terbesar, diartikan sebagai indikator prioritas menurut respoden dalam

mempersepsikan pernyataan sesuai dengan pelaksanaannya.

Selanjutnya, nilai loading factor bertujuan mengetahui pengukuran

variabel yang terkuat pada setiap indikator. Nilai loading factor tertinggi

menunjukkan indikator pengukuran variabel yang dapat diinterpretasikan

sebagai indikator terkuat dalam merefleksikan variabel. Perbedaan hasil

deskripsi indikator yang dipersepsikan oleh responden dengan hasil olah data

loading factor terletak pada perbedaan interpretasi data dengan persepsi

respoden.

5.5.1. Analisis Hasil Uji Loading Factor Dengan Deskripsi Variabel Penelitian.

(a) Variabel Keunggulan bersaing

Berdasarkan hasil loading factor di atas, indikator nilai tambah/keunikan

merupakan indikator yang kuat, hal ini berbeda dengan persepsi

responden terhadap indikator yang dominan dari variabel keunggulan

bersaing yaitu, jarang ada produk yang sama. Hal ini ketika peneliti

tanyakan kembali kepada responden melalui wawancara untuk

mengeksplor sejauh mana perspektif responden memandang perbedaan

dominasi indikator antara nilai keunikan suatu produk dengan produk yang

jarang sama di produk pesaing. Perspektif perbedaan tersebut menurut

responden, produk yang beda atau jarang ada yang sama di produk

pesaing lebih suka dipilih, karena dianggap menjadi sesuatu kualitas yang

istimewa bagi pelanggan (buyer). Sedangkan keunikan yang terdapat

pada suatu produk merupakan tuntutan daya saing yang tinggi di pasar

internasional. Sehingga dapat disimpulkan, hasil antara persepsi

responden dengan loading factor disebabkan oleh perbedaan sudut
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pandang responden, bagi responden yang memposisikan diri sebagai

konsumen/buyer yang beranggapan suatu produk yang istimewa (limited),

jika jarang ada yang sama akan menjadi kebanggaan tersendiri. Tetapi

dari sudut perusahaan, kemampuan menciptakan nilai tambah/keunikan

produk yang dihasilkan merupakan keistimewaan bagi konsumen, karena

produk tersebut akan jarang ada yang sama di pasaran.

(b) Variabel Komitmen Ekspor

Pada variabel komitmen ekspor, hasil loading factor dari indikator

ketersediaan sumberdaya fisik (SDM dan teknologi) merupakan indikator

yang kuat, hal ini berbeda dengan persepsi responden terhadap indikator

yang dominan dari variabel komitmen ekspor tersebut yaitu,

pengembangan pasar baru. Berdasarkan perbedaan ini, peneliti juga

mencoba mewawancarai kembali responden untuk mengeksplor sejauh

mana responden memandang perbedaan ini menurut persepsi responden.

Hasilnya antara lain, responden memandang bahwa target

pengembangan pasar baru jauh lebih penting, karena keberlangsungan

order dari pasar yang terus berkembang akan menjamin semakin baiknya

kinerja ekspor perusahaan. Sedangkan ketersediaan sumberdaya fisik

seperti sumberdaya manusia dan teknologi yang mengikuti perkembangan

merupakan alat atau instrumen untuk membangun kepercayaan terhadap

pelanggan (buyer). Sehingga dapat disimpulkan bahwa, perbedaan hasil

persepsi responden dengan loading factor disebabkan oleh perbedaan

pendapat sebagian responden yang menganggap pengembangan pasar

baru sebagai strategi keberlangsungan (sustainability strategy) yang akan

menjamin eksistensi perusahaan di persaingan pasar internasional.
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Sedangkan untuk dapat melakukan proyeksi pengembangan pasar baru

diperlukan kepercayaan yang tinggi dari buyer, dengan menunjukkan

ketersediaan sumberdaya fisik (sumberdaya manusia yang handal dan

teknologi yang sesuai dengan perkembangan), sehingga kedua hal

tersebut saling terkait.

(c) Variabel Kinerja Ekspor

Dari kelima variabel di atas, hanya variabel kinerja ekspor yang hasil olah

data loading factor nya sama dengan mayoritas persepsi responden, yaitu

indikator pengembangan nilai dan jenis barang yang diekspor yang kuat

nilainya. Hal ini menunjukkan kesatuan persepsi dengan interpretasi data

uji mengenai pentingnya indikator ini dalam mengukur kinerja ekspor

perusahaan.

(d) Variabel Bantuan Finansial

Pada variabel bantuan finansial, hasil loading factor dari indikator

pembebasan bea impor/ekspor merupakan indikator yang kuat, hal ini

berbeda dengan persepsi responden terhadap indikator yang tinggi dari

variabel bantuan finansial adalah, hibah usaha. Berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap responden dalam upaya

mengeksplor persepsi dana hibah yang lebih diutamakan. Dana hibah

menurut responden sifatnya lebih operasional dan fleksibel dibandingkan

fasilitas bantuan finansial tidak langsung dari pemerintah yang bersifat

regulasi dari Menteri Keuangan dan Dirjen Bea dan Cukai sebagai

pengawasan dan penegakkan aturan implementasi regulasi Menteri

Keuangan tersebut terhadap industri-industri garmen di Kawasan Berikat.

Berdasarkan perbedaan persepsi responden dengan loading factor
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disimpulkan adanya perbedaan sudut pandang. Persepsi mayoritas

responden, bila mendapatkan bantuan hibah usaha dianggap resikonya

relatif kecil untuk memikul tanggung jawab, dalam arti yang sederhana

tinggal meneruskan usahanya. Tetapi untuk mengharapkan bantuan hibah

usaha dari pemerintah biasanya sangat jarang/kecil kemungkinannya,

sehingga yang lebih realistis adalah mendapatkan bantuan pembebasan

bea impor/ekspor dari Pemerintah.

(e) Variabel Bantuan Pemasaran

Pada variabel bantuan pemasaran, hasil loading factor dari indikator misi

perdagangan/ promosi perdagangan pemerintah untuk pasar eskpor

merupakan indikator yang kuat, sedangkan menurut persepsi responden,

indikator yang menonjol adalah, pameran nasional dan internasional yang

diadakan pemerintah serta kerjasama perdagangan antar negara.

Berdasarkan perbedaan tersebut, peneliti mencoba mengeksplor dengan

mewawancarai responden untuk melihat sejauh mana pendapatnya.

Fasilitas pameran nasional dan internasional bagi industri garmen sangat

efektif dan berbiaya murah serta terjangkau menurut responden,

dibandingkan harus melakukan misi dagang/promosi dagang internasional

bersama pemerintah. Karena setiap pengusaha punya cara tersendiri

dalam upaya pendekatan (technical approach) dengan calon konsumen,

dibanding dengan cara melakukan pertemuan formal yang difasilitasi

negara. Sehingga perbedaan hasil antara persepsi responden dengan

loading factor disebabkan oleh perbedaan sudut pandang. Pembinaan

usaha yang diadakan pemerintah dan kerjasama perdagangan antar

negara dianggap lebih realistis serta lebih menjanjikan kepastian untuk
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terbangunnya pasar atau relasi bisnis baru bagi perusahaan seperti yang

telah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Nomer 83 Tahun 2017. Tetapi melakukan misi perdagangan/ promosi

perdagangan untuk pasar eskpor merupakan ekspetasi pemerintah dalam

upaya perbaikkan pasar ekspor nasional.

5.5.2. Hasil Pengujian Analisis Regresi

(a) Keunggulan bersaing berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor

Hasil penelitian data empiris dari hipotesis yang menyatakan keunggulan

bersaing berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor dapat diterima

dengan dibuktikan secara statistik dalam penelitian ini. Keunggulan

bersaing merupakan elemen penting pada suatu aktifitas persaingan

bisnis. Suatu produk dikatakan mempunyai keunggulan bersaing, ketika

produk tersebut dapat diterima dan menjadi nilai yang istimewa bagi

konsumennya serta dapat memberikan multi efek order yang tinggi,

sehingga terjadi keberlangsung bisnis yang panjang/berkesinambungan.

Perusahaan dengan kreatifitasnya, mengembangkan varian produk yang

unik dan istimewa kemudian memberikan penawaran harga yang

kompetitif ke buyer. Berdasarkan cara tersebut, perusahaan telah

memakai strategi pemasaran yang efektif untuk mampu memahami

perubahan didalam struktur pasar yang dituju, sehingga dapat lebih

outperform dari pesaingnya, Wang (2014). Selanjutnya, pada penelitian

empiris juga ditemukan bahwa proses manajemen yang efektif dan sulit

ditiru kemampuannya termasuk sumberdaya di dalamnya yang terdiri dari

kompetensi dan sumberdaya teknik, akan menjadi kekuatan dari

keunggulan bersaing, Wong (2014). Konsep yang diutarakan oleh Haque
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(2014) yaitu untuk meningkatkan daya saing dan proteksi inovasi,

manajemen dapat melakukan pemotongan biaya, guna peningkatan

produktifitas, seperti penilitian sebelumnya yang dilakukan oleh, O’Donnell

(1997); Toming (2007). Hal ini dikuatkan juga dengan teori keunggulan

bersaing yang menyatakan bahwa, posisi daya saing meliputi keunggulan

biaya murah (low-cost advantage) dan keunggulan yang berbeda

(differentiation advantage) merupakan kunci keberhasilan kinerja ekspor,

Barney (1991); Hunt (1995); Porter (1980). Hubungan keunggulan

bersaing dengan kinerja ekspor dijelaskan dalam penelitian, Fang (2009);

Teece (1997); Theodosiou (2012); Vorhies (2011) yang menjelaskan

bahwa, kemampuan pemasaran dapat menciptakan keunggulan bersaing

dan mendorong kinerja ekspor perusahaan. Kekuatan daya saing produk

domestik di pasar asing adalah salah satu topik yang sangat penting saat

ini. Daya saing ekspor merupakan komponen yang terintegarasi dalam

keseluruhan penilaian (assessment value) daya saing sebuah negera,

Diana (2018). Keunggulan bersaing dalam penelitian ini direfleksikan

dengan empat indikator, yaitu: nilai tambah/ keunikan, sulit ditiru, jarang

yang sama, biaya yang rendah. Penentuan indikator disesuaikan dengan

kebutuhan daya saing bisnis industri garmen. Penggunaan indikator ini

diambil dari teori keunggulan bersaing yang telah mapan dari Barney

(2012), dan merefleksikan faktor dominan dalam membentuk variabel

keunggulan bersaing adalah nilai keunikan produk.

Hasil analisis koefisien jalur pengaruh keunggulan bersaing terhadap

kinerja ekspor menunjukkan nilai yang positif dan signifikan. Hasil ini dapat

membuktikan bahwa semakin baik tingkat keunggulan bersaing
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perusahaan akan semakin memperbaiki kinerja ekspornya. Hasil

penelitian ini mendukung temuan, Wagner (2013); Pattnayak (2014), yang

menunjukkan hasil bahwa keunggulan bersaing berpengaruh terhadap

peningkatan kinerja ekspor dalam konteks hubungan bisnis internasional.

Fakta empiris menunjukkan bahwa nilai keunikan produk merupakan

indikator yang diprioritaskan menurut penilaian responden dalam

implementasi keunggulan bersaing, sedangkan indikator variabel kinerja

ekspor yang diprioritaskan adalah pengembangan nilai dan jenis barang

yang diekspor. Temuan ini mengindikasikan nilai keunikan produk dapat

menentukan pengembangan nilai dan jenis barang yang diekspor.

Temuan ini juga didukung dari hasil wawancara dengan responden,

seorang senior manager merchandiser di industri garmen, mengenai

keunggulan bersaing diperoleh informasi bahwa didalam industri garmen

yang menjadi kekuatan utama daya saing bagi konsumen/buyer adalah

nilai kekunikan produk, karena hal tersebut akan membuat produk

tersebut mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi untuk ditiru oleh pesaing

sehingga akan jarang ditemui, ditambah dengan harga yang kompetitif.

(b) Komitmen ekspor berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor

Hasil penelitian data empiris dari hipotesis yang menyatakan komitmen

ekspor berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekspor dapat diterima dan

dibuktikan secara statistik dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini

memberikan makna komitmen ekspor dalam industri garmen dapat

mendorong terjadinya perbaikan kinerja ekspor, walaupun bukan

merupakan elemen penentu peningkatan order. Indikator ketersediaan

sumberdaya fisik (SDM dan teknologi) memiliki hasil loading faktor terkuat



33

sebagai wujud komitmen manajemen untuk meyakinkan konsumen (buyer)

agar memberikan order kepada perusahaan dengan menunjukkan sarana

dan fasilitas sebagai kelengkapan infrastruktur perusahaan. Konsumen

(buyer) juga menuntut adanya kemampuan perusahaan untuk

menciptakan daya saing produk dengan qualitas keunikannya serta harga

yang kompetitif, serta kecukupan sumberdaya finansial. Sementara itu,

komitmen ekspor dari sisi kecukupan sumberdaya finansial, dinilai dalam

audit pemenuhan persyaratan konsumen (buyer compliance requirement

audit) sebagai salah satu persyaratan kualifikasi vendor yang harus

dipenuhi, hal ini juga akan menentukan lolos/tidaknya audit (passed/failed

audit). Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Faroque (2015) pada

industri garmen di bangladesh yang menjelaskan bahwa komitmen ekspor

sebagai variabel eksogen mempunyai hubungan positif dan signifikan

terhadap kinerja ekspor.

(c) Bantuan finansial mampu memperkuat pengaruh keunggulan

bersaing terhadap kinerja ekspor.

Hasil pengujian dengan menggunakan data empirik membuktikan bahwa

hipotesis yang menyatakan bantuan finansial mampu memperkuat

pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja ekspor terbukti

sepenuhnya. Berdasarkan penelitian ini dijelaskan bahwa bantuan

finansial yang berupa pembebasan bea impor/ekspor merupakan suatu

kebijakan pemerintah yang diundangkan dalam aturan dan berlaku bagi

industri di Indonesia (PMA maupun PMDN) dengan tujuan ekspor,

sehingga besarnya moderasi pengaruhnya sudah terukur. Hal ini sejalan

dengan hasil beberapa penelitian sebelumnya yang pada prakteknya
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ditemukan bantuan finansial mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap kinerja ekspor perusahaan, hal ini ditemukan oleh Griffith (2012);

Freixanet (2012); Sraha (2014); Thomson (2009); Peskett (2011);

Bernhardt (2017). Namun, berdasarkan hasil uji moderasi diatas

menunjukkan bahwa, moderasi bantuan finansial tergolong dalam jenis

Moderasi Potensial (Homologiser Moderasi). Moderasi potensial dapat

berpotensial menjadi variabel moderasi. Artinya tipe moderasi ini tidak

berinteraksi dengan variabel eksogen dan tidak mempunyai hubungan

yang signifikan dengan variabel endogen.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor diantaranya,

faktor pemerintah dan faktor finansial. Moderasi pengaruh bantuan

finansial dalam memperkuat keunggulan bersaing menurut persepsi

responden dianggap implemetasi regulasi yang hanya tersegmen pada

korporasi besar dan tidak berpihak kepada sektor industri garmen

berskala kecil menengah. Kebijakan bantuan finansial pemerintah ini

diperuntukan bagi pengusaha lokal maupun asing yang melakukan

kegiatan operasional usaha tujuan ekspor di kawasan berikat (bonded

zone). Sayangnya, pemanfaatan bantuan finansial pemerintah ini lebih

banyak dinikmati oleh perusahaan asing (PMA) dari Korea dan India yang

mendominasi, walaupun ada juga beberapa perusahaan garmen

Indonesia (PMDN) turut berkompetisi dalam pasar ekspor. Investasi asing

disektor garmen ini banyak membantu penyerapan tenaga kerja Indonesia

yang cukup signifikan. Namun bagi perusahaan asing, jika komponen

bahan baku dan bahan penunjang tidak dapat dipasok dari dalam negeri

dalam arti lain harus impor, maka nilai ekspor produk yang tercatat tidak
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akan kembali sepenuhnya (cash Inflow) ke Indonesia. Dana yang akan

kembali masuk hanya sebesar biaya operasional industri saja (working

capital), hal ini dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah

untuk mendorong insvestor memperbesar komponen lokal, dan bagi

pengusaha dalam negeri harus dapat memberikan harga yang kompetitif.

Karena akses distribusi asing, standar kualitas dan tingginya persaingan

juga menentukan pengembangan perspektif pangsa pasar internasional,

Martinović (2017).

Berdasarkan konsep yang diusung oleh Faroque (2015) juga menjelaskan

bahwa, bantuan finansial ekspor dapat mempunyai posisi yang kuat ke

depannya baik secara bantuan langsung maupun bantuan tidak langsung

seperti: insentif, pajak yang rendah, pinjaman ekspor yang lebih rendah

dari bunga pasar, pembebasan pajak impor/ekspor dan insentif tunai/cash

dapat memperkuat keunggulan bersaing untuk memperbaiki kinerja

ekspor perusahaan.

Selain itu, hasil temuan Jalali (2013) yang menjelaskan bahwa,

pemerintah memberikan bantuan finansial langsung maupun finansial

tidak langsung dalam bentuk subsidi ekspor dan pemotongan pajak agar

dapat menghasilkan harga yang bersaing di pasar internasional, melalui

institusi yang memberikan fasilitas promosi internasional terhadap hasil-

hasil produk Croasia. Ketika berbicara harga, maka masalah keuangan

menjadi perhatian khusus, yaitu soal aturan tarif dan non tarif, yang

membuat tidak bersaingnya harga, tidak menariknya nilai tukar, jeleknya

manajemen, rendahnya skala ekonomi (volume ordernya kecil),

rendahnya produktifitas dan tingginya bunga pinjaman perbankan.
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(d) Bantuan pemasaran mampu memperkuat pengaruh keunggulan

bersaing terhadap kinerja ekspor.

Berdasarkan hasil uji data empiris dari hipotesis yang menyatakan bahwa

bantuan pemasaran mampu memperkuat pengaruh keunggulan bersaing

terhadap kinerja ekspor, terbukti sepenuhnya. Penelitian ini menjelaskan

bahwa bantuan pemasaran yang berupa misi perdagangan/promosi

perdagangan, pameran nasional dan Internasional, kerjasama

perdagangan antar negara merupakan suatu kebijakan pemerintah yang

tidak hanya ditujukan untuk industri garmen saja, tetapi juga untuk industri

lainnya yang mempunyai potensi ekspor, sehingga besarnya moderasi

pengaruhnya dapat terukur.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh

pemerintah Gana untuk menumbuhkan perkonomian di Sub-Saharan

Africa, Sraha (2014), selama dua dekade mempromosikan peningkatan

ekspor nasional melalui programnya Export Promotion Programmes

(EPPs). Hasil evaluasi program tersebut, dapat memberikan kontribusi

yang positif terhadap kinerja ekspor perusahaan di pasar Internasional,

dan berdampak pada kestabilan ekonomi domestik. Selain itu, di Thailand,

bantuan pemasaran yang dilakukan melalui pengumpulan infomasi pasar,

kampaye dalam bentuk promosi penjualan ke seluruh dunia, dan

penetapan nilai tukar mata uangnya. Hasilnya, secara signifikan

berpengaruh terhadap kinerja ekspor perusahaan dengan pesat,

Amornkitvikaia (2017) .

Sementara itu, dari hasil uji moderasi di atas menunjukkan bahwa,

bantuan pemasaran tergolong dalam jenis variabel Homologiser Moderasi.
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Penyelenggaraan pameran nasional dan Internasional dapat menjadi

fasilitas layanan untuk lebih mengembangkan diri, menunjukkan

keunggulan daya saing produknya dan membangun komunikasi yang

lebih luas dengan calon konsumen maupun konsumen yang telah

terbentuk. Ditambah dengan melakukan kerjasama perdagangan antar

negara, pemerintah dapat mendorong industri garmen dalam negeri untuk

meningkatkan kinerja ekspor perusahaan.

Kegiatan pemasaran dengan menggunakan teknologi pada tingkat

perusahaan dapat memberikan kontribusi perbaikan daya saing global

pada suatu negara yang kemudian menjadi faktor perubahan jaman

menuju peningkatan daya saing ekspor, Tsygankova (2017). Saat ini,

dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat sangat memudahkan

dan lebih membantu perusahaan maupun pemerintah dalam melakukan

promosi keunggulan daya saing produknya, membangun citra positif dan

membuat komitmen-komitmen bisnis menjadi lebih mudah dan cepat.

(e) Bantuan finansial mampu memperkuat pengaruh komitmen ekspor

terhadap kinerja ekspor

Pada hasil pengujian moderasi bantuan finansial dengan menggunakan

data empirik membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa

bantuan finansial mampu memperkuat pengaruh komitmen ekspor

terhadap kinerja ekspor, tidak dapat diterima dengan dibuktikan secara

statistik pada hasil uji di atas. Penelitian ini menyatakan bahwa bantuan

finansial memperlemah (tidak mampu memperkuat) pengaruh komitmen

ekspor terhadap kinerja ekspor. Hasil penelitian memberikan makna

bahwa bantuan finansial yang disediakan oleh pemerintah dalam bentuk
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Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai dengan

berbagai persyaratannya tidak mampu memperkuat pengaruh komitmen

ekspor untuk mendorong kinerja ekspor perusahaan. Karena bantuan

finansial sudah merupakan paket perundangan dari pemerintah (given)

bagi industri yang memenuhi kriteria aturan dan bertujuan untuk

memperkuat daya saing produk agar dapat lebih bersaing di pasar

internasional, sedangkan komitmen ekspor merupakan komitmen internal

manajemen perusahaan untuk meyakinkan dan membangun kepercayaan

terhadap konsumen/buyernya melalui sikap dan perilaku bisnis yang

professional, sehingga bantuan finansial tidak mampu mempengaruhi

komitmen ekspor. Selanjutnya, dari hasil uji moderasi juga menunjukkan

bahwa jenis moderasi variabel bantuan finansial sebagai variabel prediktor

(independen) dalam model hubungan yang dibentuk memoderasi

komitmen ekspor. Artinya dalam konstruk model tersebut, bantuan

finansial lebih dapat berfungsi sebagai variabel eksogen yang mempunyai

pengaruh langsung terhadap kinerja ekspor, karena regulasi yang

diberlakukan pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Dirjen Beacukai

lebih mengatur pada mekanisme kinerja ekspor perusahaan.

(f) Bantuan pemasaran mampu memperkuat pengaruh komitmen ekspor

terhadap kinerja ekspor

Berdasarkan hasil uji data empiris dari hipotesis yang menyatakan bahwa

bantuan pemasaran mampu memperkuat pengaruh komitmen ekspor

terhadap kinerja ekspor perusahaan, dapat diterima dengan dibuktikan

secara stastistik dalam penelitian ini. Namun, dari hasil uji moderasi di

atas, bantuan pemasaran termasuk jenis moderasi semu. Artinya, variabel



39

bantuan pemasaran yang memoderasi hubungan antara variabel eksogen

(komitmen ekspor) dengan variabel endogen (kinerja ekspor), bantuan

pemasaran juga sekaligus menjadi variabel eksogen. Sehingga, makna

dari hasil penelitian bahwa bantuan pemasaran tidak mempunyai arti

memoderasi komitmen ekspor, karena variabel bantuan pemasaran ini

juga mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja ekspor.

5.6. Implikasi Penelitian

Secara umum keunggulan bersaing industri garmen di Indonesia dengan

bantuan finansial dari pemerintah berupa regulasi untuk mendukung kinerja

ekspor dalam negeri sebagian besar sudah diimplementasikan dengan cukup

baik, khususnya bagi industri garmen yang berorientasi ekspor di kawasan

berikat (bonded zone). Namun masih ada beberapa kebijakan yang harus

diperbaiki untuk membangun dan mendorong perusahaan garmen yang masih

tradisional, agar dapat tumbuh menjadi perusahaan yang berorientasi ekspor,

dengan diberikan pendampingan bantuan finansial dan bantuan pemasaran

secara intensif.

Temuan dalam penelitian ini menghasilkan beberapa implikasi teoritis

dan praktis. Implikasi teoritis terkait dengan keunggulan bersaing, komitmen

ekspor, bantuan finansial dan bantuan pemasaran serta kinerja ekspor.

Implikasi praktis, penting bagi industri garmen untuk meningkatkan daya saing

produk baik didalam negeri maupun di luar negeri, dengan berbagai nilai

keunikan dan harga yang kompetitif.

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan teori, keunggulan bersaing (competitive advantage),

bantuan finansial (financial assistance), bantuan pemasaran (marketing
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assistance) dan kinerja ekspor (export performance) semua variabel tersebut

memiliki keterkaitan satu sama lain.

Hasil penelitian ini menguatkan teori yang telah mapan mengenai

keunggulan bersaing (competitive advantage) yang menyatakan bahwa,

keunggulan bersaing merupakan kekuatan suatu perusahaan dalam

mempertahankan eksistensi bisnisnya didalam persaingan pasar baik

nasional maupun internasional. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus

mempertahankan keunggulan bersaing, baik dalam wujud keunggulan

produk yang dihasilkan, maupun keunggulan strategi bisnis yang dikenal

dalam general strategy (cost leadership, differentiation and focus). Berkaitan

dengan industri garmen di Indonesia, keunggulan produk yang memiliki nilai

keunikan, produknya yang sulit ditiru, jarang ada yang sama di produk

pesaing, dan harga yang relatif murah, menjadi kekuatan industri dalam

menghadapi persaingan pasar internasional.

Bantuan finansial dan bantuan pemasaran merupakan kebijakan

pemerintah (given), oleh sebab itu saat variabel bantuan finansial dan

bantuan pemasaran diposisikan sebagai mediator, hal ini menjadi konstruk

model yang baru, yaitu bantuan finansial dan bantuan pemasaran

memperkuat variabel keunggulan bersaing, dan kedua moderator tersebut

termasuk jenis Homologiser moderasi.

Sementara itu, pada saat bantuan finansial memoderasi pengaruh

komitmen ekspor terhadap kinerja ekspor, moderasi tersebut termasuk jenis

moderator prediktor yang sama artinya sebagai variabel eksogen. Namun,

pada saat bantuan pemasaran memoderasi pengaruh komitmen ekspor
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terhadap kinerja ekspor, variabel tersebut tergolong dalam tipe moderasi

semu.

Berdasarkan implikasi teori di atas diketahui bahwa, bantuan finansial

dan bantuan pemasaran mampu memperkuat keunggulan bersaing. Namun,

bantuan finansial tidak mampu memperkuat komitmen ekspor, untuk itu

komitmen ekspor tidak perlu dimoderasi. Sedangkan bantuan pemasaran

mampu memperkuat komitmen ekspor, tetapi bantuan pemasaran tidak

sesuai/cocok memoderatori komitmen ekspor. Oleh karena itu, model ini

dapat menjadi referensi dalam membangun konstruk untuk penelitian-

penelitian selanjutnya.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada industri garmen di

Indonesia bahwa, industri garmen harus selalu berorientasi pada inovasi

keunggulan produk, dengan membangun instrument Research and

Development (R&D) yang kuat, sehingga mampu menawarkan kualitas

produk yang istimewa bagi konsumen dengan yang kompetitif. Semua

komponen di komunitas industri garmen harus mempunyai kreativitas, akses

teknologi dan selalu update informasi dan peluang pasar internasional.

Selain itu, dalam penerapan strategi bersaing bagi para manager

perusahaan harus juga memperhatikan faktor-faktor non teknis seperti

pemenuhan hak asasi manusia (human rights), masalah-masalah sosial,

keselamatan (social welfare and safety) dan penanganan lingkungan

(environment handling) dalam audit kepatuhan (compliance audit), karena

semua itu sudah menjadi isu internasional. Pelanggaran terhadap hal-hal
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tersebut yang ditemukan dalam audit kepatuhan, dapat mengakibatkan

batalnya pesanan (cancel order) dari buyer.

5.7. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini telah menjawab berbagai rumusan masalah, namun

masih terdapat berbagai keterbatasan yang dapat digunakan sebagai bahan

pengembangan penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Fasilitas bantuan finansial dari pemerintah dalam penelitian ini berupa

bantuan tidak langsung yang hanya dapat dinikmati bagi industri garmen

skala menengah sampai besar. Untuk itu, dapat mencari jenis bantuan

finansial langsung yang disesuaikan dengan kecepatan kebutuhan berusaha.

2. Faktor-faktor non teknis yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan oleh

para manager perusahaan, yaitu seperti pelanggaran atas pemenuhan

kepatuhan hak-hak asasi manusia/hak-hak pekerja, kedisiplinan aturan

keselamatan kerja dan diskriminasi pekerja. Pelanggaran dengan katagori

mayor di atas dapat mengakibatkan order tidak jadi diberikan (cancel order).

3. Berdasarkan masukkan dari responden, perlu adanya program

internasionalisasi industri garmen di Indonesia dengan fasilitas

pendampingan usaha untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Mengevaluasi hasil analisis data dan pembahasan terkait dengan

keunggulan bersaing, komitmen ekspor, bantuan finansial, bantuan pemasaran

dan kinerja ekspor pada industri DKI, Jawa Barat dan Jawa Tengah disimpulkan

sebagai berikut:

1. Keunggulan bersaing sesuai dengan teori yang telah mapan, terbukti mampu

memperbaiki kinerja ekspor secara langsung. Hal ini diwujudkan dengan

penciptaan nilai produk yang unik dan tidak mudah ditiru oleh pesaing,

sehingga produk tersebut mempunyai keistimewaan bagi konsumen (buyer).

Kemampuan kreatifitas perusahaan atas inovasi pduk dapat ditawarkan ke

buyer dengan keunggulan kualitas yang unik dan istimewa, namun tetap

dengan harga yang kompetitif.

2. Komitmen ekspor terbukti mampu memperbaiki kinerja ekspor, yang

direfleksikan dengan misi perdagangan/promosi perdagangan dari

pemerintah untuk pasar eskpor, berupa pameran nasional dan Internasional,

serta kerjasama perdagangan antar negara.

3. Bantuan finansial terbukti mampu meningkatkan keunggulan bersaing yang

dimiliki perusahaan dalam memperbaiki kinerja ekspor. Bantuan ini dapat

mengurangi beban pajak yang seharusnya ditanggung perusahaan berupa

penangguhan pajak , sehingga dapat meningkatkan daya saing produk.

4. Bantuan pemasaran mampu mempromosikan keunggulan bersaing

perusahaan untuk meningkatkan kinerja ekspornya.
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5. Bantuan finansial tidak mampu mendorong komitmen ekspor perusahaan.

Karena komitmen ekspor perusahaan merupakan komitmen internal

manajemen untuk membangun kepercayaan dengan konsumen (buyer),

sedangkan bantuan finansial beorientasi pada insentif pajak (tax insentive)

dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk di pasar international.

6. Bantuan pemasaran tidak berarti jika digunakan untuk mendorong komitmen

ekspor perusahaan, karena bantuan pemasaran dapat langsung

mempromosikan kinerja ekspor melalui promosi dan pameran international.

Maka sebaiknya bantuan pemasaran dari pemerintah tidak dimanfaatkan

untuk mempromosikan komitmen ekspor.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran penulis yang berkaitan

dengan keunggulan bersaing, komitmen ekspor, bantuan finansial, bantuan

pemasaran dan kinerja ekspor adalah sebagai berikut:

Bagi Peneliti Selanjutnya:

1. Dalam konstruk model bantuan finansial dan bantuan pemasaran dapat

membangun hubungan langsung dengan kinerja ekspor perusahaan pada

penelitian selanjutnya.

2. Untuk mengeksplor hasil penelitian ini, dapat dikembangkan variabel baru

seperti hak asasi manusia (human right) dan kesejahteraan karyawan

(welfare employee), karena variabel tersebut menjadi perhatian (concern)

buyer pada saat audit kepatuhan (compliance audit).

Bagi Praktisi:

1. Semakin ketatnya persaingnya bisnis yang terjadi saat ini, perlu diwaspadai

ancaman efisiensi produksi yang disebabkan oleh penggunaan kecanggihan
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teknologi terbaru dan perang harga. Sehingga daya saing produk akan

menjadi keunggulan bersaing perusahaan untuk meningkatkan kinerja

ekspornya di pasar internasional.

2. Peningkatan perhatian serius terhadap aturan-aturan perlindungan

ketenagakerjaan, keselamatan kerja, jaminan kesehatan dan diskriminasi

pekerja oleh para manager perusahaan untuk menjamin kelancaran order

ekspor dari buyer.
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Daftar Kata

Competitive
Advantage

Keunggulan Bersaing

Export
Commitment

Komitmen Ekspor

Financial
Assistance

Bantuan Finansial dari Pemerintah

Marketing
Assistance

Bantuan Pemasaran dari Pemerintah

Export
Performance

Kinerja Ekspor

Buyer Konsumen luar negeri

Industri TPT Industri textile dan turunannya

Quota Export Jumlah kuantitas barang yang diekspor

Produsen Pabrik yang memproduksi barang

Investasi PMA Investasi dari penanam modal asing

Investasi PMDN Investasi dari penanam modal dalam negeri

BPS Badan Pusat Statistik

WEF Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum)

EPPs Program Promosi Ekspor (Export Promotion Programmes)

WTO Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization)

AFTA Perdagangan Bebas Wilayah ASEAN (ASEAN Free Trade Area)

APEC Komunitas Ekonomi Wilayah Asia Pasifik (Asia Pasific Economic
Community)

OPEC Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic
Cooperation)

OECD Organization for Economic Cooperation dab Development

NAFTA Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American
Free Trade Agreement)
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Hasil Uji Statistik

Correlations
KB_1 KB_2 KB_3 KB_4 Sum_KB

KB_1 Pearson Correlation 1 ,569** ,671** ,629** ,865**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149

KB_2 Pearson Correlation ,569** 1 ,507** ,576** ,762**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149

KB_3 Pearson Correlation ,671** ,507** 1 ,736** ,880**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149

KB_4 Pearson Correlation ,629** ,576** ,736** 1 ,861**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149

Sum_KB Pearson Correlation ,865** ,762** ,880** ,861** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items
,859 ,865 4

Correlations
KExp_1 KExp_2 KExp_3 Sum_KExp

KExp_1 Pearson Correlation 1 ,685** ,228** ,847**
Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,000
N 149 149 149 149

KExp_2 Pearson Correlation ,685** 1 ,281** ,837**
Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000
N 149 149 149 149

KExp_3 Pearson Correlation ,228** ,281** 1 ,634**
Sig. (2-tailed) ,005 ,001 ,000
N 149 149 149 149

Sum_KExp Pearson Correlation ,847** ,837** ,634** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha
Based on

Standardized Items N of Items

,661 ,665 3

Correlations
KjEx_1 KjEx_2 KjEx_3 KjEx_4 Sum_KjEx

KjEx_1 Pearson Correlation 1 ,442** ,733** ,566** ,829**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149

KjEx_2 Pearson Correlation ,442** 1 ,522** ,655** ,800**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149

KjEx_3 Pearson Correlation ,733** ,522** 1 ,496** ,833**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149

KjEx_4 Pearson Correlation ,566** ,655** ,496** 1 ,829**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149

Sum_KjEx Pearson Correlation ,829** ,800** ,833** ,829** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha
Based on

Standardized Items N of Items
,840 ,841 4

Correlations
BFin_1 BFin_2 BFin_3 BFin_4 BFin_5 BFin_6 Sum_BFin

BFin 1 Pearson
Correlation

1 ,823** ,388** -,133 ,234** ,502** ,502**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,108 ,004 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149 149 149
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BFin 2 Pearson
Correlation

,823** 1 ,293** -,197* ,172* ,455** ,455**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,016 ,037 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149 149 149

BFin 3 Pearson
Correlation

,388** ,293** 1 ,478** ,524** ,777** ,777**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149 149 149

BFin 4 Pearson
Correlation

-,133 -,197* ,478** 1 ,559** ,675** ,675**

Sig. (2-tailed) ,108 ,016 ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149 149 149

BFin 5 Pearson
Correlation

-,131 -,072 ,231** ,617** ,523** ,603** ,603**

Sig. (2-tailed) ,112 ,385 ,005 ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149 149 149

BFin 6 Pearson
Correlation

,234** ,172* ,524** ,559** 1 ,795** ,795**

Sig. (2-tailed) ,004 ,037 ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149 149 149

Sum
BFin

Pearson
Correlation

,502** ,455** ,777** ,675** ,795** 1 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149 149 149 149

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha
Based on

Standardized Items N of Items
,708 ,707 6

Correlations
BPmr_1 BPmr_2 BPmr_3 Sum_BPmr

BPmr_1 Pearson Correlation 1 ,501** ,519** ,831**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149

BPmr_2 Pearson Correlation ,501** 1 ,660** ,840**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
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N 149 149 149 149
BPmr_3 Pearson Correlation ,519** ,660** 1 ,847**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149

Sum_BPmr Pearson Correlation ,831** ,840** ,847** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 149 149 149 149

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha

Cronbach's Alpha
Based on Standardized

Items N of Items
,782 ,793 3

Factor Analysis

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

,794

Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square 285,393
df 6
Sig. ,000

Component Matrixa
Component

1
Keunggulan Bersaing ,877
Keunggulan Bersaing ,870
Keunggulan Bersaing ,852
Keunggulan Bersaing ,774

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,558
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square 104,163
df 3
Sig. ,000
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Component Matrixa
Component

1
Komitmen Ekspor ,891
Komitmen Ekspor ,872
Komitmen Ekspor ,534

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

,690

Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square 266,773
df 6
Sig. ,000

Component Matrixa
Component

1
Kinerja Ekspor ,840
Kinerja Ekspor ,837
Kinerja Ekspor ,824
Kinerja Ekspor ,789

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

,642

Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square 428,020
df 15
Sig. ,000

Component Matrixa
Component

1 2
Bantuan Finansial ,849
Bantuan Finansial ,774
Bantuan Finansial ,739
Bantuan Finansial ,655
Bantuan Finansial ,870
Bantuan Finansial ,866
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KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,686
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square 137,789
df 3
Sig. ,000

Component Matrixa
Component

1
Bantuan Pemasaran ,871
Bantuan Pemasaran ,863
Bantuan Pemasaran ,787

Moderated Regression Analysis

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 ,568a ,323 ,319 ,43389
a. Predictors: (Constant), Keunggulan Bersaing

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 13,122 1 13,122 69,704 ,000b
Residual 27,486 146 ,188
Total 40,608 147

a. Dependent Variable: Kinerja Ekspor
b. Predictors: (Constant), Keunggulan Bersaing

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 1,614 ,328 4,917 ,000

Keunggulan
Bersaing

,607 ,073 ,568 8,349 ,000

a. Dependent Variable: Kinerja Ekspor
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Model Summary

odel

R

R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 ,636a ,404 ,392 ,40984
a. Predictors: (Constant), Keunggulan Bersaing*Bantuan Finansial, Bantuan

Finansial, Keunggulan Bersaing

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 16,421 3 5,474 32,587 ,000b
Residual 24,187 144 ,168
Total 40,608 147

a. Dependent Variable: Kinerja Ekspor
b. Predictors: (Constant), Keunggulan Bersaing*Bantuan Finansial, Bantuan

Finansial, Keunggulan Bersaing

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

tB Std. Error Beta Sig.
1 (Constant) 2,525 4,041 ,625 ,533

Keunggulan Bersaing -,031 ,890 -,029 -,035 ,972
Bantuan Finansial -,080 ,951 -,056 -,084 ,933
Keunggulan
Bersaing*Bantuan
Finansial

,116 ,208 ,706 ,558 ,578

a. Dependent Variable: Kinerja Ekspor

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 ,589a ,347 ,334 ,42901
a. Predictors: (Constant), Keunggulan Bersaing*Bantuan Pemasaran, Keunggulan

Bersaing, Bantuan Pemasaran
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ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 14,105 3 4,702 25,545 ,000b
Residual 26,503 144 ,184
Total 40,608 147

a. Dependent Variable: Kinerja Ekspor
b. Predictors: (Constant), Keunggulan Bersaing*Bantuan Pemasaran,

Keunggulan Bersaing, Bantuan Pemasaran

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

tB Std. Error Beta Sig.
1 (Constant) 10,671 4,744 2,250 ,026

Keunggulan Bersaing -1,451 1,009 -1,359 -1,439 ,152
Bantuan Pemasaran -2,093 1,145 -1,803 -1,829 ,070
Keunggulan
Bersaing*Bantuan
Pemasaran

,472 ,241 3,498 1,960 ,052

a. Dependent Variable: Kinerja Ekspor

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 ,294a ,086 ,080 ,50411
a. Predictors: (Constant), Komitmen Ekspor

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 3,506 1 3,506 13,795 ,000b
Residual 37,102 146 ,254
Total 40,608 147

a. Dependent Variable: Kinerja Ekspor
b. Predictors: (Constant), Komitmen Ekspor
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Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 2,739 ,433 6,331 ,000

Komitmen Ekspor ,358 ,096 ,294 3,714 ,000
a. Dependent Variable: Kinerja Ekspor

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 ,517a ,267 ,252 ,45453
a. Predictors: (Constant), Komitmen Ekspor*Bantuan

Finansial, Bantuan Finansial, Komitmen Ekspor

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 10,857 3 3,619 17,518 ,000b
Residual 29,751 144 ,207
Total 40,608 147

a. Dependent Variable: Kinerja Ekspor
b. Predictors: (Constant), Komitmen Ekspor*Bantuan Finansial, Bantuan

Finansial, Komitmen Ekspor

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

tB Std. Error Beta Sig.
1 (Constant) -6,162 4,931 -1,250 ,213

Komitmen Ekspor 1,493 1,078 1,226 1,386 ,168
Bantuan Finansial 2,569 1,156 1,797 2,222 ,028
Komitmen
Ekspor*Bantuan
Finansial

-,379 ,249 -2,361 -1,520 ,131

Coefficientsa
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Model Summary

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 ,629a ,395 ,383 ,41299
a. Predictors: (Constant), Komitmen Ekspor*Bantuan

Pemasaran, Komitmen Ekspor, Bantuan Pemasaran

ANOVAa

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 16,048 3 5,349 31,363 ,000b
Residual 24,560 144 ,171
Total 40,608 147

a. Dependent Variable: Kinerja Ekspor
b. Predictors: (Constant), Komitmen Ekspor*Bantuan Pemasaran, Komitmen

Ekspor, Bantuan Pemasaran

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

tB Std. Error Beta Sig.
1 (Constant) 19,758 3,420 5,778 ,000

Komitmen Ekspor -3,965 ,765 -3,255 -5,185 ,000
Bantuan Pemasaran -3,731 ,765 -3,213 -4,879 ,000
Komitmen
Ekspor*Bantuan
Pemasaran

,947 ,170 5,479 5,560 ,000
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

JUDUL : “Pengaruh Keunggulan Bersaing Dan Komitmen Ekspor Terhadap
Kinerja Ekspor: Bantuan Finansial Dan Bantuan Pemasaran Sebagai
Variabel Moderasi”

(Studi pada industri garmen di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah).

Identitas responden:

1. Nama/Perusahaan : …………………………………………………………………
2. Alamat :………………………………………………………………….

……………………………….Tlp……………………………..
3. Umur :…………. Tahun
Isilah dengan menyilang (X) alternative jawaban anda pada pertanyaan berikut:

4. Jenis Kelamin
Pria Wanita

5. Status

Sudah menikah Belum menikah

6. Pendidikan terakhir

SD SLTP SLTA Diploma 3

Sarjana (S1) Magister (S2) Doktor (S3) Lainnya

7. Bagian dalam pekerjaan:

Produksi PPIC Purchasing Merchan

Lainnya

8. Lama bekerja di industri garmen:

< 1 tahun 1-3 tahun > 3 tahun

9. Jabatan dalam pekerjaan:

Kepala Group Supervisor Manager
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Berilah tanda (X) pada kolom sesuai dengan jawaban Bapak/Ibu/Saudara, yang

disediakan dalam pertanyaan kuesioner adalah:

1. = Sangat tidak setuju (STS)

2. = Tidak setuju (TS)

3. = Netral (N)

4. = Setuju

5. = Sangat setuju (SS)

KEUNGGULAN BERSAING

Pernyataan Pilihan/Jawaban
STS TS N S SS

(1) Produk harus mempunyai nilai
keunikan yang istimewa bagi customer

(2) Produk harus dirancang agar jarang
ada yang sama, sehingga
memunculkan perbedaan yang khusus
bagi customernya

(3) Produk harus dirancang secara khusus
agar sulit ditiru oleh pesaing

(4) Produk harus dirancang dengan
kualitas yang lebih baik dibanding
produk pesaingnya, tetapi dengan
harga yang sama.

TOTAL SKOR

SKOR RATA-RATA

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET
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KOMITMEN EKSPOR
Pernyataan Pilihan/Jawaban

STS TS N S SS
(1) Perusahaan harus menjamin

kecukupan sumberdaya finansial
sebagai bentuk komitmen ekspor

(2) Perusahaan harus menjamin
ketersediaan sumberdaya manusia
yang kompeten

(3) Perusahaan harus terus
mengembangkan pasar internasional
yang baru sebagai bentuk komitmen

TOTAL SKOR

SKOR RATA-RATA

KINERJA EKSPOR
Pernyataan Pilihan/Jawaban

STS TS N S SS
(1) Hasil penjualan ekspor menunjukkan

perubahan yang positif

(2) Perusahaan harus mampu mengikuti
kebutuhan pasar internasional dengan
memenuhi permintaan dan jadwal
ekspor yang telah disepakati buyer

(3) Pengembangan nilai dan jenis produk
yang diekspor terus mengalami
pertumbuhan

(4) Perusahaan mampu
mengembangankan perspektif
kedepan pangsa pasar internasional

TOTAL SKOR

SKOR RATA-RATA
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BANTUAN FINANSIAL

Pernyataan Pilihan/Jawaban
STS TS N S SS

(1) Bantuan insentif pajak dari Pemerintah
berupa pemotongan pajak
mendukung kinerja ekspor industri
pakaian jadi

(2) Bantuan pinjaman ekspor dari
Pemerintah dengan bunga yang lebih
rendah mendukung kinerja ekspor bagi
industri pakaian jadi

(3) Fasilitas bantuan pembebasan bea
impor dari Pemerintah mendukung
kinerja ekspor industri pakaian jadi

(4) Fasilitas bantuan langsung tunai dari
Pemerintah berupa modal usaha
mendukung kinerja ekspor industri
pakaian jadi

(5) Penyaluran bantuan hibah usaha dari
Pemerintah mendukung kinerja ekspor
industri pakaian jadi

(6) Fasilitas bantuan garansi kredit
ekspor dari Pemerintah kepada para
supplier mendukung kinerja ekspor
industri pakaian jadi

TOTAL SKOR

SKOR RATA-RATA
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BANTUAN PEMASARAN

Pernyataan Pilihan/Jawaban
STS TS N S SS

(1) Pemerintah melakukan misi
dagang/promosi perdagangan eskpor
ke manca negara bagi industri garmen

(2) Pemerintah memfasilitasi kegiatan
pameran dan nasional pameran
Internasional untuk memasarkan hasil
industri garmen Indonesia

(3) Pemerintah memfasilitasi kegiatan
kerjasama perdagangan antar negara
dan pendampingan ekspor bagi
industri garmen guna memperluas
pasar ekspor

TOTAL SKOR

SKOR RATA-RATA
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