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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
 

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4 
Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang 

terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. 
Pembatasan Pelindungan Pasal 26 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku 
terhadap: 

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan 
peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual; 

ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan 
penelitian ilmu pengetahuan; 

iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan 
pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman 

sebagai bahan ajar; dan 
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan 

yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan 
tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 

Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan 

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
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Produk mebel dapat di pasarkan mulai dari 

lokal, regional, nasional hingga global. Issue 

mendasar dan kompleks dalam tataran pasar 

dan pemasaran adalah Entrepreneur. Isu ini 

semakin penting saat perusahaan 

memutuskkan masuk ke pasar global. Saat 

memasuki pasar global seorang entrepreneur dituntut memiliki 

pengetahuan yang mendalam dan lengkap tentang konsep ekspor, 

inovasi produk, teknologi, kemitraan serta kepercayaan. 

Di tengah-tengah masalah yang substantif dan mendasar terbit 

sebuah buku dengan judul “Strategi UKM Mebel Menembus 

Ekspor”. Dikupas dengan komunikatif dan praktis menuju 

ekspor yang unggul dan berkelanjutan. Khususnya bagi UKM-

UKM yang melebarkan sayapnya ke pasar luar. Semoga 

bermanfaat. 

 

22 Maret 2021 

 

Prof. Dr. Widodo 
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Strategi untuk memperluas pasar ekspor berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Salah satu kerajinan di 

Indonesia yang terkenal hingga ke penjuru dunia ialah mebel. 

Mebel merupakan produk unggulan dari beberapa daerah yang 

ada di Indonesia. Sejumlah daerah seperti Jepara, Surakarta, 

Cirebon, misalnya sudah identik sebagai salah satu pusat mebel 

terbesar di Indonesia.  

Negara-negara ASEAN rata-rata mengekspor produk 

mebel-nya ke pasar Uni Eropa, ada tiga negara ASEAN dengan 

jumlah ekspor paling banyak ke Eropa adalah Vietnam, Indonesia 

dan Malaysia. Negara-negara tersebut termasuk dalam 20 besar 

negara pengekspor mebel di dunia.  

Eksportir mebel sebagai sebuah Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) yang berorientasi ekspor memiliki peran 

ekonomi dalam memberikan kontribusi bagi produk nasional 

suatu negara dengan menyediakan barang atau jasa serta 

berkontribusi bagi kinerja ekspor negara itu secara keseluruhan.  

Potensi UKM ini yang harus dipertahankan untuk 

keberlangsungan usaha dan peningkatan ekonomi di daerah. 

Peningkatan ekonomi di suatu daerah akan mempunyai peran 



 x 

yang sangat besar dalam kesejahteraan masyarakat. 

Meningkatkan kinerja ekspor UKM, maka akan tercipta lebih 

banyak peluang pasar dan akan tercipta lebih banyak lapangan 

kerja serta pemerataan kesejahteraan.  

Jepara, Maret 2021 

Penulis 

 

Dr. H. Samsul Arifin, S.E., M.M. 
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Indonesia dikenal menjadi salah satu negara eksportir 

produk mebel terbesar di dunia. Produk mebel berbahan dasar 

kayu dari Indonesia menjadi primadona di pasar dunia dan sangat 

diminati karena kualitasnya. Peluang bisnis terbuka lebar bagi 

para pengusaha dan produsen mebel di Indonesia.  

Pasar terbesar ekspor industri kayu Indonesia adalah 

negara-negara di Uni Eropa yakni sebesar kurang lebih 40 persen, 

kemudian disusul ke Amerika Serikat sekitar 29 persen dan 

ketiga adalah Jepang sekitar 12 persen. Uni Eropa adalah target 

market yang harus mampu dimaksimalkan oleh eksportir mebel 

dari Indonesia, selain negara-negara lain seperti Amerika, Timur 

Tengah atau negara lain, peluang masih sangat terbuka lebar 

terhadap produk mebel kayu Indonesia yang memiliki keunikan 

dan kualitas kayu yang baik. 

Produk mebel Indonesia dikenal memiliki daya saing yang 

cukup tinggi di pasar internasional. Daya saing tersebut berupa 

desain yang unik dan produk mebel dengan bahan baku yang 

khas seperti rotan, bambu, dan kayu jati dibandingkan mebel 

yang diproduksi oleh negara lain. Daerah produksi mebel terdapat 
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hampir di seluruh provinsi, dengan konsentrasi produsen yang 

cukup tinggi terletak di daerah Jepara, Klaten, Pasuruan, 

Sidoarjo, Gresik, Cirebon, Sukoharjo, Surakarta, dan 

Jabodetabek.  

Jawa Tengah adalah salah satu provinsi di Indonesia yang 

melakukan ekspor dengan nilai yang paling tinggi dibandingkan 

dengan provinsi lain. Hal ini karena provinsi ini memiliki bahan 

baku kayu dan juga sumber daya manusia yang terampil. Nilai 

ekspor Jawa Tengah di tahun 2015 adalah USD 510,80 juta. 

Urutan berikutnya adalah Jawa Timur (USD 540,80 juta), DKI 

Jakarta (USD 416 juta), Sumatera Utara (USD 41,20 juta), dan 

Kepulauan Riau (USD 18,4 juta). Sisanya sebesar 1 persen atau 

sebesar USD 10,63 juta (Disperindag, 2016). 

Daerah yang menjadi sentra industri mebel di Jawa 

Tengah adalah Jepara, Semarang dan Solo. Mebel yang 

dihasilkan biasanya merupakan furniture yang terbuat dari kayu 

padat dan bambu. Daerah yang terkenal akan produksi mebel 

adalah Kabupaten Jepara. Industri mebel yang selama ini 

berkembang di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, telah 

menjadi industri andalan bagi Kabupaten Jepara. Tidak 

berlebihan bila dikatakan bahwa industri mebel merupakan pilar 

penyangga, bahkan menjadi mata pencaharian utama bagi warga 

masyarakat Kabupaten Jepara.  
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Indikator untuk melihat peran sektor ini bagi perekonomian 

daerah, dapat dilihat dalam penyerapan tenaga kerja yang pada 

tahun 2015 tercatat sebanyak 85.250 tenaga kerja yang terserap 

pada industri mebel. Angka tersebut belum termasuk penyerapan 

pada sektor lain yang terkait pada industri mebel. Sementara itu 

jumlah unit usaha yang terdaftar pada tahun 2015 mencapai 3.593 

unit dan sekitar 15.000 kegiatan home industry dengan basis 

mebel yang kemudian berkembang pada berbagai jenis industri 

kayu olahan. 

Ekspor produk mebel dari Kabupaten Jepara telah 

merambah 114 negara tujuan di lima benua dengan nilai ekspor 

mencapai Rp. 2,3 triliun pada tahun 2016 (Disperindag, 2017). 

Dilihat dari segi omset maupun jumlah tenaga kerja yang terserap 

di dalamnya, Kabupaten Jepara merupakan klaster industri mebel 

terbesar di Indonesia.  

Kabupaten Jepara mampu menghasilkan rata-rata 400 

kontainer mebel untuk pasar ekspor setiap bulannya. Kapasitas 

ekspor ini biasanya meningkat pada sekitar bulan September-

Maret hingga mencapai 600-700 kontainer per bulan 

(Disperindag, 2017).  

Meningkatnya permintaan tentunya harus diikuti dengan 

kemampuan internal perusahaan ekspor dalam memproduksi 

mebel dalam skala besar, hal ini untuk menjadikan perusahaan 

dipercaya oleh banyak buyer dari mancanegara. 



 

4 | Strategi UKM Mebel Menembus Ekspor  

Negara tujuan ekspor mebel dari Kabupaten Jepara pada 

tahun 2016 sejumlah 114 negara tujuan. Dari ratusan eksportir 

yang ada, volume ekspor yang dihasilkan sebesar 54.256,4 ton 

dengan nilai 171,2 juta dolar AS. Kontribusi sektor mebel 

terhadap total PDRB Kabupaten Jepara relatif besar. Bahkan 

dalam lima tahun terakhir telah terjadi pergeseran share PDRB 

yang semula didominasi oleh sektor pertanian, kini telah berubah 

dengan peran industri kecil dan pengolahan yang lebih dominan 

dengan memberikan share sebesar 33,76%.  

Keberhasilan sektor industri furniture kayu tidak lepas dari 

peran Pemerintah Kabupaten Jepara bekerja sama dengan para 

pelaku bisnis telah melakukan promosi dengan mengikuti 

berbagai pameran, baik lokal maupun internasional. Produsen 

mebel kayu ekspor Jepara juga telah melakukan inovasi produk 

dengan menciptakan alternatif kayu jati yang semakin langka. 

Demikian pula halnya dengan desain produk, selain 

mempertahankan desain yang klasik, para produsen juga mulai 

memasuki model desain kontemporer. Kegiatan itu semua 

mendukung Kabupaten Jepara sebagai produsen mebel terbesar di 

Indonesia.  

 UKM mebel ekspor menghadapi persaingan yang sangat 

ketat, terutama persaingan di tingkat internasional khususnya 

pesaing dari Vietnam dan China yang mampu menghasilkan 

mebel dengan harga yang lebih murah. Volume ekspor mebel 
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pada lima tahun terakhir menunjukkan penurunan ekspor mebel 

dari Kabupaten Jepara disebabkan ketatnya persaingan di dunia 

Internasional.  

Penurunan ekspor mebel juga dipengaruhi oleh krisis 

ekonomi yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Krisis 

ekonomi tersebut berimbas pada tingkat daya beli masyarakat di 

kedua negara menurun, terlebih kepada produk-produk mebel 

berbahan kayu asal Jepara.  

Ketatnya tingkat persaingan ini berdampak pada fluktuasi 

volume ekspor mebel. Antisipasi yang paling mungkin dilakukan 

oleh eksportir mebel adalah peningkatan kemampuan manajemen 

dan menghasilkan produk yang inovatif, atau dalam proses 

produksinya selalu berupaya untuk melakukan inovasi bisnis. 

Penurunan kinerja ekspor mebel perlu diidentifikasi secara 

tepat variabel-variabel (baik variabel laten maupun variabel 

manifes) yang memengaruhi kinerja ekspor, besarnya pengaruh 

variabel-variabel tersebut terhadap kinerja ekspor, serta 

bagaimana pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kinerja 

ekspor. Dengan teridentifikasinya variabel-variabel yang 

memengaruhi kinerja ekspor, maka variabel-variabel tersebut 

dapat dikelola dan ditingkatkan dalam rangka untuk 

meningkatkan kinerja ekspor. Hal ini sangat mendesak untuk 

dilakukan karena penurunan volume pengiriman mebel ekspor 

sangat besar.  
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Jika masalah ini tidak segera dicarikan solusinya, maka 

ekspor mebel semakin terpuruk yang berakibat pada ekonomi 

masyarakat Jepara secara keseluruhan. Penurunan volume ekspor 

yang terus menerus pada akhirnya berdampak pada 

keberlangsungan usaha dan efisiensi tenaga kerja. Persoalan 

rendahnya kinerja ekspor yang tidak tertangani dengan baik, akan 

berdampak negatif secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap perekonomian daerah, serta terhadap efektivitas 

manajemen perusahaan secara keseluruhan. 

Banyak program pemerintah yang dibuat demi kemajuan  

UKM, hal ini bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkan 

pengusaha kecil tangguh dan modern, pengusaha kecil sebagai 

kekuatan ekonomi rakyat dan berakar pada masyarakat. 

Pengusaha kecil yang mampu memperkokoh struktur 

perekonomian nasional yang lebih efisien. Inovasi produk 

merupakan hal yang diperlukan dalam persaingan bisnis, 

khususnya pada bisnis mebel ekspor.  

Badan usaha memerlukan kemitraan yang pada dasarnya 

menggabungkan aktivitas beberapa bisnis, oleh karena itu sangat 

dibutuhkan suatu organisasi yang memadai. Pendekatan konsep 

sistem, diketahui bahwa organisasi pada dasarnya terdiri dari 

sejumlah unit atau sub unit yang saling berinteraksi dan 

interdependensi. 
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Kabupaten Jepara adalah sentra manufaktur yang berbasis 

pada home industry dengan skala Usaha Kecil Menengah (UKM) 

sehingga menimbulkan kecenderungan produk massal. 

Perusahaan mebel ekspor di Jepara berjalan secara berjalan secara 

mandiri dari masing-masing pengusaha, masih kurang kerja sama 

dengan para pengusaha misalnya : bahan baku, promosi bersama, 

penerapan aturan atau regulasi seperti halnya SVLK. 

Pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai 

kendala sendiri dalam memperluas pemasaran dan penjualan 

produk di level ekspor, kendati demikian, kebijakan yang sudah 

diterapkan sejak beberapa tahun lalu itu belum dilakukan oleh 

perajin secara mandiri, melainkan dilakukan oleh pihak ketiga 

yang mengekspor produk mereka. Penyebab belum adanya 

perajin yang secara mandiri mengurus SVLK yakni proses yang 

tidak mudah, prosedural, dan biaya yang dibutuhkan tidak mudah 

terjangkau bagi perajin kecil. 

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM pada umumnya 

adalah kurangnya teknologi yang mendukung berjalannya 

produksi, manajemen usaha, inovasi produk serta pengembangan 

desain. Kepercayaan buyer menjadi faktor utama dalam proses 

jual beli antar negara, sehingga bagaimana menjalin kerja sama 

bisnis yang berdasar kepercayaan sangat perlu, apalagi saat ini 

dengan perkembangan teknologi informasi dimana transaksi jual 

beli antar negara tidak mengharuskan pembeli dan penjual 
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bertemu langsung dan pembeli tidak melihat secara langsung fisik 

perusahaan, transaksi dilakukan melaui online sehingga 

kepercayaan menjadi taruhan di sini.  

Teknologi serta inovasi sangat rendah karena produksi 

berbasis pengrajin kecil yang mana produknya mudah ditiru. 

Sehingga pengembangan produksi kurang diperhatikan dan hasil 

produknya mudah jenuh. Kurangnya pengembangan promosi 

baik offline maupun online berdampak pemasaran di level 

tertentu menjadi kendala.  

 Literatur ekspor telah tertanam dalam paradigma 

resource-based view (RBV) dalam beberapa tahun terakhir. 

Resource-based view (RBV) menganggap perusahaan sebagai 

kumpulan istimewa sumber daya yang memberikan keunggulan 

kompetitif yang bertahan lama (Peteraf, 1993). 

 Keunggulan kompetitif perusahaan untuk mengakumulasi 

dan menggabungkan sumber daya, menjelaskan bagaimana 

heterogenitas dalam sumber daya dapat mengarah ke perusahaan 

dalam ekspor. Bukti sebelumnya mendukung resource-based 

view (RBV), menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk 

memasuki pasar luar negeri adalah positif terkait dengan sumber 

daya berbasis pengetahuan berwujud dan tidak berwujud 

(Bloodgood, J. M., Sapienza, H. J., & Almeida, 1996; Kogut, 

1998;  Morgan, N., 1994;  Piercy, N., Kaleka, A., & Katsikeas, 

1998). 
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Kinerja ekspor diartikan sebagai cara entitas bisnis 

mencapai tujuan strategis dan finansial dari strategi pemasaran 

ekspor mereka. Intinya kinerja ekspor mencakup: berapa volume 

penjualan yang ingin dicapai, pangsa pasar (market share), dan 

profitabilitas pasar ekspor yang ingin direalisasi. Tentu saja 

dengan meningkatkan kinerja ekspor maka akan turut 

meningkatkan tingkat profitabilitas dan keuntungan atas 

penjualan di pasar ekspor.  

Dengan meningkatkan kinerja ekspor, suatu negara dengan 

industri tertentu akan berpotensi dapat memonopoli pasar produk 

tersebut, bahkan bagi negara dengan kualitas produk yang sama 

dengan kualitas di atas rata-rata. Perusahaan harus meningkatkan 

kinerja ekspor mereka agar tetap dapat bersaing dan mampu 

bertahan dalam situasi persaingan yang semakin ketat melalui 

peningkatan kualitas produk, diferensiasi produk dan strategi 

pemasaran yang tepat agar dapat tetap bersaing di pasar 

internasional (Boehe, 2010). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor 

diantaranya kebijakan pemerintah yaitu bagi negara yang 

berorientasikan ekspor, ia akan mengekspor berdasarkan prinsip 

“comparative advantage” (keunggulan komperatif), yaitu 

mengatakan suatu negara akan cenderung untuk memproduksi 

lebih banyak barang-barang yang proses produksinya relatif lebih 

efisien dan mengekspornya. Untuk kemudian menukarkannya 
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dengan barang-barang lain yang memiliki keunggulan relatif 

lebih sedikit (Lindert, 1993).  

Lingkungan sosial budaya perlu mendapat perhatian yang 

baik dari perusahaan, karena setiap negara memiliki kultur sosial 

budaya yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan ini hendaknya 

bisa dijadikan suatu peluang yang baik bagi perusahaan dalam 

menjual produknya dengan memahami kultur, nilai dan sikap, 

bahasa, kebiasaan dan tata krama negara tujuan dengan baik 

setidaknya memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam 

memperlancar produknya memasuki pasar negara tersebut 

(Simamora, 2000).  

Kemampuan inovatif memberikan keunikan keunggulan 

kompetitif karena mereka membantu perusahaan meningkatkan 

produk, proses (Coff,    1999), produksi, teknik pemecahan 

masalah dan karena itu beroperasi dengan sukses di pasar global 

(Kafouros, M. I., Buckley, P. J., Sharp, J. A., & Wang, 2008). 

Sementara resource-based view (RBV) memperlakukan 

lingkungan eksternal sebagai elemen eksogen dalam keputusan 

perusahaan untuk mengekspor, pandangan berbasis kelembagaan 

menekankan bahwa faktor kelembagaan, eksternal dan internal 

perusahaan, membentuk perilaku aktor dalam lingkungan tertentu 

(Dunning, 2006; Utara, 1990;  Scott, 1995) . 

Pilihan strategis perusahaan tergantung pada kekuatan 

institusional yang dapat mempromosikan atau menghambat 
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peningkatan sumber daya perusahaan (Dunning & Lundan, 

2008). Karena ekonomi yang sedang berkembang memiliki 

karakteristik kelembagaan yang unik (Wan, W. P., & Hoskisson, 

2003), resource-based view (RBV) telah menjadi perspektif 

penting dalam penelitian bisnis internasional tentang ekonomi 

yang sedang tumbuh (Henisz, W. J., & Swaminathan, 2008; 

Hoskisson, R., Eden, L., Lau, C., & Wright, 2000); Peng, M. W., 

Wang, D. Y. L., & Jiang, 2008).  

Lembaga penting untuk kinerja ekspor dalam kemunculan 

ekonomi karena mereka menggantikan infrastruktur formal yang 

tidak memadai (Xin & Pearce, 1996). Sebagai perusahaan yang 

muncul pasar, seperti Cina, memiliki sumber daya terbatas, 

mereka cenderung memanfaatkan lingkungan kelembagaan yang 

tidak sempurna mengatasi kendala sumber daya (Wang., Hong, 

J., Kafouros, M., & Boateng, 2012). 

 Kemampuan teknologi adalah kemampuan perusahaan 

untuk menjalankan fungsi teknis yang relevan, termasuk 

kemampuan untuk mengembangkan produk baru, proses, dan 

pengetahuan teknologi untuk memperoleh tingkat efisiensi 

organisasi yang lebih tinggi (Tsai, 2004). Kemampuan teknologi 

adalah kunci untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, 

kemampuan teknologi berkontribusi pada pencapaian tingkat 

ekonomi yang lebih tinggi kinerja untuk perusahaan, karena 



 

12 | Strategi UKM Mebel Menembus Ekspor  

memungkinkan peningkatan perbaikan dari penggunaan 

teknologi baru.     

 Terdapat kurang lebih empat teori utama mengenai 

keputusan perusahaan menggunakan kemitraan (partnership) 

sebagai strateginya dalam usaha mencapai keunggulan daya saing 

di industri. Teori-teori tersebut adalah transactions cost 

economies (TCE), resource depedency (RD), organizational 

learning (OL) dan strategic behavior (SB). 

  Ditinjau dari segi perspektif ekonomi industri, faktor 

politik dapat menjadi penghalang dalam melakukan ekspor ke 

suatu negara. Undang-undang yang berlaku pada suatu negara 

dapat menjadi penghalang perdagangan internasional, misalnya 

kebijakan tarif yang diterapkan oleh suatu negara akan 

meningkatkan harga jual suatu produk, sehingga sulit bersaing 

dengan produk lainnya (Baldauf et al, 2000).  

 Karakteristik perusahaan lebih mudah dikontrol oleh 

pihak manajemen perusahaan dibandingkan dengan faktor 

lingkungan. Karakteristik perusahaan akan menentukan 

keunggulan komparatif perusahaan, untuk menentukannya terdiri 

dari ukuran perusahaan, pengalaman ekspor, kemampuan dalam 

perdagangan internasional, hal ini akan mempengaruhi kinerja 

ekspor perusahaan tersebut. Hasil studi menunjukan bahwa 

kinerja ekspor yang tinggi sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

perusahaan (Baldauf et al, 2000). 
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 Ukuran perusahaan mempengaruhi alokasi sumber, 

kapasitas produksi dan skala ekonomi, kesemuanya ini 

mempunyai hubungan positif dengan kinerja ekspor. Hal ini juga 

dapat dikatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 

semakin tinggi kinerja ekspornya. Ukuran suatu perusahaan dapat 

dilihat dari jumlah tenaga kerjanya, siklus produk maupun total 

penjualan ekspornya (Schlegelmilch, 1998). Kinerja ekspor juga 

ditentukan oleh pengalaman perusahaan dalam kegiatan ekspor, 

dimana semakin berpengalaman suatu perusahaan dalam kegiatan 

ekspor maka kinerjanya juga semakin tinggi.  

Motif dari pihak manajemen sangat mempengaruhi kinerja 

ekspor suatu perusahaan. Motif proaktif adalah rangsangan 

keterlibatan dalam aktivitas perdagangan internasional. Hal ini 

disebabkan oleh besarnya permintaan terhadap produk ekspor di 

negara-negara industri, biasanya produk yang diekspor 

merupakan komoditi primer. Sedangkan motif reaktif adalah 

usaha perusahaan dalam merespons perubahan lingkungan, 

misalnya laba, kekhasan produk, pajak dan biaya produksi 

(Baldauf et al, 2000). Motif ini lebih dilandasi oleh kelebihan 

produksi, yang mana perusahaan  melakukan perdagangan ekspor 

disebabkan oleh telah terpenuhinya pasar domestik.  

Penelitian terdahulu yang relevan mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja ekspor antara lain: Michalski, et al., 

(2014), pengaruh kepercayaan/trust terhadap kinerja ekspor; 
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Vencato et al, (2014), Hernandez et al., (2016), dan Pérez, (2016) 

pengaruh keberlanjutan/ sustainability terhadap kinerja ekspor. 

Michalski, et al., (2014), Villena-Manzanares, (2016), Boettke, 

(2003), Man, (2010), Yi et al, (2013), serta Lee (2007) hasil 

penelitian menunjukkan inovasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja ekspor. Studi-studi yang membahas tentang kapabilitas 

inovatif adalah berfokus meningkatkan nilai perusahaan di 

lakukan oleh Van Hemert et al., (2013); Hao dan Yu (2011); 

Kafetzopoulos et al., (2012).  

Berdasar telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu 

sebagaimana diuraikan, ditemukan adanya kesenjangan penelitian 

(research gap) dalam penelitian mengenai kinerja ekspor. 

Kesenjangan penelitian yang ada adalah belum ada penelitian 

mengenai kinerja ekspor yang mengukur kinerja ekspor melalui 

variabel manifes inovasi produk, kepercayaan, kapabilitas 

teknologi dan kemitraan secara sekaligus, yang diperlakukan 

sebagai satu kesatuan analisis. Lebih lanjut penelitian tentang 

inovasi terhadap kinerja ekspor masih terdapat hasil negatif yang 

diteliti oleh Lemonakis. C. et al., (2013) dan Ndesaulwa dan 

Kikula (2016). Deligianni. I. & S. Lioukas, (2009) penelitiannya 

terdapat hasil positif tidak signifikan pada inovasi dan kapabilitas 

teknologi, sedangkan Hao & Yu, (2011) hasilnya negatif.  

Penelitian tentang kepercayaan terhadap inovasi yang di 

lakukan Michalski, (2014) hasilnya negatif, penelitian 
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kepercayaan terhadap kemitraan yang diteliti oleh Dwyer. et al., 

(2007) hasilnya negatif. Maroofi, (2015) Kemampuan teknologi 

dan aliansi dengan universitas melemahkan kemitraan dan atau 

hubungan kerja sama. Latip et al., (2014) menyatakan 

kemampuan teknologi memiliki dampak positif terhadap kinerja 

hubungan kemitraan. 

Pengukuran kinerja ekspor dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua kategori, yaitu pengukuran objektif dan subjektif. Terkait 

dengan variabel laten kinerja ekspor, pada intinya kinerja 

perusahaan adalah prestasi perusahaan dalam melaksanakan 

tugasnya. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari berbagai aspek, 

baik yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Satu hal yang 

perlu diingat adalah bahwa sistem manajemen kinerja ekspor 

mencakup baik ukuran-ukuran yang bersifat perilaku (apa yang 

dilakukan perusahaan) maupun hasil (keluaran dari perilaku 

perusahaan).  

Dengan adanya mengembangkan dan menguji secara 

empirik model kinerja ekspor, maka secara teoretis akan 

memberikan kontribusi bagi pengembangan teori mengenai 

variabel-variabel yang memengaruhi kinerja ekspor yang secara 

spesifik berlaku bagi perusahaan. Secara praktis juga bermanfaat 

riil bagi praktik manajemen pemasaran dalam upaya untuk 

meningkatkan kinerja ekspor mebel, dan pada fase selanjutnya 

berdampak positif terhadap peningkatan volume ekspor mebel. 
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Keterbatasan UKM mebel dalam menjangkau bisnis 

internasional masih banyak kendala diantaranya kemampuan 

keuangan, promosi, jejaring yang masih sedikit, sistem bisnis, 

budaya dan tradisi baru. Aktivitas yang perlu dilakukan adalah 

memperbanyak pengalaman dan penyesuaian dalam menghadapi 

persaingan bisnis global. Kemitraan diperlukan untuk 

menggabungkan aktivitas usaha bisnis mebel ekspor dan akses 

terhadap stakeholder, karena sangat dibutuhkan perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja ekspornya. 

Kinerja ekspor perlu ditingkatkan agar pada masa 

mendatang dengan adanya kinerja ekspor yang baik maka UKM 

mebel dapat semakin meningkat. Model kinerja ekspor tersebut 

selanjutnya perlu diuji secara empirik sehingga model tersebut 

sesuai UKM mebel.  



 

Strategi UKM Mebel Menembus Ekspor | 17  

 

 

 

A. Pengertian Kinerja Ekspor 

Kinerja ekspor (export performance) adalah hasil suatu 

perusahaan yang dicapai dalam penjualan internasional, Shoham, 

(1998). Berbagai literatur menunjukkan bahwa tidak ada definisi 

yang mapan dari kinerja ekspor atau perjanjian menetapkan 

tingkat kinerja yang dapat diterima, yang mengarah ke 

penggunaan berbagai dimensi pengukuran, Lages & Sousa, 

(2010).  

Pengukuran kinerja ekspor menunjukkan konseptualisasi 

dan keterbatasan metodologis yang menghambat pengembangan 

teori dan aplikasi Lages & Sousa, (2010); Morgan, N., (1994); 

Sousa, (2004). Kegiatan ekspor tidak hanya berkisar mengenai 

bagaimana menjual produk perusahaan keluar negeri tetapi 

diikuti dengan penyesuaian produk, harga atau materi promosi 

pada pasar internasional, Keegan (1997). Oleh karena itu, pasar 

internasional perlu didekati dengan pemasaran tidak hanya 

dengan sekedar penjualan produk ekspor, sehingga kegiatan 

ekspor identik dengan kegiatan pemasaran produk dalam pasar 

internasional (kegiatan pemasaran ekspor).  
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Definisi kinerja produk ekspor menurut Kahn & Nelson, 

(2003) problematik, karena cenderung subjektif dan tidak 

menunjukkan cara bagaimana suatu kinerja produk dapat 

ditingkatkan. Dalam hal ini Kahn menyatakan bahwa kinerja 

produk ekspor harus didefinisikan, berdasarkan dua sisi pandang 

yaitu biaya dan manfaat, dengan tidak mengabaikan atribut 

produk yang diutamakan oleh konsumen.  

Pengertian kinerja produk ekspor sebagai kesempurnaan 

produk sangat subjektif dan mengabaikan jumlah biaya, yang 

dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan produk tersebut. 

Lebih jauh Kahn menambahkan bahwa kinerja produk ekspor 

identik dengan nilai, yang diperoleh dari pertukaran antara biaya 

yang dikeluarkan untuk memperoleh produk dengan manfaat, 

yang diperoleh dari produk tersebut. Oleh sebab itu kinerja 

produk ekspor harus didefinisikan berdasarkan dua sisi pandang 

yaitu, kemampuan produk memenuhi spesifikasi yang telah 

ditetapkan dan kemampuan produk untuk harapan konsumen. 

Kinerja produk ekspor yang didefinisikan, sebagai 

pemenuhan spesifikasi membuat kinerja produk ekspor dapat 

ditentukan dan diukur dengan baik. Dengan kata lain definisi 

kinerja produk ekspor ini menyediakan suatu tolok ukur, yang 

dapat dijadikan ukuran untuk pengembangan kinerja produk 

selanjutnya.  
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Spesifikasi merupakan ukuran produk yang meyakinkan 

konsumen bahwa produk bebas dari ketidak mampuan (cacat), 

yang mungkin mengganggu penggunaan produk. Oleh sebab itu, 

ketika perusahaan mengembangkan spesifikasi produk, hal ini 

berarti produk dapat digunakan dengan baik atau memiliki 

kualitas yang baik. Kinerja produk yang diartikan sebagai 

pemenuhan harapan konsumen, berdasarkan asumsi bahwa ketika 

produk berada di bawah spesifikasi yang ditetapkan, maka 

produk harus mampu memenuhi harapan konsumen. 

Perusahaan bertumpu pada nilai tambah yang terdapat 

pada produk, yang dipersepsikan sebagai kinerja produk oleh 

konsumen. Perusahaan sering menggunakan definisi ini, karena 

perusahaan berpendapat bahwa kinerja produk ditentukan oleh 

konsumen bukan oleh spesifikasi yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Konsumen mengatakan produk tidak berkualitas 

maka akan sulit bagi perusahaan untuk mengubah persepsi ini, 

meskipun spesifikasi produk terus dilakukan perbaikan. 

Permasalahannya adalah harapan yang dijadikan konsumen 

sebagai dasar persepsi kinerja produk, sangat sulit untuk diukur 

oleh perusahaan, karena harapan bisa berubah setiap waktu.  

Kinerja produk yang dihasilkan oleh perusahaan, dapat 

diukur berdasarkan pada ukuran keuangan dan non keuangan. 

Ukuran keuangan seperti tingkat keuntungan, nilai dan volume 

penjualan, yang sering dipakai sebagai tolok ukur kinerja produk, 
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memiliki kelemahan yaitu tidak mampu menjelaskan kemampuan 

produk untuk dapat merespons kebutuhan konsumen.  

 

B. Klasifikasi Kinerja Ekspor 

Kinerja ekspor diklasifikasikan menjadi dua, yakni 

produsen eksportir (Direct Exporter) dan eksportir tidak langsung 

(Indirect Exporter). UKM produsen ekspor adalah UKM yang 

menghasilkan produk ekspor dan menjualnya secara langsung 

kepada pembeli dari luar negeri (buyer) atau importir. Sementara 

itu, UKM eksportir tidak langsung adalah UKM penghasil produk 

ekspor, yang melakukan kegiatan ekspor secara tidak langsung 

dengan buyer, yaitu dengan melalui agen perdagangan ekspor 

atau eksportir dalam negeri. 

Terdapat faktor yang mempengaruhi UKM berorientasi 

ekspor tidak dapat melakukan ekspor secara langsung, yaitu : 

pertama Export trading problem yaitu terjadi karena tingginya 

risiko kegiatan ekspor (baik risiko pembayaran maupun 

pengiriman barang), adanya tenggang waktu (time lag) dalam 

pembayaran, dan tingginya biaya ekspor. Kedua Financing 

problem terjadi karena terbatasnya modal yang dimiliki UKM 

dan finance and guarantee institution problem, yakni rendahnya 

dukungan lembaga pembiayaan dan penjaminan ekspor terhadap 

UKM.  
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Kondisi tersebut mengakibatkan strategi pemasaran UKM 

cenderung menunggu pembeli, sehingga mekanisme perdagangan 

yang terjadi umumnya adalah buyers market. Sehingga kinerja 

ekspor dapat dijelaskan melalui hubungan antara struktur industri, 

perilaku industri dan kinerja industri, beberapa kebijakan perlu di 

lakukan diantaranya promosi perdagangan di negara lain. Dengan 

peningkatan kemampuan perdagangan dapat dilakukan dengan 

inteligensi pasar guna efisiensi dan efektivitas maka strategi yang 

dapat digunakan dengan melakukan kemitraan dengan berbagai 

institusi lain..  

Gima & Murray, (2007), menyarankan industri kecil dan 

menengah, khususnya industri mebel, untuk memakai ukuran non 

keuangan untuk kinerja produk mereka. Hal ini disebabkan 

karena harga produk mebel yang selalu meningkat, menyebabkan 

ukuran keuangan bisa jadi menyembunyikan kegagalan produk 

dalam penetrasi pasar. Di sisi lain, ukuran keuangan ini, membuat 

upaya perusahaan melakukan inovasi tidak dapat dilacak. Alasan 

ini mendasari Gima dan Murray mengembangkan ukuran-ukuran 

non keuangan kinerja produk untuk industri kecil sebagai berikut: 

1. Produk perusahaan memiliki kualitas lebih tinggi dibanding 

produk pesaing. 

2. Kualitas produk perusahaan tidak kalah dibanding produk 

pesaing. 

3. Produk perusahaan dipersepsikan andal oleh konsumen. 
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4. Produk perusahaan dipersepsikan lebih baik dibanding produk 

pesaing oleh konsumen. 

Ukuran non keuangan untuk kinerja produk yang 

dikembangkan oleh Gima dan Murray ini, sebenarnya 

melengkapi ukuran non keuangan kinerja produk yang 

dikembangkan oleh Politis (2003). Politis menyatakan bahwa 

produk yang berhasil adalah produk yang memiliki kemampuan 

mendapatkan laba dan mampu melakukan penetrasi pasar.  

Keberhasilan ini hanya diukur dari ukuran non keuangan 

yaitu kemampuan produk itu sendiri. Oleh sebab itu, ukuran-

ukuran kinerja produk yang sesuai adalah: 

1. Kemampuan produk untuk meningkatkan penjualan. 

2. Kemampuan produk untuk meningkatkan jumlah konsumen. 

3. Kemampuan produk untuk meningkatkan keuntungan. 

4. Kemampuan produk untuk memperluas pasar. 

Apabila ukuran kinerja produk Gima dan Murray, serta 

Politis ini disinergikan, maka ukuran ini akan sangat sesuai untuk 

dikembangkan, mengukur kinerja produk industri kecil dan 

menengah. Hal ini disebabkan karena, ukuran kinerja produk ini, 

tidak saja mampu menggambarkan upaya inovasi perusahaan, 

namun juga kemampuan produk untuk menetrasi pasar. Ukuran-

ukuran kinerja produk, yang dikembangkan menjadi: 

1. Kemampuan produk untuk meningkatkan penjualan karena 

lebih unggul dibanding pesaing. 
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2. Kemampuan produk untuk meningkatkan jumlah konsumen 

karena keunikannya. 

3. Kemampuan produk untuk memperluas pasar karena sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan. 

4. Kemampuan produk untuk meningkatkan keuntungan karena 

klasik dan elegan. 

Penilaian kinerja ekspor pada dasarnya merupakan faktor 

kunci guna mengembangkan suatu perusahaan secara efektif dan 

efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik 

atas sumber daya yang ada dalam perusahaan. Penilaian kinerja 

ekspor sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan usaha 

secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat 

diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana keberhasilan 

kinerja ekspor pada sebuah perusahaan.  

Kinerja ekspor dapat diukur pada tingkat yang berbeda: 

produk, ekspor usaha, atau tingkat perusahaan, Leonidou et al., 

(2002). Penelitian ini menguji kinerja ekspor pada tingkat 

perusahaan. Analisis di tingkat produk melibatkan penyelidikan 

produk individu, Matthyssens & Pauwels, (1996).  

Analisis tingkat usaha ekspor menyelidiki keberhasilan 

atau kegagalan produk tertentu dalam pasar luar negeri, Cavusgil 

& Zou, (1994). Telah berpendapat bahwa analisis di tingkat 

ekspor usaha tidak memberikan wawasan lengkap ke dalam 

kinerja jangka panjang dari suatu perusahaan, karena meneliti 
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usaha tertentu, bukan bisnis ekspor keseluruhan, Oliveira. et al., 

(2012).  

Analisis pada tingkat perusahaan meneliti kegiatan ekspor 

keseluruhan perusahaan. Salah satu kekuatan menyelidiki kinerja 

ekspor pada tingkat perusahaan adalah bahwa ia menyediakan 

gambaran menyeluruh dari aktivitas perusahaan yang 

mengakibatkan pemahaman mendalam tentang operasi ekspor, 

Oliveira. et al., (2012). 

 

C. Kajian Penelitian Kinerja Ekspor 

Terdapat banyak penelitian yang relevan dalam meneliti 

mengenai kinerja ekspor. Inovasi produk merupakan kebijakan 

yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan mendorong 

UKM untuk melakukan proses adalah bermitra dengan 

pemerintah. Bermitra dengan pemerintah dapat meningkatkan 

inovasi karena peran pemerintah biasanya diwujudkan dengan 

dukungan dan pendirian lembaga publik atau perguruan tinggi 

yang tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan inovasi, 

Belderbos et al., (2004); Biggs & Shah, (1999).  

Bermitra dengan pelanggan tidak hanya memberikan 

manfaat dalam mengidentifikasi pasar peluang, tetapi juga 

mengurangi kemungkinan desain yang buruk pada tahap awal 

pengembangan produk, keterlibatan pelanggan dapat mengarah 
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pada keuntungan dalam hal ini inovasi produk, T. Li & 

Calantone, (1998); (Tsai, 2009). 

Kepercayaan dan komitmen adalah landasan untuk 

membangun, mengembangkan dan mempertahankan kemitraan 

yang sukses antar pihak dalam suatu hubungan, Morgan, N., 

(1994).  

Percaya merupakan prasyarat utama untuk interaksi antar 

organisasi dan perusahaan, salah satunya konsep penelitian yang 

paling menarik telah muncul selama beberapa dekade terakhir, 

Zaheer, (1995); Zaheer, et al (1998). Morgan, N., (1994) 

mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu hubungan keandalan 

dan integritas mitra, bahwa kepercayaan adalah yang utama 

penentu komitmen variabel kunci mediasi.  

Kepercayaan mencegah mitra untuk bekerja oportunistik 

dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan manfaat 

jangka panjang yang diharapkan daripada yang menarik jangka 

pendek. Pentingnya kepercayaan mengembangkan dan 

mempertahankan bisnis lintas batas yang produktif (Zaheer, S., 

2006).  

Kepercayaan bisa menjadi alat yang efektif untuk 

mengurangi oportunisme mitra asing, Cavusgil et al., (2004). 

Mitra akan lebih sedikit cenderung terlibat dalam perilaku yang 

tidak dapat dipercaya, Phan et al., (2005). Mitra yang dapat 

dipercaya dikenal andal melakukan upaya yang baik untuk 
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berperilaku sesuai dengan komitmen sebelumnya, membuat 

penyesuaian, misalnya saat kondisi pasar berubah, dalam cara 

yang dianggap adil oleh mitra pertukaran, dan tidak mengambil 

keuntungan berlebihan dari pasangan, Phan et al., (2005). 

 Radzi et al., (2017) meneliti tentang kapabilitas 

teknologi, kompetisi, dengan metode korelasional, hasilnya 

menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas teknologi tertentu akan 

memberikan efek positif terhadap UMKM. Hao & Yu, (2011) 

meneliti tentang pemilihan teknologi, kapabilitas teknologi, 

manajemen kapabilitas teknologi, kesuksesan inovasi, kinerja 

organisasi., dengan metode regresi berganda, hasilnya 

menunjukkan bahwa kapabilitas teknologi memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kesuksesan inovasi, kesuksesan 

inovasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

organisasi.  

Latip et al., (2014) menyatakan kemampuan teknologi 

memiliki dampak positif terhadap kinerja hubungan kemitraan. 

Latip et al., (2014) menyatakan kemampuan teknologi memiliki 

dampak positif terhadap kinerja hubungan kemitraan. Guerra & 

Camargo, (2016) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

kapabilitas teknologi berperan sebagai variabel moderasi dari 

internasionalisasi perusahaan untuk dapat menghasilkan produk 

baru.  
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Wang et al., (2006) mengemukakan hasil penelitiannya 

yang menyatakan bahwa kapabilitas teknologi tidak hanya 

berpengaruh secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung 

terhadap kinerja bisnis secara keseluruhan dan kinerja produk 

baru dengan nilai pelanggan sebagai variable mediasinya. Hasil 

penelitian Jirayuth et al., (2011) menunjukkan terdapat pengaruh 

yang positif dan signifikan orientasi wirausaha terhadap 

kapabilitas teknologi, terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan dari kapabilitas teknologi terhadap intensitas ekspor, 

tidak terdapat hubungan antara kapabilitas teknologi dengan 

pertumbukan ekspor, serta tidak terdapat hubungan antara 

kapabilitas teknologi dengan keragaman ekspor. 

Kepercayaan adalah prasyarat untuk berhasil dalam 

ekspor-impor internasional konteks, karena kedua pihak 

(eksportir dan importir) perlu memiliki kepercayaan satu sama 

lain kemampuan. Moorman, C. et al., (1993); Morgan, N., 

(1994); Mysen & Svensson, (2010) mendefinisikan komitmen 

sebagai keinginan abadi perusahaan untuk mempertahankan 

hubungan yang dihargai.  

Penelitian Lages, (2005) mengambil perspektif eksportir 

terhadap komitmen, dan dikonseptualisasikan sebagai keinginan 

eksportir untuk mengamankan hubungan dan memaksimalkan 

keuntungan. Caceres & N.G. Paparoidamis, (2007); Wu, (2012) 

mengidentifikasi bahwa kepercayaan adalah prekursor untuk 
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komitmen dan bahwa mereka memiliki hubungan positif dan 

signifikan. Ahamed, (2015) menemukan bahwa kepercayaan 

memengaruhi komitmen dan kinerja ekspor secara positif. 

Sementara itu hasil penelitian Ismail, et al., (2017) menunjukkan 

bahwa kepercayaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor. 

Banyak Penelitian menunjukkan bahwa eksportir harus 

membangun kemitraan tingkat tinggi dengan distributor luar 

negeri mereka karena kerja sama memberikan kontribusi positif 

terhadap kinerja ekspor perusahaan (Racela & Thoumrungroje, 

2014).  

Nugaras (2010) mengemukakan hasil penelitiannya yang 

menyatakan bahwa di dalam hubungan kemitraan atau jejaring 

bisnis, terdapat 2 macam jejaring yaitu jejaring vertikal dan 

jejaring horizontal. Jejaring vertikal dapat diartikan sebagai 

jejaring antar individu atau divisi dalam suatu organisasi atau 

institusi meliputi salah satunya adalah sumber daya pemasok, 

penjual grosir dan ritel serta konsumen akhir. Jejaring horizontal 

adalah jejaring yang sifat atau kedudukannya sejajar bahkan 

termasuk juga kompetitor dimana kompetitor akan merangsang 

untuk mencapai keunggulan kompetitif salah satunya adalah 

dengan pengembangan dan atau inovasi produk baru. 

 Obadia, (2008) hubungan antara kemitraan dan kinerja 

penting terlepas dari konteks kinerjanya. Alves & Alves, (2015) 

dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan 
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positif antara kepercayaan, komitmen dan kemitraan, demikian 

juga, dikonfirmasi bahwa ada juga hubungan positif antara 

kemitraan dan kinerja ekspor.  

Kerja sama dapat menjadi alternatif mekanisme 

pengelolaan formal yang mahal dan pencarian yang memakan 

waktu untuk perwakilan asing baru menjadi sumber yang 

menopang kinerja di atas rata-rata, dana harus memenuhi tiga 

kriteria. Kriteria tersebut adalah (1) berharga : pembeli bersedia 

membeli kemampuan output dengan harga yang jauh lebih tinggi 

daripada harganya, (2) langka : pembeli tidak dapat kembali ke 

pesaing dengan sumber daya atau substitusi yang sama, (3) tidak 

ada bandingannya : sulit bagi pesaing meniru atau memperoleh 

sumber daya (Combs & Ketchen, 1999). 

Intensitas ekspor atau rasio penjualan ekspor ke total 

penjualan disarankan sebagai ukuran yang efektif untuk kinerja 

ekspor. Penelitian sebelumnya, Cooper & Kleinschmidt, (1985); 

Aaby & Slater, (1989) semakin tinggi perusahaan terlibat dalam 

pasar internasional, semakin besar persentase penjualan yang 

dicapai perusahaan. Perusahaan yang lebih tinggi 

produktivitasnya lebih mungkin untuk mengekspor, dan 

ekspornya lebih banyak dari output mereka. Cooper & 

Kleinschmidt, (1985) menekankan bahwa kapabilitas teknologi 

merupakan cara perusahaan dalam hal intensitas R&D dan 
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keunggulan produk teknologi yang sangat terkait dengan 

pertumbuhan ekspor. 

Inovasi menyangkut berbagai masalah termasuk proses 

organisasi, kegiatan, pengetahuan, dan kemampuan. Samsir. et 

al., (2013) menyatakan lingkungan industri yang lebih dinamis 

mendukung kemampuan inovasi dan berdampak pada kinerja 

bisnis perusahaan. Haryanti & Nursila, (2016) hasil penelitian 

menyatakan inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja 

pemasaran. Penelitian pengaruh inovasi terhadap kinerja ekspor 

oleh Najib & Kiminami, (2011) mengemukakan bahwa Inovasi 

produk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

bisnis dalam industri pengolahan makanan.  
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A. Faktor Kepercayaan (Trust) 

  Upaya peningkatan kepercayaan dilakukan dengan cara 

sikap terhadap keuntungan bersama antara lain dapat dilakukan 

melalui keterbukaan dalam penetapan harga jual, perolehan bahan 

baku dan biaya atas produk yang dihasilkan. Aspek-aspek yang 

selalu terkait dengan keuntungan yang diperoleh dari produk 

ekspor yang dikirim ke buyer.  

  Upaya lain adalah dengan cara meningkatkan kepedulian 

UKM mebel ekspor terhadap apa yang sedang terjadi di 

lingkungannya, secara tulus berperan serta dalam lingkungan 

masyarakat, melakukan pelayanan yang prima kepada buyer, 

serta bersedia melakukan apa yang terbaik bagi keberlangsungan 

usaha bersama. Hal tersebut perlu diimbangi dengan reputasi 

mitra semakin meningkat dalam mengembangkan proses integrasi 

bisnis.  

Produk yang berkualitas merupakan salah satu hal yang 

harus dilakukan UKM mebel untuk meningkatkan kepercayaan 

stakeholder, sehingga setiap UKM harus memiliki komitmen 

moral terhadap produk yang dihasilkan, memiliki kewajiban 
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untuk menjaga produk yang berkualitas. Peningkatan kinerja 

ekspor melalui peningkatan kepercayaan, dilakukan dengan cara 

keterbukaan dengan para stakeholder untuk menjamin 

keberlangsungan usaha mebel. Masing-masing yang terlibat 

dalam kegiatan usaha mebel terbuka untuk perubahan dalam cara 

baru untuk melakukan usaha terlebih dengan perkembangan 

teknologi modern yang semakin meningkat. Sehingga para pihak 

leluasa untuk melakukan usaha dan tidak merugikan pihak lain, 

dalam hal ini diperlukan sistem yang terintegrasi dengan berbagai 

proses dalam usaha mebel ekspor. 

Upaya peningkatan kepercayaan dilakukan dengan 

keterbukaan dengan para stakeholder untuk menjamin 

keberlangsungan usaha mebel. Masing-masing yang terlibat 

dalam kegiatan usaha mebel terbuka untuk perubahan dalam cara 

baru untuk melakukan usaha terlebih dengan perkembangan 

teknologi modern yang semakin meningkat.  

Sistem yang terintegrasi dengan berbagai proses dalam 

usaha mebel ekspor sangatlah diperlukan. Pengrajin mebel kayu 

termasuk para pengusaha mebel ekspor memiliki ketergantungan 

kepada Buyer Broker dalam memperoleh pesanan daripada 

menerima pesanan langsung dari konsumen akhir. 

Pengrajin yang lebih berperan sebagai produsen, 

bertransaksi langsung dengan konsumen akhir memerlukan 

keahlian tersendiri dan waktu yang lebih banyak dalam melayani, 
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sehingga menjadi produsen sekaligus penjual akan membebani 

mereka dalam pengaturan kegiatan dalam perusahaan. Dengan 

adanya sistem dan keterbukaan Perusahaan dengan berbagai 

pihak maka akan tercipta perusahaan yang memiliki kemampuan 

bersaing dan mempunyai keunggulan dalam menciptakan produk 

sehingga perusahan menjadi lebih terpercaya dan di kenal oleh 

konsumen. 

Perusahaan mebel ekspor harus memiliki kepercayaan 

konsumen yang kuat, bahwa produk yang dipilihnya mampu 

memberikan manfaat yang terbaik baginya. Jika usaha mebel 

berhasil membangun kepercayaan dari konsumen, usaha pasti 

akan mendapat banyak pelanggan yang kembali, termasuk 

rekomendasi secara gratis dari konsumen kepada orang–orang 

terdekatnya.  

Konsumen akan sukarela mempromosikan produk mebel 

terhadap orang – orang disekitarnya karena mereka telah 

memiliki pengalaman yang baik dengan produk mebel. Oleh 

karena itu sangat penting untuk dapat memperoleh kepercayaan 

dari konsumen, kepercayaan merupakan komponen fundamental 

dari strategi pemasaran dalam menciptakan hubungan sejati 

dengan konsumen.  

Daya saing industri furniture dan kerajinan Indonesia di 

pasar global terletak pada sumber bahan baku alami yang 

melimpah dan berkelanjutan serta didukung oleh keragaman 
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corak dan desain yang berciri khas lokal serta ditunjang oleh 

sumber daya manusia yang cukup kompeten. Selain itu legalitas 

kayu yang digunakan dalam produk ekspor harus jelas seperti 

yang di syaratkan dunia Internasional khususnya di Eropa dengan 

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).  

Dengan SVLK itu, negara lain sudah tidak ragu lagi 

membeli produk mebel Indonesia, yang selama ini seringkali 

dianggap berasal dari kayu ilegal. Melalui SVLK, sebuah produk 

mebel artinya telah memiliki legalitas yang mencakup empat hal:  

1. Pengrajinnya yang sudah berbadan hokum,  

2. Ada jaminan bahwa produk mebel itu bisa dilacak sumber 

kayunya,  

3. Semua riwayat transaksi tercatat dan bisa dilacak, dan  

4. Ada jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang 

memproduksinya.  

Imbas dari diterapkannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 

(SVLK) adalah meningkatnya nilai ekspor dan mendorong 

kinerja ekspor produk furnitur dan produk kayu lainnya di pasar 

ekspor.  

Dunia internasional kini makin percaya bahwa produk 

kayu asal Indonesia dihasilkan secara legal dan lestari. 

Mendukung hal tersebut, KLHK telah membangun kemitraan dan 

koordinasi intensif dengan para stakeholder terkait.  
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Kepemilikan sertifikat legalitas kayu bagi para pelaku 

usaha perkayuan, diharapkan dapat menjadi motivasi untuk tetap 

konsisten mengikuti ketentuan SVLK dalam rangka menjaga 

kepercayaan global yang sudah diraih. Peningkatan kepercayaan 

perusahaan dalam meningkatkan kemampuannya menjalankan 

kegiatan ekspor dapat dilakukan dengan adanya perencanaan 

ekspor yang lebih terarah atau terprogram yang diimbangi dengan 

pengawasan yang baik. Perusahaan harus meningkatkan kualitas 

produknya sesuai dengan permintaan pasar, dimana kualitas 

tersebut meliputi design produk, warna, pemilihan bahan baku 

dan konstruksi.  

Peningkatan kepercayaan ini lebih banyak ditunjukkan 

oleh perusahaan mebel dengan melakukan kegiatan bisnis yang 

lebih fleksibel dan tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan harga 

bahan baku dan cost of fund karena biasanya industri ini lebih 

banyak menggunakan bahan baku dari dalam negeri.  

Peningkatan pasar furniture Jepara dilatarbelakangi oleh 

beberapa faktor yakni bahan baku yang sangat berlimpah dan 

juga berkualitas, masih rendahnya upah tenaga kerja di Indonesia 

yang dapat menekan harga produksi, serta furniture yang 

dihasilkan daerah Jepara selalu memiliki ciri khas / keunikan 

yang tidak dimiliki oleh daerah / negara lainnya.  

Peningkatan kinerja ekspor, UKM Mebel harus 

menggunakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) agar 
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memudahkan untuk melakukan ekspor ke negara lain khususnya 

negara Eropa. Peningkatan kepercayaan para investor atas produk 

mebel yang dihasilkan dari UKM mebel akan berdampak pada 

peningkatan volume penjualan produk mebel ekspor.  

  Teori yang menyatakan bahwa kepercayaan adalah 

keyakinan dari semua pihak terhadap satu dengan yang lainnya 

yang dapat diandalkan dalam memenuhi kewajiban dari 

hubungan imbal balik (Pruit, 1981). Alves & Alves, (2015), 

Makovec, (2008), Ahamed, (2015), Beyhan et al., (2011), Ismail, 

S.S. et al., (2017), meneliti tentang kepercayaan, kinerja ekspor, 

orientasi pasar, orientasi belajar, dengan metode Structural 

Equation Modelling (SEM), hasilnya menunjukkan bahwa 

kepercayaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor. 

Makovec et al., (2015), meneliti tentang pengetahuan 

pasar, komitmen pasar, kinerja ekspor, intensitas hubungan, 

kepercayaan, dan komitmen. Penelitian dilakukan terhadap 225 

eksportir di Slovenia dengan metode Structural Equation 

Modelling, hasilnya menunjukkan bahwa Kebanyakan komponen 

hubungan (kerja sama, pengetahuan pasar, komitmen, 

kepercayaan) mempengaruhi kinerja ekspor secara positif.  

Ahamed, (2015), meneliti tentang intensitas kompetisi, 

kepercayaan, komitmen, dan kinerja ekspor produk garmen di 

Bangladesh metode yang digunakan dengan Structural Equation 

Modelling, hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan 
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mempengaruhi komitmen dan kinerja ekspor secara positif, dan 

komitmen berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor.  

Beyhan et al., (2011), meneliti tentang elemen hubungan, 

kinerja ekspor, dengan metode korelasional, terhadap perusahaan 

eksportir Malaysia yang mengekspor produknya ke Persia 

hasilnya menunjukkan bahwa kepercayaan berada di posisi paling 

atas dalam urutan pengaruh, kemudian diikuti oleh kebaikan dan 

pertemanan. Kepercayaan berpengaruh secara positif dan 

signifikan baik dengan ukuran ekonomik dan non-ekonomik dari 

kinerja ekspor. 

 

B. Faktor Kemitraan 

Upaya peningkatan kemitraan dalam rangka peningkatan 

kinerja ekspor dapat dilakukan dengan mengikutsertakan mitra 

dalam memajukan usaha, yaitu menciptakan lingkungan yang 

demokratis. Perusahaan terus meningkatkan kerja sama untuk 

menjaga keberlangsungan usaha, karena usaha mebel ekspor 

tidak akan bisa terpisahkan dengan pengrajin-pengrajin yang lain.  

Mitra perusahaan mebel ekspor dapat dikategorikan dalam 

tiga kelompok. Kelompok pertama terdiri dari perusahaan 

terpadu, yang menghasilkan produk jadi atau produk setengah 

jadi dari kayu bulat yang belum diolah ini merupakan mitra 

utama pada perusahaan mebel agar produk yang dihasilkan 

berkualitas.  
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Kelompok kedua terdiri dari perusahaan (tempat 

penimbunan kayu dan tempat penggergajian kayu) yang berfokus 

pada pengolahan awal bahan baku kayu dan menghasilkan kayu 

gergajian untuk keperluan kelompok ketiga, kelompok ke dua ini 

merupakan mitra yang syarat berkenaan legalitas kayu yang 

digunakan untuk produk mebel para pengusaha mebel.  

Kelompok ketiga merupakan bengkel yang menggunakan 

kayu gergajian serta berbagai komponen dan menghasilkan 

produk jadi, pada kelompok ke tiga ini peran penting yang di 

lakukan perusahaan ekspor adalah bagaimana untuk 

memodifikasi produk mebel agar kualitas produknya memiliki 

keunikan yang berdampak permintaan mebel menjadi meningkat.  

Kegiatan dengan partner usaha pada UKM mebel 

dilakukan dengan hubungan pengusaha industri kecil mebel 

dengan pemilik showroom dan pedagang perantara melahirkan 

suatu model kemitraan dengan pola dagang. Sementara hubungan 

dengan industri rumah tangga melahirkan model kemitraan pola 

produksi. 

 Peningkatan kemitraan dalam kinerja ekspor yaitu 

berkomitmen untuk bekerja sama dalam jangka panjang. Upaya 

yang di lakukan kerja sama yang dilakukan adalah mendorong 

upaya perbaikan kualitas dan manajemen UKM sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan dan kriteria dari industri skala besar. Kerja 
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sama antara UKM dengan industri besar di sektor furniture 

tersebut terutama untuk memenuhi pasar ekspor. 

Pola kemitraan merupakan pola bisnis yang tidak mudah 

untuk berpindah ke partner usaha yang lain. Kemitraan usaha 

antara UKM dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan 

pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling 

memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.  

UKM mebel ekspor dipersiapkan terlebih dahulu 

memperkuat posisi transaksi, dengan kemampuan tersebut usaha 

kan lebih stabil dan kerja sama yang terjalin akan harmonis. 

Upaya yang dilakukan secara bersama-sama akan memiliki 

kedudukan dan posisi transaksi yang cukup kuat untuk menjalin 

kemitraan yang sejajar, saling membutuhkan, saling memperkuat, 

dan saling menguntungkan dengan usaha besar mitra usahanya, 

sehingga kemitraan tidak mudah untuk berpindah ke partner 

usaha yang lain. 

Peningkatan perusahaan akan terus bekerja sama untuk 

menjamin keberlangsungan usaha dengan membangun teamwork 

baik di bagian produksi maupun pemasaran. Berpatner usaha 

adalah jiwa kami merupakan budaya yang dikembangkan untuk 

selalu memberikan support, dalam istilah berat sama di pikul 

ringan sama di jinjing. Peningkatan kinerja ekspor perusahaan 

harus membina hubungan baik dengan buyer agar hubungan kerja 
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sama atau kemitraan yang terjalin dalam tujuan ekspor semakin 

harmonis dan berkelanjutan.  

Kemitraan merupakan faktor penentu utama kinerja 

ekspor, maka perlu adanya kebijakan yang sifatnya antisipasi 

terhadap penawaran dan permintaan ekspor Indonesia dimana 

informasi tersebut dapat diperoleh melalui perwakilan dagang 

seperti International Trade Promotion Centre (ITPC) maupun 

atase perdagangan Indonesia yang berada di negara mitra dagang.  

Kemampuan memproyeksikan kinerja ekspor, perlu terus 

dilakukan analisis dengan pemodelan yang lebih kompleks 

dengan melakukan pemodelan secara struktural atau 

keseimbangan umum yang dapat memprediksikan dengan baik 

dampak perubahan kinerja perekonomian di negara mitra 

terhadap dinamika ekspor nasional. Di samping itu perusahaan 

ekspor mebel Jepara diharapkan tidak hanya bergantung satu atau 

beberapa negara tujuan ekspor saja. Perusahaan harus selalu aktif 

mencari peluang pasar melalui jaringan informasi dan selalu 

meningkatkan kualitas ekspor dengan melakukan peningkatan 

quality control (QC) yang lebih baik dengan melakukan kontrol 

yang berlapis. 

Teori yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki 

keterbatasan dalam sumber daya, oleh karena itu harus 

bekemitraan untuk mengakses sumber daya utama, Glaister 

(1996).  
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Terdapat kurang lebih empat teori utama, Hynes dan 

Millenkopf (1998) yang melandasi keputusan perusahaan 

menggunakan kemitraan (partnership) sebagai strateginya dalam 

usaha mencapai keunggulan daya saing di industri. Teori-teori 

tersebut adalah transactions cost economies (TCE), resource 

depedency (RD), organizational learning (OL) dan strategic 

behavior (SB).  

Racela & Thoumrungroje, (2014), Alves & Alves, (2015) 

meneliti tentang kepercayaan, komitmen, kerja sama, kinerja 

ekspor (tiga tahun sebelumnya dan sesudahnya), dengan metode 

regresi berganda, hasilnya menunjukkan bahwa hubungan positif 

antara kepercayaan, komitmen dan kerja sama.  

Hubungan positif antara kerja sama dan kinerja ekspor, 

konsisten dengan kajian-kajian sebelumnya mayoritas 

memberikan bukti bahwa kemitraan berpengaruh terhadap kinerja 

ekspor. Temuan empirik pada penelitian ini sekaligus menjawab 

kontroversi hubungan antara kemitraan dengan kinerja ekspor 

yang telah berlangsung cukup lama.  

Pandangan teori, perusahaan memiliki keterbatasan dalam 

sumber daya, oleh karena itu harus bekemitraan untuk mengakses 

sumber daya utama. Dengan menjalin kemitraan, perusahaan 

pada dasarnya tidak hanya mendapat akses terhadap sumber daya 

utama akan tetapi juga memperoleh pengetahuan dan kinerja 

yang merupakan sumber daya penting bagi perusahaan dalam 
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usahanya. Temuan pada penelitian ini mendukung beberapa hasil 

penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kemitraan 

berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor, antara lain penelitian 

yang dilakukan oleh Mohr & R. Spekman, (1994). 

 Studi empiris telah banyak mendukung yang positif 

pengaruh kepercayaan dan komitmen terhadap kinerja ekspor. 

Kepercayaan membatasi mitra bekerja secara oportunistik dan 

merupakan sumber kemungkinan pengurangan biaya transaksi; 

percaya juga meningkatkan kepercayaan pada kredibilitas dan 

kemampuan mitra pertukaran, yang meningkatkan inovasi dan 

proses pembelajaran dalam hubungan dan mengarah pada 

peningkatan kinerja ekspor, Morgan, N., (1994); Sako (2006); 

Zur et al., (2012).  

 Komitmen untuk mempertahankan nilai jangka panjang 

hubungan membantu kedua belah pihak untuk mengintegrasikan 

tindakan operasional dan strategis untuk meningkatkan kinerja 

bersama, Farid. N. et al., (2008); lebih jauh, komitmen ekspor 

yang lebih tinggi dari perusahaan pihak manajemen memfasilitasi 

eksplorasi peluang pasar ekspor dan pengejaran strategi ekspor 

yang efektif, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja ekspor, 

Shamsuddoha dan Ali (2006).  

  Najib & Kiminami, 2011) yang meneliti tentang klaster 

UKM makanan di Indonesia mengemukakan bahwa inovasi 

produk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
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bisnis dalam industri pengolahan makanan. Alves & Alves, 

(2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat 

hubungan positif antara kepercayaan, komitmen, kemitraan dan 

kinerja ekspor. Hasil penelitian dikonfirmasi bahwa ada juga 

hubungan positif antara kemitraan dan kinerja ekspor. 

 

C. Faktor Kapabilitas Teknologi  

Upaya peningkatan kapabilitas teknologi dilakukan 

dengan cara pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi 

mebel yaitu menggunakan mesin modern seperti misalnya mesin 

paku tembak, mesin pemotongan kayu, mesin press, dan mesin 

router yang selama ini perusahaan masih mengandalkan manual.  

Investasi adalah kemampuan untuk menyediakan 

dukungan finansial yang cukup untuk mengelola usaha sesuai 

kapasitas produksi dan mampu meningkatkan jumlah 

produksinya. karena permasalahan yang terjadi kebanyakan 

perusahaan mebel tidak mampu produksi disebabkan kekurangan 

financial. untuk kapabilitas akuisitif pada usaha mebel yaitu 

berkait dengan kemampuan mempelajari dan meniru teknologi 

lain yang.  

Kapabilitas teknologi perlu segera dilakukan untuk 

mengetahui komponen-komponen pembentuknya, serta tingkat 

pengaruhnya terhadap penerapan standardisasi manajemen 

produksi di sektor industri mebel. Hal itu untuk mengetahui 
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secara pasti pengaruh faktor-faktor kapabilitas teknologi terhadap 

penerapan standardisasi manajemen produksi sehingga kinerja 

ekspor bisa semakin meningkat. Peningkatan kapabilitas 

teknologi yang terintegrasi IT, dilakukan dengan cara 

mengintegrasikan mesin produksi dengan komputerisasi.  

Order produk dari importir biasanya berupa gambar, dari 

gambar tersebut dibuat menggunakan komputer desain yang 

terkonekting dengan mesin produksi. Peningkatan kapabilitas 

teknologi melalui identifikasi peluang teknologi baru dilakukan 

dengan pengembangan R&D pada UKM yang dikerjasamakan 

dengan perguruan tinggi setempat. Hal ini diperkuat oleh hasil 

analisis statistik deskriptif pengembangan teknologi masih 

rendah. 

Kapabilitas teknologi informasi sebagai kemampuan 

perusahaan untuk memobilisasi dan menyebarkan sumber daya 

berdasarkan teknologi informasi dalam kombinasi atau 

penggabungan dengan sumber daya dan kemampuan-kemampuan 

lain, Zhang et al.,(2008).  

Pierre et al. (1992) kapabilitas teknologi merupakan 

kemampuan teknologi utama juga dapat menciptakan perubahan 

teknologi dalam industri, di mana ia menghentikan sistem yang 

ada dan menciptakan yang baru. Hasil Penelitian ini 

mengkonfirmasi apa yang telah dikatakan oleh (Y., Wang et al,, 

(2006), Jirayuth et al., (2011), Nuryakin. & Retnawati., (2016), 
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meneliti tentang kemampuan relasional teknologi, kinerja 

pemasaran, strategi masuk pasar internasional., dengan metode 

Structural Equation Modelling (SEM), hasilnya menunjukkan 

bahwa kemampuan relasional teknologi berpengaruh positif 

terhadap kinerja pemasaran ekspor dan juga untuk mencapai 

strategi masuk pasar internasional. 

Hasil kajian-kajian sebelumnya mayoritas memberikan 

bukti bahwa kapabilitas teknologi berpengaruh terhadap kinerja 

ekspor. Nakata et al., (2008) dan Hsu (2014) yang membuktikan 

bahwa kemampuan teknologi informasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja bisnis suatu perusahaan. Selain itu bukti empiris 

juga menemukan bahwa orientasi pelanggan merupakan mediasi 

hubungan antara kemampuan TI dan kinerja bisnis perusahaan.  

Zhang et al.,(2008) mendefinisikan kemampuan teknologi 

informasi sebagai kemampuan perusahaan untuk memobilisasi 

dan menyebarkan sumber daya berdasarkan teknologi informasi 

dalam kombinasi atau penggabungan dengan sumber daya dan 

kemampuan-kemampuan lain. Adapun Nakata et al., (2008) 

mendefinisikan kemampuan TI sebagai kemampuan dari suatu 

sistem komputer, kumpulan komputer dan teknologi terkait dalam 

sebuah organisasi untuk menyimpan, mengolah, dan 

menyampaikan informasi.  

Kemampuan teknologi informasi dipandang sebagai 

sesuatu yang melekat di dalam proses dan aktivitas rutin 
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perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk 

menciptakan nilai dari asetnya, Richardson et al., (2003). 

Kemampuan memperoleh teknologi mengacu pada kemampuan 

untuk memperoleh yang pengetahuan baru melalui saluran 

formal, informal, internal dan eksternal. Secara umum, mereka 

terbentuk kapabilitas mereka sendiri dengan cara bertahap 

menyerap, mencerna, dan meningkatkan pengetahuan.  

Kemampuan pengoperasian teknologi adalah kemampuan 

untuk mengoperasikan, menggunakan dan mempertahankan 

peralatan dan fasilitas produksi. Kemampuan peningkatan 

teknologi mengacu pada kemampuan untuk meningkatkan produk 

dan proses tergantung pada perusahaan dengan kekuatan 

disesuaikan parameter produk dan proses saat ini sesuai dengan 

perubahan tuntutan pasar. Hasil peningkatan akan memungkinkan 

perusahaan untuk mencapai level kapabilitas teknologi yang lebih 

tinggi. 

 Bukti empiris secara konsisten menemukan hubungan 

yang signifikan antara intensitas upaya teknologi dan proporsi 

keluarannya pada produk yang diekspor (McGuinness dan Little, 

1981), hubungan positif antara kapabilitas teknologi dan kinerja 

ekspor telah didukung oleh berbagai argumen dan teori. Pertama, 

kapabilitas teknologi merupakan tingkat kemampuan perusahaan 

memberikan kekuatan pasar dan akibatnya memfasilitasi kinerja 

ekspor yang lebih baik (Pla-Barber & Alegre, 2007). Kedua, 
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dengan kehadiran perusahaan yang lebih besar di pasar global 

membutuhkan lebih proaktif dan agresif dalam kemampuan 

teknologi (Lefebvre et al., 1998; Dunphy, (1988); dan Pettigrew 

et al., (2001). Terakhir, kapabilitas teknologi memainkan peran 

luar biasa memastikan perusahaan untuk mencapai tingkat kinerja 

internasional yang lebih tinggi dan untuk berhasil bersaing di 

pasar luar negeri (Flur dan Oltar, 2005). 

 

D. Faktor Inovasi produk 

 Upaya peningkatan inovasi produk dilakukan dengan cara 

modifikasi produk baru oleh UKM mebel ekspor dengan cara 

menambah ornamen pada produk yang sudah ada, memodifikasi 

produk mebel dengan besi dan aluminium, meja dan kursi yang 

selama ini full memakai bahan kayu sekarang kayu hanya sebagai 

identitas saja. Perbaikan proses produksi dilakukan dengan 

mengatur kembali layout proses produksi mebel, barang jadi 

dipisahkan dengan proses. Selama ini barang jadi masih 

bercampur dengan proses sehingga produk yang akan dikirim 

kurang bersih. Informasi berkaitan keinginan pelanggan, upaya 

yang dilakukan melalui komunikasi yang intens dengan buyer, 

menginformasikan produk baru melalui Web ataupun sosial 

media. Memanfaatkan produk limbah menjadi produk yang unik 

dan memiliki nilai jual tinggi. 
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 Inovasi produk yang perlu dikembangkan pada UKM 

mebel ekspor yaitu dengan dapat digerakkan melalui : 

kompetensi teknologi, kepakaran sesuai dengan bidangnya dan 

pengetahuan tentang produk masa kini yang sesuai dengan 

keinginan pasar. Diketahui bahwa kinerja ekspor yang dicapai 

oleh UKM mebel ekspor berada dalam kategori tinggi. Hal ini 

disebabkan inovasi produk industri mebel skala menengah juga 

berada dalam kategori tinggi. Peningkatan inovasi produk perlu 

pengelolaan pengetahuan pesaing, dimana dari hasil analisis 

deskriptif diketahui bahwa nilai indeks untuk pengelolaan 

pengetahuan pesaing masih kurang.  

 Keberadaan transfer pengetahuan pada UKM mebel 

ekspor dapat dilacak melalui aktivitas transfer pengetahuan 

teknologi tepat guna, yang dilakukan dengan berbagi pengalaman 

dan praktek secara langsung, aktivitas transfer teknologi tepat 

guna ini diiringi dengan transfer pengetahuan yang terkait dengan 

konsumen yaitu pengetahuan tentang persepsi konsumen yang 

dilakukan dengan berbagi nilai-nilai yang diyakini oleh 

konsumen, dan kepuasan konsumen yang dilakukan melalui 

berbagi cerita. 

 Teori yang menyatakan bahwa inovasi merupakan 

aktivitas menghasilkan kombinasi baru dengan melalui 

pengembangan produk baru yang belum dikenal, pengenalan 

metode baru untuk produksi, eksploitasi pasar baru yang belum 
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pernah dimasuki, penemuan sumber daya baru, dan penerapan 

cara baru dalam menjalankan perusahaan, Nijhoff-Savvaki et al., 

(2008).  

 Samsir. et al., (2013), Najib & Kiminami, (2011), meneliti 

tentang kerja sama intern perusahaan, kerja sama dengan 

pemerintah, kerja sama dengan institusi riset, inovasi dan kinerja 

bisnis, dengan metode regresi berganda, hasilnya menunjukkan 

bahwa inovasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja pemasaran perusahaan.  

Peningkatan inovasi produk menyajikan fitur-fitur yang 

unik dengan melakukan modifikasi perubahan atau 

pengembangan produk baru setidaknya sekali dalam setahun, 

serta perbaikan proses produksi untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas maka perusahaan akan mampu bersaing di era global 

sekarang ini. Selain itu dengan perusahaan melibatkan mitra 

usaha dalam desain produk yang dikembangkan sangatlah 

mendukung dalam upaya peningkatan hubungan dengan mitra 

sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan 

konsumen.  

Perusahaan menjalin komunikasi erat untuk 

mengembangkan produk baru berkaitan dengan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan yang di lakukan per periodik oleh 

perusahaan, hal tersebut akan meningkatkan hubungan baik 

dengan mitra, mengurangi kesalahan proses produksi serta 
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berkomitmen untuk bekerja sama dalam jangka panjang. 

Perusahaan secara tradisional membutuhkan daya serap untuk 

meningkatkan inovasi produk dan proses kinerja Cohen & D.A. 

Levinthal., (1990); Stock et al., (2001); Atuahene-Gima, (1992), 

Samsir. et al., (2013) menyatakan lingkungan industri yang lebih 

dinamis mendukung kemampuan inovasi dan berdampak pada 

kinerja bisnis perusahaan. 

Kemampuan inovasi yang lebih tinggi dalam bisnis 

menghasilkan peningkatan kinerja bisnis dan kemampuan inovasi 

yang lebih tinggi dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang 

kondusif berdampak pada peningkatan kinerja bisnis yang jauh 

lebih baik. Penelitian pengaruh inovasi terhadap kinerja ekspor 

antara lain dilakukan oleh, Najib & Kiminami, (2011) yang 

meneliti tentang klaster UKM makanan di Indonesia 

mengemukakan bahwa inovasi produk memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja bisnis dalam industri pengolahan 

makanan.  

Haryati dan Nursusila (2016) meneliti kerajinan gitar di 

Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan SEM PLS populasi 

214 industri kerajinan gitar, teknik sampling dengan simple 

random sampling hasilnya adalah pengaruh inovasi produk 

terhadap kinerja Pemasaran berpengaruh positif signifikan. 

Lemonakis. et al., (2013) dan Ndesaulwa & Kikula, 

(2016) inovasi terhadap kinerja ekspor masih terdapat hasil 
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negatif. Lemonakis. et al., (2013) menemukan inovasi tidak 

menimbulkan efek kinerja ekspor yang positif pada UKM ekspor 

di Yunani. Penelitian tentang inovasi terhadap kinerja ekspor 

UMKM di Tanzania masih terdapat hasil negatif yang diteliti 

Ndesaulwa & Kikula, (2016). 
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A. Pengertian Kemitraan 

Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, 

kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan 

pemerintah, untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan 

bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-

masing. Membangun kemitraan harus memenuhi beberapa 

persyaratan yaitu persamaan perhatian, saling percaya dan saling 

menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, 

harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan dan nilai yang sama, 

harus berpijak pada landasan yang sama, kesediaan untuk 

berkorban.  

Kemitraan juga merupakan afiliasi dari dua atau lebih 

perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam 

mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan suatu strategi 

bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka 

waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip 

saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan 

merupakan strategi bisnis maka keberhasilan sangat ditentukan 
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oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam 

menjalankan etika bisnis.  

Partnership (kemitraan) merujuk pada Mohr & R. 

Spekman, (1994) adalah hubungan strategis yang secara sengaja 

dirancang atau dibangun antara perusahaan-perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manfaat bersama dan 

saling kebergantungan yang tinggi.  

Kemitraan adalah dua perusahaan dapat mengakses 

teknologi baru atau pasar baru, kemampuan untuk menawarkan 

produk atau jasa yang lebih luas, skala ekonomi dalam riset atau 

produksi bersama, akses terhadap pengetahuan, berbagi resiko 

dan akses atas komplementari skill, Powel (1987) dalam Mohr & 

R. Spekman, (1994). Sementara itu, menurut Lambe et al., (2000) 

sebagaimana dikutip Wittmann. A.M. et al., (2009), aliansi bisnis 

as ”collaborative efforts between two or more firms in which the 

firms pool their resources in an effort to achieve mutually 

compatible goals that they could not achieve easily alone”.  

Teori utama Hynes dan Millenkopf (1998) yang 

melandasi keputusan perusahaan menggunakan kemitraan 

(partnership) sebagai strateginya dalam usaha mencapai 

keunggulan daya saing di industri. Teori-teori tersebut adalah 

transactions cost economies (TCE), resource depedency (RD), 

organizational learning (OL) dan strategic behavior (SB).  
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Berikut penjelasan dari keempat teori Transactions Cost 

Economy (Williamson (1979), menurut teori ini perusahaan 

beraliansi untuk meminimalisir biaya dan resiko. Kemitraan yang 

dibangun perusahaan berharap dapat tetap mencapai keunggulan 

daya saing dengan biaya dan resiko yang minim. Glaister, (1996) 

Resource Dependency, menurut teori ini perusahaan memiliki 

keterbatasan dalam sumber daya, oleh karena itu harus 

bekemitraan untuk mengakses sumber daya utama.  

Menjalin kemitraan perusahaan pada dasarnya tidak hanya 

mendapat akses terhadap sumber daya utama akan tetapi juga 

memperoleh pengetahuan dan kapabilitas yang merupakan 

sumber daya penting bagi perusahaan dalam usahanya unggul di 

industrinya. Organizational Learning, kemitraan akan 

menstimulasi proses belajar serta media pembelajaran, 

pengetahuan menjadi alat untuk mempertahankan dan 

memperoleh kompetensi.  

Kemitraan merupakan aliansi strategis perusahaan dapat 

memperoleh pengetahuan penting sebagai sumber daya utama 

pencapaian keunggulan daya saing, Nielsen, (2005). Berdasarkan 

berbagai studi yang telah dilakukan mengenai hubungan antara 

pengetahuan yang diperoleh perusahaan dengan aliansi strategis, 

Nielsen, (2005). Strategic Behavior perusahaan melakukan 

aliansi karena mereka yakin moda ini akan memberikan 
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kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya, Bruce 

Kogut, (1988). 

 

B. Pendekatan Dalam Kemitraan 

Menurut Wittmann. A.M. et al., (2009) sebuah kemitraan 

dapat memberikan manfaat dan dampak positif bagi kedua 

perusahaan yang terlibat jika menggunakan pendekatan sebagai 

berikut dijalankan, yaitu: 

1. Pendekatan berbasis sumber daya.  

 Pendekatan ini menekankan pada sumber daya yang dimiliki 

perusahaan. Sumber daya dalam hal ini bermakna segala hal 

yang dimiliki perusahaan baik nyata maupun tidak nyata yang 

membuat perusahaan mampu melakukan proses produksi 

secara efektif dan efisien. Terdapat tiga cara untuk mengakses 

sumber daya, yaitu: 

a. Dengan cara mengembangkannya (baik secara mandiri 

maupun bersama dengan perusahaan lain)  

b. Mengakuisisi-nya (misalnya melalui merger dan akuisisi)  

c. Memperoleh cara untuk mengakses sumber daya tersebut 

(misalnya melalui kemitraan dan aliansi) 

2. Pendekatan berbasis kompetensi.  

 Kompetensi adalah kemampuan mempertahankan koordinasi 

pemanfaatan aset perusahaan yang digunakan untuk mencapai 
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tujuan perusahaan. Karakteristik kompetensi lebih luas 

daripada pandangan resource-based yaitu bersifat tacit, 

kompleks, ke-khas-an sebuah perusahaan, sebagai sumber 

keunggulan daya saing, merupakan sebuah proses learned by 

doing. Sebuah kompetensi tercipta atas dasar keterlibatan 

hubungan yang kompleks diantara keahlian-keahlian individu 

yang melekat dalam organisasi. 

3. Pendekatan faktor relasional.  

 Hal ini merentang antara pertukaran relasi dan diskret. 

Pandangan ini beranggapan bahwa keberhasilan pertukaran 

relasional merupakan hasil dari beberapa karakteristik 

hubungan yaitu aspek percaya, komitmen, kerja sama dan 

komunikasi. 

Definisi Jaringan krusial - terutama jaringan bisnis - 

berhenti menjadi jaringan jika tidak ada jalur penghubung. 

Menciptakan dan memelihara jalur komunikasi yang baik, ke 

segala arah, sama pentingnya dengan mengembangkan kontak, 

sebaliknya bahwa sebenarnya tidak ada gunanya 

mengembangkan kontak kecuali jalur komunikasi yang baik 

ditetapkan dan dipelihara.  

Jaringan adalah kegiatan bisnis sosioekonomi dengan 

pengusaha dan pengusaha bertemu membentuk hubungan bisnis 

untuk mengenali, menciptakan, atau bertindak atas peluang 

bisnis, berbagi informasi dan mencari mitra potensial usaha. Pada 
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paruh kedua abad ke-20, konsep jejaring dipromosikan untuk 

membantu pebisnis membangun modal sosial mereka. Di AS, 

advokat ekuitas di tempat kerja mendorong jaringan bisnis oleh 

anggota kelompok terpinggirkan (misalnya, wanita, orang Afrika-

Amerika, dll.) 

 

C. Kemitraan Dan Bisnis 

Literatur bisnis arus utama kemudian mengadopsi 

persyaratan dan konsep, mempromosikannya sebagai jalur 

menuju kesuksesan bagi semua pendaki karir. Sejak dekade 

penutupan abad ke-20, "jaringan" telah menjadi istilah dan 

konsep yang diterima di masyarakat Amerika. Pada tahun 

2000an, "jaringan" atau kemitraan telah berkembang melampaui 

akarnya sebagai praktik bisnis sampai pada titik dimana orang tua 

bertemu, berbagi tips membesarkan anak kepada ilmuwan yang 

bertemu dengan rekan penelitian digambarkan terlibat dalam 

"jaringan". Jaringan bisnis adalah metode pemasaran berbiaya 

rendah yang efektif untuk mengembangkan peluang dan kontak 

penjualan. Jaringan bisnis berdasarkan arahan dan perkenalan - 

tatap muka pada pertemuan demi pertemuan, atau dengan metode 

kontak lainnya seperti telepon, email, dan semakin sosial dan 

bisnis.  

Kemitraan bisnis membawa serta keuntungan tambahan 

dari rekomendasi dan kenalan pribadi, yang selalu sangat 
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membantu mengembangkan peluang bisnis. Prinsip dan teknik 

kemitraan bisnis sebagian besar masuk akal, banyak prinsip 

perilaku juga berlaku untuk bisnis dan hubungan pada umumnya, 

dan khususnya untuk penjualan, pengelolaan, pembinaan, 

fasilitasi, dll.  

Prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa 

kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan 

mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga 

barang/jasa. Perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global 

yang makin lama makin ketat. Ketahanan dalam kompetisi 

menyebabkan perusahaan dapat tetap bertahan hidup dan dapat 

berkembang terus-menerus dalam mutu dan harga barang 

merupakan kepentingan kedua belah pihak. 

Kerja sama adalah proses dimana komponen sistem 

bekerja sama untuk mencapai sifat global. Dengan kata lain, 

komponen individu yang tampak "mementingkan diri sendiri" 

dan bekerja mandiri untuk menciptakan sistem yang sangat 

kompleks dan lebih besar dari jumlah. Contoh: 

1. Komponen dalam sel bekerja sama untuk menjaganya tetap 

hidup. 

2. Neuron menciptakan pemikiran dan kesadaran, sel-sel lain 

bekerja sama dan berkomunikasi untuk menghasilkan 

organisme multiseluler. 

3. Organisme membentuk rantai makanan dan ekosistem. 
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4. Orang membentuk keluarga, suku, kota dan negara. 

5. Atom bekerja dengan cara yang sederhana, dengan bekerja 

sama untuk membangun molekul. 

 Kerja sama telah mendapatkan peran penting dalam 

proses inovasi di tingkat perusahaan, mengingat bahwa kegiatan 

kerja sama inovasi dianggap sebagai sarana yang efisien dalam 

organisasi industri proses litbang dan inovasi yang kompleks. 

Seperti yang dijelaskan oleh Rosenfeld, (1996) dan Narula & J. 

Hagedoorn, (1999), tidak hanya perusahaan multinasional tetapi 

juga perusahaan kecil dan menengah terlibat dalam hubungan 

yang lebih ketat dengan perusahaan lain untuk mencapai skala 

ekonomi, kekuatan pasar, atau peluang baru yang lebih besar.  

Kegiatan bersama ini dapat mengambil beberapa bentuk, 

baik formal maupun informal, seperti co-marketing, co-

production, shared resources, atau joint development, Bönte dan 

Keilbach & Bönte, (2005). Batasan inovasi beralih dari situasi di 

mana perusahaan melakukan kegiatan Litbang terutama secara 

internal, Mowery, (1983); Nelson, (1990) menjadi kenyataan di 

mana perusahaan mitra, kolaborasi dan sumber eksternal dalam 

Litbang digunakan. Perspektif klasik untuk menganalisis 

keputusan bekerja sama adalah melihatnya sebagai ekuilibrium 

antara mencapai aliran pengetahuan tingkat tinggi dan 

perlindungan pengetahuan internal dari bocor, yaitu internalisasi 

spillovers, D'Aspremont dan Jacquemin, (1988); Kamien et al., 
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(1992); Bondt dan Veugelers, (1991); R. et al., (2004); Kaiser, 

(2002); Cassiman, (2002).  

Perusahaan yang dapat melindungi informasi vital mereka 

yang bersedia terlibat dalam kesepakatan kerja sama, sebuah isu 

yang mungkin kurang ada dalam kesepakatan kerja sama dengan 

lembaga penelitian dan universitas dari pada bekerja sama dengan 

perusahaan lain, Belderbos et al., (2004). Kemitraan dalam 

kegiatan inovasi dapat dianalisis sebagai trade-off antara 

spillovers: perusahaan menghasilkan dan menerima spillovers 

dari dan ke mitra kerja sama mereka.  

Perusahaan harus mengelola arus informasi eksternal 

untuk memaksimalkan spillovers yang masuk dari mitra dan non-

mitra sementara, pada saat bersamaan, mengendalikan spillovers 

ke non-mitra. Peran penting dalam hal ini dimainkan oleh 

kapasitas penyerapan perusahaan, yaitu kemampuannya untuk 

"mengidentifikasi, mengasimilasi dan mengeksploitasi 

pengetahuan dari lingkungan" Cohen, (1989). Perusahaan dapat 

mencoba untuk meningkatkan tingkat pelepasan yang masuk baik 

dalam perjanjian kerja sama dan dari lingkungan pada umumnya 

dengan berinvestasi pada "kapasitas penyerapan".  

Cohen, (1989) menyatakan semakin tinggi kapasitas 

penyerapan perusahaan, semakin mampu mengakses dan 

menerapkan pengetahuan eksternal yang lebih besar . Secara 

berbeda, seperti yang dikemukakan oleh Cohen, (1989), 
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pengetahuan eksternal lebih efektif untuk proses inovasi ketika 

perusahaan melakukan R & D sendiri.  

Kapasitas perusahaan memanfaatkan pengetahuan yang 

dihasilkan di tempat lain memiliki efek positif pada probabilitas 

menjadi inovator yang sukses dan secara positif terkait dengan 

keputusan untuk melakukan kolaborasi penelitian formal dengan 

perusahaan dan institusi lain, Abramovsky et al., (2005); Calle et 

al., (2009). Efek pada keputusan kerja sama atau bermitra tidak 

jelas, namun karena kapasitas penyerapan yang lebih tinggi dapat 

membuat perusahaan cenderung tidak bekerja sama karena dapat 

memperoleh akses terhadap pengetahuan eksternal tanpa bekerja 

sama. Globalisasi telah berkontribusi pada meningkatnya jumlah 

mitra litbang dan inovasi internasional, Palmberg & M. Pajarinen, 

(2005).  

Luo, (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan kompetisi 

dan kerja sama internasional merupakan hasil alami dari ekspansi 

perusahaan ke pasar dan negara baru karena proses ini membuat 

perusahaan menghadapi kenyataan dan tantangan baru. Zedtwitz 

dan Gassmann (2002), biaya tinggi untuk mengelola proyek 

internasional telah dikurangi dengan ketersediaan dan penyebaran 

teknologi informasi baru. Li & J. Zhong, (2003), pengurangan 

biaya komunikasi yang terkait dan peningkatan potensi untuk 

mengkoordinasikan kegiatan lintas negara tentu saja 

berkontribusi pada lonjakan kerja sama litbang internasional. 



 

Strategi UKM Mebel Menembus Ekspor | 63  

Motif bermitra dalam inovasi pada umumnya juga merupakan 

motif potensial kerja sama litbang dan inovasi internasional. 

Namun, ada juga beberapa motif spesifik untuk masuk ke dalam 

kesepakatan kerja sama internasional.  

Glaister, (1996) menganalisis perilaku kerja sama 

internasional perusahaan Inggris (secara umum dan tidak hanya 

terkait dengan Litbang) dan menunjukkan bahwa motif yang 

terkait dengan pengembangan teknologi. Pembagian biaya 

Litbang dan pertukaran teknologi pelengkap, lebih penting kerja 

sama dengan dalam negeri mitra daripada untuk kerja sama 

dengan mitra internasional. Kebalikannya adalah motif pasar, 

seperti masuk lebih cepat ke pasar, sesuai dengan kebijakan 

pemerintah luar negeri atau memfasilitasi ekspansi internasional. 

Glaister, (1996) menunjukkan bahwa motif kerja sama Litbang 

serupa untuk mitra internasional dan nasional.  

Zedtwitz dan Gassmann (2002) mengambil pendekatan 

yang sama untuk menganalisis kesepakatan kerja sama 

internasional. Dengan menggunakan database dari 81 perusahaan 

yang mewakili 1.021 situs Litbang, mereka menekankan 

pentingnya dua penggerak internasionalisasi utama dalam 

Litbang: akses ke sumber pengetahuan dan teknologi lokal, dan 

akses ke pasar lokal dan pelanggan.  

Temuan Zedtwitz dan Gassmann (2002) bahwa 

perusahaan teknologi intensif mencoba memanfaatkan 
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keunggulan inovasi spesifik lokasi melalui kegiatan litbangisasi 

internasional dan dengan demikian mampu mengatasi lingkungan 

yang semakin global, dapat menjadi penjelasan bagi Glaister, 

(1996) dimana hasilnya adalah Perusahaan tidak lagi mencari 

mitra. Berbagi biaya litbang di negara mereka saja, mereka juga 

mempertimbangkan perusahaan di luar negara mereka, yang 

mengarah pada pengamatan bahwa motif kedua jenis kerja sama 

litbang serupa. 

Palmberg & M. Pajarinen, (2005) memusatkan perhatian 

pada manfaat kerja sama litbang luar negeri yang 

membandingkan kemitraan internasional non-ekuitas dengan 

kemitraan internasional FDI dan berbasis ekuitas. Mereka 

menemukan bahwa kemitraan non-ekuitas internasional adalah 

sarana bagi perusahaan "untuk hadir secara bersamaan, 

pengetahuan sumber dan bersaing di banyak negara dan wilayah 

tanpa kewajiban yang terkait dengan FDI atau usaha patungan. 

 Zedtwitz dan Gassmann (2002) menyimpulkan bahwa 

integrasi lengkap kegiatan litbang yang tersebar secara global 

dapat menghasilkan biaya koordinasi dan sosial yang tinggi, yang 

mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam adaptasi produk 

lokal dan dalam kelompok ilmu pengetahuan asing, biasanya 

melalui bentuk kerja sama inovasi yang lebih longgar. Manfaat 

lain untuk menyiapkan kesepakatan mitra internasional adalah 

potensi peningkatan daya saing perusahaan. Beberapa bukti 
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empiris menekankan bahwa aktivitas litbang terdeplikasi dapat 

berkontribusi pada daya saing perusahaan jika dibandingkan 

dengan operasi litbang yang terpusat karena ini adalah 

kesempatan untuk memanfaatkan masukan ilmiah dari negara 

tuan rumah dan mengurangi ketidakpastian di lingkungan bisnis 

yang asing, Li & J. Zhong, (2003). 

Penjelasan yang berbeda untuk semakin banyaknya 

kesepakatan kerja sama internasional telah dipresentasikan oleh 

Narula & J. Hagedoorn, (1999). Mereka berpendapat bahwa fakta 

bahwa beberapa perusahaan memiliki sumber daya untuk 

menduplikat rantai nilai di lokasi yang berbeda telah 

menghasilkan lebih banyak kerja sama. Akhirnya, keterlibatan 

otoritas publik melalui sistem pendukung dapat diharapkan 

berdampak pada kemauan perusahaan terlibat dalam kemitraan 

litbang lintas batas.  

Di Uni Eropa, misalnya, banyak skema pendanaan secara 

eksplisit mengharuskan perusahaan bermitra untuk memperoleh 

akses dana litbang dan proyek inovasi. Akses terhadap 

pengetahuan dan pasar asing yang saling melengkapi dan 

pengurangan atau pembagian biaya Litbang tampaknya menjadi 

pendorong utama kerja sama internasional. 

 



 

66 | Strategi UKM Mebel Menembus Ekspor  

D. Strategi Inovasi Produk Dalam Menembus Ekspor  

  Variabel manifes yang paling besar memengaruhi Inovasi 

Produk adalah yang mitra terlibat dalam desain produk. Aspek 

keterlibatan mitra akan menjadi lebih efektif untuk meningkatkan 

kemitraan apabila ada sistem yang secara valid mampu 

mengaitkan mitra. Inovasi merupakan kegiatan yang kompleks 

dan membutuhkan pembangunan jejaring/mitra yang melibatkan 

banyak orang, baik yang berada di dalam maupun di luar 

perusahaan.  

  Perusahaan menciptakan peluang baru, yang akan 

menghasilkan peningkatan produksi, yang berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi. Indikator tidak mudah untuk berpindah ke 

partner usaha yang lain merupakan indikator yang berkontribusi 

paling besar dalam membentuk variabel kemitraan. Dapat 

disimpulkan bahwa dengan semakin meningkatnya inovasi 

produk yang melibatkan mitra dalam mendesain produk mebel 

ekspor maka semakin kuat mitra berpartner dalam usaha mebel 

ekspor. 

Inovasi produk UKM mebel tidak murni inisiatif dari 

perusahaan, namun ada juga dihasilkan atas temuan dan 

keterlibatan dari mitra dalam membuat produk baru. Produk baru 

yang dihasilkan mitra pengrajin yang modern sudah 

menggabungkan teknologi, teknologi tersebut berupa lampu led 

yang diletakkan di dalam kayu. Adapun pengerjaan inilah yang di 
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lakukan UKM mebel bermitra dengan pengrajin lain diluar kayu. 

Menggunakan teknologi baru dan pekerja yang professional 

mampu menghasilkan barang yang berkualitas. Guna 

memperkuat inovasi produk pada bisnis mebel bisa dilakukan 

dengan beberapa hal sebagai berikut ; 

a. Memanfaatkan teknologi modern. 

Dengan cara memanfaatkan alat teknologi mebel yang 

baru akan mempercepat hasil produksi dan semakin baik 

untuk menghasilkan barang yang di produksi, produksi 

yang akan dihasilkan semakin bertambah dan bisa 

memenuhi hasil produksi yang dibutuhkan. 

b. Membuat produk yang unik dan memanfaatkan limbah 

yang terbuang 

Jika produksi mebel Jepara semakin beraneka ragam dan 

unik maka konsumen akan tertarik, karena hasil yang di 

produksi tidak membosankan dan memiliki keunikan 

masing-masing dan produk barulah yang menarik para 

konsumen untuk membeli produk mebel Jepara. 

Modifikasi produk baru dapat dilakukan dengan 

mengombinasikan bahan diluar kayu. Bahan kombinasi tersebut 

diantaranya dengan menggunakan besi, aluminium, serta barang-

barang antik bekas. Inovasi produk yang dilakukan UKM Mebel 

pada produk mebel indoor dan juga produk outdoor.  
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Produk indoor yang dihasilkan adalah meja tamu meja 

rias, almari, tempat tidur, serta perlengkapan dapur. Inovasi 

produk untuk outdoor diantaranya meja, kursi taman dan payung. 

Produk mebel akan lebih berkembang jika dibangun kemitraan, 

mitra dalam hal adalah untuk memperkuat dan memperluas 

informasi berkenaan pengembangan inovasi produk. Pola-pola 

kemitraan saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam 

pengembangan industri, karena pola kemitraan dapat dilakukan 

dengan jejaring dalam suatu unit usaha, dengan kemitraan akan 

mempercepat manajemen dalam berinovasi dan memilih mitra 

yang terbaik. 

Dari penjelasan diatas menggambarkan bahwa kemitraan 

dalam unit bisnis harus memiliki pendekatan dengan unit bisnis 

lainnya sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas. 

Dengan demikian kemitraan sebagai sebuah pondasi dasar yang 

meningkatkan inovasi produk, kemitraan membentuk suatu 

ketergantungan sehingga tidak mudah berpaling pada partner 

yang lain. 

Wang & Ahmed, (2004) terdapat tiga hal yang 

dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang 

dinamis : Kapabilitas Teknologi, kapabilitas adaptif, dan Daya 

Inovasi. Daya inovasi memiliki lima dimensi yaitu daya inovasi 

produk, pasar, proses, perilaku dan strategis. Penelitian ini 

terdapat kontribusi pengembangan teori dimana inovasi produk 
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yang merupakan dimensi dari daya inovasi, inovasi produk akan 

semakin baik jika melibatkan mitra dalam mendesain produk. 

Inovasi produk sebagai penciptaan kombinasi baru dapat 

berupa produk baru, metode baru, sistem produksi, sumber 

pasokan baru, eksploitasi pasar baru, atau cara-cara baru untuk 

mengatur bisnis . Boettke, P. J., dan Coyne, (2003) dan Nijhoff-

Savvaki et al., (2008) yang meneliti tentang inovasi di sektor 

daging babi Eropa untuk membangun jaringan pasokan daging 

babi yang berkelanjutan, menyatakan bahwa inovasi merupakan 

aktivitas menghasilkan kombinasi baru dengan melalui 

pengembangan produk baru yang belum dikenal, pengenalan 

metode baru untuk produksi, eksploitasi pasar baru yang belum 

pernah dimasuki, penemuan sumber daya baru, dan penerapan 

cara baru dalam menjalankan perusahaan. Melalui aktivitas ini, 

perusahaan menciptakan peluang baru, yang akan menghasilkan 

peningkatan produksi, yang berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi.  

 Nijhoff-Savvaki et al., (2008), menambahkan bahwa 

inovasi merupakan kegiatan yang kompleks dan membutuhkan 

pembangunan jejaring yang melibatkan banyak orang, baik yang 

berada di dalam maupun di luar perusahaan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa hubungan erat antara perubahan sangat 

penting untuk menciptakan dan mengadopsi solusi inovatif untuk 

memenuhi tantangan ini. Penelitian menganalisis pendorong dan 
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penghambat inovasi produk mempengaruhi kinerja kemitraan di 

tiga negara untuk inovasi produk daging babi berkelanjutan di 

Britania Raya, Yunani, dan Spain. Kesimpulan keseluruhan dari 

penelitian ini tentang peningkatan dari inovasi produk daging 

babi adalah manajemen kemitraan. Kesulitan dalam kolaburasi 

adalah masalah seperti manajemen risiko, mematuhi standar, 

kurang pengetahuan dan kemampuan produksi. Untuk jaringan 

kemitraan daging babi diperlukan pembelajaran berbasis rantai 

jaringan yang lebih efektif, yang perlu mendapat perhatian lebih 

lanjut adalah pengalaman pertumbuhan pasar. 

 

E. Kepercayaan Dalam Kemitraan Di Dunia Ekspor 

 Indikator mengembangkan proses integrasi bisnis 

merupakan indikator paling besar mempengaruhi kepercayaan. 

Empirik di UKM mebel ekspor adalah bahwa bisnis mebel syarat 

dengan bisnis kepercayaan. Kepercayaan merupakan komponen 

penting dalam bisnis, kepercayaan merupakan perekat antara 

bisnis mebel ekspor dengan buyer dimana usaha mebel 

dioperasikan.  

 Buyer cenderung membeli produk dari perusahaan yang 

mereka percaya, dan percaya pada perusahaan yang memiliki 

integrasi bisnis yang luas. UKM mebel ekspor Jepara untuk 

memelihara tingkat kepercayaan dengan membangun hubungan 

personal, kualitas, lisensi sosial yang lebih andal dalam produksi 
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serta mampu untuk menarik dan mempertahankan sumber daya 

manusia dalam hal ini pengrajin sebagai partner bisnis mebel.  

UKM mebel ekspor untuk meningkatkan integritas dan 

membangun tingkat kepercayaan kepada buyer, selain menjaga 

kualitas, konsisten juga memastikan perusahaan tanggung jawab 

dengan lingkungan dengan melakukan penanaman kembali kayu 

jati dan sejenisnya di beberapa tempat baik milik sendiri ataupun 

dikerjasamakan dengan masyarakat. Transparan dan proaktif 

kepada buyer, investor, rekanan bisnis, pembuat kebijakan, dan 

masyarakat untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan. 

Membangun kepercayaan yang di lakukan UKM juga dengan 

organisasi yaitu HIMKI sebagai induk organisasi. Keanggotaan 

HIMKI merupakan modal penting dalam meningkatkan jejaring 

usaha mebel. HIMKI memberikan akses baik kepada pemerintah 

ataupun promosi melalui pameran baik dalam maupun luar 

negeri.  

Kepercayaan dapat menciptakan kemitraan yang 

berlangsung terus menerus dan membentuk kemitraan yang 

sangat luas. Empirik di UKM mebel ekspor dibangun dari para 

pengrajin mebel kecil (rumahan), pengrajin kecil merupakan 

kepercayaan perusahaan penerima order dari buyer untuk 

memproduksi mebel sesuai dengan pesanan. Keunikan bisnis 

mebel adalah satu pengrajin mebel bisa mendapatkan order dari 

lebih dari satu UKM mebel ekspor. Sehingga rantai produksi 
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produk mebel sangatlah luas. Rantai produksi melibatkan 

beberapa pengusaha yaitu pengusaha kayu, komponen mebel, 

jasa angkutan, mebel setengah jadi dan bahan pembantu mebel. 

Kemitraan yang di bangun atas dasar kepercayaan pada 

perusahaan mengikutsertakan mitra dalam memajukan usaha 

peningkatannya koordinasi dalam pengembangan produk ataupun 

jaringan. Menciptakan lingkungan usaha yang demokratis, 

diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat dalam 

menjalankan usaha peningkatannya dengan pengrajin diberi 

kebebasan waktu kerjanya namun tetap komitmen waktu 

pencapaian hasil produksinya. Dengan menjalin kerjasana merasa 

menjadi bagian keluarga pada perusahaan peningkatannya adalah 

selalu menjaga kualitas produk yang dihasilkan, efisiensi dalam 

biaya dan berkomunikasi yang baik dengan eksportir. 

Temuan ini menguatkan teori mengenai pentingnya 

kepercayaan dalam meningkatkan kemitraan. Kontribusi pada 

pengembangan teori kepercayaan Morgan, N., (1994): 

Kepercayaan dan komitmen adalah landasan untuk membangun, 

mengembangkan dan mempertahankan kemitraan yang sukses 

antar pihak dalam suatu hubungan. Pengembangan teori pada 

penelitian ini adalah kepercayaan menciptakan dan 

mengembangkan proses integrasi bisnis . 

Banyak literatur menyebutkan kepercayaan merupakan 

asas dalam kesepakatan kemitraan. Sønderskov, (2011) dalam 
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penelitiannya menemukan bahwa orang-orang yang memiliki 

kepercayaan sosial umumnya dapat bermitra lebih cepat dan lebih 

siap. Penelitian menganalisis migrasi dari beberapa negara non-

barat ke Denmark juga menyatakan bahwa kepercayaan sosial 

umum meningkatkan kerja sama lebih besar melalui heuristik 

pertukaran sosial, yang merangsang kemampuan bermitra dalam 

dilema sosial secara kondisional. Penelitian ini telah memberikan 

bukti kuat yang digeneralisasikan kepercayaan sosial memiliki 

efek positif pada keanggotaan pasif asosiasi tertentu. Orang-orang 

memegang generalisasi kepercayaan sosial lebih mungkin untuk 

bermitra dengan perusahaan atau asosiasi. 

 Kepercayaan dan komitmen adalah landasan untuk 

membangun, mengembangkan dan mempertahankan kerja sama 

yang sukses antar pihak dalam suatu hubungan (Morgan, N., 

1994). Percaya, yang adalah salah satu prasyarat utama untuk 

interaksi antar organisasi dan koperasi, adalah salah satunya 

konsep penelitian yang paling menarik telah muncul selama 

beberapa dekade terakhir, Zaheer, (1995); Zaheer, A., B. 

McEvily, (1998).  

 Kepercayaan sebagai suatu hubungan keandalan dan 

integritas mitra, Morgan, N., (1994) mengemukakan bahwa 

kepercayaan adalah yang utama penentu komitmen (variabel 

mediasi kunci). Demikian pula, Ganesan, (1994) menganjurkan 

itu orientasi jangka panjang dipengaruhi oleh sejauh mana 
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pelanggan dan vendor mempercayai mereka 'mitra saluran'. 

Morgan, N., (1994) berpendapat bahwa kepercayaan mencegah 

mitra untuk bekerja oportunistik dan mendorong mereka untuk 

mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang diharapkan 

daripada yang menarik jangka pendek.  

 

F. Hubungan Kapabilitas Teknologi Dan Kemitraan 

Kapabilitas teknologi dari Wang & Ahmed, (2004): Tiga 

hal yang dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan 

yang dinamis : Kapabilitas Teknologi, Kapabilitas Adaptif, dan 

Daya Inovasi. Kapabilitas teknologi adalah landasan untuk 

membangun, mengembangkan dan mempertahankan kemitraan 

yang sukses antar pihak dalam suatu hubungan.  

Mebel ekspor berbeda dengan perusahaan ekspor yang 

lain, perusahaan enggan melakukan perubahan teknologi terhadap 

mitra atau pengrajin. Hal ini disebabkan perusahaan mempunyai 

kekhawatiran buyer pindah ke pengrajin mebel secara langsung, 

sehingga perusahaan tidak bekerja sama atau melakukan mitra 

dengan para perajin.  

Perusahaan mebel ekspor masih menggunakan teknik 

kerja dengan padat karya belum menggunakan teknologi tepat 

guna dan masih mempertahankan produk handmade sebagai ciri 

khas produk mebel. UKM mebel ekspor enggan melakukan 

perubahan teknologi dikarenakan masih ada kekhawatiran dengan 
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perubahan teknologi permintaan produk mebel ekspor tidak ada. 

Kekhawatiran lain adalah dengan peningkatan kapabilitas 

teknologi memerlukan biaya yang cukup tinggi, maka akan 

mengurangi modal yang ada di perusahaan.  

UKM mebel ekspor kemampuan keuangannya masih 

relatif terbatas, sehingga pertimbangan perubahan teknologi 

modern masih di kesampingkan lebih mengutamakan 

ketersediaan bahan baku untuk di produksi secara manual. 

Produksi manual lebih menguntungkan dikarenakan bahan baku 

kayu bisa di optimalkan, bila menggunakan teknologi modern 

bahan baku yang terbuang banyak sehingga terjadi pemborosan 

baik kayu maupun keuangan. 

Budaya sosial UKM mebel ekspor masih sangat tinggi 

terutama dalam tenaga kerja dan pengrajin. Perusahaan merasa 

bangga jika mempunyai karyawan banyak dan pengrajin berasal 

dari lingkungan sekitar. Budaya inilah yang juga melatar 

belakangi mengapa perusahaan belum maksimal dan merubah ke 

teknologi. Perusahaan mempertimbangkan dampak sosial yaitu 

perubahan teknologi berdampak pada pengurangan tenaga kerja 

dan pengrajin. Perubahan dengan peningkatan teknologi 

berdampak pada pengurangan mitra atau pengrajin, dan 

sebaliknya pengurangan perubahan teknologi berdampak 

peningkatan kerja sama dengan pengrajin mebel. 
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Langkah untuk merubah paradigma tersebut bias di 

lakukan untuk meningkatkan kapabilitas teknologi yaitu dengan 

memiliki tenaga IT. Tenaga IT dimaksimalkan untuk membuka 

peluang pasar mebel dan meningkatkan penjualan mebel di pasar 

internasional. Tenaga IT bisa didapatkan dengan melakukan kerja 

sama atau bermitra dengan perguruan tinggi setempat. Perguruan 

tinggi memiliki akses untuk mendapatkan bantuan melalui hibah 

Ristek Dikti untuk pengembangan teknologi pada produk ekspor 

dengan programnya IbPE ( Iptek bagi Produk Ekspor). 

Kapabilitas teknologi bisa di laksanakan sejalan dengan 

pertumbuhan perusahaan sehingga tanpa mengurangi tenaga kerja 

yang ada perusahaan dapat mengembangkan usaha ekspor mebel 

dengan melakukan kemitraaan dengan beberapa stakeholder 

diluar mebel.  

Kemitraan merujuk pada Mohr dan Spekman (1994) yang 

meneliti pada daeler Komputer dengan Supplier dengan jumlah 

sample 124 adalah hubungan strategis yang secara sengaja 

dirancang atau dibangun antara perusahaan-perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, manfaat bersama dan 

saling kebergantungan yang tinggi. Melalui kemitraan ini kedua 

perusahaan dapat mengakses kapabilitas teknologi baru; 

kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang lebih luas; 

skala ekonomi dalam riset atau produksi bersama; akses terhadap 

pengetahuan; berbagi resiko dan akses atas komplementari skill 
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(Powel (1987) dalam Mohr & R. Spekman, (1994). Latip et al., 

(2014) menyatakan kemampuan teknologi memiliki dampak 

positif terhadap kinerja hubungan kemitraan.  
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A. Pengertian Inovasi produk 

Inovasi banyak diartikan oleh para ahli dengan sisi 

pandang yang berbeda, meskipun demikian banyak ahli yang 

sependapat bahwa inovasi identik dengan menciptakan sesuatu 

yang baru, Boettke, P. J., dan Coyne, (2003). Savvaki et al., 

(2008) menyatakan bahwa inovasi merupakan aktivitas 

menghasilkan kombinasi baru dengan melalui pengembangan 

produk baru yang belum dikenal, pengenalan metode baru untuk 

produksi, eksploitasi pasar baru yang belum pernah dimasuki, 

penemuan sumber daya baru, dan penerapan cara baru dalam 

menjalankan perusahaan.  

Aktivitas perusahaan menciptakan peluang baru akan 

menghasilkan peningkatan produksi yang berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh Savvaki et al., (2008), 

menambahkan bahwa inovasi merupakan kegiatan yang 

kompleks dan membutuhkan pembangunan jejaring yang 

melibatkan banyak orang, baik yang berada di dalam maupun di 

luar perusahaan. Calantone. R.J. et al., (2002), menyatakan 

bahwa inovasi memampukan perusahaan untuk menciptakan 
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produk yang lebih bernilai, jarang, tidak dapat diimitasi dan dapat 

dibedakan dengan pesaing.  

Inovasi merupakan kemampuan perusahaan meninggalkan 

kebiasaan lama, dan keberanian untuk mencoba sesuatu yang 

belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Kemampuan ini yang 

membuat perusahaan selalu berkeinginan mengadopsi ide atau 

teknologi baru, lebih dulu dibanding perusahaan lain. Mendukung 

pendapat Calantone. R.J. et al., (2002), Man, (2010) menyatakan 

bahwa daya inovasi merupakan kemampuan perusahaan untuk 

mewujudkan ide ke dalam produk, proses atau jasa baru, yang 

mengarahkan perusahaan pada pencapaian laba yang lebih tinggi, 

dan peningkatan pangsa pasar. Lebih jauh Man menambahkan 

bahwa perusahaan dengan daya inovasi didalamnya, lebih 

diuntungkan dibanding perusahaan lain, dalam peningkatan 

produktivitas dan perbaikan proses produksi, yang mengarahkan 

pada efisiensi perusahaan, di satu sisi. Di sisi lain perusahaan 

akan mampu menciptakan peluang dan keunggulan bersaing. 

Menurut Garcia & R. Calantone, (2002), inovasi 

seringkali digunakan untuk mengukur tingkat kebaruan, yang 

terkait dengan jawaban atas pertanyaan apakah baru itu, seberapa 

baru dan baru untuk siapa. Bagi Johannessen. J. & G.T. 

Lumpkin., (2001), daya inovasi memiliki tiga dimensi yaitu daya 

inovasi organisatif, teknik dan administratif. Berbeda dengan 

Wang & Ahmed, (2004), memandang daya inovasi memiliki lima 
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dimensi yaitu daya inovasi produk, pasar, proses, perilaku dan 

strategis. Perbedaan ini disebabkan karena, daya inovasi sebagai 

kemampuan inovatif perusahaan mengenalkan produk baru ke 

pasar atau memasuki pasar baru, melalui pengkombinasian 

orientasi strategis dengan perilaku dan proses inovasi. Ellonen, R. 

et al., (2008), lebih menekankan daya inovasi sebagai 

kemampuan yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk 

mengembangkan produknya secara terus menerus, 

mengeksploitasi sumber daya baru, menerima ide baru, dan 

memahami bisnis yang sedang dijalankan.  

Ellonen, R. et al., (2008), daya inovasi memiliki empat 

dimensi yaitu: daya inovasi produk, daya inovasi proses, daya 

inovasi perilaku dan daya inovasi strategis. Inovasi produk 

merupakan penyebab utama keberhasilan produk secara terus 

menerus, inovasi produk membuka peluang perusahaan untuk 

memasuki pasar baru. Inovasi produk, juga memberikan 

kemampuan perusahaan untuk menguasai pasar, dan menghalangi 

perusahaan lain memasuki pasar tersebut. Daya inovasi produk, 

seringkali dikaitkan dengan persepsi kebaruan, keaslian, atau 

keunikan produk. Persepsi kebaruan ini ditandai dengan 

terdapatnya manfaat, fitur, atribut dan fungsi baru produk yang 

dapat dirasakan oleh konsumen, di situ sisi, ramah lingkungan 

dan teknologi baru yang dirasakan oleh perusahaan, di sisi lain.  
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Inovasi produk sering diartikan sebagai kemampuan 

produk untuk dipersepsikan sebagai produk yang baru dan 

bermanfaat oleh konsumen. Inovasi proses merupakan semua 

kemampuan perusahaan mengeksploitasi sumber daya dan 

kapabilitas, serta kemampuan mengombinasikan kembali sumber 

daya dan kapabilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

produksi, dalam upaya mencapai keberhasilan perusahaan. Di 

samping itu inovasi proses, terkait dengan kemampuan 

perusahaan mengenalkan metode produksi baru, pendekatan 

manajemen baru, dan teknologi baru yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki proses produksi dan manajemen. Inovasi perilaku, 

merupakan budaya perusahaan menerima semua ide baru dan 

inovasi. Budaya ini ditunjukkan melalui individu, kelompok, dan 

manajemen dalam membangun budaya inovatif, dan kemauan 

mereka untuk menerima ide baru dan inovasi.  

Daya inovasi perilaku merupakan faktor fundamental 

yang mendasari hasil inovasi. Daya inovasi ini berfungsi sebagai 

katalis inovasi, ketika seluruh kegiatan inovasi terkendala di 

suatu perusahaan. Inovasi tidak dapat diukur secara sederhana 

melalui kegiatan-kegiatan inovasi temporer, atau karakteristik 

inovasi pada kelompok tertentu. Satu hal yang harus diperhatikan, 

daya inovasi perilaku harus mampu merefleksikan perubahan 

budaya perusahaan, secara berkesinambungan terkait dengan 
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inovasi. Daya inovasi produk, seringkali dikaitkan dengan 

persepsi kebaruan, keaslian, atau keunikan produk. 

Inovasi strategis, adalah konseptualisasi kembali secara 

fundamental tentang sebenarnya bisnis apa yang sedang 

dilaksanakan. Inovasi strategis muncul ketika perusahaan 

mengidentifikasi adanya celah-celah posisi di pasar, berusaha 

mengisinya, dan celah tersebut menjadi segmen pasar baru yang 

menguntungkan. Inovasi strategis diartikan, sebagai kemampuan 

perusahaan untuk mengembangkan strategi bersaing, yang 

menciptakan nilai bagi perusahaan. Penekanan utama dari daya 

inovasi strategis ini, adalah kemampuan perusahaan untuk 

mencapai tujuannya yang ambisius, dengan mempergunakan 

sumber daya yang ada secara kreatif. Ellonen, R. et al., (2008), 

menambahkan bahwa daya inovasi produk, proses, perilaku dan 

strategis, sudah selayaknya dikembangkan oleh industri kecil 

yang berbasis teknologi.  

Industri kecil yang berbasis teknologi, seringkali terjebak 

pada rendahnya kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri 

dengan teknologi yang mereka miliki, dan perkembangan 

teknologi yang bergerak cepat. Rendahnya kemampuan ini 

membuat mereka menggantungkan diri pada pesanan, yang dapat 

dikerjakan oleh teknologi yang mereka miliki. Karakteristik yang 

menjadi kendala bagi industri kecil dalam mengembangkan daya 

inovasinya adalah sukar menerima perubahan, karena perubahan 
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bukan dianggap sebagai tantangan melainkan hambatan. 

Akibatnya tidak ada kemauan ataupun kemampuan mereka untuk 

mencoba metode baru, yang mereka anggap memiliki risiko 

kegagalan tinggi, alasan inilah yang menjadi dasar, Ellonen, R. et 

al., (2008). Tolak ukur keberhasilan pembangunan daya inovasi, 

yang relevan dengan industri kecil yang berbasis teknologi, 

sebagai berikut: 

1. Daya inovasi produk: kemampuan menghasilkan produk yang 

dianggap baru dan inovatif oleh pelanggan. 

2. Daya inovasi perilaku: kemampuan menerima perbedaan 

pengerjaan tugas setiap individu karyawan. 

3. Daya inovasi proses: kemampuan mencoba metode yang baru 

dalam mendapatkan peluang. 

4. Daya inovasi strategis: kebersediaan mengambil risiko dalam 

mendapatkan peluang baru. 

 

B. Tolak ukur keberhasilan Daya inovasi 

Daya inovasi perilaku merupakan faktor fundamental 

yang mendasari hasil inovasi. Daya inovasi ini berfungsi sebagai 

katalis inovasi, ketika seluruh kegiatan inovasi terkendala di 

suatu perusahaan. Inovasi tidak dapat diukur secara sederhana 

melalui kegiatan-kegiatan inovasi temporer, atau karakteristik 

inovasi pada kelompok tertentu. Satu hal yang harus diperhatikan, 

daya inovasi perilaku harus mampu merefleksikan perubahan 
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budaya perusahaan, secara berkesinambungan terkait dengan 

inovasi. Daya inovasi produk, seringkali dikaitkan dengan 

persepsi kebaruan, keaslian, atau keunikan produk. 

Inovasi strategis, adalah konseptualisasi kembali secara 

fundamental tentang sebenarnya bisnis apa yang sedang 

dilaksanakan. Inovasi strategis muncul ketika perusahaan 

mengidentifikasi adanya celah-celah posisi di pasar, berusaha 

mengisinya, dan celah tersebut menjadi segmen pasar baru yang 

menguntungkan. Inovasi strategis diartikan, sebagai kemampuan 

perusahaan untuk mengembangkan strategi bersaing, yang 

menciptakan nilai bagi perusahaan.  

Penekanan utama dari daya inovasi strategis ini, adalah 

kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya yang 

ambisius, dengan mempergunakan sumber daya yang ada secara 

kreatif. Ellonen, R. et al., (2008), menambahkan bahwa daya 

inovasi produk, proses, perilaku dan strategis, sudah selayaknya 

dikembangkan oleh industri kecil yang berbasis teknologi.  

Industri kecil yang berbasis teknologi, seringkali terjebak 

pada rendahnya kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri 

dengan teknologi yang mereka miliki, dan perkembangan 

teknologi yang bergerak cepat. Rendahnya kemampuan ini 

membuat mereka menggantungkan diri pada pesanan, yang dapat 

dikerjakan oleh teknologi yang mereka miliki.  
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Karakteristik yang menjadi kendala bagi industri kecil 

dalam mengembangkan daya inovasinya adalah sukar menerima 

perubahan, karena perubahan bukan dianggap sebagai tantangan 

melainkan hambatan. Akibatnya tidak ada kemauan ataupun 

kemampuan mereka untuk mencoba metode baru, yang mereka 

anggap memiliki risiko kegagalan tinggi, alasan inilah yang 

menjadi dasar, Ellonen, R. et al., (2008). Tolak ukur keberhasilan 

pembangunan daya inovasi, yang relevan dengan industri kecil 

yang berbasis teknologi, sebagai berikut: 

1. Daya inovasi produk: kemampuan menghasilkan produk yang 

dianggap baru dan inovatif oleh pelanggan. 

2. Daya inovasi perilaku: kemampuan menerima perbedaan 

pengerjaan tugas setiap individu karyawan. 

3. Daya inovasi proses: kemampuan mencoba metode yang baru 

dalam mendapatkan peluang. 

4. Daya inovasi strategis: kebersediaan mengambil risiko dalam 

mendapatkan peluang baru. 

 

C. Strategi Inovasi produk  

Perilaku inovasi produk yaitu semua perilaku individu 

perusahaan yang diarahkan untuk menghasilkan dan 

mengimplementasikan hal-hal baru, yang bermanfaat dalam 

berbagai perusahaan. Inovasi produk terdiri dari dua dimensi 
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yaitu kreativitas dan pengambilan resiko dan proses inovasinya 

bersifat incremental. Inovasi produk mebel tidak hanya 

berinovasi lewat langkah membuat produk mebel dengan style 

yang baru tiap-tiap waktunya. Penilaian perilaku inovasi produk 

mencakup indikator-indikator yang meliputi : rancangan, corak 

warna, kualitas, style, dan keterlibatan mitra untuk mendapatkan 

hasil yang maksimal. Inovasi merupakan suatu proses mengubah 

ide menjadi kenyataan, oleh sebab itu inovasi berbeda dengan 

invensi Matopoulosi & M. Vlacopoulou, (2008). 

Invensi merupakan proses penemuan ide baru, sedangkan 

inovasi adalah upaya untuk membawa ide tersebut pada kondisi 

yang nyata, atau dikomersialkan. De la Calle et al., (2009), 

menyatakan inovasi berbeda dengan invensi, karena terdapat 

keharusan dalam inovasi untuk menciptakan nilai tambah baik 

bagi perusahaan, maupun konsumen terhadap sesuatu yang telah 

ada sebelumnya.  

De La Calle, menambahkan bahwa inovasi muncul 

melalui proses invensi terlebih dahulu, proses tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : ketika suatu produk memiliki potensi 

meraih keuntungan, maka perusahaan mengupayakan agar 

produk tersebut dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan 

konsumen, pada saat itulah inovasi mengambil alih peran invensi. 

Proses transisi invensi ke inovasi sering disebut sebagai “lembah 

kematian (valley of death)”. Lembah kematian ini, merupakan 
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gap antara ide baru tentang produk, yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar, dan upaya perusahaan untuk mengomersialkan 

ide tersebut. Sekali perusahaan masuk ke dalam lembah kematian 

maka inovasi tidak akan terwujud. 

Inovasi terdapat dua jenis yaitu inovasi manufaktur dan 

inovasi pengguna akhir. Inovasi manufaktur muncul ketika 

perusahaan mengembangkan kegiatan inovasi untuk dijual ke 

pihak lain, sedangkan inovasi pengguna akhir merupakan 

tindakan perusahaan mengembangkan inovasi untuk diri mereka 

sendiri karena produk yang mereka hasilkan tidak sesuai dengan 

kebutuhan pasar, Matopoulosi & M. Vlacopoulou, (2008).  

Matopoulosi & M. Vlacopoulou, (2008), membedakan 

inovasi ke dalam inovasi radikal dan inkremental. Inovasi radikal 

terkait dengan perubahan pada teknologi, dan metode secara 

mendasar yang belum dikenal oleh perusahaan selama ini, yang 

membawa perusahaan ke arah ketidakpastian dan risiko yang 

lebih besar. Inovasi inkremental terkait dengan perubahan 

teknologi dan metode, yang telah dikenal oleh perusahaan secara 

bertahap, yang merupakan perbaikan atas aktivitas rutin 

perusahaan, sehingga risiko kegagalan sangat rendah. 

Drucker, (1998), menyatakan bahwa terlepas dari apapun 

jenis inovasi yang dikembangkan oleh perusahaan, perusahaan 

harus memperhatikan tujuh hal yang dapat menyebabkan inovasi 

mengalami kegagalan ataupun keberhasilan yaitu: 
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1. Kondisi yang mampu mendorong proses inovasi. 

2. Perbedaan persepsi dan realitas. 

3. Kebutuhan yang mendukung proses inovasi. 

4. Perubahan struktur industri. 

5. Perubahan demografi. 

6. Perubahan persepsi masyarakat. 

7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pertanyaan yang sering diajukan adalah inovasi harus 

dimulai dari mana, karena tidak mudah untuk mendapatkan ide 

apalagi mengomersialkan ide tersebut. De La Calle (2009) 

berpendapat saat ide sudah didapat perusahaan pun dapat juga 

terjebak dalam lembah kematian. Inovasi bukanlah aktivitas 

tunggal melainkan aktivitas kompleks, yang melibatkan 

keseluruhan anggota perusahaan dan bahkan jejaring di luar 

perusahaan, Savvaki et al., (2008).  

Hal ini disadari benar oleh Hurley & Hult., (1998), karena 

bagi mereka inovasi adalah mekanisme, yang merupakan kunci 

keberhasilan perusahaan untuk beradaptasi dalam lingkungan 

yang dinamis, dimana perusahaan dituntut mampu menciptakan 

pemikiran-pemikiran baru, gagasan-gagasan baru, dan 

menawarkan produk yang inovatif yang unik dan berbeda dengan 

pesaing. Lebih jauh Hurley dan Hult, menyatakan karena 

merupakan suatu mekanisme, maka inovasi bukan saja terkait 

dengan aktivitas melainkan juga daya, yang dimiliki oleh 
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perusahaan menghantarkan perusahaan menuju ke penciptaan 

produk yang lebih baik.  

Hurley dan Hult, mengajukan dua konsep inovasi yaitu: 

daya inovasi dan aktivitas inovasi. Inovasi merupakan 

kemampuan perusahaan untuk menerima hal-hal baru. Sedangkan 

aktivitas inovasi adalah kemampuan perusahaan untuk 

menggunakan atau menerapkan gagasan, proses, atau produk 

baru secara berhasil. 
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A. Pengertian Kapabilitas Teknologi 

Kemampuan teknologi telah dijelaskan dari berbagai 

peneliti diantaranya mengkonseptualisasikan kemampuan 

teknologi sebagai alat untuk menerapkan strategi bersaing dan 

menciptakan nilai di lingkungan tertentu. Kemampuan teknologi 

sebagai kemampuan bersama-sama memobilisasi sumber-sumber 

ilmiah dan teknis yang berbeda yang memungkinkan sebuah 

perusahaan untuk mengembangkan produk inovatif atau 

pembuatannya secara efektif.  

Marjolein & H.A. Romijn, (2004) menggambarkan 

kemampuan teknologi sebagai kemampuan untuk membuat 

pilihan investasi yang tepat, meningkatkan kapasitas produksi, 

terlibat dalam peningkatan kualitas produk secara terus menerus. 

Kemampuan teknologi adalah upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi investasi dalam waktu dan sumber daya yang bertujuan 

untuk membantu, menyesuaikan dan memperbaiki teknologi yang 

ada dan menciptakan teknologi baru melalui reverse engineering. 

Kemampuan teknologi informasi sebagai kemampuan 

perusahaan untuk memobilisasi dan menyebarkan sumber daya 
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berdasarkan teknologi informasi dalam kombinasi atau 

penggabungan dengan sumber daya dan kemampuan-kemampuan 

lain. Nakata, C. et al., (2008) mendefinisikan kemampuan TI 

sebagai kemampuan dari suatu sistem komputer, kumpulan 

komputer dan teknologi terkait dalam sebuah organisasi untuk 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi.  

Kemampuan teknologi informasi dipandang sebagai 

sesuatu yang melekat di dalam proses dan aktivitas rutin 

perusahaan yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk 

menciptakan nilai dari asetnya. Jin & M.V Zedtwitz, (2008) 

mengamati bahwa kemampuan teknologi di negara-negara 

berkembang dapat digunakan secara bergantian dengan "kapasitas 

penyerapan" yang berarti menyerap pengetahuan awal dari 

ekonomi maju, mengasosiasikannya, dan pada gilirannya 

menghasilkan pengetahuan baru.  

Para peneliti lebih jauh mendefinisikan kemampuan 

teknologi sebagai penggunaan pengetahuan teknis dan 

keterampilan yang efektif yang diperlukan untuk memperbaiki 

dan mengembangkan produk dan proses. Memperbaiki teknologi 

yang ada juga untuk menghasilkan pengetahuan dan keterampilan 

baru dalam menanggapi lingkungan bisnis yang kompetitif. 

Kemampuan teknologi juga dapat diklasifikasikan dalam 

hal keterampilan dasar dan kunci yang dibutuhkan oleh 

perusahaan yang beroperasi di negara tertentu. Keterampilan dan 
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pengetahuan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memulai 

bisnis baru atau meningkatkan bisnis yang sudah ada. Jenis 

kelayakan teknologi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

memilih, memasang dan mengoperasikan seperangkat mesin dan 

peralatan modern yang banyak digunakan dalam industri tertentu. 

Kemampuan teknologi dasar tersedia bagi semua pesaing dan ini 

adalah persyaratan minimum untuk produksi standar. 

Kemampuan logic-techno-key diperlukan untuk pengelolaan 

pengaruh perubahan teknologi dalam industri atau sistem tertentu.  

Kemampuan teknologi didefinisikan sebagai keterampilan 

dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan, 

memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki teknologi yang ada. 

Ini memberi perusahaan keunggulan kompetitif dibandingkan 

pesaing lainnya dan juga memungkinkan perusahaan bersaing 

dengan baik di pasar internasional. Pierre et al. (1992) lebih 

lanjut, kemampuan teknologi utama juga dapat menciptakan 

perubahan teknologi dalam industri, di mana ia menghentikan 

sistem yang ada dan menciptakan yang baru. Kemampuan 

teknologi terdiri dari dua elemen luas, yaitu yang dapat 

diwujudkan dan yang tidak. Unsur-unsur yang memiliki 

kemampuan teknologi adalah aspek yang melibatkan aspek 

manusia. Ini mencakup keterampilan, pengetahuan, sikap dan 

kemampuan. 
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Kemampuan teknologi diyakini bahwa jenis elemen ini 

bersifat diam-diam dan sangat sulit untuk diukur atau 

dipindahkan, elemen yang tidak diwujudkan / tanpa tubuh. 

Kemampuan teknologi yang dikodifikasi dan mudah ditransfer 

antar pengguna termasuk peralatan dan perangkat lunak, Gillian, 

(2004). Pada tingkat perusahaan, ada banyak indikator untuk 

mengukur kemampuan teknologi. Pengukuran didasarkan pada 

tingkat kompleksitas dan fungsionalitas dari empat kategori 

utama kemampuan teknologi yang mencakup kemampuan 

investasi, produksi, inovasi dan kemampuan berhubungan, Lall, 

(1992). Biggs & Shah, (1999). Kemampuan produksi disebut 

sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

pengoperasian fasilitas produksi. Kemampuan produksi artinya, 

setelah dua tahap di bawah kemampuan investasi (preinvestasi 

dan pelaksanaan proyek) telah selesai, fasilitas produksi perlu 

dioperasikan untuk produksi optimal.  

Aktivitas yang berbeda dengan tingkat kompleksitas yang 

berbeda diusulkan dalam literatur ini adalah rekayasa proses, 

rekayasa produk dan industrial engineering, Lall, (1992). Biggs 

& Shah, (1999) ketiga kegiatan yang berbeda ini dikombinasikan 

mendorong efisiensi, pemeliharaan, adaptasi, peningkatan, 

pengendalian kualitas dan inventaris, alur kerja dan penjadwalan, 

pemantauan dan sebagainya untuk fasilitas produksi yang baru 



 

Strategi UKM Mebel Menembus Ekspor | 95  

ditugaskan, Lall, (1992), Biggs & Shah, (1999), Egbetokun, 

(2009).  

Biggs & Shah, (1999) mencatat bahwa keterampilan 

teknik industri memerlukan pengetahuan yang baik tentang 

teknik matematika, statistik dan organisasi, studi waktu dan 

gerak, dan tata letak dan analisis material handling yang akan 

membantu pencapaian peningkatan produktivitas melalui 

perubahan waktu dan urutan operasi manufaktur dan pelengkap. 

Egbetokun, (2009) kemampuan inovasi yang disiram sebagai 

kemampuan 'pencarian' dan kemampuan mengaktualisasikan 

hasil dari proses pencarian. Dia selanjutnya mengamati bahwa 

pencarian untuk penemuan baru kemungkinan akan menciptakan 

pola baru pengembangan sumber daya manusia, litbang, 

informasi teknologi, adaptasi logis teknologi dan riset pasar.  

Romijn & M. Albaladejo, (2002) mengutip Lall, (1992) 

juga mendefinisikan kemampuan inovasi sebagai keterampilan 

dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyerap secara efektif, 

meningkatkan dan memperbaiki teknologi yang ada dan 

menciptakan yang baru. Kemampuan inovasi selalu digunakan 

untuk berbagai aktivitas organisasi yang mencakup kemampuan 

menciptakan, berinovasi dan memperbaiki teknologi yang ada di 

luar parameter desain asli, Kim, (1997).  

Kemampuan inovasi akan kembali dianggap sebagai 

kemampuan melakukan perbaikan kecil dan modifikasi pada 
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teknologi yang ada dan menciptakan teknologi baru. Kemampuan 

berhubungan adalah sistem yang digunakan untuk 

mentransmisikan dan menerima informasi pendukung pada tiga 

tingkatan yang berbeda: berada dalam perusahaan; dengan 

perusahaan lain (intraindustry dan interindustry); dengan 

lembaga Litbang (lokal dan luar negeri), termasuk Universitas 

Olamade (2001).  

Massa & S. Testa, (2008) memahami kemampuan 

teknologi sebagai keterampilan yang diperlukan untuk 

mentransmisikan informasi, keterampilan dan teknologi kepada, 

dan menerimanya dari pemasok komponen / bahan baku, 

pelanggan, subkontraktor, konsultan, perusahaan jasa dan 

institusi teknologi. Kemampuan teknologi keterkaitan 

membentuk dasar interaksi antara agen-agen, meningkatkan akses 

terhadap informasi tentang pasar, teknologi, bantuan teknis, 

penelitian dan pengetahuan teknis fasilitas belajar, di mana proses 

membangun kemampuan teknologi berada, Amara et al., (2008). 

Keterkaitan lainnya yang diamati seperti yang disorot oleh 

Egbetokun, (2009) mencakup perjanjian perizinan, pengelolaan 

dan kelautan, usaha bersama, interaksi dengan pesaing lokal dan 

asing, kebijakan dan peraturan pemerintah, interaksi dengan 

lembaga keuangan domestik dan internasional dan sebagainya. 
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B. Kapabilitas Teknologi Era Modern 

Kapabilitas teknologi merupakan suatu alat yang dapat 

membantu perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan, 

pemecahan masalah ataupun melakukan perencanaan. Dampak 

positif dari aktivitas bisnis jika kapabilitas teknologi 

diaplikasikan dalam perusahaan adalah dapat mengumpulkan dan 

engintegrasi-kan berbagai kegiatan yang dibutuhkan perusahaan 

dalam memahami masalah yang muncul.  

Fokus kemampuan teknologi di negara-negara 

berkembang adalah pada hubungan antara kemampuan teknologi 

FirClevel dan kemampuan teknologi nasional. Fokus pada tingkat 

perusahaan adalah pada peralatan, keterampilan, pengetahuan, 

sikap dan kemampuan yang diperlukan untuk memilih, 

menginstal, mengoperasikan, memelihara, memahami, 

menyesuaikan, memperbaiki dan mengembangkan teknologi, 

Lall, (1992) 

Proses ini melibatkan upaya dan strategi spesifik oleh 

perusahaan untuk mengembangkan teknologi. Pada tingkat 

nasional, fokusnya adalah pada pengumpulan kemampuan logis 

techno yang teknologis dan bersama berbagai hubungan yang 

tersedia dalam sistem inovasi nasional, Jin & M.V Zedtwitz, 

(2008).  

Gillian, (2004), Romijn & M. Albaladejo, (2002). 

Kapabilitas teknologi yang modern mempunyai peran yang 



 

98 | Strategi UKM Mebel Menembus Ekspor  

sangat penting bagi daya saing industri mebel. Perusahaan mebel 

yang memiliki kapabilitas teknologi akan dapat menghasilkan 

produk yang unggul dan pasar yang sangat luas. Agar tetap 

survive dan maju bertahan yaitu dengan perkembangan jaman 

sekarang, tidak ada pilihan lain bagi industry mebel Indonesia 

selain memperkuat kapabilitas teknologi sebagai engine of 

growth (mesin pertumbuhan). 
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A. Pengertian Kepercayaan 

 Kepercayaan adalah salah satu faktor yang sangat penting 

demi dapat menjamin terlaksananya transaksi antara pihak 

eksportir dan pihak importir. Dua pihak yang tempatnya saling 

berjauhan, dipisahkan oleh jarak dan belum saling mengenal 

merupakan salah suatu resiko terbesar bila dilibatkan dengan 

transaksi pertukaran barang dengan uang.  

Importir akan percaya jika diminta untuk mengirimkan 

uang terlebih dahulu kepada eksportir walaupun barang belum 

dikirim atau sebaliknya apakah eksportir mau mengirimkan 

barang terlebih dahulu kepada importir sebelum importir 

melakukan pembayaran. Oleh karena itu, sebelum kontrak jual 

beli disepakati oleh masing-masing pihak, kedua belah pihak 

harus sudah mengetahui kredibilitas masing-masing pihak. 

Beberapa cara yang lazim dilakukan untuk mencari kontrak 

dagang antara lain : 

1. Memanfaatkan informasi petunjuk perdagangan dengan data 

base yang berkualitas yang bias didapatkan secara online 
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2. Mencari dan mengunjungi perusahaan di negara lain untuk 

mengecek kredibilitas partner bisnis. 

3. Meminta bantuan lembaga keuangan baik bank maupun non-

bank di dalam negeri yang selanjutnya diminta mengadakan 

kontak dengan bank korespondennya yang berada di luar 

negeri untuk menghubungkan nasabah kedua bank.  

4. Membaca laporan posisi keuangan/publikasi dagang dalam 

dan luar negeri.  

5. Melakukan konsultasi dengan pengusaha dalam bidang 

sejenis melalui perwakilan perdagangan. 

 Pada dasarnya faktor kepercayaan ini lebih bertitik berat 

pada kemampuan kedua belah pihak dalam menilai kredibilitas 

masing-masing pihak. Kepercayaan adalah dasar dari setiap 

hubungan bisnis, terutama dalam pengembangan kerja sama 

jangka panjang. Kepercayaan adalah rasa meyakini dari satu 

pihak dalam suatu hubungan kerja bahwa perilaku pihak yang 

lain adalah jujur, tulus, dan adil.  

Banyak literatur telah mengakui pentingnya kepercayaan 

dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan bisnis 

lintas batas yang produktif. Kepercayaan dapat menjadi alat yang 

efektif untuk mengurangi peluang oportunisme mitra asing 

dimana pasangan cenderung tidak terlibat dalam perilaku yang 

tidak dapat dipercaya. Mitra yang dapat dipercaya diketahui andal 

melakukan upaya yang baik. 
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 Berperilaku sesuai dengan komitmen sebelumnya, 

melakukan penyesuaian, misalnya karena kondisi pasar berubah, 

dengan cara yang dianggap adil oleh pasangan pertukaran, dan 

tidak memanfaatkan keuntungan pasangan secara berlebihan. 

Dalam hal konteks internasional, kepercayaan "memainkan peran 

penting dalam mengatasi tantangan terhadap pertukaran 

internasional yang sukses" seperti, menjadi mediator untuk 

mengimbangi potensi efek berbahaya dari perbedaan budaya.  

Kepercayaan meningkatkan kompetensi eksportir untuk 

memanfaatkan peluang pasar lokal dan secara efektif mengurangi 

oportunisme distributor. Oleh karena itu, tidak mengherankan 

bahwa kepercayaan telah ditemukan peningkatan kinerja 

pertukaran. Ahamed, (2015) menunjukkan bahwa kepercayaan 

mengarah pada perilaku yang mendorong kinerja lebih baik. 

Leonidou et al., (2002), menemukan bahwa kepercayaan secara 

langsung dan positif mempengaruhi hubungan kinerja. 

Kepercayaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

perusahaan kecil untuk mencapai kinerja ekspor yang tinggi. 

 Mac Duffie, (2011) mengusulkan bahwa salah satu 

masalah utama kepercayaan antar-organisasi adalah budaya 

organisasional vs budaya nasional terhadap kepercayaan. 

Hubungan kepercayaan antar organisasi dibentuk oleh faktor 

nasional dan penelitian empiris telah menemukan bukti adanya 
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perbedaan kepercayaan di seluruh lingkungan negara. Peneliti 

menyarankan penerapan lensa organisasi dalam mempengaruhi 

kepercayaan dan berpendapat bahwa perusahaan harus fokus 

pada penciptaan dan pengembangan budaya organisasi yang 

dapat menjembatani perbedaan nasional. Kesimpulan penelitian 

ini adalah konsep teoritis budaya organisasi sebagai elemen 

utama untuk menggabungkan pengembangan kepercayaan pada 

usaha kecil.  

 

B. Perilaku Kepercayaan 

Kepercayaan bergantung pada perilaku konsisten saat 

berinteraksi dengan orang lain yang dapat meningkatkan 

kepercayaan. Stephen Covey dalam bukunya The Speed of Trust 

(2006), perilaku bersifat universal untuk dapat diterapkan pada 

semua jenis hubungan. Berbagai perilaku yang merupakan 

menjadi pilar kepercayaan, yaitu integritas, niat, kapasitas, dan 

hasil. Kepercayaan perlu adanya transparansi didasari prinsip 

kejujuran, keterbukaan, integritas, dan keautentikan.  

Upaya pembenaran atau penutupan kesalahan tidak hanya 

menggagalkan penumbuhan kepercayaan, tetapi bahkan dapat 

menguras tabungan kepercayaan. Kepercayaan adalah dengan 

mewujudkan hasil, hasil ini didasari oleh kompetensi, tanggung 

jawab, akuntabilitas, dan kinerja. Berikut perilaku yang dapat 

membentuk kepercayaan dari orang lain: 
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Gambar 14.1 Perilaku Membangun Kepercayaan 

 

Kepercayaan adalah komponen penting dalam bisnis yang 

merupakan perekat antara perusahaan dengan nasabah dan 

komunitas dimana perusahaan melakukan aktivitas usaha.. 

Perusahaan yang ingin tetap bertahan dalam jangka panjang, 

harus mengetahui bagaiman memelihara tingkat kepercayaan 

membangun reputasi merek yang lebih kuat, lisensi sosial yang 

lebih andal untuk dapat mempertahankan reputasi perusahaan.  

Kepercayaan dan komitmen adalah landasan untuk 

membangun, mengembangkan dan memelihara kerja sama yang 

sukses antara pihak-pihak dalam suatu hubungan, Morgan, N., 

(1994). Kepercayaan, yang merupakan salah satu prasyarat utama 

untuk interaksi antar organisasi dan kooperatif, adalah salah satu 
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konsep penelitian yang paling menarik yang telah muncul selama 

beberapa dekade terakhir, Zaheer, (1995); Zaheer, A., B. 

McEvily, (1998).  

Definisi kepercayaan sebagai keandalan dan integritas 

pasangan hubungan, Morgan, N., (1994) mengemukakan bahwa 

kepercayaan merupakan penentu utama komitmen (variabel 

perantara kunci); demikian pula, Ganesan, (1994) menganjurkan 

bahwa orientasi jangka panjang dipengaruhi oleh sejauh mana 

pelanggan dan vendor mempercayai mitra saluran mereka. 

Morgan, N., (1994) berpendapat bahwa kepercayaan mencegah 

mitra kerja secara oportunis dan mendorong mereka untuk 

mempertimbangkan manfaat jangka panjang yang diharapkan 

dari pada hal yang lebih pendek yang menarik. Sejalan dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian ini mendefinisikan komitmen 

sebagai keinginan abadi perusahaan untuk mempertahankan 

hubungan yang bernilai, Moorman, C. et al., (1993); Morgan, N., 

(1994); Mysen & Svensson, (2010).  

Perspektif eksportir terhadap komitmen, dan 

mengkonseptualisasikannya sebagai keinginan eksportir untuk 

mengamankan hubungan dan memaksimalkan keuntungan, 

Lages, (2005). Beberapa ilmuwan telah mengidentifikasi bahwa 

kepercayaan merupakan prekursor komitmen dan mereka 

memiliki hubungan positif dan signifikan, Caceres & N.G. 

Paparoidamis, (2007); Wu, (2012).  
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Inovasi produk, kepercayaan, kapabilitas teknologi dan 

kemitraan merupakan variabel-variabel yang memengaruhi 

kinerja ekspor mebel. Peningkatan inovasi produk mampu 

meningkatkan kinerja ekspor. Elemen-elemen inovasi produk 

yang perlu menjadi prioritas peningkatan, yaitu: modifikasi 

produk baru, perbaikan proses produksi, mitra terlibat dalam 

desain produk, informasi yang berkaitan dengan pelanggan, 

komunikasi mengembangkan produk baru, menyajikan fitur-fitur 

yang unik.  

Kepercayaan mampu meningkatkan kinerja ekspor. 

Elemen-elemen kepercayaan yang perlu menjadi prioritas 

peningkatan, yaitu: sikap terhadap keuntungan bersama, tingkat 

kepercayaan berdasarkan pengalaman masa lalu dan sekarang, 

kami tidak pernah kuatir mitra, mitra bisnis kami tidak pernah 

bertindak mengambil kesempatan yang dapat merugikan, reputasi 

mitra kami semakin meningkat, mengembangkan proses integrasi 

bisnis. 

Peningkatan Kapabilitas teknologi mampu meningkatkan 

kinerja ekspor yang perlu menjadi prioritas peningkatan, yaitu : 
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pengembangan teknologi, teknik operasional, peningkatan 

kapabilitas teknologi, integrasi system teknis secara kontinyu, 

memiliki ahli IT, identifikasi peluang teknologi baru. 

Peningkatan kemitraan mampu meningkatkan kinerja ekspor. 

Kemitraan juga berperan sebagai variabel pemediasi hubungan 

Kepercayaan dengan kinerja ekspor. Elemen elemen kemitraan 

yang perlu menjadi prioritas peningkatan, yaitu: hubungan ini 

harmonis, berkomitmen untuk bekerja sama dalam jangka 

panjang, kegiatan dengan partner usaha, tidak mudah untuk 

berpindah ke partner usaha yang lain. 

Model kinerja ekspor mengkonfirmasi hubungan kinerja 

ekspor mebel dengan variabel-variabel yang membentuknya 

untuk meningkatkan kinerja ekspor. Inovasi Produk, 

kepercayaan, kapabilitas teknologi dan kemitraan merupakan 

variabel-variabel yang berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja ekspor. Temuan ini memberikan bukti empirik 

pentingnya meningkatkan inovasi produk dan kepercayaan dalam 

upaya untuk meningkatkan kemitraan dan kinerja ekspor. 

Buku Referensi ini diharapkan memberikan panduan dan 

rujukan bagi pihak-pihak terkait (pimpinan organisasi 

pemerintah, Perusahaan dalam merumuskan kebijakan, menyusun 

rencana tindak serta mengimplementasikan langkah-langkah 

untuk meningkatkan kinerja ekspor dan mengatasi permasalahan 

rendahnya kinerja ekspor. Sebagai landasan bagi peneliti 
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mengenai kinerja ekspor antara lain dalam hal variabel-variabel 

yang diteliti, teori dasar (grand theory) yang digunakan sebagai 

landasan, sampel yang diteliti, metodologi penelitian yang 

digunakan, dan sebagainya.  
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