
 

1  

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pandemi Covid-19 menjadi sebuah huge shock yang membawa dunia 

masuk ke dalam kondisi krisis seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Pandemi Covid-19 menyebabkan krisis ekonomi di dunia, ditandai dengan 

menurunnya Gross Domestic Bruto (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) 

termasuk perdagangan internasional menjadi salah satu sektor yang paling 

terdampak oleh pandemi Covid-19 (Espitia et al., 2021). Perdagangan 

internasional terdiri dari aktivitas ekspor dan impor yang merupakan 

komponen dari nilai PDB suatu negara, sehingga penurunan perdagangan 

internasional berdampak pada pelemahan ekonomi negara terkait.  

 
Gambar 1.1  

Nilai Perdagangan Furniture Global dalam Miliar USD 
Sumber: UN Comtrade, diolah. 

 
Meskipun perdagangan dunia sedang mengalami krisis dan pandemi 

telah menurunkan kinerja banyak industri, industri furniture merupakan salah 

satu industri yang bertahan dan justru menunjukkan peningkatan nilai transaksi 

(Cao & Nha, 2020). Tren perdagangan furniture global terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, selama 17 (tujuh belas) tahun terakhir. 
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Berbeda dengan Indonesia, ketika perdagangan global mengalami 

penurunan dan pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan 

ekspor-impor dengan menutup jalur logistik perdagangan internasional, nilai 

ekspor furniture Indonesia justru mengalami kenaikan sebesar 9% Year-on-

Year (YoY), dari USD 319.5 miliar menjadi USD 348.3 miliar pada 2020. 

Kemudian, di tahun 2021 ketika program vaksinasi sudah berjalan dan 

pembatasan kegiatan dilonggarkan, nilai perdagangan furniture Indonesia 

kembali mengalami peningkatan sebesar 54,8% Year-on-Year menjadi USD 

539 miliar (Gambar 1.3). Produk furniture, termasuk ke dalam empat besar 

ekspor nonmigas di Indonesia, dengan transaksi nilai dan volume tertinggi 

(Purnomo, 2011). Industri furniture adalah industri pengolahan barang mentah 

atau setengah jadi dari kayu, rotan dan bahan baku alam lainnya menjadi 

barang jadi. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian secara konsisten 

berupaya meningkatkan kinerja ekspor Indonesia melalui Direktorat Jenderal 

Pengembangan Ekspor (Ditjen PEN), salah satunya dengan memaksimalkan 

potensi produk Indonesia: produk kayu olahan. Produk furniture yang paling 

banyak dicari di pasar domestik dan internasional adalah furniture yang terbuat 

dari kayu dan rotan (Departemen Perdagangan, 2019). Pemerintah melalui 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, ingin meningkatkan kontribusi 

kehutanan terhadap perekonomian Indonesia yang menetapkan industri 

pengolahan kayu sebagai penopang perekonomian (Elvida, 2008). Sentra 

Industri furniture terbesar ada di Cirebon, Jepara, Yogyakarta, Surakarta, 

Blora, Pasuruan, Bali, Kalimantan Tengah, Jayapura dan banyak lagi (Widita 

& Harto, 2017).  
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Salah satu produsen dan eksportir furniture Indonesia adalah CV Aninda 

Furniture, di Surakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang finishing dan ekspor 

furniture sejak tahun 2001 dan telah dipercaya oleh puluhan hotel internasional 

untuk menggarap proyek furnishing menggunakan furniture berbahan dasar 

kayu dengan sentuhan ciri khas Indonesia atau menyesuaikan permintaan 

masing-masing klien. Produk yang dihasilkan diantaranya adalah kursi, meja, 

lemari, rak, pintu, pagar, jendela, tempat tidur dan berbagai macam perabot 

indoor hingga outdoor yang terbuat dari bahan baku kayu jati, mahoni, rotan, 

mindi, bambu serta bahan pembantu lainnya. Mayoritas buyer Aninda 

Furniture merupakan pasar luar negeri seperti San Diego, Montego Bay, Saint 

Lucia, Hawaii, Czech Republic, Canada, Australia, Japan, Switzerland, 

Denmark, Vienna, India, dan Chile. Strategi pemasaran yang digunakan untuk 

meluaskan pangsa pasar perusahaan lebih difokuskan pada Business-to-

Business (B2B) ditambah sedikit pendekatan personal selling, maka dari itu 

CV Aninda Furniture sangat mengandalkan pameran dagang untuk 

mendapatkan buyer dan pesanan. Krisis akibat pandemi Covid-19 sangat 

dirasakan juga dampaknya oleh CV Aninda Furniture, mulai dari 

pemberhentian kontrak pegawai, pemberhentian seluruh kegiatan pameran 

dagang karena pemerintah melarang seluruh kegiatan yang melibatkan 

perkumpulan massa, sehingga aktivitas produksi dan penjualan perusahaan 

sempat terhenti dari kuartal ke-2 hingga kuartal-4 2020. Kendala utama yang 

dialami oleh CV Aninda Furniture adalah menurunnya kinerja ekspor furniture 

setelah pandemi Covid-19. Data ekspor furniture perusahaan sebelum pandemi 

Covid-19 menunjukkan rata-rata ekspor yang dilakukan perusahaan sebanyak 
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1 s.d. 3 kontainer dengan nilai rata-rata satu kontainer mencapai USD 15.000. 

Namun, setelah pandemi Covid-19 yaitu pada tahun 2021 ketika perusahaan 

mulai kembali beroperasi, data ekspor perusahaan menunjukkan angka rata-

rata ekspor hanya sebanyak 1 s.d. 2 kontainer per kuartal. Hal ini dapat terjadi 

akibat faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan, sehingga direksi 

perusahaan perlu memperhatikan faktor tersebut untuk manajemen risiko dan 

memperdalam riset dalam mengambil keputusan terbaik selama pandemi ini 

agar kinerja ekspor furniture perusahaan dapat kembali meningkat. 

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi nilai ekspor diantaranya 

adalah faktor makroekonomi seperti nilai tukar (Rajagukguk, 2020). Nilai 

tukar suatu negara memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan  

ekspor, jika nilai tukar mengalami penguatan atau apresiasi, maka ekspor akan 

menurun karena barang impor menjadi lebih murah dibandingkan barang 

dalam negeri, sehingga mengurangi kebutuhan ekspor. Selain itu, harga 

komoditas kayu dunia juga dapat mempengaruhi tingkat produksi dan nilai 

ekspor suatu perusahaan (Antriyandarti, 2005). Nilai jual produk furniture 

dapat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas kayu dunia, sehingga naik 

turunnya harga komoditas kayu dunia akan berpengaruh terhadap pendapatan 

atau nilai ekspor perusahaan eksportir furniture. Faktor eksternal lain seperti 

kebijakan mitigasi pemerintah saat peristiwa luar biasa seperti krisis pandemi 

Covid-19 juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Hal ini menjadi penting 

dikarenakan jika perusahaan tidak mengantisipasi atau menyiapkan strategi 

yang tepat dalam menghadapi perubahan ini, maka akan menimbulkan risiko 

yang dapat merugikan perusahaan. Seperti pada saat pandemi Covid-19 terjadi 
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pada tahun awal tahun 2020, 40% pelaku Unit Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) atau setara dengan lebih kurang 30 juta UMKM, 

memutuskan untuk menutup usahanya akibat pendapatan yang berkurang 

drastis hingga -70%, sehingga terjadi tingginya angka pemutusan hubungan 

kerja (PHK) dan terhentinya aktivitas produksi (KADIN, 2020). Pemerintah 

pun sangat membatasi mobilitas dan pembatasan ekspor dan impor dengan 

ketat. Kemudian, dalam konteks faktor internal, hal yang dapat mempengaruhi 

kinerja ekspor perusahaan diantaranya adalah strategi pemasaran atau biaya 

promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan (Marina, 2021). Strategi pemasaran 

menjadi faktor penentu dalam keberhasilan perusahaan memperoleh atau 

menarik calon buyer. Perusahaan yang mengeluarkan biaya promosi yang 

besar akan memiliki potensi memperoleh buyer yang lebih banyak, sedangkan 

banyak sedikitnya jumlah tenaga kerja di dalam perusahaan akan berdampak 

pada kinerja produksi yang kemudian memberikan pengaruh pada peningkatan 

nilai ekspor perusahaan (Idayanti & Dewi, 2016). Setelah krisis akibat pandemi 

mulai dirasakan dan banyaknya kebijakan baru yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dalam rangka mitigasi Covid-19, CV Aninda Furniture beradaptasi 

menggunakan kemajuan teknologi, sehingga core strategy perusahaan beralih 

dari konvensional menjadi serba digital. Perusahaan CV Aninda Furniture 

mulai membuka toko di e-commerce Internasional seperti Alibaba, melakukan 

online-recruiting tenaga kerja lepas terdidik atau biasa disebut intern melalui 

aplikasi LinkedIn, melakukan pembuatan media sosial untuk memperbaiki 

dokumentasi produk dan lainnya. Sejak itu, CV Aninda Furniture mulai dapat 

kembali mempromosikan produknya dan menjangkau konsumen secara tepat, 
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personal, dan relevan. Namun, sayangnya alokasi biaya promosi perusahaan 

untuk kegiatan pemasaran digital masih terbilang sedikit dari total anggaran 

yang ada, karena alokasi dananya lebih banyak diberikan untuk pemasaran 

metode konvensional yaitu dengan mengikuti segala pameran ekspor yang 

diadakan di Indonesia maupun luar negeri dalam rangka mendapatkan buyer 

produk perusahaan.  

Hasil penelitian terdahulu tentang faktor eksternal maupun internal 

perusahaan terhadap nilai ekspor furniture menunjukkan hasil yang beragam. 

Seperti penelitian yang dilaksanakan oleh Murniasih (2016) menunjukkan hasil 

bahwa kurs rupiah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada ekspor 

furniture di kota Surakarta. Berbeda dengan penelitian Rajagukguk (2020), 

hasil penelitian menunjukkan bahwa kurs rupiah tidak berpengaruh terhadap 

ekspor nonmigas di Indonesia.  Penelitian tentang pengaruh faktor internal 

perusahaan terhadap nilai ekspor, menunjukkan bahwa biaya promosi memiliki 

pengaruh signifikan terhadap nilai ekspor furniture perusahaan (Widyawati, 

2020). Namun, hasil tidak sama terlihat pada penelitian yang dilaksanakan oleh 

Ramadhain (2020) yang menunjukkan bahwa biaya promosi tidak 

menunjukkan pengaruh signifikan pada nilai ekspor perusahaan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-

faktor eksternal dan internal perusahaan terhadap nilai ekspor furniture kayu 

CV Aninda Furniture selama pandemi Covid-19. Variabel nilai ekspor 

furniture kayu menjadi variabel dependen yang diproses pada penelitian ini, 

sedangkan variabel independen yang diproses pada penelitian ini adalah kurs 

rupiah, harga komoditas kayu dunia, dan dummy pandemi Covid-19 sebagai 
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faktor eksternal perusahaan. Selain itu, faktor internal perusahaan seperti biaya 

promosi dan jumlah tenaga kerja perusahaan digunakan sebagai variabel 

independen penelitian. Kontribusi utama penelitian ini adalah untuk menguji 

dan melihat variabel apa saja yang berpengaruh terhadap penentuan nilai 

ekspor furniture kayu di CV Aninda Furniture selama pandemi Covid-19. 

Mengacu atas eksplanasi tentang Covid-19, faktor eksternal hingga internal 

perusahaan, dan kinerja ekspor CV Aninda Furniture, maka penulis tertarik 

untuk meneliti sejumlah faktor apa saja yang memberi pengaruh pada kinerja 

ekspor furniture kayu pada CV Aninda Furniture dan terbentuknya pola V-

shaped dalam tren ekspor CV Aninda Furniture. Atas hal itu, penulis 

mengangkat judul "V-shaped Export Recovery: Analisis Determinan Nilai 

Ekspor Furniture Kayu Selama Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada CV 

Aninda Furniture)" dalam penelitian ini.
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B. Keaslian Tugas Akhir 

Penelitian terdahulu yang terkait dan memiliki beberapa karakteristik yang relatif sama dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1  
Keaslian Penelitian 

No Nama 
Peneliti Judul Penelitian  Hasil Penelitian 

Persamaan dan Perbedaan 

Lingkup 
Masalah Obyek Metode 

Penelitian Model Waktu 
Pengamatan 

1 
Chen, J. & 
Yang, C. 
(2021) 

The Impact of the 
COVID-19 

Pandemic on 
Consumers' 

Preferences for 
Wood Furniture: 
An Accounting 

Perspective 

Pandemi COVID-19 telah mengurangi 
preferensi konsumen untuk furniture 

kayu, tetapi penurunan preferensi lebih 
kecil untuk furnitur kayu yang 

diproduksi oleh produsen furniture ekstra 
besar. 

Menganalisis 
preferensi 

masyarakat 
terhadap 

furniture kayu 
melalui 

perspektif 
akuntansi 

Tingkat pendapatan, 
komposisi SDM, aset 
tetap bersih, investasi 
perusahaan & Dummy 

Covid pada 391 
perusahaan furniture 

yang terdaftar di Bursa 
Efek China 

Kuantitatif 

Translog 
Fungsi 

Pendapatan 
berdasarkan 

Cobb-
Douglas 

2015 - 2020 

2 
Pristanti, D. 
& Sugijanto 

(2020) 

Pengaruh Harga 
Jual dan Biaya 

Promosi terhadap 
Volume Penjualan 

Furniture PT 
Karyayudha 

Tiaratama Sidoarjo 
Tahun 2015 - 2018 

Terdapat pengaruh signifikan pada harga 
jual dan biaya promosi pada volume 

penjualan. 

Menganalisis 
hubungan antar 
harga jual dan 
biaya promosi 
pada volume 

penjualan 
furniture pada 
perusahaan PT 

Karyayudha 
Tiaratama 
Sidoarjo 

Laporan keuangan PT 
Karyayudha Tiaratama 

Sidoarjo 
Kuantitatif 

Regresi 
Linear 

Berganda 
2015 - 2018 
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Lanjutan Tabel 1.1 

3 
Indahsari, 

Nini Nur., et 
al. (2020) 

Pengaruh Variabel 
Makroekonomi 

Terhadap Ekspor 
Hasil Hutan 
Indonesia ke 

Amerika Serikat 
Periode 2000-2017 

(1) Kurs IDR-USD, Harga, PDB AS, 
dan populasi berpengaruh secara 
simultan terhadap ekspor veneer. 

Variabel yang berpengaruh parsial 
terdahap ekspor veneer Indonesia ke AS 
adalah jumlah penduduk dan PDB AS. 
(2) Kurs IDR-USD, Harga, PDB AS, 

dan populasi berpengaruh secara 
simultan terhadap ekspor furniture. 
Variabel yang berpengaruh secara 
parsial adalah jumlah penduduk. 

Menganalisis 
dampak 

ekonomi makro 
terhadap ekspor 

hasil hutan 
Indonesia ke 

Amerika Serikat 

Variabel X: Kurs IDR-
USD, Harga, PDB AS, 

Jumlah Penduduk  
 

Variabel Y: Volume 
Ekspor Veneer, 
Volume Ekspor 

Furniture 

Kuantitatif 
Regresi 
Linear 

Berganda 
2000-2017 

4 
Mahardhika, 
D. G. (2019) 

 

Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi 

Ekspor Furniture 
Rotan Kabupaten 

Cirebon 

(1) PDB negara importir, kurs, harga 
furniture rotan dan harga barang lain 

secara simultan dan signifikan 
berpengaruh pada volume ekspor 

furniture rotan Kabupaten Cirebon. 
Harga furniture rotan dan PDB negara 

importir secara parsial memberi 
pengaruh positif dan signifikan atas 

volume ekspor furniture rotan 
Kabupaten Cirebon.  

(2) Volume ekspor furniture rotan 
paling dipengaruhi oleh harga furniture 

rotan. 

Menganalisis 
variabel yang 

paling 
berdampak pada 
demand ekspor 

furniture rotan di 
Kabupaten 

Cirebon 

Variabel X: PDB 
negara importir, kurs, 
harga furniture rotan, 

harga barang lain 
(furniture kayu) 

 
Variabel Y: Permintaan 
ekspor furniture rotan 
Kabupaten Cirebon 

Kuantitatif Deskriptif 2012 - 2017 

5 Setiawan, B. 
(2016) 

Analisis Ekspor 
Furniture pada CV 

Roda Jati di 
Kabupaten 

Karanganyar 

Penurunan dan peningkatan pada atas 
ekspor disebabkan oleh faktor kurs dan 

ketersediaan bahan baku. 
Faktor pendorong volume ekspor 

furniture adalah Customer Relationship 
Management dan inovasi produk. 

Menganalisis 
faktor yang 
berpengaruh 

terhadap volume 
ekspor furniture 

perusahaan 

Variabel X: 
Ketersediaan bahan 
baku dan kurs IDR-

USD 
 

Variabel Y: Volume 
ekspor perusahaan 

Kuantitatif Deskriptif 2013 - 2016 
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Lanjutan Tabel 1.1 

6 Antriyandarti, 
E. (2005) 

Analisis kinerja 
ekspor mebel kayu 

Provinsi Daerah 
Istimewa 

Yogyakarta 

(1) Jumlah penduduk negara tujuan, 
PDB per kapita negara tujuan, harga 

kayu dunia, kurs dan nilai ekspor dunia 
berpengaruh pada permintaan ekspor 

furniture kayu DIY 
(2) Harga produk, impor furniture kayu 
dunia dan nilai ekspor furniture kayu 

DIY berpengaruh pada penawaran 
ekspor furniture kayu DIY 

(3) Pangsa pasar furniture kayu DIY 
lebih besar daripada pangsa pasar 

produk serupa dari semua negara di 
dunia 

(4) Percepatan pertumbuhan ekspor 
furniture kayu DIY lebih rendah 

daripada percepatan pertumbuhan 
ekspor furniture dunia. 

Menganalisis 
kinerja ekspor 

furniture 
provinsi DIY 

dari segi 
keunggulan 
komparatif 

selama sepuluh 
tahun terakhir  

Variabel X: Jumlah 
penduduk negara 

tujuan, PDB per kapita 
negara tujuan, harga 
kayu dunia, kurs dan 
nilai ekspor dunia. 

 
Variabel Y: Permintaan 
dan Penawaran ekspor 

furniture kayu 

Kuantitatif 

Regresi 
Linear 

Berganda, 
RCA & AR 

1994 - 2003 

7 Yuniarti, E. 
(2002) 

Analisis ekspor 
mebel PT Perhutani 
Unit I Jawa Tengah 

(1) Demand ekspor furniture PT 
Perhutani Unit I terpengaruh oleh 

variabel harga kayu dunia, kurs, dan 
ekspor mebel dunia 

(2) Variabel produksi furniture negara 
tujuan dan PDB per kapita negara tujuan 

tidak terdapat pengaruh atas demand 
ekspor furniture PT Perhutani Unit I 

Jawa Tengah. 

Mengidentifikasi 
sejumlah faktor 

yang 
berpengaruh atas 

demand dan 
supply furniture 

dan tingkat 
keunggulan 

komparatif di PT 
Perhutani Unit I 

Jawa Tengah 

 
Variabel X: Kurs, 
harga kayu dunia, 

ekspor furniture dunia, 
produksi furniture 

negara tujuan dan PDB 
per kapita negara 

tujuan 
 

Variabel Y: Demand 
ekspor furniture PT 

Perhutani Unit I 

Kuantitatif 

Regresi 
Linear 

Berganda, 
RCA & RA 

1994 - 2000 
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C. Rumusan Masalah 

Nilai ekspor perusahaan merupakan indikator penting untuk mengukur 

kinerja dan risiko bisnis jangka pendek dan jangka panjang. Perusahaan yang 

baik, tentunya dapat mempertahankan kinerja ekspornya dalam keadaan yang 

stabil bahkan bertumbuh. Hal ini menjadi penting bagi perusahaan 

perdagangan seperti CV Aninda Furniture yang penghasilan utamanya berasal 

dari hasil ekspor produk manufaktur untuk dipasarkan secara internasional. 

Jika perusahaan mampu mempertahankan nilai ekspornya, maka perusahaan 

dapat mengembangkan dan menjaga kelangsungan bisnisnya dalam jangka 

pendek maupun jangka panjang, karena cashflow pun berputar ketika 

perusahaan memperoleh laba dari hasil kegiatan ekspor produk manufaktur 

perusahaan. 

Peningkatan nilai ekspor merupakan indikator yang penting bagi CV 

Aninda Furniture, karena pendapatan terbesar perusahaan berasal dari kegiatan 

ekspor. Namun, tingkat suku bunga, kurs, harga komoditas kayu dunia, biaya 

promosi perusahaan, dan jumlah tenaga kerja selama pandemi Covid-19 dapat 

memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan usaha CV Aninda Furniture 

dalam jangka pendek dan panjang. Berlandaskan permasalahan tersebut,  

peneliti ingin mengidentifikasi apakah sejumlah variabel yang digunakan 

sebagai subjek utama penelitian ini memberi pengaruh signifikan terhadap nilai 

ekspor furniture kayu perusahaan untuk menarik kesimpulan dan membuat 

implikasi kebijakan terhadap kinerja ekspor CV Aninda Furniture.  
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D. Pertanyaan Tugas Akhir 

1. Bagaimana pengaruh kurs rupiah, harga kayu dunia, biaya promosi, 

jumlah tenaga kerja, dan Covid-19 terhadap nilai ekspor furniture kayu CV 

Aninda Furniture? 

2. Bagaimana fenomena kurva nilai ekspor furniture kayu CV Aninda 

Furniture selama pandemi Covid-19? 

 

E. Tujuan Tugas Akhir 

1. Mengidentifikasi apakah kurs rupiah, harga kayu dunia, biaya promosi, 

jumlah tenaga kerja, dan Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap nilai 

ekspor furniture kayu CV Aninda Furniture. 

2. Mengidentifikasi fenomena kurva pemulihan nilai ekspor furniture kayu 

CV Aninda Furniture selama pandemi Covid-19. 

 

F. Manfaat Tugas Akhir 

1. Manfaat praktis  

Penelitian ini bermanfaat praktis bagi CV Aninda Furniture yaitu 

untuk mengidentifikasi pengaruh eksternal maupun internal perusahaan 

yang dapat mempengaruhi kinerja ekspor perusahaan. Sejumlah faktor 

yang terbukti mempengaruhi kinerja perusahaan, diharapkan dapat 

dievaluasi dan dapat meningkatkan efisiensi bisnis. Penelitian ini 

diharapkan pula dapat digunakan CV Aninda Furniture di masa yang akan 

datang pada saat perusahaan ingin melakukan ekspansi atau 
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pengembangan bisnis dengan ruang lingkup peningkatan kinerja ekspor 

perusahaan. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat teoritis untuk akademis dalam penerapan 

ilmu makro ekonomi, manajemen sumber daya manusia, dan riset pasar 

internasional pada ruang lingkup peningkatan kinerja ekspor perusahaan 

pada suatu perusahaan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi 

referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin membahas lebih lanjut topik 

kinerja ekspor perusahaan bidang furniture. Penelitian ini juga dapat 

dikembangkan melalui berbagai tema dengan melengkapi kekurangan 

dalam penelitian ini. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian tugas akhir, maka 

sistematika penulisan dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing dibagi 

menjadi beberapa sub bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini, dijelaskan tentang latar belakang dari penelitian, 

keaslian penelitian, rumusan masalah, pertanyaan tugas akhir, tujuan 

tugas akhir, manfaat tugas akhir dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini, terdapat dua sub bab: kajian teoritis dan kajian 

empiris. Pada sub bab pertama, dijelaskan mengenai teori dalam 

penelitian yang dikutip dari jurnal dan para ahli meliputi perdagangan 
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internasional, industri furniture, faktor eksternal perusahaan berupa 

indikator makroekonomi, faktor internal perusahaan dan ragam kurva 

perekonomian saat pandemi (recovery alphabet).  Pada subbab kedua, 

dijelaskan mengenai penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, diuraikan mengenai ruang lingkup tugas akhir, jenis 

data, sumber data dan metode pengumpulan data penelitian, serta metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV HASIL PEMBAHASAN 

Pada bab ini, terdiri dari dua sub bab: gambaran umum perusahaan 

dan analisis pembahasan. Pada sub bab pertama, dijelaskan mengenai 

gambaran umum perusahaan. Pada sub bab kedua, dijelaskan mengenai 

hasil analisis dari penelitian seperti statistik deskriptif, uji asumsi klasik 

yang membahas uji normalitas, uji autocorrelation, uji 

heteroscedasticity, dan uji multicollinearity. Kemudian, uji hipotesis 

yang dilakukan dengan uji koefisien determinasi, uji simultan dan uji 

parsial. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini, disimpulkan hasil dari penelitian dan saran penulis 

bagi objek penelitian 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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