
ABSTRAKSI 
PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI MELALUI KUALITAS STRATEGI 
(STUDI KASUS PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KERAJINAN BATIK 
DI KOTA YOGYAKARTA) (Skripsi Suherman, yang di bimbing oleh R.Heru 
Kristanto.HC.SE.M.Si dan Drs. Abdul Ghofar, M.Si) 

Yogyakarta sebagai pusatnya kerajinan dan seni tentunya memiliki suatu ciri 
khas sendiri yaitu batik. Salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh Kota 
Yogyakarta adalah hasil seni kerajinan batik. Batik bukan cuma menjadi ikon 
utama Yogyakarta, tetapi juga telah menjadi heritage dan sekaligus lapangan 
usaha bagi sebagian besar warga masyarakat di daerah ini. Industri batik di Kota 
Yogyakarta dipengaruhi adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan, kurangnya 
pengetahuan dan keterampilan manajemen dalam mengelola usaha, keterbatasan 
dana yang ada serta minimnya bantuan program bimbingan manajemen teknis 
yang belum menjangkau setiap anggota sentra industri kecil. Kemampuan 
mengembangkan pilihan-pilihan strategik merupakan bagian dari proses 
pengembangan strategi dan kemampuan mengakses peluang dan mengadaptasi 
ancaman lingkungan akan meningkatkan derajat keandalan startegi yang 
dikembangkan dan hal ini mengindikasikan mutu sebuah strategi. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut (1) Bagaimanakah 
pengaruh analisis eksternal terhadap kualitas strategi yang di hasilkan? (2) 
Bagaimanakah pengaruh analisis internal terhadap kualitas strategi yang di hasilkan? (3) 
Bagaimanakah pengaruh kompetensi manajemen terhadap kualitas strategi yang di 
hasilkan? (4) Bagaimanakah pengaruh kualitas strategi terhadap kinerja organisasi?. 
Teknik Pengambilan Sampel dengan teknik Nonprobability Sampling memakai 
Purposive Sampling dan di ujikan dengan Analisis Regresi Berganda  Uji 
Simultan (Uji-F) variabel Analisis eksternal, Analisis internal, Kompetensi 
manajemen, dan Kualitas strategi  secara bersama-sama mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap Kinerja organisasi Uji Parsial (Uji-t) Analisis eksternal 
secara parsial dapat mempengaruhi Kinerja Organisasi, Analisis internal secara 
parsial dapat mempengaruhi Kinerja Organisasi, Kompetensi manajemen secara 
parsial dapat mempengaruhi Kinerja Organisasi, Kualitas strategi secara parsial 
dapat mempengaruhi Kinerja Organisasi. 
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