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BBAABB  II  

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN  

  

AA..  LLaattaarr  BBeellaakkaanngg  MMaassaallaahh  

DDaallaamm  ddaauurr  hhiidduupp  ssuuaattuu  ppeerruussaahhaann,,  bbaannyyaakk  tteerrjjaaddii  ppeerruubbaahhaann--

ppeerruubbaahhaann  oorrggaanniissaattoorriiss..  DDeennggaann  bbeerrttaammbbaahh  ddeewwaassaannyyaa  ppeerruussaahhaaaann,,  

ppeerruussaahhaaaann  jjuuggaa  bbeerrkkeemmbbaanngg  uunnttuukk  ddaappaatt  mmeennggiikkuuttii  ddaann  mmeemmeennuuhhii  kkeebbuuttuuhhaann  

ppaassaarr  yyaanngg  bbeerruubbaahh--uubbaahh  ddaann  bbeerrssaaiinngg  uunnttuukk  mmeemmppeerroolleehh  mmaannaajjeemmeenn  

bbeerrkkeemmaammppuuaann  tteerrbbaaiikk..  KKoonnddiissii  ffiinnaannssiiaall  ddaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ppeerruussaahhaaaann  yyaanngg  

sseehhaatt  aakkaann  mmeenncceerrmmiinnkkaann  eeffiissiieennssii  ddaallaamm  kkiinneerrjjaa  ppeerruussaahhaaaann  mmeennjjaaddii  ttuunnttuuttaann  

uuttaammaa  uunnttuukk  bbiissaa  bbeerrssaaiinngg  ddeennggaann  ppeerruussaahhaaaann  llaaiinnnnyyaa..  DDeennggaann  

ppeerrkkeemmbbaannggaannnnyyaa  tteehhnnoollooggii  ddaann  sseemmaakkiinn  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  ssppeessiiaalliissaassii  ddaallaamm  

ppeerruussaahhaaaann,,  sseemmaakkiinn  bbaannyyaakk  ppeerruussaahhaaaann--ppeerruussaahhaaaann  yyaanngg  mmeennjjaaddii  bbeessaarr  

ddiimmaannaa  ffaakkttoorr  pprroodduukkssii  mmooddaall  mmeemmppuunnyyaaii  aarrttii  yyaanngg  ppeennttiinngg..  

SSeettiiaapp  ppeerruussaahhaaaann  sseellaalluu  mmeemmbbuuttuuhhkkaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  uunnttuukk  mmeemmbbiiaayyaaii  

ooppeerraassiinnyyaa  sseehhaarrii--hhaarrii,,  mmiissaallkkaann  uunnttuukk  mmeemmbbeerriikkaann  ppoorrsseekkoott  ppeemmbbeelliiaann  bbaahhaann  

mmeennttaahh,,  mmeemmbbaayyaarr  uuppaahh  bbuurruuhh,,  ggaajjii  ppeeggaawwaaii,,  ddaann  llaaiinn  sseebbaaggaaiinnyyaa,,  ddiimmaannaa  

ddaannaa  yyaanngg  tteellaahh  ddiikkeelluuaarrkkaann  iittuu  ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  kkeemmbbaallii  llaaggii  mmaassuukk  ddaallaamm  

ppeerruussaahhaaaann  ddaallaamm  wwaakkttuu  yyaanngg  ppeennddeekk  mmeellaalluuii  hhaassiill  ppeennjjuuaallaann  pprroodduukkssiinnyyaa..  

UUaanngg  yyaanngg  mmaassuukk  yyaanngg  bbeerraassaall  ddaarrii  ppeennjjuuaallaann  pprroodduukk  tteerrsseebbuutt  aakkaann  

ddiikkeelluuaarrkkaann  llaaggii  uunnttuukk  mmeemmbbiiaayyaaii  ooppeerraassii  sseellaannjjuuttnnyyaa..  
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PPeennggeelloollaaaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  ssaannggaatt  ppeennttiinngg  kkaarreennaa  mmeennyyaannggkkuutt  ppeenneettaappaann  

kkeebbiijjaakkaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  mmaauuppuunn  ppeellaakkssaannaaaann  kkeebbiijjaakkaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  tteerrsseebbuutt  

ddaallaamm  ooppeerraassii  sseehhaarrii--hhaarrii..  MMaannaajjeemmeenn  mmooddaall  kkeerrjjaa  bbeerrkkeeppeennttiinnggaann  tteerrhhaaddaapp  

kkeeppuuttuussaann  iinnvveessttaassii  ppaaddaa  aakkttiivvaa  llaannccaarr  ddaann  hhuuttaanngg  llaannccaarr  tteerruuttaammaa  mmeennggeennaaii  

bbaaggaaiimmaannaa  mmeenngggguunnaakkaann  ddaann  kkoommppoossiissii  kkeedduuaannyyaa  aakkaann  mmeemmppeennggaarruuhhii  

rreessiikkoo..  MMooddaall  kkeerrjjaa  ddiippeerrgguunnaakkaann  ppeerruussaahhaaaann  uunnttuukk  mmeemmbbiiaayyaaii  kkeeggiiaattaann  

ooppeerraassii  ppeerruussaahhaaaann..  MMooddaall  kkeerrjjaa  tteerrddiirrii  ddaarrii  eemmppaatt  kkoommppoonneenn  uuttaammaa  yyaaiittuu  kkaass,,  

ssuurraatt  bbeerrhhaarrggaa,,  ppeerrsseeddiiaaaann  ddaann  ppiiuuttaanngg  uussaahhaa,,  ddiimmaannaa  kkoommppoonneenn--kkoommppoonneenn  

tteerrsseebbuutt  aakkaann  mmeennjjaammiinn  kkoonnttiinnuuiittaass  ddaann  lliikkuuiiddiittaass  ppeerruussaahhaaaann..  DDeennggaann  aaddaannyyaa  

mmooddaall  kkeerrjjaa  yyaanngg  ccuukkuupp  aakkaann  mmeenngguunnttuunnggkkaann  ppeerruussaahhaaaann  kkaarreennaa  ppeerruussaahhaaaann  

aakkaann  ddaappaatt  mmeemmpprroodduukkssii  bbaarraanngg--bbaarraanngg  ppaaddaa  ssaaaatt  ddiippeessaann  ddaarriippaaddaa  hhaarruuss  

mmeerraammaallkkaann  ppeerrmmiinnttaaaann  ddaann  mmeennuummppuukk  bbaannyyaakk  ppeerrsseeddiiaaaann  yyaanngg  ddiikkeelloollaa  oolleehh  

ppeerruussaahhaaaann,,  sseehhiinnggggaa  ooppeerraassii  ppeerruussaahhaaaann  aakkaann  bbeerrjjaallaann  ddeennggaann  eekkoonnoommiiss  ddaann  

eeffiissiieenn..  DDaarrii  hhaassiill  ppeennjjuuaallaann  yyaanngg  ttiinnggggii  ppeerruussaahhaaaann  aakkaann  mmeennddaappaattkkaann  

kkeeuunnttuunnggaann  yyaanngg  sseemmaakkiinn  mmeenniinnggkkaatt,,  ddiimmaannaa  ssaallaahh  ssaattuu  ttuujjuuaann  ddiiddiirriikkaannnnyyaa  

ppeerruussaahhaaaann  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennccaappaaii  hhaassiill  ppeennjjuuaallaann  yyaanngg  ttiinnggggii  ddeennggaann  ttiinnggkkaatt  

kkeeuunnttuunnggaann  yyaanngg  sseemmaakkiinn  mmeenniinnggkkaatt..  JJuummllaahh  kkeeuunnttuunnggaann  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  

sseeccaarraa  tteerraattuurr  mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ffaakkttoorr  yyaanngg  ppeennttiinngg  uunnttuukk  mmeenniillaaii  

pprrooffiittaabbiilliittaass..    

  MMeennuurruutt    BBaammbbaanngg  RRiiyyaannttoo  ((11999955))  mmooddaall  kkeerrjjaa  mmeenniinnggkkaatt  ddiisseebbaabbkkaann  

kkaarreennaa  ssuummbbeerr--ssuummbbeerrnnyyaa  lleebbiihh  bbeessaarr  ddaarriippaaddaa  ppeenngggguunnaaaannyyaa  sseehhiinnggggaa  

mmeemmppuunnyyaaii  eeffeekk  nneettoo  yyaanngg  ppoossiittiiff  tteerrhhaaddaapp  mmooddaall  kkeerrjjaa..  PPeerruubbaahhaann--

ppeerruubbaahhaann  ddaarrii  uunnssuurr--uunnssuurr  NNoonn  CCuurrrreenntt  aaccccoouunnttss  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  eeffeekk  
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mmeemmppeerrbbeessaarr  mmooddaall  kkeerrjjaa  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  ssuummbbeerr--ssuummbbeerr  mmooddaall  kkeerrjjaa  

((SSoouurrcceess  ooff  wwoorrkkiinngg  ccaappiittaall))..  SSuummbbeerr--ssuummbbeerr  ddaarrii  mmooddaall  kkeerrjjaa  aattaauu  uunnssuurr--

uunnssuurr  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  ppeennggaarruuhh  mmeemmppeerrbbeessaarr  mmooddaall  kkeerrjjaa  ddaappaatt  ddiisseebbuuttkkaann  

sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt  ::  

11..  BBeerrkkuurraannggnnyyaa  aakkttiivvaa  tteettaapp  

22..  BBeerrttaammbbaahhnnyyaa  uuttaanngg  jjaannggkkaa  ppaannjjaanngg  

33..  BBeerrttaammbbaahhnnyyaa  mmooddaall  

44..  AAddaannyyaa  kkeeuunnttuunnggaann  ddaarrii  ooppeerraassiinnyyaa  ppeerruussaahhaaaann  

MMooddaall  kkeerrjjaa  mmeennuurruunn  ddiisseebbaabbkkaann  kkaarreennaa  ppeenngggguunnaaaannnnyyaa  lleebbiihh  bbeessaarr  ddaarriippaaddaa  

ssuummbbeerrnnyyaa  sseehhiinnggggaa  mmeemmppuunnyyaaii  eeffeekk  nneettoo  yyaanngg  nneeggaattiiff  tteerrhhaaddaapp  mmooddaall  kkeerrjjaa..  

PPeerruubbaahhaann--ppeerruubbaahhaann  ddaarrii  uunnssuurr--uunnssuurr  NNoonn  CCuurrrreenntt  aaccccoouunnttss  yyaanngg  

mmeemmppuunnyyaaii  eeffeekk  mmeemmppeerrkkeecciill  mmooddaall  kkeerrjjaa  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii  ppeenngggguunnaaaann  mmooddaall  

ppaaddaa  ssuuaattuu  ssaaaatt..  PPeenngggguunnaaaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  aattaauu  uunnssuurr--uunnssuurr  yyaanngg  mmeemmppuunnaayyii  

eeffeekk  mmeemmppeerrkkeecciill  mmooddaall  kkeerrjjaa  aaddaallaahh  ::  

11..  BBeerrttaammbbaahhnnyyaa  aakkttiivvaa  tteettaapp  

22..  BBeerrkkuurraannggnnyyaa  uuttaanngg  jjaannggkkaa  ppaannjjaanngg  

33..  BBeerrkkuurraannggnnyyaa  mmooddaall  

44..  PPeemmbbaayyaarraann  CCaasshh  ddiivviiddeenn  

55..  AAddaannyyaa  kkeerruuggiiaann  ddaallaamm  ooppeerraassii  ppeerruussaahhaaaann  

  KKeelleebbiihhaann  aattaauu  kkeekkuurraannggaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  mmeerruuppaakkaann  kkoonnddiissii  yyaanngg  

kkuurraanngg  mmeenngguunnttuunnggkkaann  bbaaggii  ppeerruussaahhaaaann..  KKeelleebbiihhaann  mmooddaall  kkeerrjjaa,,  kkhhuussuussnnyyaa  

ddaallaamm  bbeennttuukk  kkaass  ddaann  ssuurraatt--ssuurraatt  bbeerrhhaarrggaa,,  ttiiddaakk  mmeenngguunnttuunnggkkaann  kkaarreennaa  ddaannaa  

tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  ddaappaatt  ddiigguunnaakkaann  sseeccaarraa  pprroodduukkttiiff..  DDaannaa  yyaanngg  mmeennggaanngggguurr,,  
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ppeennddaappaattaann  yyaanngg  rreennddaahh,,  iinnvveessttaassii  ppaaddaa  pprrooyyeekk--pprrooyyeekk  yyaanngg  ttiiddaakk  ddiiiinnggiinnkkaann  

aattaauu  ffaassiilliittaass  ppaabbrriikk  ddaann  ppeerrlleennggkkaappaannnnyyaa  yyaanngg  ttiiddaakk  ppeerrlluu,,  sseemmuuaannyyaa  

mmeerruuppaakkaann  ooppeerraassii  ppeerruussaahhaaaann  yyaanngg  ttiiddaakk  eeffiissiieenn  ((DDjjaarrwwaannttoo,,11998844::9944))..  

KKeekkuurraannggaann  mmooddaall  kkeerrjjaa,,  mmaakkaa  ppeerruussaahhaaaann  ttiiddaakk  ddaappaatt  mmeemmbbiiaayyaaii  bbiiaayyaa  

ooppeerraassii  ppeerruussaahhaaaann  sseehhiinnggggaa  ppeerruussaahhaaaann  ttiiddaakk  ddaappaatt  mmeennjjaallaannkkaann  ooppeerraassii  

ppeerruussaahhaaaann  ddeennggaann  eekkoonnoommiiss  ddaann  eeffiissiieenn,,  kkaarreennaa  ppeerruussaahhaaaann  ttiiddaakk  ddaappaatt  

mmeemmpprroodduukkssii  bbaarraanngg--bbaarraanngg  ppaaddaa  ssaaaatt  ddiippeessaann  ddaann  hhaannyyaa  mmeennuummppuukk  

ppeerrsseeddiiaaaann  yyaanngg  ddiikkeelloollaa  ppeerruussaahhaaaann,,  sseehhiinnggggaa  ddiissiinnii  ttuuggaass  mmaannaajjeemmeenn  mmooddaall  

kkeerrjjaa  ssaannggaatt  ppeennttiinngg  uunnttuukk  mmeennggaattuurr  bbeessaarr  kkeecciillnnyyaa  mmooddaall  kkeerrjjaa  yyaanngg  aakkaann  

ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeemmbbiiaayyaaii  ooppeerraassii  ppeerruussaahhaaaann..  

PPrrooffiittaabbiilliittaass  mmeerruuppaakkaann  kkeemmaammppuuaann  ppeerruussaahhaaaann  uunnttuukk  mmeenngghhaassiillkkaann  

llaabbaa  sseellaammaa  ppeerriiooddee  tteerrtteennttuu..  PPrrooffiittaabbiilliittaass  sseebbaaggaaii  kkeemmaammppuuaann  ppeerruussaahhaaaann  

uunnttuukk  mmeemmppeerroolleehh  llaabbaa  ddaallaamm  hhuubbuunnggaannnnyyaa  ddeennggaann  ppeennjjuuaallaann,,  ttoottaall  aakkttiivvaa  

mmaauuppuunn  mmooddaall  sseennddiirrii  sseerriinngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeenngguukkuurr  eeffiissiieennssii  ppeenngggguunnaaaann  

mmooddaall  ddaallaamm  ssuuaattuu  ppeerruussaahhaaaann  ddeennggaann  mmeemmbbaannddiinnggkkaann  aannttaarraa  llaabbaa  ddeennggaann  

mmooddaall  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  ooppeerraassii..  OOlleehh  kkaarreennaa  iittuu  kkeeuunnttuunnggaann  yyaanngg  bbeessaarr  

ttiiddaakk  mmeennjjaammiinn  aattaauu  bbuukkaann  mmeerruuppaakkaann  uukkuurraann  bbaahhwwaa  ppeerruussaahhaaaann  tteerrsseebbuutt  

ddaappaatt  mmeellaannggssuunnggkkaann  hhiidduuppnnyyaa  sseeccaarraa  kkoonnttiinnyyuu..  MMeennuurruutt  RRiiyyaannttoo  ((11999955::2299))  

mmeennggeemmuukkaakkaann  bbaahhwwaa  bbaaggii  ppeerruussaahhaann  ppaaddaa  uummuummnnyyaa  mmaassaallaahh  rreennttaabbiilliittaass  

aaddaallaahh  ppeennttiinngg  ddaarriippaaddaa  llaabbaa,,  kkaarreennaa  llaabbaa  yyaanngg  bbeessaarr  ssaajjaa  bbeelluummllaahh  

mmeerruuppaakkaann  uukkuurraann  bbaahhwwaa  ppeerruussaahhaaaann  tteerrsseebbuutt  tteellaahh  bbeekkeerrjjaa  ddeennggaann  eeffiissiieenn..  

EEffiissiieenn  bbaarruu  ddaappaatt  ddiikkeettaahhuuii  ddeennggaann  mmeemmbbaannddiinnggkkaann  llaabbaa  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  

ddeennggaann  kkeekkaayyaaaann  aattaauu  mmooddaall  yyaanngg  mmeenngghhaassiillkkaann  llaabbaa..  SSeehhiinnggggaa  pprrooffiittaabbiilliittaass  
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mmeerruuppaakkaann  ppeenncceerrmmiinnaann  ddaarrii  eeffiissiieennssii..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  mmaakkaa  yyaanngg  hhaarruuss  

ddiippeerrhhaattiikkaann  oolleehh  ppeerruussaahhaaaann  aaddaallaahh  ttiiddaakk  hhaannyyaa  bbaaggaaiimmaannaa  uussaahhaa  uunnttuukk  

mmeemmppeerrbbeessaarr  llaabbaa,,  ttaappii  yyaanngg  lleebbiihh  ppeennttiinngg  aaddaallaahh  uussaahhaa  uunnttuukk  mmeemmppeerrttiinnggggii  

pprrooffiittaabbiilliittaassnnyyaa..  

PPaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  sseettiiaapp  ddaannaa  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  ddaallaamm  ppeerruussaahhaaaann  

ddiimmaakkssuuddkkaann  uunnttuukk  mmeenngghhaassiillkkaann  ppeennddaappaattaann..  KKoonnsseepp  iinnii  sseerriinngg  ddiisseebbuutt  

sseebbaaggaaii  kkoonnsseepp  ffuunnggssiioonniill  yyaaiittuu  kkoonnsseepp  yyaanngg  mmeennddaassaarrkkaann  ppaaddaa  ffuunnggssii  ddaannaa  

ddaallaamm  mmeenngghhaassiillkkaann  ppeennddaappaattaann  ((RRiiyyaannttoo,,11999955::5522))..  DDaarrii  ppeennddaappaattaann  tteerrsseebbuutt  

aakkaann  ddiippeerroolleehh  ssuuaattuu  kkeeuunnttuunnggaann,,  ddiimmaannaa  kkeeuunnttuunnggaann  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  sseettiiaapp  

ppeerriiooddee  aakkuunnttaannssii  mmeerruuppaakkaann  ffaakkttoorr  yyaanngg  ppeennttiinngg  ddaallaamm  mmeenniillaaii  pprrooffiittaabbiilliittaass..  

PPeenneelliittiiaann  sseebbeelluummnnyyaa  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  IIrraawwaattii  ppaaddaa  ((22000022))  yyaanngg  

mmeenneelliittii  tteennttaanngg  ppeennggaarruuhh  ppeerruubbaahhaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  tteerrhhaaddaapp  rreennttaabbiilliittaass  

ppeerruussaahhaaaann  ppaaddaa  PPTT..  TTiiggaa  SSeerraannggkkaaii  PPuussttaakkaa  MMaannddiirrii  SSuurraakkaarrttaa  uunnttuukk  ppeerriiooddee  

11999977--22000011  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  aannaalliissiiss  ssttaattiissttiikk  yyaaiittuu  rreeggrreessii  ((YY  ==  aa  ++  bbxx))..  

HHaassiill  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ddaarrii  ppeenneelliittiiaannnnyyaa  bbaahhwwaa  ppeennaammbbaahhaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  ttiiddaakk  

sseellaalluu  ddaappaatt  mmeennaaiikkkkaann  rreennttaabbiilliittaass  ppeerruussaahhaaaann,,  ddiilliihhaatt  ddaarrii  ppeennggaarruuhh  

ppeerruubbaahhaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  tteerrhhaaddaapp  rraassiioo  ggrroossss  pprrooffiitt  mmaarrggiinn,,  nneett  pprrooffiitt  mmaarrggiinn,,  

ooppeerraattiinngg  rraattiioo,,  eeaarrnniinngg  ppoowweerr  oonn  ttoottaall  iinnvveessttmmeenntt,,  rreettuurrnn  oonn  iinnvveessttmmeenntt  ddaann  

rraattee  ooff  rreettuurrnn  ffoorr  tthhee  oowwnneerrss..  

SSeettyyaawwaattii  ((22000011))  mmeenneelliittii  mmeennggeennaaii  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  ppeerruubbaahhaann  

mmooddaall  kkeerrjjaa  ddeennggaann  ppeerruubbaahhaann  pprrooffiittaabbiilliittaass  ppaaddaa  ppeerruussaahhaaaann  mmaannuuffaakkttuurr  ggoo  

ppuubblliikk  ddii  BBEEJJ..  IIaa  mmeenneelliittii  llaappoorraann  kkeeuuaannggaann  uunnttuukk  ppeerriiooddee  11999988--11999999  ddaarrii  

ppeerruussaahhaaaann--ppeerruussaahhaaaann  mmaannuuffaakkttuurr  yyaanngg  tteellaahh  ddiippuubblliikkaassiikkaann  kkeeppaaddaa  ppuubblliikk  
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ppaaddaa  ttaahhuunn  22000000..  JJuummllaahh  ppooppuullaassii  aaddaa  114444  ppeerruussaahhaaaann  ddaann  ssaammppeell  yyaanngg  

ddiigguunnaakkaann  sseebbaannyyaakk  3377  ppeerruussaahhaaaann....  HHaassiill  ddaarrii  ppeenneelliittiiaannnnyyaa  aaddaallaahh  tteerrddaappaatt  

hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  aannttaarraa  ppeerruubbaahhaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  ddeennggaann  ppeerruubbaahhaann  

pprrooffiittaabbiilliittaass  ppaaddaa  ppeerruussaahhaaaann  mmaannuuffaakkttuurr  ddii  BBEEJJ  ppeerriiooddee  11999988--11999999..  

NNooeerr  ssaassaannggkkoo  ((22000044))  mmeenneelliittii  mmeennggeennaaii  ppeennggaarruuhh  ppeerruubbaahhaann  mmooddaall  

kkeerrjjaa  tteerrhhaaddaapp  ppeerruubbaahhaann  pprrooffiittaabbiilliittaass  ppaaddaa  ppeerruussaahhaaaann  mmaannuuffaakkttuurr  ddii  BBEEJJ  

uunnttuukk  ppeerriiooddee  ttaahhuunn  11999999,,  22000000  ddaann  22000011,,  ddeennggaann  ssaammppeell  sseebbaannyyaakk  5500  

ppeerruussaahhaaaann  mmaannuuffaakkttuurr..  HHaassiill  ppeenneelliittiiaannnnyyaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  bbaahhwwaa  ppeerruubbaahhaann  

mmooddaall  kkeerrjjaa  mmeemmppuunnyyaaii  ppeennggaarruuhh  yyaanngg  ssiiggnniiffiikkaann  tteerrhhaaddaapp  ppeerruubbaahhaann  

pprrooffiittaabbiilliittaass  ppaaddaa  ppeerruussaahhaaaann  mmaannuuffaakkttuurr  ddii  BBEEJJ  ttaahhuunn  11999999..  22000000  ddaann  22000011..  

SSeeddaannggkkaann  ppaaddaa  ppeenneelliittiiaann  iinnii  mmeenneelliittii  tteennttaanngg  ppeennggaarruuhh  ppeerruubbaahhaann  

mmooddaall  kkeerrjjaa  tteerrhhaaddaapp  ppeerruubbaahhaann  pprrooffiittaabbiilliittaass  ppaaddaa  ppeerruussaahhaaaann  mmaannuuffaakkttuurr  ggoo  

ppuubblliikk  yyaanngg  mmeenngguummuummkkaann  llaappoorraann  kkeeuuaannggaann  ddii  BBEEJJ  uunnttuukk  ppeerriiooddee  22000033,,  

22000044,,  22000055  ddeennggaann  kkrriitteerriiaa  ppeerruussaahhaaaann  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii  aakkttiivvaa  llaannccaarr  lleebbiihh  

bbeessaarr  ddaarriippaaddaa  hhuuttaanngg  llaannccaarr  ddaann  mmeemmppeerroolleehh  llaabbaa..  PPeerrbbeeddaaaann  ppeenneelliittiiaann  iinnii  

ddeennggaann  ppeenneelliittiiaann  sseebbeelluummnnyyaa  tteerrlleettaakk  ppaaddaa  ppeerriiooddee  ddaann  ssaammppeell  ..  

  

BB..  RRuummuussaann  MMaassaallaahh  

DDaarrii  ppeennjjeellaassaann  llaattaarr  bbeellaakkaanngg  ddiiaattaass,,  ppeerruummuussaann  mmaassaallaahh  aaddaallaahh  

““AAppaakkaahh  aaddaa  ppeennggaarruuhh  aannttaarraa  ppeerruubbaahhaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  tteerrhhaaddaapp  ppeerruubbaahhaann  

pprrooffiittaabbiilliittaass  ppaaddaa  ppeerruussaahhaaaann  mmaannuuffaakkttuurr  ggoo  ppuubblliikk  ddii  BBEEJJ  ppaaddaa  ppeerriiooddee  

ttaahhuunn  22000033,,  22000044,,  22000055??””  
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CC..  TTuujjuuaann  PPeenneelliittiiaann  

AAddaappuunn  ttuujjuuaann  ppeenneelliittiiaann  iinnii  aaddaallaahh  uunnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  bbuukkttii  eemmppiirriiss  

mmeennggeennaaii  mmaassaallaahh  yyaanngg  ddiitteelliittii  yyaaiittuu  tteettaanngg  ppeennggaarruuhh  ppeerruubbaahhaann  mmooddaall  kkeerrjjaa  

tteerrhhaaddaapp  ppeerruubbaahhaann  pprrooffiittaabbiilliittaass  ppaaddaa  ppeerruussaahhaaaann  mmaannuuffaakkttuurr  ggoo  ppuubblliikk  ddii  

BBEEJJ..  

  

DD..  MMaannffaaaatt  PPeenneelliittiiaann  

PPeenneelliittiiaann  yyaanngg  ddiillaakkuukkaann  oolleehh  ppeennuulliiss  ddiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  mmeemmbbeerriikkaann  

mmaannffaaaatt  bbaaggii  ppeennuulliiss,,  bbaaggii  ppeerruussaahhaaaann,,  ddaann  jjuuggaa  bbaaggii  wwaaccaannaa  kkeeiillmmuuaann  yyaanngg  

mmeennjjaaddii  oobbyyeekk  ppeenneelliittiiaann  iinnii..  AAddaappuunn  mmaannffaaaattnnyyaa  ::  

11..  BBaaggii  ppeennuulliiss,,  mmaannffaaaatt  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  aannttaarraa  llaaiinn  ::  

aa..  DDiihhaarraappkkaann  ddaappaatt  mmeennaammbbaahh  kkhhaassaannaahh  iillmmiiaahh  yyaanngg  nnaannttiinnyyaa  

ddiikkeemmbbaannggkkaann  llaaggii  ppeenneelliittiiaann--ppeenneelliittiiaann  sseellaannjjuuttnnyyaa  yyaanngg  rreelleevvaann..  

bb..  MMeennaammbbaahh  ppeennggeettaahhuuaann  tteennttaanngg  ppeenneerraappaann  tteeoorrii--tteeoorrii  yyaanngg  aaddaa  ddaallaamm  

mmaassaallaahh  yyaanngg  sseessuunngggguuhhnnyyaa..  

22..  BBaaggii  ppeerruussaahhaaaann,,  mmaannffaaaatt  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  aannttaarraa  llaaiinn  ::  

SSeebbaaggaaii  bbaahhaann  iinnffoorrmmaassii  bbaaggii  ppeerruussaahhaaaann  ddaallaamm  mmeennggeelloollaa  mmooddaall  kkeerrjjaa  

sseeccaarraa  eeffiissiieenn  sseehhiinnggggaa  ttuujjuuaann  ppeerruussaahhaaaann  ddaallaamm  mmeemmppeerroolleehh  llaabbaa  ddaann  

mmeenniinnggkkaattkkaann  ppeerrkkeemmbbaannggaann  ppeerruussaahhaaaann  ddaappaatt  tteerrccaappaaii..  

33..  BBaaggii  kkeeiillmmuuaann,,  mmaannffaaaatt  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  aaddaallaahh  ::  

PPeennaammbbaahhaann  ppeemmbbeennddaahhaarraaaann  kkhhaassaannaahh  kkeeiillmmuuaann  ddaallaamm  ddiiddaanngg  

mmaannaajjeemmeenn,,  kkhhuussuussnnyyaa  mmaannaajjeemmeenn  kkeeuuaannggaann..  
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EE..  SSiisstteemmaattiikkaa  SSkkrriippssii  

SSeeccaarraa  ggaarriiss  bbeessaarr  ppeenneelliittiiaann  iinnii  ddiibbaaggii  mmeennjjaaddii  lliimmaa  bbaabb,,  yyaanngg  tteerrddiirrii  

ddaarrii  ssuubb--ssuubb  bbaabb  sseebbaaggaaii  bbeerriikkuutt  ::  

BBAABB  ІІ  PPEENNDDAAHHUULLUUAANN..  DDaallaamm  bbaabb  iinnii  ppeennuulliiss  mmeemmbbaahhaass  mmeennggeennaaii  

llaattaarr  bbeellaakkaanngg  mmaassaallaahh,,  ttuujjuuaann  ppeenneelliittiiaann,,  mmaannffaaaatt  ppeenneelliittiiaann,,  mmeettooddaa  

ppeenneelliittiiaann  ddaann  ssiisstteemmaattiikkaa  sskkrriippssii  

BBAABB  IIII  LLAANNDDAASSAANN  TTEEOORRII..  BBaabb  iinnii  aakkaann  mmeemmbbaahhaass  mmeennggeennaaii  

ppeennggeerrttiiaann  ddaann  ttuujjuuaann  llaappoorraann  kkeeuuaannggaann,,  eelleemmeenn--eelleemmeenn  llaappoorraann  kkeeuuaannggaann,,  

mmooddaall  ddaallaamm  ppeerruussaahhaaaann,,  ppeennggeerrttiiaann  ddaann  kkoonnsseepp  mmooddaall  kkeerrjjaa,,  ppeerruubbaahhaann  

mmooddaall  kkeerrjjaa,,  ssuummbbeerr  mmooddaall  kkeerrjjaa,,  uunnssuurr--uunnssuurr  ppeenngggguunnaaaann  mmooddaall  kkeerrjjaa,,  

ppeennggeerrttiiaann  ddaann  ttuujjuuaann  pprrooffiittaabbiilliittaass,,  cciirrii--cciirrii  ppookkookk  ddaann  ppeenngguukkuurraann  

pprrooffiittaabbiilliittaass,,  ppeenneelliittiiaann  tteerrddaahhuulluu  ddaann  ppeerruummuussaann  hhiippootteessiiss..    

BBAABB  IIIIII  MMEETTOODDEE  PPEENNEELLIITTIIAANN..  BBaabb  iinnii  aakkaann  mmeemmbbaahhaass  mmeennggeennaaii  

kkeerraannggkkaa  ppeenneelliittiiaann,,  ddeevviinniissii  ooppeerraassiioonnaall  vvaarriiaabbeell,,  vvaarriiaabbeell  ppeenneelliittiiaann,,  mmeettooddee  

ppeenneelliittiiaann,,  ddaattaa  ddaann  ssuummbbeerr  ddaattaa,,  mmeettooddee  ppeenngguummppuullaann  ddaattaa,,    ddaann  mmeettooddee  

aannaalliissiiss  ddaattaa..  

  BBAABB  IIVV  AANNAALLIISSIISS  DDAATTAA  DDAANN  PPEEMMBBAAHHAASSAANN  HHAASSIILL  

PPEENNEELLIITTIIAANN..  BBaabb  iinnii  aakkaann  mmeemmbbaahhaass  mmeennggeennaaii  ggaammbbaarraann  uummuumm,,  ddiisskkttrriippssii  

ssaammppeell,,  ddaattaa  ddaann  aannaalliissiiss  ddaattaa  sseerrttaa  ppeemmbbaahhaassaann  hhaassiill  ppeenneelliittiiaann..  

BBAABB  VV  PPEENNUUTTUUPP..  BBaabb  iinnii  aakkaann  mmeemmbbaahhaass  tteennttaanngg  kkeessiimmppuullaann,,  

kkeetteerrbbaattaassaann  ppeenneelliittiiaann,,  ddaann  ssaarraann..  

  

  




