
BABIV 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

bahwa, Mitsui Bussan sebagai sogo shosha, memiliki peranan penting dalam 

industrialisasi Jepang melalui perdagangan luar negeri dan investasi selama 

zaman Showa (1926-1989). Karena mendapat bantuan dan perlindungan dari 

pemerintah Jepang, Mitsui Bussan sudah berkembang menjadi agen untuk 

perusahaan-perusahaan lain yang ingin menjual produk-produk mereka di pasar 

luar negeri. 

Setelah pembubaran zaibatsu karena dituduh membantu membiayai militer 

Jepang, Mitsui Bussan pun terpaksa harus dipecah. Namun, setelah masa 

pendudukan Amerika pada tahun 1952, beberapa pecahan perusahaan-perusahaan 

Mitsui Bussan masih memiliki jiwa kelompok dan merasakan pentingnya untuk 

bersatu kembali dan dibantu oleh pemerintah Jepang untuk meningkatkan ekspor 

dan impor teknologi, akhirnya pada tahun 1959 Mitsui Bussan lahir kembali demi 

menjaga daya saing perusahaan perdagangan Jepang dari perusahaan perdagangan 

luar negeri. 

Suatu prestasi yang sangat baik yang telah dicapai oleh Mitsui Bussan 

untuk melakukan ekspansi industri dan investasi terbesar dengan mendirikan 

cabang-cabang perusahaan perdagangan di luar negeri. Selain melakukan 

perdagangan luar negeri, Mitsui Bussan juga mempunyai tujuan untuk membantu 

mengekspor produk-produk asli dalam negeri dan mengimpor mesin-mesin dan 

teknologi untuk perusahaan-perusahaan manufaktur Jepang demi industrialisasi. 

Sekarang, Jepang sudah menjadi negara maju dalam bidang industri. 

Universitas Darma Persada 
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GLOSARI 

Absorpsi : Penyerapan; upaya untuk menyerap sesuatu dari luar. 

Akuisisi : Perolehan; pemerolehan. 

Ancestor Worship : Sistem keyakinan masyarakat yang berdasarkan kepada 

pemujaan arwah-arwah leluhur. 

Bakumatsu : Salah satu pembagian periode dalam sejarah Jepang yang 

merujuk kepada tahun-tahun terakhir zaman Edo menjelang 

runtuhnya Tokugawa Bakufu. Periode ini dimulai dari 

peristiwa kedatangan Kapa! Hitam ( 1853) hingga Perang 

Bosh in ( 1869). 

Defisit 

Demiliterisasi 

Desersi 

Devisa 

Diversifikasi 

Divestasi 

Fanatisme 

: Kekurangan (dalam anggaran belanja). 

: Berhentinya proses militerisasi; pembebasan dari ikatan 

atau dari sifat-sifat kemiliteran; pembebasan (suatu daerah) 

dari kekuasaan atau pendudukan militer. 

: (Perbuatan) lari meninggalkan dinas ketentaraan; 

pembelotan kepada musuh; perbuatan lari dan memihak 

kepada musuh 

: Alai pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan 

dengan uang luar negeri. 

Penganekaragaman; penganekaan usaha untuk 

menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, 

produk,jasa, atau investasi. 

: Pelepasan; pembebasan; pengurangan modal. 

: Keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap 

ajaran (politik, agama, dan sebagainya). 



Fasisme 

Feodalisme 

Go Public 

Holding Company 

lnflasi 

lnvasi 

Kartel 

Kapitalisme 

Kompensasi 

: Prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem yg 

menganjurkan pemerintahan otoriter. 

: Sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan 

yang besar kepada golongan bangsawan; sistem sosial yang 

mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan 

mengagung-agungkan prestasi kerja; sistem sosial di Eropa 

pada Abad Pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang 

besar di tangan tuan tanah. 

: Kegiatan menjual saham perusahaan ke para investor dan 

membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. 

: Usaha untuk menggabungkan suatu perusahaan dengan 

satu atau lebih perusahaan lain ke dalam satu kesatuan 

ekonomis. 

: Penurunan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan 

cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan 

naiknya harga barang-barang. 

: Hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan 

mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menye 

rang atau menguasai negara tersebut. 

: Organisasi perusahaan besar yang memproduksi barang 

yang sejenis;persetujuan sekelompok perusahaan dengan 

maksud mengendalikan harga komoditas tertentu. 

: Sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang 

modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) 

bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan 

swasta dengan ciri persaingan dalam pasaran bebas. 

: Ganti rugi; pemberesan piutang dengan memberikan 

barang-barang yang seharga dengan utangnya. 



Konglongmerasi 

Konsesi 

Likuidasi 

Merger 

Monarki 

Konstitusional 

Monopoli 

Neraca 

Nisbah 

Obligasi 

: Pengusaha besar yang mempunyai banyak perusahaan 

atau anak perusahaan;Perusahaan besar yang beranggotakan 

berbagai macam perusahaan dan bergerak dalam bidang 

usaha yang bermacam-macam. 

: lzin untuk membuka tambang, menebang hutan, dan 

sebagainya. 

: Pembubaran perusahaan. 

: Penyatuan usaha sehingga tercapai pemilikan dan/atau 

pengawasan bersama; penggabungan; penggabungan dua 

atau lebih perusahaan di bawah satu pemilikan: 

pengambilalihan seluruh aktiva dan pasiva yang dimiliki 

suatu perusahaan untuk digabungkan dengan perusahaan 

yang mengambil alih atau perusahaan yang baru. 

: Sistem monarki yang didirikan di bawah sistem 

Konstitusional yang mengakui Raja, Ratu, atau Kaisar 

sebagai kepala Negara. 

: Situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu 

(di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya 

sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, 

sehingga harganya dapat dikendalikan. 

: Catalan perbandingan untung rugi, utang-piutang, 

pemasukan dan pengeluaran, dan sebagainya. 

: Perhubungan keluarga; nama yang menyatakan 
seketurunan. 
: Surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah 

yang dapat diperjualbelikan; surat utang berjangka (waktu) 

lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari 

masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan. 



Otokratis 

Otoritas 

Patrilineal 

Primogenitural 

Reformasi 

Resesi 

Totaliterisme 

Trading House 

: Orang yg mempunyai kekuasaan mutlak; diktator. 

: Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga 

dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya 

menjalankan fungsinya; hak untuk bertindak; kekuasaan; 

wewenang; hak melakukan tindakan atau hak membuat 

peraturan untuk memerintah orang lain. 

: Mengenai hubungan garis keturunan laki-laki. 

: Hak anak sulung atau anak pertama. 

: Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, 

politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. 

Kelemahan dalam kegiatan dagang, industri, dan 

sebagainya (seolah-olah terhenti); menurunnya (mundumya, 

berkurangnya) kegiatan dagang (industri). 

: Paham yang dianut oleh pemerintahan bersangkutan 

dengan pemerintahan yang menindas hak pribadi dan 

mengawasi segala aspek kehidupan warganya dan praktik 

praktik yang dilaksanakan. 

: Lembaga yang berfungsi untuk melakukan pemasaran 

berbagai produk, dalam menyediakan berbagai kebutuhan 

produksi, serta mencari dan mengembangkan peluang 

bisnis bagi perusahaan melalui jaringan usaha, dengan 

tujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi 

masyarakat. 



LAMPIRAN 

Gambar I 

Simbol Keluarga Mitsui 

Sumber : Robert, John G, Mitsui Bussan, The Mitsui Story: Three Centuries of 

Japanese Business, 1973. 

Gambar 2 

- - ,  

•  Minomura Rizaemon (lahir, 25 November 
1821 meninggal, 21 Februari 1877), 
bergabung di Zaibatsu Mitsui menjadi staff 
administrasi sebelum Restorasi Meiji dan 
menjadi manajer di keluarga Mitsui setelah 
Restorasi Meiji. la mengendalikan Mitsui 
selama satu dekade pemerintahan baru di 

I zaman Meiji. I 
-·-- - ,J 

Sumber : Robert, John G, Mitsui Bussan. The Mitsui Story: Three Centuries of 

Japanese Business, 1973. 

Gambar3 

• Marquis Inoue Kaoru (lahir, 16 Januari 1836  

meninggal, I September 1915), Sebagai salah 
satu negarawan senior Jepang selama zaman 
Meiji, ia memiliki pengaruh besar pada 
pemilihan pemimpin bangsa dan membantu 
membentuk kebijakan ekonomi dalam dan luar 
negeri Jepang. karena itu, ia mendorong 
keluarga Mitsui untuk menangani keuangan 
modem pemerintah Meiji. 

• 



Sumber : Robert, John G, Mitsui Bussan, The Mitsui Story: Three Centuries of 

Japanese Business, 1973. 

Gambar 4 Gambar 5 

• Masuda Takashi (1848-1938), saat itu ia muncul pada tahun 1865. 

Sebelumnya ia telah bekerja untuk Townsend Harris di Kedutaan 

Amerika yang ada di Jepang. Sebelas tahun kemudian Masuda 

memdirikan Mitsui Bussan. 

• Masuda Takashi yang mengembangkan Mitsui Bussan menjadi 

perusahaan perdagangan terbesar di Jepang. Pada tahun 1900, ia 

menggantikan Nakamigawa sebagai kepala manajer Mitsui. Setelah 

pension pada tahun 1914, Masuda menjabat sebagai penasihat DPR dan 

bangsa selama lebih dari dua puluh tahun. 

Sumber : Robert, John G, Mitsui Bussan, The Mitsui Story: Three Centuries of 
Japanese Business, 1973. 

Gambar6 

Dipandu oleh Masuda Takashi, sebuah kelompok dari Mitsui Gomei mengunjungi 

London pada tahun 1907 untuk mempelajari praktek perbankan. 

Sumber : Robert, John G, Mitsui Bussan, The Mitsui Story: Three Centuries of 
Japanese Business, I 973. 



Gambar 8 

Gambar7 

Gambar9 

• Di akhir era Meiji pertambangan batu hara masih menggunakan cara 
primitive di beberapa tempat. 

• Di Mitsui Mining Company Miike tambang batubara, Penambang bekerja 
hampir telanjang karena panas. 

Gambar 10 

• Mitsui Bussan telah Diinvestasikan dalam sekitar 150 perusahaan 
patungan luar negeri. Sebuah perusahaan yang khas adalah Thiess 
Peabody Mitsui Coal Pry.. Ltd., yang mengoperasikan Moura open-cut 
tambang batubara di Queensland, Australia, dengan mesin yang dirancang 
khusus. 

Sumber: Robert, John G, Mitsui Bussan, The Mitsui Story: Three Centuries of 

Japanese Business, 1973. 



Gambar 11 

• Nakamigawa Hikojiro (1854-1901) adalah 
salah satu pem imp in besar Mitsui. Sebagai 
manajer utama Mitsui selama tahun 1890-an, 
ia mengubahnya menjadi perusahaan modern. 
Banyak pejabat eksekutif yang paling 
terkenal selama abad ke dua puluh adalah 
anak didiknya. 

Gambar 12 

• Yamamoto Jotaro (1866-1935), Kepala 
manajer Mitsui Bussan hingga 1914,  menjadi 
presiden potensial untuk jalur kereta api 
Manchuria Selatan dan industry promotor di 
Asia Timur. 

Gambar 13 

Pada tanggal 6 Agustus 1945 born atom pertama yang pernah digunakan dalam 
peperangan dalam menghancurkan Hiroshima. Di cabang Hiroshima Mitsui Bank, 

tidak ada yang selamat. 

Sumber : Robert, John G, Mitsui Bussan, The Mitsui Story: Three Centuries of 

Japanese Business, 1973. 



Gambar 14 

Sejumlah anggota sekutu melaksanakan perintah dari Washington untuk 

membubarkan zaibatsu induk perusahaan utama yang paling besar seperti Mitsui, 

Mitsubishi, Sumitomo, dan Yasuda-SCAP mulai memproses dengan menyita 

surat berharga perusahaan. Pada tanggal 8 Oktober 1946, sebuah konvoi truk, 

menyita surat berharga Mitsui, senilai lebih dari dua ratus juta dolar. Disimpan 

dalam Bank Hipotek oleh Komisi Likuidasi Holding Company, efeknya barang 

yang disita akhirnya dijual kepada perusahaan dagang Jepang pada masa 

pendudukan berakhir, tapi kelompok masing-masing perusahaan telah muncul 

lebih kuat dari sebelumnya. 

Gambar 15 

Gambar 16 

Ws 
r 

• Niizeki Y asutaro, presiden Daiichi Bussan, 
kemudian menjadi ketua Mitsui Bussan. (1950) 

• Mizukami Tatsuzo, penyelenggara Daiichi Bussan, 
kemudian menjadi ketua Mitsui Bussan. (1950) 

Sumber : Robert, John G, Mitsui Bussan, The Mitsui Story: Three Centuries of 

Japanese Business, 1973. 



Gambar 17 

• Shibusawa Eiichi, Viscount Shibusawa ke-1 (16 
Maret 1840 -- H November 193) adalah 
seorang industrialis Jepang yang sekarang 
dikenal sebagai "Bapak Kapitalis Jepang". la 
mengenalkan kapitalisme Barat ke Jepang 
setelah Restorasi Meiji. la terlibat dalam 
mendirikan lebih dari 500 perusahaan - banyak 
di antaranya masih di antara perusahaan terbesar 
di Jepang seperti Mitsui Bussan. 

Gambar 18 

• Fukuzawa Yukichi (lahir di Osaka, 10 Januari 
1835- meninggal di Tokyo, 3 Februari 190 I )  

adalah penulis Jepang ah li rangaku sekaligus 

samurai Domain Nakatsu, penerjemah, 

pengusaha, dan pengajar yang mendirikan 
Universitas Keio. la dua kali diberangkatkan 

ke Amerika Serikat sebagai anggota delegasi 

Jepang, dan melakukan perjalanan ke Eropa, 

setahun sebelem Restorasi Meiji ( 1868), 

Gambar 19 

• Okuma Shigenobu (lahir di Saga, Provinsi 
Hizen, I H  Maret 1838- meninggal di Tokyo, 

I 0Januari 1922) adalah Perdana Menteri 
Jepang pada masa periode 1898 dan 19 14  --  

1916.  

Sumber : Robert, John G, Mitsui Bussan, The Mitsui Story: Three Centuries of 

Japanese Business, 1973 . 


