
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia telah mengalami transformasi yang

mengagumkan selama dekade yang lalu. Deregulasi yang dilakukan sejak

awal tahun 1980 telah mampu melepaskan ketergantungan perekonomian

Indonesia terhadap minyak dan gas bumi, serta meningkatkan investasi

serta pertumbuhan pasar non migas. Memasuki abad 21 yang sering

disebut-sebut sebagai era globalisasi, pertumbuhan perekonomian

Indonesia harus dipacu agar pembangunan lebih merata di segala aspek.

Untuk itu bangsa Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan sebaik

baiknya.

Globalisasi merupakan proses kebudayaan, dimana adanya

kecenderungan seluruh wilayah di dunia tidak dapat menghindar dari

proses global. Ibarat sebuah kekuatan raksasa globalisasi ini melanda

siapa saja dan seolah-olah hanya memberikan dua pilihan, apakah

mengadopsi nilai-nilai global secara penuh atau membuat revitalisasi

ekonomi agar kelangsungan hidup sebuah perekonomian dapat terjaga

dalam era in!.

Saat ini globalisasi ditandai dengan ekspansi pasar dari negara

negara industri tahap lanjut ke negara-negara berkembang yang di

dukung oleh budaya pasar sebagai tiang penyangga ekspansi itu. Bentuk

nyata dari ekspansi pasar adalah diselenggarakannya pasar bersama

regional antar negara-negara tertentu seperti AFTA, NAFTA, APEC, dan
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lain-lain. Pasar bersama tersebut diselenggarakan di bawah semboyan

pasar bebas. Pasar ini tidak akan berhasil seandainya tidak ada

perubahan sosial yang terjadi di masyarakat sedang berkembang, dengan

kata lain dibutuhkan perubahan nilai budaya agar terwujud customer

culture sehingga produk-produk industri dapat dengan mudah di konsumsi

dalam pasar bersama. In! merupakan sebuah rekayasa sosial dengan

skala yang luas dan di dukung dengan institusi-institusi ilmu pengetahuan,

ekonomi politik, teknblogi, dan lain-lain yang tujuannya adalah

merangsang orang untuk semakin bersifat konsumtif terhadap produk

produk industri.

Oi bawah semboyan pasar bebas, ekspansi pasar tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran baik bagi negara maju

maupun negara berkembang karena yang ingin diwujudkan adalah

transaksi yang saling meguntungkan. Oi negara-negara berkembang

seperti di Indonesia, diharapkan kemakmuran juga terjadi ditandai dengan

meningkatnya produktivitas, pendapatan, dan konsumerisme. Oalam

pasar bebas seluruh pelaku ekonomi memperoleh keuntungan dari

transaksi ekonomi yang mereka lakukan, misalnya produsen memperoleh

laba, distributor mendapat profit, dan konsumen menikmati nilai manfaat

dari barang yang dibeli. Untuk itu perlu adanya strategi bagi setiap industri

yang ada pada satu negara guna memperoleh apa yang menjadi tujuan

perusahaan. Para pelaku bisnis menyadari bahwa di dalam

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya dan
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mengantisipasi persaingan antar perusahaan yang sejenis diperlukan

adanya suatu manajemen strategi bagi suatu perusahaan.

Ada tiga situasi yang dapat digunakan sebagai landasan untuk

memperoleh secara jernih kontribusi yang mungkin diberikan oleh

manajemen strategi. Pertama, orang mulai sadar bahwa keterkaitan

antara perencanaan strategi dan implementasi strategi bukanlah sesuatu

yang otomatis. Rencana strategi yang bagus tidak menjamin bagusnya

implementasi. Bahkan pendapat yang berkembang sekarang adalah

implementasi strategi jauh lebih sulit dan kompleks dibandingkan dengan

perencanaan strategis. Dari sini dapat mengidentifikasi berbagai

kesalahan perencanaan strategi yang selama ini ada dikaitkan dengan

komitmen, perubahan politik, budaya perusahaan, dan pengendalian.

Kedua, berkaitan dengan daur hidup perusahaan dan yang terakhir,

kontribusi manajemen strategi semakin diragukan saat ini di mana

lingkungan bisnis cenderung berubah secara terus menerus, terutama jika

perubahan tersebut berjalan dengan tingkat turbulansi yang tinggi.

Awal dekade tahun gO-an, perusahaan-perusahaan di pasar global

mulai memerankan tingkat strategi pemasaran di dalam meningkatkan

kelangsungan hidup perusahaan dan produk yang dihasilkan. Pentingnya

strategi pemasaran perusahaan dalam mengatasi persaingan antar

produk-produk sejenis yang beredar di pasar yang mengakibatkan para

manajer pemasaran untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan

produknya, agar target dan posisi pasar dalam persaingan dapat diatur

sesuai dengan persaingan dan harapan perusahaan. Ini dibuktikan
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dengan banyaknya pelaku bisnis perusahaan yang menempatkan fungsi

pemasaran sebagai ujung tombak dalam menyusun perencanaan strategi

persaingan di pasar khususnya dalam penentuan strategi dalam posisi di

pasar. Adapun industri yang diambil sebagai contoh dalam penulisan ini

adalah industri alas kaki yang sangat pesat perkembangannya di negara

kita.

Dalam kenyataannya sekarang ini telah terjadi berbagai perubahan

dalam Iingkungan industri alas kaki, baik yang berasal dari lingkungan

makro maupun mikro, yang menyebabkan interaksi dan dinamika

persaingan menjadi kian ketal. Pada gilirannya dinamika perubahan

lingkungan industri ini mengharuskan tiap produsen alas kaki untuk

merancang strategi yang responsif jika dikehendaki adanya peningkatan

market share dan profit margin secara signifikan.

Industri alas kaki Indonesia saat ini sebagian besar ditujukan untuk

pasar dalam negeri, sedangkan ekspor alas kaki Indonesia masih kalah

dengan negara Vietnam dan China. Alas kaki sudah menjadi kebutuhan

pokok dengan harga yang relatif terjangkau oleh semua lapisan

masyarakat. Diharapkan ekspor alas kaki Indonesia dapat lebih baik agar

dapat meningkatkan devisa negara kita yang sedang terpuruk.

Menurut CIC tahun 2000, kapasitas produksi sepatu yang ada

selama tahun 2000 sebesar 435,9 juta pasang. Apabila dilihat dari jumlah

produksi sejak tahun 1994, produksi alas kaki Indonesia nampak terus

meningkat. Dengan adanya krisis moneter di mana harga bahan baku
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meningkat hampir 100 persen, maka banyak produsen alas kaki terutama

home industry gulung tikar.

Dalam era globalisasi saat ini, tingkat persaingan produk-produk

hasil industri baik di dalam negeri maupun di luar negeri semakin ketat,

sehingga untuk dapat bersaing di kedua pasar tersebut, dibutuhkan

produk yang berkualitas, memiliki keragaman, sesuai dengan selera

pelanggan, kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan produk,

ketepatan waktu, biaya rendah, dan ketersediaan global untuk dikirim

berdasarkan permintaan.

PT Sepatu Bata adalah perusahaan yang bergerak di bidang

industri alas kaki yang didirikan di Indonesia pada tanggal 15 Oktober

1931 dengan akte notaris Adrian Hendrick Van Ophuisjen No. 64, dengan

nama Nederlandsch-Indische Schoenhandel Maatschappij Bata,

kemudian tanggal 29 Desembar 1931 berubah namanya menjadi PT

Sepatu Bata. Perusahaan ini berkantor pusat di Jalan TMP Kalibata,

Jakarta dan sekaligus sebagai lokasi pabrik bergerak di bidang industri

alas kaki. Pada tahun 1995 pabrik baru dibuka di Purwakarta Jawa Barat.

Sampai saat ini perusahaan ini adalah pelopor perusahaan alas kaki di

Indonesia. Agar tetap dapat bersaing di pasar global, maka semua upaya

dilakukan seperti perbaikan teknologi dan efisiensi produksi. Salah satu

yang tetap harus dipertahankan adalah kinerja keuangan perusahaan.

Kondisi keuangan harus selalu berada dalam standar yang telah

ditetapkan oleh perusahaan dan juga mengacu kepada standar industri

sejenis.
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Ditinjau dari data di atas dapat diasumsikan bahwa bisnis alas kaki

di Indonesia memiliki peluang pasar yang potensial di masa yang akan

. datang. Namun ancaman yang akan dihadapi juga cukup besar.

Persaingan antar produk membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat

akan alas kaki masih sangat besar.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Faktor-faktor dominan apa saja yang mempengaruhi kinerja

perusahaan.

2. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan selama periode 1996-2000

3. Kebijakan strategis apa yang berhubungan dengan perusahaan untuk

memperbaiki dan meningkatkan kinerja perusahaan dalam rangka

pengembangan usaha

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor lingkungan yang

mempengaruhi kinerja perusahaan.

2. Menganalisis kinerja keuangan perusahaan selama periode 1996

2000.

3. Merumuskan kebijakan strategis yang berhubungan dengan

perusahaan sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan

kinerja perusahaan dalam rangka pengembangan usaha.

http://www.mb.ipb.ac.id/



1.4 Manfaat Penelitian

Bagi perusahaan diharapkan dapat menilai pilihan strategi dalam

rangka pengembangan usaha. Bagi peneliti merupakan kesempatan

dalam menerapkan berbagai teari yang di dapat selama' kuliah dan

selanjutnya bisa menambah pengetahuan dan pengalaman dengan

membandingkan teari dan realita. Bagi pihak lain dapat digunakan

sebagai bahan infarmasi bagi masyarakat.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini khusus dilakukan untuk mengetahui faktar-faktar

daminan yang berpengaruh pada kinerja perusahaan dan anal isis kinerja

PT Sepatu Bata itu sendiri.
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