
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

lndonesia yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang 

memerlukan dana yang besar baik dalam bentuk rupiah maupun devisa untuk 

membiayai pembangunan tersebut. Pada awal-awal pembangunan dalam 

pemerintahan orde baru, ekspor migas merupakan andalan pemerintah dan 

merupakan sumber utama perolehan devisa negara. Dengan menurunnya 

harga minyak mentah dunia diawal dekade delapan puluh, pemerintah mulai 

menggalakkan ekspor komodita:; non-migas untuk menutup kekurangan 

devisa akibat penurunan harga tersebut. Untuk maksud tersebut pemerintah 

mengeluarkan deregulasi dan debirokratisasi di bidang ekonomi untuk 

mempermudah dan merangsang dunia usaha untuk melaksanakan ekspor. 

Produk tekstil adalah salah satu komoditas ekspor lndonesia yang beberapa 

tahun terakhir mengalami peningkatan volume ekspornya, yaitu tahun 1992 

sebesar 367.558,5 ton tahun 1994 sebesar 511.311,6 ton dan tahun1996 

sebesar 628.296,7 ton. (Statisti lndonesia Tahun 1996). Walaupun nilai ekspor 

produk tekstil secara keseluruhan meningkat namun tidak semua eksportir 

mengalami peningkatan karena persaingan makin ketat dengan tumbuhnya 

eksportir-eksportir baru. 

PT. Primissima adalah satu produsen dan eksportir produk tekstil 

yang berdomisili di Medari, Sleman, Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 22 

Juni 1971, merupakan perusahaan joint venture antara Pemerintah dan 
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Gabungan Koperasi Batik Indonesia ( GKBl ). Status perusahaan adalah 

Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) dengan komposisi pemilikan modal 

saham pemerintah sebesar 52,79 % dan GKBl 47,21 %. Perusahaan 

didirikan dengan maksud agar PT. Primissima rnenjadi produsen tekstil untuk 

memenuhi kebutuhan bahan baku batik halus berupa cambrics ( mori) bagi 

pasar dalam negeri. Produk utama saat ini adalah grey, cambrics dan 

benang. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah untuk menggalakkan 

ekspor komoditas non-migas, PT. Primissima sejak tahun 1986 mulai 

melaksanakan ekspor grey ke lnggris. Untuk meningkatkan kemampuan 

perusahaan baik dalam ha1 kuantitas maupun kualitas produk, PT. Primissima 

sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1994 secara bertahap telah 

mengadakan renovasi pabrik dan mempekerjakan seorang teknisi dari 

Jepang. Dengan usaha ini volume ekspor meningkat dari tahun 1986 sebesar 

350.000 yard, tahun 1989 11.503.000 yard dan tahun 1991 sebesar 

13.990.031 yard. Namun sejak tahun 1992 volume ekspor mengalami 

penurunan yaitu pada tahun 1992 sebesar 12.111.748 yard, tahun 1994 

sebesar 11.287.388 yard, tahun 1995 6.466.067 yard dan pada tahun 1996 

sebesar 10.590.928 yard. Agar dapat diketahui sebab-sebab penurunan 

ekspor tersebut hal-ha1 yang menjadi penyebab utama baik yang bersifat 

internal maupun eksternal perlu dirumuskan. Dengan perumusan masalah 
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kemudian dicarikan alternatif strategi yang tepat guna mernecahkan masalah 

yang sedang dihadapi perusahaan. 

B. Perurnusan Masalah 

Untuk dapat merumuskan masalah yang sedang dihadapi perusahaan 

perlu diidentifikasi faktor-faktor dari dalam perusahaan yang sifatnya dapat 

dikendalikan maupun faktor-faktor dari luar yang sifatnya tidak dapat 

dikendalikan oleh perusahaan. 

1. Faktor dari dalam perusahaan 

- Jenis produk yang diekspor berupa grey sudah cukup bervariasi jenis 

kontruksinya, namun masih ada perrnintaan dari calon pembeli atas 

jenis lain yang belurn diproduksi oleh perusahaan. Dengan demikian 

tidak sernua permintaan dapat dilayani sehingga sedikit banyak akan 

mernpengaruhi kinerja ekspornya. 

- Mesin-mesin sudah cukup tua sehingga mernpengaruhi kualitas dan 

kuantitas produk yang dapat diekspor. Dari hasil pemantauan dan 

pengawasan produksi, rata-rata produk yang mernenuhi kualitas 

ekspor hanya 70 % dari total produksinya. Sedangkan sisanya dijual 

di pasar dalam negeri yang harganya relatif lebih rendah. Dengan 

demikian penggunaan mesin-mesin tersebut dipandang dari segi 
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biaya kurang efisien sehingga memperlemah daya saing produk di 

pasar luar negeri. 

- Sistem pemasaran dilakukan dengan cara menghubungi perusahaan- 

perusahaan trading yang merupakan agen pembelian perusahaan- 

perusahaan luar negeri yang berkantor di Jakarta. Diantara 

perusahaan-perusahaan trading tersebut yang paling dominan dalam 

pembelian produk PT. Primissima adalah : Tomen, Marubeni dan 

Kanematsu. Ketiga-tiganya adalah perusahaan frading yang berkantor 

pusat di Jepang, namun dari hasil negosiasi pembelian barang dari 

PT. Primissima ditujukan tidak hanya ke Jepang tetapi juga ke 

negara-negara lain di luar Jepang. Pelaksanaan negosiasi dilakukan 

langsung oleh Direktur Komersial dibantu oleh Kepala Departemen 

Komersial. 

- Ditinjau dari struktur organisasi, bagian ekspor kurang mendapatkan 

tempat yang proporsional. Hal ini terlihat dari jumlah personalia yang 

menangani maupun fungsi Departemen Komersial yang menangani 

beberapa bagian. Departernen Komersial ; membawahi Bagian 

Logistik, Pemasaran dan Penyimpanan. Sedangkan Bagian 

Pemasaran membawahi Pernasaran Dalam Negeri dan Pemasaran 

Ekspor. Dengan struktur organisasi seperti ini, fokus terhadap 
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penanganan pemasaran ekspor relatif sedikit sehingga akan 

mempengaruhi kinerjanya. 

2. Faktor dari luar perusahaan 

- Tingginya tingkat suku bunga Bank sehingga akan 

mempengaruhi kebijaksanaan investasi terutama untuk 

mengganti mesin-mesin yang sudah tua. Dengan tertundanya 

penggantian mesin-mesin mempunyai dampak terhadap efisiensi, 

yang pada gilirannya ticlak dapat meningkatkan daya saing. 

- Makin ketatnya persaingan baik diantara eksportir dari dalam 

negeri maupun dengan eksportir dari luar negeri. Pembeli lebih 

banyak mempunyai alternatif sehingga bargaining power 

eksportir semakin lemah. 

- Sistem pembagian kuota oleh pemerintah yang tidak sesuai 

dengan peraturan sehingga jatah kuota kadangkala jatuh kepada 

pihak-pihak yang tidak semestinya. Hal ini sedikit banyak akan 

mempengaruhi kinerja ekspor ke negara-negara pemberi kuota 

tekstil. 

Berdasarkan hal-ha1 tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

a. Dengan kondisi mesin-mesin yang ada sekarang ini apakah 

dimungkinkan peningkatan kualitas dan variasi produk sehingga 

dapat meningkatkan daya saing dan volume ekspor ? 
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b. Apakah investasi baru untuk mengganti mesin-mesin lama 

dimungkinkan dengan kondisi tingkat bunga bank yang relatif tinggi 

sehingga akan mendapatkan hasil yang optimal ? 

c. Dengan semakin ketatnya persaingan apakah sistem distribusi dan 

pemasaran yang telah dilakukan selama ini sudah tepat atau masih 

perlu disempurnakan ? 

d. Apakah struktur organisasi dan personalia yang menangani bidang 

ekspor sudah dianggap optimal dalam rangka mendukung operasi 

perusahaan yang berorientasi ekspor ? 

C. Tujuan Geladi Karya 

Tujuan Geladi Karya ini adalah untuk menganalisis strategi 

pemasaran ekspor produk tekstil PT. Primissima yang meliputi : 

1. Melakukan analisis faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang 

menjadi penyebab utama penurunan kinerja ekspor perusahaan. 

2. Menganilisis strategi pemasaran ekspor Oyang diterapkan oleh 

perusahaan. 

3. Menyusun beberapa alternatif strategi dan menentukan strategi yang 

tepat untuk menunjang pemasaran ekspor perusahaan. 
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D. Manfaat dan Kegunaan Geladi Karya 

Dengan Geladi Karya diharapkan memperoleh manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi peserta, merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori 

yang diperoleh dalam kampus ke dalam praktek dunia bisnis, sehingga 

menambah pengalaman dan wawasan. 

2. Bagi perusahaan, hasilnya dapat menjadi masukan yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih alternatif solusi 

atas masalah-masalah yang sedang dihadapi. 
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