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Industri tekstil merupalcan salah satu selctor andalan pembangunan dan 

memegang peranan penting dala~n memenuhi Icebutuhan sandang dalam negeri. 

Dalam sejarah pertumbuhan dan perlcembangan industrialisasi nasional, industri 

telcstil termasulc sebagai sektor perintis. Walaupun demilcian dalam perjalanannya, 

industri telcstil tidak terlepas dari berbagai pernasalahan, seperti : biroluasi, krisis 

ekonomi nasional (moneter), leapasitas sumberdaya manusia, lcelangkaan bahan baku, 

telmologi, dan pemasaran. Demilcian pula halnya dengan industri kainprinting yang 

merupalcan salah satu core industri telcstil, tidalc terlepas dari sejumlah permasalahan, 

terutama tantangan daya beli pasar yang menurun alcibat kondisi luisis politilc dan 

perelconomian nasional yang berlcepanjangan sejalc tahun 1997. Untulc menghadapi 

clan memenangkan lcondisi ini diperlulcan perhatian dan langkah-langkah ~nanajemen 

usaha yang cukup serius untulc mempertahanlcan lcelangsungan usaha. 

Demikian pula halnya dengall PT. Kusumahadi Santosa sebagai salah satu 

produsen lcain printing. Pencapaian efisiensi dan efelctivitas produksi menjadi 

perhatian perusahaan. Adapun masalah dirumusltan sebagai berilcut : 

1) Bagaimana prospelc pemasaran telcstil domestik pada saat ini dan masa yang akan 

datang pada PT. Kusumahadi Santosa ? 

2) Bagaimana persepsi Iconsumen terhadap produlc kain printing yang diproduksi 

oleh PT. Kusumahadi Santosa ? 

3) Bagaimana lcondisi linglcungan industri telcstil yang dihadapi perusahaan saat ini ?' 



4) Bagaimana strategi pemasaran yang tepat dan efelctif yang harus dilaltsanakan 

perusahaan dalam ~nemasarlcan produk teltstil dalatil menghadapi persaingan 

industri teltstil pada saat ini dan yang &an datang, Itliususnya di pasar domestik ? 

Dari rumusan masalah di atas, tujuan geladilcarya diarahlcan untuk : 

I )  Mengetahui prospek pemasaran teltstil domestilc pada saat ini dan masa yang altan 

datang oleh PT. ICusumahadi Santosa. 

2) Mengkaji persepsi Itonsumen terliadap prodult ltain printing yang diproduksi PT. 

Kusumahadi Santosa. 

3) Menganalisis lingltungan industri teltslil saat ini yang dihadapi perusahaan. 

4) Memberikan alternatif strategi pemasaran yang tepat dan efelctif yang dapat 

dilaksanakan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan industri teltstil saat 

ini dan masa yang aka11 datang, lchususnya di pasar doniestik. 

Geladiltarya ini dibatasi hanya dalam ruang lingltup industri ltain printing 

yang menggunakan bahan baku ltapas dan rayon. Adapun gambaran alternatif strategi 

pemasaran yang direltomendasiltan melalui ltegiatan geladikarya ini dapat menjadi 

masukan bagi manajemen perusahaan. 

Metode yang digunaltan clalam geladiltarya ini adalah melode sludi ltasus 

clengan menggunaltan data primer dan seltunder (Itualitatif maupun leuantitatif). 

l'cknilt pengambilan contoh dilalisanaltan clengan ~iicnggunaltan tcknik purposive 

sampling, yaitu terdiri dari : 5 responden untuk analisis industri dan analisis matrik 

General Electric (GE) dan 10 responden untuk analisis persepsi konsumen. 

Sedangkan untuk menghasilltan alternatif strategi pemasaran digunaltan beberapa alat 

analisis, meliputi : analisis lingltungan industri, analisis matrilt GE, dan analisis 

persepsi Itonsumen. 

Adapun melalui liasil analisis persepsi ko~isumen perusahaan diharapkan 

dapat memenuhi dan mengetahui lebili banyak informasi atribut (harga yang dapat 

dicapai, design dan warns yang sesuai, lualitas produk yang memadai, mutu 

pelayanan yang memuasltan, dan ltemudahan dalam memperoleh produk) yang 

diharaplcan ltonsumen. 


