
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Selama tahun 1992, indus& tekstil di Indonesia tidak memperlihatkan 

perkembangan seperti yang diharapkan. Tampaknya banyak masalah yang 

dihadapi oleh sektor industri ini, termasuk faktor ekstem, terutama lemahnya 

pertumbuhan ekonomi baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga sangat 

mempengaruhi pertumbuhan pasar. Padahal di lain pihak, industri tekstil di 

Indonesia sedang mengalami pertumbuhan dan banyak pabrik yang baru mulai 

beroperasi setelah berhasil dibangun semasa sumber dana perbankan lancar yaitu 

tahun 1988 sampai 1990. 

Tidak sedikit pabrik tekstil yang mengeluh, bahwa pasaran tekstil dan 

produk tekstil cukup berat. Pasca tragedi WTC di Amerika Serikat yang 

menyebabkan krisis global dan Krisis moneter yang berkepanjangan telah 

membuat hampir semua sektor industri Indonesia kian terpuruk. Tingkat inflasi 

7,2 % naik menjadi 10,76 % tahun kalender selama 11 bulan (Januari-Nopember 

2001) Sedangkan inflasi year on year (Nopember 2001 terhadap Nopember 2000) 

sebesar 12,91 %', pertumbuhan ekonomi turun dari 5 % ke 3,5 % serta nilai tukar 

rupiah terhadap US dollar berfluktuasi antara Rp 9000 - 11.000, membuat 

kalangan industri sulit beroperasi penuh karena lemahnya konsumsi dan kesulitan 

memperoleh bahan baku. 

Dilain pihak , yang masih menggembirakan adalah tetap meningkatnya 

ekspor tekstil dan produk tekstil. Hal ini disebabkan depresiasi mata uang rupiah 
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terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan harga barang atau produksi yang 

ditawarkan lebih rendah dari negara-negara pengekspor lainnya. Banyak 

perusahaan Indonesia yang berorientasi ekspor memperoleh keuntungan dimasa 

krisis, sehingga masih mampu bertahan menghadapi gejolak moneter. Salah satu 

jenis barang yang mengalami kenaikan ekspor adalah industri garmen dan tekstil. 

Menurut Biro Pusat Statistik (2000)/CIC, ekspor Tekstil Indonesia mengalami 

kenaikan yang cukup tajam, yaitu sekitar 32,06 persen pada tahun 1998 

dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun di tahun 1999 mengalami penurunan 

sebesar 11 persen, namun pada tahun 2000 kembali mengalami peningkatan 

sebesar 5.5 persen menjadi 1.775.132.074 meter atau US$ 8.377.396.706, ha1 ini 

tercerrnin pada tabel 1, dimana terdapat data ekspor dan impor tahunan produksi 

garmen dan tekstil. . 

Tabel 1. Statistik Ekspor - Impor Tekstil Indonesia Tahun 1991 - 2001 
1 Tahuu 1 Ekspor Impor Neraca 

1 2001' 1 1.351.944.919 1 1.589.344.817 
* Januari - Seotember 

1991 
1992 

Sumber : sir; pusat Statistik Indonesia, 2001 

' detikcom - Jakarta 

2 

Volume (Kg) 
407.507.891 
577.505.735 

volume ( ~ g )  
649.988.439 
853.079.228 

-242.480.548 
-275.573.493 
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Pada tahun berikutnya diharapkan pasaran tekstil bisa membaik lagi. 

Peningkatan ekspor ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun-tahun 

berikutnya, walaupun tanda-tanda kearah itu belum terlihat, Kondisi ekonomi 

menurut para analisis masih cukup berat dan ini tentunya merupakan penghambat 

bagi laju pemasaran tekstil dan produk tekstil. Akan tetapi bagi Indonesia yang 

tampaknya semakin memiliki pengalaman dalam industri ini, diperkirakan masih 

memiliki daya saing cukup baik di pasaran dunia. Apalagi pasar tekstil dunia 

yang sangat besar, akan merangsang industri tekstil Indonesia untuk tumbuh dan 

berkembang pada masa- masa mendatang, serta menjadi penyumbang devisa bagi 

negara yang terbesar dari sektor nonmigas. 

Berdasarkan peningkatan ekspor yang telah dipaparkan diatas bukan 

berarti Industri tekstil tidak memiliki tantangan dan kendala. Setiap pelaku bisnis 

tekstil harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, baik 

lingkungan ekstemal maupun lingkungan internal perusahaan tersebut 

berdasarkan kondisi persaingan, maka salah satu upaya untuk mengatasinya 
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adalah dengan menyusun formulasi strategi yang baik sehingga msunpu 

meningkatkan daya saing dan memberikan kemampulabaan yang berkelanjutan 

dalam jangka panjang. 

PT. Unitex Tbk merupakan salah satu produsen tekstil yang bekerja sama 

dengan pihak Jepang. PT. Unitex Tbk yang memiroduksi tekstil jenis Yarn 

Dyed/Piece Dyed mempunyai misi sebagai pendukung pemerintah untuk 

meningkatkan ekspor komoditi non-migas. Untuk mampu menjadi pendukung 

pemerintah dalam kegiatan ekspor dengan persaingan yang semakin ketat dalam 

industri ini telah memacu perusahaan untuk memaksimalkan penjualan dengan 

memperluas daerah pemasaran dan meningkatkan penjualan barang yang bermutu 

tinggi dan dengan margin laba yang lebih menguntungkan. 

Krisis multidimensi yang melanda Indonesia sejak bulan juni 1997 sampai 

saat ini nampaknya membawa dampak pada segala sektor industri. Disisi lain, 

terbukanya pintu gerbang globalisasi mengharuskan kita masuk ke arena yang 

penuh dengan kompetisi. Industri tekstil yang merupakan salah satu sektor 

industri yang memberikan nilai devisa yang cukup signijicant bagi Indonesia 

perlu dipertahankan. Dengan adanya perkembangan dunia usaha dan era 

perdagangan bebas, perusahaan dituntut untuk dapat survive ditengah persaingan 

yang ketat, dapat memuaskan semua pihak dengan menciptakan produk yang 

berkualitas sesuai dengan standar mutu intemasional serta mampu beradaptasi 

terhadap perubahan lingkungan. Oleh sebab itu perlu disusun formulasi strategi 

yang baik sehingga mampu meningkatkan daya saing dan memberikan 

kemampulabaan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sejauh mana faktor-faktor ekstemal dan intemal mempengaruhi posisi 

bersaing perusahaan dalam industri tekstil di Indonesia 

2. Strategi apakah yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan dengan 

kondisi lingkungan yang ada saat ini 

3. Altematif' strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan 

dalam menghadapi persaingan industri 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan penlmusan masalah diatas, maka tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk membuat formulasi strategi yang tepat bagi PT. Unitex 

Tbk dengan cara: 

1. Mengindentifikasi serta menganalisis faktor-faktor eksternal dan 

intemal yang mempengaruhi posisi bersaing PT. Unitex Tbk dalam 

industri tekstil di Indonesia 

2. Memformulasikan strategi yang dapat diterapkan PT. Unitex Tbk 

dalam persaingan industri tekstil di Indonesia, 

3. Merekomendasikan strategi dan altematif strategi bagi PT. Unitex Tbk. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, 

penetapan strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan 

pengembangan perusahaan 

2. Penelitian ini diharapkan sebagai wahana bagi penulis dalam 

mengaplikasikan teori yang telah diperoleh secara obyektif di dalam 

bisnis nyata. 

3. Berltaitan dalam pengembangan Illnu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK) , penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

dasar benchmark data bagi penelitian sejenis. 

1.5 Rnang Lingkup Penelitian 
0 

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini dibatasi pada penyusunan dan 

perurnusan formulasi strategi yang tepat bagi PT. UNITEX TBK, sedangkan tahap 

implementasi diserahkan pada pihak manajemen 
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