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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut asal katanya, mode (Belanda) atau fashion (Inggris) berarti gaya 

hidup yang menjadi modus atau panutan pada masa tertentu dan tempat tertentu 

(Poeradisastra, 2006). Mode selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan pada 

masyarakat dan bersifat dinamis serta berulang-ulang dalam jangka waktu 

tertentu. Perubahan dalam mode tersebut disebabkan adanya dinamika yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan nilai 

yang terjadi di dalamnya. 

Tren mode di Indonesia tumbuh kian pesat (John, 2006). Adanya 

kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan yang meliputi berbagai hal, seperti 

gaya hidup, ekonomi, sosial, politik dan budaya, ikut mendorong sekaligus 

mempengaruhi munculnya mode baru. Di awal 1990-an, sebuah tren yang 

diperkenalkan para perancang dapat dinikmati konsumen dua sampai tiga tahun. 

Namun kini, perubahannya semakin cepat. Hanya dalam waktu tiga sampai 

empat bulan, tren sudah berganti dengan yang baru. Pengaruh teknologi 

canggih, seperti internet dan saluran tv satelit, memudahkan orang memperoleh 

informasi yang luas dan cepat, termasuk mengenai mode. Konsumen didorong 

untuk menyesuaikan diri dengan tren yang berlaku saat itu dan menghindar dari 

sebutan ketinggalan mode.  

Masyarakat Indonesia di golongan yang sebelumnya awam soal mode, 

sekarang tidak mau ketinggalan (Novita, 2007). Mereka rela mengeluarkan uang 

yang tidak sedikit jumlahnya untuk membeli pakaian dan aksesori yang sedang 

tren pada saat tertentu. Masyarakat sekarang semakin gemar mengikuti tren 

fashion atau dapat disebut juga fashionable. Perilaku fashionable ini sebenarnya 
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sudah ada dalam kultur masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Ini terbukti 

dari beragamnya corak busana di tiap-tiap daerah di Indonesia. Masyarakat 

Indonesia senang memperhatikan tren busana. Gaya hidup seperti ini berakibat 

pada tingginya permintaan terhadap produk fashion. Keadaan tersebut 

mendorong para desainer yang sebelumnya hanya bekerja untuk memenuhi 

pesanan para pelanggan kelas atas, kini mencoba mengembangkan bisnisnya 

secara massal. Perilaku masyarakat Indonesia yang mudah menyerap tren 

busana terbaru ini merupakan peluang lebar bagi para pelaku bisnis fashion.  

Fashion atau mode yang semula hanya terdiri dari satu genre, yaitu 

adibusana, menurut Diane Crane, profesor sosiologi asal Universitas 

Pennsylvania (Firdanianty, 2004), kini digantikan oleh tiga kategori gaya utama 

dengan genrenya masing-masing yang meliputi desain mode mewah, mode 

industrial, dan mode gaya jalanan. Mode mewah dikerjakan oleh perancang di 

beberapa negara. Mode industrial digarap oleh industri besar yang menjual 

produk kepada kelompok sosial konsumen tertentu di beberapa negara. Mode 

industrial juga dapat dikerjakan oleh perusahaan yang berukuran lebih kecil dan 

memfokuskan penjualannya hanya ke satu negara. Perusahaan ini 

menggunakan iklan di media massa, membuat katalog, dan memiliki logo atau 

merek yang melekat di produknya. Produk semacam ini, yang dijual bukan hanya 

barang, melainkan juga citra yang menempel di dalamnya, sedangkan mode 

jalanan diciptakan oleh subkultur masyarakat perkotaan dan memberi banyak 

sumbangan munculnya mode sesaat ataupun kecenderungan mode yang lebih 

panjang umurnya. Tiap mode memiliki konsumen masing-masing. Tidak ada 

aturan pasti tentang apa yang dikenakan, dan tidak ada kesepakatan tentang 

mode yang ideal dalam mewakili budaya kontemporer.  
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Industri clothing merupakan bagian dari industri fashion gaya jalanan, 

dimana industri ini berkembang secara sporadis. Sebagian clothing berawal dari 

aktivitas kultural yang menjadi gaya hidup anak muda Bandung (Handayani, 

2007), kemudian melahirkan produk-produk penunjang aktivitas tersebut untuk 

komunitasnya sendiri. Secara perlahan saat produk-produk tersebut dapat 

diserap oleh pasar, pelaku-pelaku baru bermunculan dengan motivasi bisnis dan 

kesiapan modal yang lebih jelas. Hal ini menimbulkan banyak ketegangan saat 

memperebutkan pasar yang sama. 

Usaha clothing sedang berkembang terutama di Bandung, Jakarta, 

Denpasar, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makasar, Medan, dan Samarinda. 

Produk clothing mampu bersaing dengan produk sandang China yang murah, 

karena produk clothing memiliki komunitas sendiri dan harganya bisa bersaing 

dengan merek independen. Desain unik yang senantiasa berganti dan terbatas 

pembuatannya, membuat produk clothing disukai. Kualitas produk clothing 

bagus, karena bahannya kebanyakan diambil dari sisa bahan ekspor. Kekuatan 

desainnya juga tinggi karena setiap dua sampai tiga bulan desain berganti. 

Usaha clothing selain tumbuh dan berkembang diberbagai daerah di Indonesia, 

juga mampu menembus pasar ekspor (Handayani, 2007). 

Pada tahun 2004 sebuah usaha clothing yang bernama Robinet didirikan. 

Robinet sebagai salah satu usaha clothing di Jakarta merupakan clothing yang 

mengkhususkan diri sebagai clothing penghasil jeans. Robinet mengalami 

banyak kendala dalam menjalankan usahanya. Menjamurnya clothing sekarang 

ini merupakan salah satu kendala yang krusial dalam persaingan 

memperebutkan pasar. Banyaknya usaha clothing ditampilkan pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Perkembangan Usaha Clothing di Indonesia 

Tahun Jumlah Usaha Clothing 
1997-2003 36 

2004 14 
2005 19 
2006 18 
2007 20 

Sumber: www.suavecatalogue.com, diakses tanggal 25 Januari 2008 

Pada saat ini Robinet Clothing juga mengalami penurunan penjualan. 

Penurunan penjualan tersebut mengakibatkan laba/profit yang diterima oleh 

Robinet mengalami penurunan juga. Penurunan penjualan dan penurunan 

laba/profit Robinet dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Laporan Penjualan Robinet Clothing 

Tahun Bulan Penjualan/potong Laba/Profit (rupiah) 
2005 Jan-Apr 357 28.560.000

 Mei-Agst 406 32.480.000
 Sept-Des 514 41.120.000

2006 Jan-Apr 393 31.440.000
 Mei-Agst 365 29.200.000
 Sept-Des 348 27.840.000

2007 Jan-Apr 322 25.760.000
 Mei-Agst 327 26.160.000
 Sept-Des 315 25.200.000

Sumber: Robinet Clothing, 2008 

Untuk mengahadapi kendala-kendala tersebut, Robinet dituntut untuk 

mampu memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki agar produk yang 

dihasilkan tersebut memiliki nilai tambah dan diterima dengan baik oleh 

konsumen yang akhirnya dapat bersaing baik di tingkat lokal maupun 

internasional. Perumusan strategi yang tepat sangatlah dibutuhkan untuk 

menjamin dan menjaga kestabilan usaha serta perkembangan perusahaan ke 

arah yang lebih baik. Hal tersebut dapat ditunjang dengan menggali keuntungan 

potensial yang dihasilkan melalui strategi pengembangan usaha clothing 

Robinet. Saat ini Robinet Clothing telah menerapkan strategi dibidang 

pemasaran seperti memberikan pembagian keuntungan sebesar dua puluh 
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persen. Penawaran pembagian keuntungan ini lebih besar dibandingkan pesaing 

yang hanya memberikan pembagian keuntungan sebesar lima belas persen. 

Dalam jangka panjang penerapan strategi bersaing yang hanya mengandalkan 

pembagian keuntungan akan tidak efektif dan mengurangi total keuntungan, 

karena di lingkungan industri clothing jeans yang sangat dinamis para pesaing 

menerapkan strategi yang bermacam-macam, seperti hubungan baik antara 

pemilik distro dan pemilik clothing, keunggulan kualitas produk, dan variasi 

produk. Oleh karena itu, Robinet Clothing perlu merumuskan strategi baru untuk 

merespon persaingan di industri clothing. 

Usaha ini menarik untuk diteliti karena potensi usaha clothing mulai dilirik 

oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini terlihat pada 

pencanangan pondasi ekonomi kreatif Jawa Barat tahun 2008-2012 yang 

memberi dampak pengakuan terhadap para pelaku industri clothing dan 

menempatkan sektor ini sebagai salah satu sektor andalan dalam 

pengembangan pondasi ekonomi kreatif Bandung (Handayani, 2007). 

Perancangan pondasi ekonomi Jawa Barat tahun 2008-2012 akan membuka 

banyak peluang di industri ini. Ini dapat menjadi pisau bermata dua bagi Robinet, 

karena selain menjadi peluang juga akan menjadi ancaman bagi Robinet karena 

akan banyak usaha sejenis yang berkembang dan persaingan industri clothing 

akan semakin padat. 

1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi persaingan di lingkungan industri clothing jeans yang 

dihadapi oleh Robinet Clothing? 
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2. Apa faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi “Robinet 

Clothing” dalam pengembangan usahanya serta menghadapi persaingan 

industri fashion di Indonesia? 

3. Apa pilihan strategi yang dapat diterapkan oleh “Robinet Clothing” dalam 

pengembangan usahanya serta menghadapi persaingan industri fashion di 

Indonesia? 

4. Apa strategi yang diprioritaskan untuk diimplementasikan oleh ”Robinet 

Clothing” dalam pengembangan usahanya serta menghadapi persaingan 

industri fashion di Indonesia? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan perumusan masalah, penelitian ini dilakukan 

bertujuan untuk membuat perencanaan strategi yang tepat bagi “Robinet 

Clothing” dengan cara sebagai berikut: 

1. Menganalisis kondisi persaingan di lingkungan industri clothing jeans yang 

dihadapi oleh ”Robinet Clothing”? 

2. Menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi 

“Robinet Clothing” dalam pengembangan usahanya serta menghadapi 

persaingan industri fashion di Indonesia. 

3. Merumuskan berbagai alternatif strategi yang sebaiknya diterapkan “Robinet 

Clothing” dalam pengembangan usahanya serta menghadapi persaingan 

industri fashion di Indonesia. 

4. Menganalisis prioritas strategi untuk diimplementasikan oleh ”Robinet 

Clothing” dalam pengembangan usahanya serta menghadapi persaingan 

industri fashion di Indonesia. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Masukan bagi perusahaan ”Robinet Clothing” serta dijadikan bahan 

pertimbangan dalam perencanaan, penetapan strategi dan kebijakan yang 

berkaitan dengan pengembangan perusahaan. 

2. Wadah untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh secara obyektif di 

dalam bisnis nyata.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dasar benchmark 

kegiatan bagi penelitian sejenis. 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup manajemen strategi, 

menyusun dan merumuskan strategi yang tepat untuk mengembangkan usaha 

yang telah dilakukan oleh Robinet Clothing. Hasil penelitian merupakan suatu 

evaluasi, sedangkan penerapannya diserahkan sepenuhnya kepada manajemen 

perusahaan yang bersangkutan. 
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