
 

I.   PENDAHULUAN 

 

 

1.1.   Latar Belakang 

Ekonomi merupakan salah satu sektor yang memainkan peranan yang sangat 

penting dan merupakan suatu indikator penentu kemajuan suatu Negara.  Peningkatan 

pembangunan dan kemajuan suatu Negara ditinjau dari bidang ekonomi tergantung dari 

pertumbuhan ekonomi negara tersebut atau dengan kata lain peningkatan pembangunan 

dan kemajuan suatu bangsa mengindikasikan bahwa ekonomi Negara tersebut mengalami 

pertumbuhan ekonomi secara signifikan.   

Perekonomian Indonesia sejak tahun 1980-an menunjukkan perkembangan yang 

mengesankan.  Namun dalam dekade terakhir, berbagai perkembangan perekonomian 

dengan cepat menurun akibat terjadinya krisis (Hariono, 2010).  

Perekonomian dunia memasuki krisis global pada akhir tahun 2008,  bermula dari 

ambruknya perusahan jasa keuangan global Lehman Brothers Holdings Inc. yang 

didirikan pada tahun 1850 dengan aset ribuan triliun.  Pada 15 September 2008, Lehman 

Brothers meminta perlindungan atas kebangkrutan karena besarnya kewajiban utang 

terhadap bank.  Menurut Wallstreet, total kerugian 10 bank lain di AS yang bernasib 

sama mencapai US$ 70 miliar.  Dampaknya tidak hanya mengganggu perekonomian 

Amerika tetapi juga pasar keuangan global. 

Volume perdagangan global berkurang hingga 17,5 persen antara September 2008 

dan Januari 2009 yang dikenal dengan "Great Trade Collapse" (Gambar 1).  Dalam 

kondisi tersebut, perdagangan biasanya jatuh lebih tajam dari industri produksi atau 

kegiatan ekonomi secara keseluruhan.  Sebagian besar dijelaskan oleh tiga faktor : efek 



 

komposisi, rantai pasukan global dan pengurangan ketersediaan  trade finance (Gregory, 

et. al., 2010).     

 

 

Gambar 1.  Nilai Impor Dunia, 2007-2009 

 

Menurunnya volume perdagangan global menjadi penyebab utama merosotnya 

permintaan produk ekspor Indonesia.  Ekspor sejumlah produk Indonesia terimbas oleh 

turunnya permintaan dunia akibat resesi dunia.  Produk-produk itu seperti tekstil, garmen, 

mebel, alas kaki dan lainnya.  Bagi negara yang sedang membangun seperti Indonesia, 

ekspor bukan hanya menjadi sumber penerimaan devisa, namun ekspor juga merupakan 

dorongan bagi pertumbuhan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi jutaan 

manusia.  

Sebagai komoditas yang pernah memberikan konstribusi tertinggi terhadap devisa 

ekspor Indonesia, garmen masih dipertimbangkan oleh para pengusaha untuk dijadikan 

komoditas produksi karena dinilai masih memiliki pasar ekspor yang luas.  Namun sejak 

awal tahun 2009, industri garmen mengalami penurunan ekspor.  Dampak dari krisis 



 

tersebut diduga mempengaruhi volume ekspor garmen asal Indonesia sehingga volume 

ekspor tahun 2009 turun 30,21% dari tahun 2008  (lihat Tabel 1).   

   

Tabel 1.  Volume dan Nilai Ekspor Industri Garmen Indonesia 2007-2009 

Tahun 
Volume ekspor 

garmen 
(ribu ton) 

% Volume ekspor 
garmen terhadap 
ekspor non migas 

Nilai ekspor 
garmen  

(ribu US $) 

% nilai ekspor 
garmen 

terhadap GDP  
 

2007 
2008 
2009 

 

 

434,98 
467,52 
447,12 

 

0,14 
0,15 
0,13 

 

5.660.269 
6.100.702 
5.836.355 

 

1,35 
1,29 
1,04 

  Sumber : Data Ekspor Bank Indonesia 

 

 

Turunnya ekspor di tanah air terjadi karena pangsa pasar di luar negeri berkurang, 

terutama permintaan negara maju seperti AS dan sejumlah negara di Eropa.  Sementara, 

sejauh ini pangsa pasar garmen dan tekstil asal Indonesia didominasi oleh Amerika, 

kemudian Eropa dan Jepang.  Akan tetapi, ada beberapa negara yang ekspornya ke 

Amerika justru meningkat, seperti Vietnam dan Bangladesh.  Persaingan ini harus 

disikapi dengan baik oleh industri garmen dalam negeri apabila tidak ingin volume 

ekspornya semakin menurun.1   

Produk yang dihasilkan di Indonesia masih kalah bersaing di pasar internasional 

dibandingkan dengan produk yang sama dari negara lain2.  

Sebenarnya, tidak sedikit usaha yang dilakukan pemerintah agar produk asal Indonesia 

mampu bersaing di pasar internasional.  Salah satu kebijaksanaan Pemerintah yang telah 

dikeluarkan adalah dengan memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, yaitu 

Kawasan Berikat. 

Kelangsungan usaha sebuah perusahaan Kawasan Berikat dapat dilihat dari 

kegiatan ekspor hasil produksinya.  Banyak diantara perusahaan penerima fasilitas 

1. Dikutip dari publikasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia pada tanggal 14 Nov 2008 
2. Dikutip dari pernyataan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam wawancara dengan Tempo Interaktif, Jakarta pada tanggal 19 

Agustus 2009 



 

Kawasan Berikat mengalami gangguan dalam kelangsungan usahanya sebagai akibat 

terjadinya krisis ekonomi global, sama halnya dengan perusahaan lain yang menjalankan 

bisnisnya tanpa fasilitas dari Pemerintah.  Dari 1.558 perusahaan dalam Kawasan Berikat 

di Indonesia, sekitar 1.000 perusahaan di Jawa Barat terpaksa melakukan efisiensi biaya 

produksi hingga pengurangan karyawan setelah mengalami krisis3.   

Pemilihan wilayah penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan unit kerja 

tempat peneliti bertugas yaitu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai 

Bogor.  Pada tahun 2008, terdapat 86 perusahaan garmen Kawasan Berikat di wilayah 

Bogor dan sekitarnya (Kotamadya/Kabupaten Bogor, Sukabumi, Depok dan Cianjur) 

dengan penyerapan tenaga kerja 64.269 orang, atau hampir 1% dari total jumlah 

penduduk keempat wilayah tersebut yaitu 7.553.753 jiwa.4   

Pada tahun 2009, jumlah perusahaan garmen di Kawasan Berikat yang tersisa 

adalah 81 perusahaan yang mengakibatkan pengurangan tenaga kerja sebanyak 4.034 

orang.  Perusahaan-perusahaan ini tentu telah melakukan berbagai adjustment untuk 

meminimalisasi kerugian atau bahkan menghindari jatuhnya perusahaan.  Pihak 

manajemen dan perencana pemasaran yang merubah strategi selama krisis ekonomi dapat 

bertahan dan memperoleh keuntungan dengan memodifikasi strategi yang sesuai dengan 

perubahan kondisi lingkungan perusahaan (Koksal dan Ozgul, 2007). 

Kontribusi nilai ekspor perusahaan garmen Kawasan Berikat di wilayah Bogor 

dan sekitarnya terhadap nilai ekspor seluruh perusahaan garmen Indonesia dapat dilihat 

pada Tabel 2.  Meskipun kontribusi tersebut relatif kecil, namun jumlah tenaga kerja 

yang diserap oleh industri ini cukup besar sehingga kelangsungan usahanya sangat 

mempengaruhi kelangsungan hidup sejumlah besar penduduk.   

 

3 Dikutip dari pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat dalam wawancara dengan Tempo Interaktif, Bandung pada tanggal 28 
Juli 2009 

4 Sumber : website resmi dari Pemerintah Daerah 



 

Tabel 2.   Nilai Ekspor Perusahaan Garmen Kawasan Berikat di Wilayah Bogor dan 
Sekitarnya Tahun 2008-2009 

 
Nilai ekspor garmen Kawasan Berikat di Bogor dan 

sekitarnya  
Tahun Nilai ekspor 

garmen Indonesia 
(ribu US $) (ribu US $) 

% dari Nilai ekspor garmen 
Indonesia 

(ribu US $) 

 
2008 
2009 
 

 
6,100,702 
5,836,355 

 
1,235,625 
   831,825 

 
20.25% 
14.25% 

Sumber :  Laporan Kegiatan Kawasan Berikat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Bogor 

 
 

Oleh karena ekspor memiliki peranan yang cukup besar dalam memberikan 

lapangan pekerjaan bagi jutaan penduduk usia produktif di Indonesia, maka perlu 

dilakukan penelitian untuk melihat berbagai faktor penyebab turunnya kinerja ekspor 

industri garmen, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan 

daya tahan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengancam kelangsungan usaha 

melalui peningkatan kinerja ekspor perusahaan.   

1.2.  Rumusan Masalah 

Semua kegiatan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan garmen tidak lepas dari 

pengaruh lingkungan bisnis tempat dimana perusahaan beroperasi.  Lingkungan bisnis 

yang kadang berubah sangat cepat dan terjadi terus-menerus, menuntut perusahaan untuk 

dapat memperkirakan dan mengelola lingkungan tersebut dengan baik agar tidak 

menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan.   

Salah satu pengaruh lingkungan bisnis tersebut adalah pengaruh perekonomian 

dunia dalam lingkup yang paling luas, ataupun perekonomian negara dalam lingkup yang 

lebih kecil.  Perekonomian negara terkena imbas terjadinya krisis ekonomi yang pada 

akhirnya mempengaruhi berbagai industri dalam negeri. 



 

Perusahaan garmen yang mengalami gangguan kelangsungan usaha akibat  krisis  

ekonomi global,  merupakan  hal  yang  sangat wajar.  Namun perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui apakah perusahaan garmen yang memperoleh fasilitas dari Negara 

berupa pemberian ijin sebagai Kawasan Berikat juga mengalami gangguan dalam 

usahanya setelah terjadinya krisis ekonomi global dan apa saja upaya yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya.   

Masalah penelitian ini adalah : 

a. Apakah krisis ekonomi global pada tahun 2008 mempengaruhi kinerja ekspor 

perusahaan garmen ? 

b. Apakah faktor-faktor lainnya seperti total produksi, jenis hasil produksi, distribusi, 

pemilihan negara tujuan ekspor, jumlah bahan baku yang diimpor, biaya promosi dan 

kepemilikan modal mempengaruhi kinerja ekspor perusahaan garmen ? 

c. Apakah rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak manajemen perusahaan 

garmen dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam meningkatkan kinerja ekspor 

perusahaan? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk melaksanakan berbagai kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Menganalisis pengaruh krisis ekonomi global terhadap kinerja ekspor perusahaan 

garmen. 

2. Menganalisis pengaruh faktor-faktor lainnya terhadap kinerja ekspor perusahaan 

garmen. 



 

3. Merumuskan rekomendasi kepada pihak manajemen perusahaan garmen dan  kepada 

Pemerintah untuk meningkatkan kinerja ekspor  perusahaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk Selengkapnya Tersedia  di Perpustakaan MB-IPB 

 


