
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor 

lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industri selalu 

memiliki nilai tukar yang tinggi atau lebih menguntungkan dalam menciptakan 

nilai tambah dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan variasi 

produk yang sangat beragam dan kemampuan memberikan tambahan manfaat 

kepada pemakainya (Dumairy 2000).  

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah salah satu industri perintis 

dan tulang punggung industri manufaktur di Indonesia. Industri ini menjadi salah 

satu industri prioritas dan andalan yang akan dikembangkan dalam jangka panjang 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk 

Pembangunan Industri Nasional (Kemenperin 2015). Industri TPT memiliki 

peranan yang besar terhadap perekonomian nasional yaitu sebagai penyumbang 

devisa ekspor nonmigas, penyerap tenaga kerja dan pemenuhan kebutuhan dalam 

negeri (Kemenperin 2014; Fajri dan Triyowati 2014).  

Ekspor TPT pada tahun 2015 mencapai US$ 12.28 miliar atau 8.17% dari 

total ekspor industri, menyerap 2.79 juta tenaga kerja atau 17.03% dari total 

tenaga kerja industri manufaktur dan hasil produksinya mampu memenuhi 70% 

kebutuhan sandang dalam negeri (Kemenperin 2016). Komoditas TPT menempati 

urutan ketiga dari 12 besar ekspor produk manufaktur seperti ditunjukkan pada 

Tabel 1. 

 

Tabel 1 Perkembangan ekspor 12 besar kelompok industri manufaktur tahun 

2011–2015 (dalam Juta US$) 

No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 

1. 1Pengolahan 

kelapa/kelapa sawit 

13,134 15,030 14,684 15,814 14,443 

2.  Besi baja, mesin-mesin 

dan otomotif 

13,359 12,462 12,679 12,720 12,285 

3.  Tekstil dan produk 

tekstil 

14,540 9,444 8,520 8,067 6,904 

4.  Elektronika 9,534 10,819 9,724 7,498 6,171 

5.  Pengolahan karet 5,734 4,871 5,084 5,703 4,151 

6.  Kimia dasar 4,441 4,653 5,380 5,554 5,597 

7.  Makanan dan  minuman 6,120 5,518 5,644 5,499 5,333 

8.  Pulp dan kertas 7,501 4,540 4,728 4,202 5,187 

9.  Pengolahan kayu 4,475 5,050 4,844 4,886 3,619 

10.  Pengolahan tembaga, 

Timah dll 

3,451 3,562 3,933 4,090 4,615 

11.  Kulit, barang  kulit dan 

sepatu/alas Kaki 

3,003 2.186,0 2,031 3,672 4,722 

12.  Peng. emas, perak, 

logam mulia, perhiasan, 

dll 

13,134 15,030 14,684 15,814 14,443 

Total 12 Besar Industri 108,499 102,422 99,051 102,417 93,750 

Sumber: Kemenperin (2016) 
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TPT selalu memberikan surplus dalam neraca perdagangan dan memiliki 

peranan strategis dalam proses industrialisasi (Fajri dan Triyowati 2014). Surplus 

selama 5 tahun terakhir selalu mencapai lebih dari US$ 4 miliar, namun nilai 

impornya juga cenderung meningkat seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Kenaikan 

impor terutama disebabkan masuknya produk TPT murah baik legal maupun 

ilegal, penurunan tarif bea masuk serta semakin terbukanya sistem perdagangan. 

 

Industri TPT berperan sebagai penyumbang PDB yang cukup signifikan 

bersama industri pengolahan nonmigas lainnya (Fajri dan Triyowati 2014). 

Industri TPT disebut juga industri tekstil dan pakaian jadi berkontribusi 1.38% 

terhadap PDB Nasional pada tahun 2011, namun terus mengalami penurunan dan 

menjadi 1.21% pada tahun 2015 seperti ditunjukkan pada Tabel 3. 

 

Pangsa pasar TPT Indonesia di dunia terus mengalami penurunan dari 

2,13% pada tahun 2001 menjadi 1.56% pada tahun 2015. Pangsa pasar Indonesia 

disalip oleh Vietnam dan Bangladesh yang sebelumnya hanya 0.61% dan 1.26%     

pada tahun 2001 menjadi 3.62% dan 4.05% pada tahun 2015 seperti ditunjukkan 

pada Gambar 1. 

 

Tabel 2  Perkembangan ekspor dan impor TPT tahun 2011-2015 

Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015 

Volume ekspor juta ton 1.94 1.95 2.10 2.28 2.30 

Volume impor  juta ton 1.58 1.89 1.96 2.07 1.98 

Nilai ekspor US$ miliar 13.36 12.46 12.68 12.74 12.28 

Nilai impor US$ miliar 8.43 8.14 8.47 8.57 7.98 

Neraca US$ miliar 4.93 4.32 4.21 4.17 4.31 
Sumber : diolah dari Kemenperin (2016) 

Tabel 3 Kontribusi industri TPT terhadap PDB Nasional tahun 2011 – 2015 atas 

dasar harga berlaku 2010 

PDB 2011 2012 2013 2014* 2015** 

PDB Nasional (Rp Triliun) 6,864.1 7,831.7 8,615.7 9,546.1 10,565.8 

PDB industri tekstil dan 

pakaian jadi (Rp Triliun) 

108.2 116.6 129.9 139.0 139.4 

Kontribusi  industri tekstil 

dan pakaian jadi  

1.38% 1.35% 1.36% 1.32% 1.21% 

Sumber : diolah dari BPS (2016a,b) 

* Angka sementara ** Angka sangat sementara  

Sumber : diolah dari ITC (2016) 

Gambar 1  Perkembangan pangsa pasar TPT Indonesia, Vietnam dan Bangladesh 

tahun 2001-2015 berdasarkan nilai ekspor 



 

3 

Pertumbuhan konsumsi TPT dunia juga diperkirakan akan naik setiap 

tahunnya seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya 

permintaan sesuai dengan gaya hidup (Kuncoro 2013). Hal ini tergambar dari 

pertumbuhan impor dunia dan beberapa pasar utama TPT yang terus naik seperti 

ditunjukkan pada Gambar 2. 

 

Konsumsi per kapita domestik untuk komoditas TPT juga mengalami 

peningkatan setiap tahunnya seperti ditunjukkan pada Gambar 3. Pasar domestik 

juga menjadi tumpuan industri nasional selain pasar ekspor di tengah menurunnya 

permintaan dunia terhadap berbagai produk dari Indonesia. Situasi perekonomian 

dalam negeri yang relatif masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi ekonomi 

di negara-negara tujuan ekspor Indonesia menjadi salah satu solusi bagi para 

pelaku industri di tanah air saat krisis global terjadi.  

 
Sumber : Kemenperin (2016) 

Gambar 3  Konsumsi per kapita tekstil dan produk tekstil penduduk Indonesia 

tahun 2010-2015 

Kondisi diatas menggambarkan penurunan daya saing industri yang terus 

melemah ditandai dengan perlambatan bahkan pertumbuhan negatif, penurunan 

nilai ekspor, penurunan pangsa pasar dunia serta kontribusi terhadap PDB yang 

menurun. Peluang pertumbuhan impor dunia dan peningkatan konsumsi domestik 

juga belum mampu dimanfaatkan dengan baik oleh industri TPT nasional,. Hal ini 

diperparah dengan stigma negatif dari kalangan perbankan yang mengelompokkan 

industri tekstil dan garmen sebagai salah satu industri yang berisiko tinggi atau 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015

*

Percapita cons, kgs 5.23 5.03 5.85 6.03 6.22 6.84 6.83 6.56

YoY % growth -3.82% 16.30% 3.08% 3.15% 9.97% -0.15% -3.94%
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Sumber : diolah dari ITC (2016) 

Gambar 2   Perkembangan impor TPT dunia dan pasar utama lainnya Tahun 

2011-2015 
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sunset industry serta memangkas pengucuran kredit menjadi di bawah kisaran 10 

persen yang menyebabkan industri ini menjadi semakin sulit bersaing di pasar 

domestik maupun global (Kompas 2010). 

Permasalahan lain yang turut menyebabkan penurunan daya saing industri 

TPT yaitu biaya energi yang mahal, infrastruktur pelabuhan yang belum kondusif, 

mesin-mesin pertekstilan yang sebagian besar sudah tua, dan maraknya produk 

impor ilegal terutama dari Cina (Miranti 2007). Selain itu, masih tingginya tingkat 

suku bunga dan pajak, biaya energi, biaya penyusutan mesin serta ketergantungan 

pada mesin impor, bahan baku kapas dan pewarna tekstil, kurangnya 

pengembangan pasar tujuan ekspor, ketergantungan terhadap Dolar Amerika, 

menurunnya daya beli masyarakat, tingginya biaya pelabuhan ekspor dan krisis 

global yang terjadi turut menyumbang penurunan daya saing pada industri TPT 

(Prasetyo 2015). 

Indikator-indikator daya saing industri yang mulai melemah serta berbagai 

permasalahan yang menghambat kinerja industri ini perlu segera diselesaikan agar 

peran penting industri ini sebagai penyerap tenaga kerja dan penghasil devisa 

ekspor tetap terjaga dan menjadi salah satu pendorong peningkatan perekonomian 

nasional. 

 

Perumusan Masalah 

Peran penting Industri TPT dalam perekonomian nasional sebagai 

penyumbang devisa ekspor nonmigas, penyerapan tenaga kerja dan pemenuhan 

kebutuhan dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. 

Daya saing industri ini juga mulai melemah yang ditandai dengan perlambatan 

bahkan pertumbuhan negatif, penurunan ekspor dan berkurangnya kontribusi 

terhadap PDB. Hal ini, berbanding terbalik dengan konsumsi domestik dan dunia 

yang justru terus naik seiring dengan peningkatan konsumsi dan pertumbuhan 

jumlah penduduk. Selain itu, stigma negatif dari kalangan perbankan yang 

mengkategorikan industri ini sebagai industri yang berisiko tinggi atau sunset 

industry menyebabkan industri ini menjadi semakin sulit bersaing di pasar 

domestik maupun global. 

Stigma negatif sebagai sunset industry dan sektor yang berisiko tinggi harus 

dihilangkan karena industri ini menjadi solusi mengurangi tingginya tingkat 

pengangguran serta menjadi sumber devisa sebagai modal pembangunan. Atas 

dasar inilah diperlukan analisis terkait dengan posisi daya saing industri ini, 

sebagai modal untuk meyakinkan kalangan perbankan bahwa masih ada harapan 

sektor industri ini untuk kembali berjaya. Selain itu, untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang selama ini menghambat dan meningkatkan kembali 

daya saing industri ini, maka diperlukan analisis terhadap faktor-faktor prioritas 

yang paling mempengaruhi daya saing industri TPT. Hasil analisis posisi daya 

saing dan faktor prioritas yang paling mempengaruhi daya saing digunakan 

sebagai bahan penyusunan strategi yang akan diimplementasikan nantinya, agar 

jumlah anggaran yang terbatas dari pemerintah maupun swasta dapat digunakan 

untuk strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana posisi daya saing industri TPT Indonesia saat ini? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi daya saing industri TPT Indonesia? 
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3. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan daya 

saing industri TPT? 

Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Memetakan posisi daya saing industri TPT Indonesia saat ini. 

2. Menentukan faktor yang mempengaruhi daya saing industri TPT Indonesia. 

3. Merumuskan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan daya 

saing industri TPT. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai: 

1. Sumber informasi terkait daya saing industri TPT Nasional. 

2. Sumbangan pemikiran kepada pemerintah atau instansi terkait dan pelaku 

usaha dalam upaya meningkatkan daya saing industri TPT. 

3. Referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang 

industri TPT. 

4. Sarana pengembangan wawasan penulis dalam menganalisis dan memecahkan 

permasalahan yang terjadi pada industri TPT. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah: 

1. Analisis daya saing dengan RCA dan CMS dilakukan pada  kelompok HS 

(Harmonized System) Bab 50 s/d 63 dengan pengelompokan serat, benang, 

kain, pakaian jadi dan tekstil lainnya menggunakan data ekspor impor time 

series tahun 2006 s/d 2015. 

2. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing dilakukan dengan 

menggunakan berlian Porter. 

3. Perumusan Strategi peningkatan daya saing menggunakan metode analytical 

network process (ANP) dengan kriteria kontrol benefits, opportunity, costs 

dan risks. 

4. Lokasi responden penelitian sebagai sumber data primer berada di Jakarta, 

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten pada tahun 2016. 

 

  




