
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kulit merupakan produk sampingan dari industri daging yang memiliki nilai 

ekonomi yang sangat tinggi. Pada awal tahun 1980, industri dan perdagangan kulit 

Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat; ha1 ini dikarenakan permintaan 

terhadap kulit sebagai bahan baku untuk memenuhi kebutuhan industri-industri 

sepatu, tas, ikat pinggang, jaket, jok dan asesoris kulit lainnya semakin meningkat. 

Meningkatnya kebutuhan industri (konsumen pemakai kulit) ini terutama disebabkan 

oleh meningkatnya permintaan luar negeri untuk keperluan asesoris kulit. Pada 

priode 1981-1987 ekspor barang jadi kulit menunjukkan peningkatan yang cukup 

baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada %be1 1. 

%be1 1. Ekspor Barang Jadi Kulit, 1981 - 1987 

Tahun Volume Perkembangan Nilai Perkembangan 
(000)ks (%)  (ooo)us$ ( % I  

Sumber: Biro Pusar Statistik, 1989 

Dari %be1 tersebut dapat dilihat bahwa volume barang jadi kulit dalam 

periode 1981-1985 naik sebesar 511 ton yaitu dari 143 ton pada tahun 1981 menjadi 

654 ton pada tahun 1985. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 1985 dimana 

volume meningkat sebesar 369 ton atau 129,5 persen. Sedangkan nilainya 

meningkat sekitar US$ 15,5 juta atau 241,l persen dibanding tahun 1984. Pada 

tahun 1986 terlihat ada peningkatan volume tetapi terjadi penurunan nilai ekspor. 

Hal ini terjadi karena harga barang kulit di pasaran dunia mengalami penurunan pada 

tahun 1986 dan 1987. 



Penurunan nilai ini tidak menyebabkan industri perkulitan Indonesia mengumgi 

produksinya, dan ini terlihat dari semakin gencarnya pemerintah dalam 

menggalakkan ekspor komoditi non migas di sektor industri hilir ini dengan cara 

mencanangkan bahwa industri-industri kerajinan adalah sebagai salah satu ujung 

tombak perekonomian negara, yang tujuannya untuk mendorong produsen asesoris 

kulit untuk meningkatkan usahanya. 

Sampai saat ini berapa banyak kulit yang dapat dihasilkan di seluruh Indonesia 

tidak dapat diketahui dengan pasti. Data dari Departemen perdagangan 1988, 

menunjukkan peta potensi dan penyebaran industri penyamakan kulit di Indonesia 

yang meliputi daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa 

Timur, sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, NTT dan Irian Jaya. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa daerah yang paling banyak mencapai 

kapasitas produksi per tahun adalah daerah Jawa Barat, yaitu sebesar 6 379,20 

ton. Selanjutnya d i t i  oleh daerah Jawa Timur dengan kapasitas produksi pertahun 

sebesar 6 268 ton. Dengan demikian kapasitas produksi industri penyamakan kulit 

di Indonesia yang diusahakan oleh perusaham telah mencapai 25 370 ton. 

Disamping itu terdapat pula industri penyamakan kulit yang termasuk dalam 

kelompok industri kecil yang tersebar di sentra-sentra industri kecil seperti di 

Magetan, Sidoarjo, Batang, Magelang, Yogyakarta, ~ a r u t ,  Bogor dengan kapasitas 

produksi per tahun sekitar 5 500 ton, 319 unit usaha. 

Dari data sebaran potensi kulit tersebut menunjukkan tendensi bahwa industri 

penyamakan kulit di Indonesia sudah cukup berkembang dan mampu untuk 

memproduksi berbagai macam kulit jadi. Untuk Irian Jaya khusus kulit reptil (buaya 

dan ular). 



%be1 2. Potensi Industri Penyamakan Kulit di Indonesia, 1988 

No Daerah Tk. I Jumlah Kapasitas Pro- Tenaga 
Perusahaan duksi/thn(ton) Kerja 

1 DKI Jakarta 8 3 460,50 517 
2 Jawa Barat 11 6 379,20 796 
3 Jawa Tengah 10 5 908 785 
4 D.I. Yogyakarta 3 1 723 596 
5 Jawa Timur 11 6 268 1 291 
6 Sumatera Utara 2 460 67 
7 Sumatera Barat 1 84 6 
8 Sulawesi Selatan 2 447,40 54 
9 NTT 1 600 9 6 
10 Irian Jaya 2 300 5 0 

J u m l a h  51 25 370.10 4 248 

Swnber : BPEN Depanemen Perdagangan, 1990 

Melihat kondisi dan potensi dari industri kulit ini, maka P.T. RAJAWALI 

NUSANTARA INDONESIA (RNI) memilih salah satu anak perusahaanya untuk 

bergerak di bidang industri perkulitan. Pada mulanya RNI berusaha di bidang 

perkulitan ini hanya terbatas dalam hal memperdagangkan kulit ke luar negeri tanpa 

mempunyai pabrik penyamakan sendiri. Tak lama kemudian keluar peraturan 

pemerintah bahwa pengekspor kulit harus juga merupakan produsen, jadi untuk 

mendapatkan syarat tersebut RNI hams mempunyai pabrik penyamakan. Oleh sebab 

itu RNI kemudian mengontrak pabrik penyamakan kulit peninggalan Belanda yang 

telah diambil alih PEMDA setempat, yang berada di Wonocolo, Jawa Timur. 

Pabrik ini menghasilkan kulit setengah jadi Wet Blue yang orientasi pasarnya adalah 

ekspor. 

Usaha seperti ini berlangsung selama lebii kurang lima tahun, seiring dengan itu 

pula pemerintah kembali mengeluarkan kebijaksanaan yang berupa perubahan atau 

pergeseran pola ekspor kulit dari setengah jadi menjadi kulit jadi dan barang jadi 

kulit. Maksud pemerintah mengadakan pola pergeseran pola ekspor tersebut adalah 

untuk menciptakan nilai tambah dari produk tersebut dan sekaligus menciptakan 

lapangan kerja. Bentuk dari kebijaksanaan pemerintah tersebut adalah deregulasi 



melalui SK menteri Keuangan no 729/KMK0011989, tentang pen~bahan besarnya 

tarif pajak ekspor (PE) dan pengenaan Pajak Ekspor 'Ihmbahan (PET) atas kulit 

samak setengah jadi (wet blue) dan crusr, masing-masing menjadi sebesar PE = 30 

persen dan PET = 20 persen. 

Dengan adanya deregulasi ini berarti ekspor mata dagangan tersebut menjadi 

tidak bersaing lagi untuk diekspor, atau dengan kata lain terjadi masa transisi dari 

ekspor kulit dalam bentuk setengah jadi menjadi bentuk kulit jadi finished leather) 

dan barang jadi kulit finished goods leather). Dengan terjadinya masa transisi 

tersebut, maka sejumlah besar industri perkulitan dalam negeri harus menambah dan 

menyesuaikan peralatan mesin dan bahan penolong mereka sesuai dengan selera 

pembeli di luar negeri, begitu pula dengan pembeli produk mereka di dalam negeri. 

Hal ini juga dilakukan oleh RNI yang kemudian membangun pabrik kulit lh jung 

Sari di Sidoarjo, Jawa Timur yang dilengkapi dengan beberapa mesin penyamakan 

kulit baru yang mengolah kulit mulai dari kulit mentah (sapi, kambiig dan domba) 

berupa kulit garaman menjadi kulit setengah jadi (wet blue) kemudian diolah menjadi 

crust danjinished leather. 

Meskipun prospek industri penyamakan kulit ini cukup baik, namun menurut 

Departemen Perindustrian (1989), masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi 

oleh pabrik penyamakan kulit secara umum. Kendala-kendala tersebut adalah: 

- Adanya perubahan permintaan akan jenis kulit dari waktu ke waktu, karena 

kulit merupakan permintaan turunan dari industri sepatu, tas garment, dan 

barang asesoris kulit lainnya yang mempunyai sifat sangat fashionable, yang 

tergantung dari trend dan mode yang sedang diminati. 

- Kualitas kulit yang kalah bersaing dengan kulit yang diiasillcan dari luar 

negeri, hal ini disebabkan umumnya pabrik penyamakan kulit mendapatkan 

bahan baku (kulit mentah) dari rumah potong hewan (RPH) dan dari penyalur 



kulit mentah. Dari kulit yang disuplai tersebut tersebut banyak lapisan tanduk 

dan lapisan malphiginya rusak pada waktu proses pernotongan dan pelepasan 

daging dari kulitnya (perusakan juga terjadi pada subeutis dan cutis veranya) 

sehingga serat kulit menjadi terlalu tipis dan tidak seragam. Dengan keadaan ini 

menyebabkan banyak kulit yang terbuang karena tidak bisa dipakai dalam suatu 

industri tertentu rnisalnya industri garmen. 

- Tersebarnya bahan baku kulit mentah yang dihasilkan di berbagai daerah dengan 

kapasitas dan kualitas yang berbeda-beda, yang menyebabkan kontinuitas suplai- 

nya tidak menentu. Demikian juga dengan keterbatasan toleransi waktu pembu- 

sukan kulit yang mengharuskan kulit cepat diproses. Keterlambatan dalam 

pemrosesan mengakibatkan kulit tidak dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan 

mutu kulit yang baik. 

Melihat kendala-kendala tersebut, agar perusahaan dapat survive dalam 

memasarkan produknya, maka perusahaan hams dapat mengantisipasi setiap kendala 

yang dihadapi serta berkaitan dengan bisnis yang dilakukannya. 

B. Pernasalahan 

Pada umumnya untuk mencapai suatu tujuan selalu mengalami hambatan atau 

rintangan. Rintangan atau hambatan itu dapat dikatakan sebagai suatu masalah. 

Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, terdapat beberapa 

kendala yang merupakan permasalahan yang dialami oleh perusahaan tempat geladi- 

kaqa  yang mengusahakan pengolahan kulit hewan baik di bidang pengadaan bahan 

baku maupun pemasaran. Permasalahan di bidang bahan baku timbul karena kulit 

hewan memiliki karakteristik tersendiri, seperti kualitas banyak ditentukan oleh 

bagaimana cara pemeliharaan dan cara pengulitannya. Oleh karena itu agar tujuan 



dapat tercapai maka permasalahan tersebut harus dapat ditanggulangi. Untuk 

mengatasi permasalahan atau kendala tersebut umumnya tergantung bagaimana cara 

perusahaan itu mendapatkan bahan baku kulit mentahnya. 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan General manajer P.T. PIE Rajawali 

Nusindo Surabaya, permasalahan pemasaran yang dialarni oleh Pabrik kulit Xmjung 

Sari adalah kurangnya kemampuan dalam memasarkan produk kulit jadi yang 

low grade . Permasalahan ini disebabkan karena bahan baku kulit mentah belum 

sesuai dengan kualitas yang diperlukan, selain itu pula kemampuan produksi dalam 

menghasilkan kulit dengan grade yang lebih tinggi dari bahan baku yang lebih 

rendah tersebut masih kurang. Hal ini mengakibatkan dihasilkannya produk kulit 

yang memiliki kualitas yang lebih rendah dari setiap proses produksi sehingga 

perusahaan mengalami kesulitan dalam memasarkan produknya. 

1. Menganalisa strategi pemasaran yang diakukan perusahaan pada saat ini. 

2. Mencari alternatif pemecahan masalah pemasaran yang dihadapi perusahaan 

pada saat ini dari segi fungsi pemasaran dan produksi. 

3. Memberikan rumusan strategi pemasaran yang baru berdasarkan pada 

pennasalahan-perm* yang ada. 




