
A. Latar Belakang Permasalahan 

Sektor rnanufakatur non-migas merupakan salah satu 

motor pertumbuhan ekonomi, dan pada tahun 1994 petumbu- 
I 

hannya sekitar 11,2 persen. Pertumbuhan sektor manuf ak- 

tur ini umumya berasal dari industri ringan yang meman- 

faatkan pasaran ekspor dan perbaikan pasar dornestik khu- 

susnya untuk barang-barang konsumsi. Pasaran ekspor 

sekarang tidak hanya berasal dari pasar tradisional (biasa 

dilakukan) tetapi juga berasal dari Asia Pasifik yang 

tumbuh sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir i n i  

(Kompas, Januari 1995). 

Dalarn sektor manufaktur, kegiatan-kegiatan yang akan 

tumbuh sangat pesat diperkirakan antara lain industri 

barang-barang konsumsi seperti industri makanan-minuman, 

industri perabotan dari kayu, industri pakaian j a d i ,  

industri bahan bangunan termasuk semen, Industri kirnia dan 

barang-barang dari kulit atau sepatu. 

Tabel 1, menggardbarkan perkembangan ekspor sepatu dan 

bagian-bagiannya dari tahun 1989 sampai tahun 1994. Pada 

tahun 1993 volume ekspor sepatu tersebut mengalami 

kenaikan sebesar 26 persen dari tahun sebelurnnya, masih di 

bawah rata-rata (73 , S  % )  . 



Tabel 1 : Realisasi Eksgor Se atu dan Bagian-bagiannya E tiap bulan sejak ta un 1989. 
NILAI (US$ 000) 

Sumber : BPS, 1994 (diolah ASPRINDO). 

Berdasarkan Tabel 1, realisasi ekspor mengalami penuru 

nan secara prosentase, akan tetapi hasil perolehan US$ 

dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hasil ekspor 

rata-rata 73,s % ini diharapkan dapat rnenyokong perolehan 

devisa nasional dari sektor non-rnigas, sementara ini 

ekspor sepatu dan bagian-bagiannya menduduki posisi ke 

t iga . 

PT. Indosepamas Anggun berdiri sejak 1987 dan rnenja- 

lankan usaha industri sepatu olahraga secara terpadu 

dengan sistem perekatan (cementing process) . Hampir 100 9; 

produk yang dihasilkan dijual pasaran ekspor dengan merek 

Ascot, Spalding, Puma, Brooks dan lain-lain. Kini perusa- 

haan itu dipercaya oleh pemesan untuk rnemproduksi dengan 

merek sepatu Reebok dan Adidas. 

BULAN 

~ a n u a r i  
~ e b r u a r i  
Maret 
Apri l  
Mei 
Juni  
J u l i  
AguStUS 
Septber 
Oktober 
Nopember 
Desember 

Jumlah 

Kenaikan 

TAHUN 

1994 

144954.20 
135055.96 
133054.97 
149876.38 
141051.03 - 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 

- 

1993 

156179.34 
162335.18 
128257.98 
129445.84 
138114.84 

~123383.99 
138851.31 
127283.41 
130726.74 
126467.68 
148866.48 
153986.31 

1663899.10 

26 % 

1992 

99175.71 
107019.30 
91675.70 
94678.35 

102080.94 
107270.00 
113601.20 
112987.64 
111714.79 
110619.96 
115855.59 
155365.53 

1322044.71 

36 % 

1989 

220318 

- 

1990 

36825.73 
35071.34 
41093.98 
38429.88 
35848.53 
42984.83 
43506.66 
55396.89 
52222.76 
54330.76 
64463.23 
69334.28 

569508.50 

158 % 

1991 

80918.82 
78291.93 
71709.40 
68542.59 
84548.68 
77928.76 
89753.75 
76563.40 
87330.21 
81240.27 
79138.53 
117164.36 

993130.70 

74 % 



Pabrik sepatu tersebut menempati areal seluas 5 hektar 

di kornplek Indosemen, Citeureup, Bogor, Indonesia. Kapa- 

sitas produksi terpasang mempunyai 6 lini perakitan atau 

ekivalen dengan 2,7 juta pasang sepatu per tahun. Kapasi- 

tas produksi sepatu tersebut seluruhnya dipakai secara 

penuh tidak ada idle capacity. u 

Hasil produksi PT. Indosepamas Anggun 100 % diekspor 

sesuai dengan pesanan pemegang merek (made to order), 

dengan pasar utama Amerika Serikat dan Eropa (Inggris, 

Jerman dan negara lainnya) . Sehingga dapat dikatakan, 

bahaw seluruh produk tersebut mempunyai kualitas yang 

t inggi . 
Jenis-jenis sepatu yang diproduksi PT. Tndosepamas 

Anggun, yaitu sepatu olahraga, baik untuk Jogging, Tenis, 

Basket maupun Jalan kaki. Pada saat ini untuk memenuhi 

bahan bakunya diperoleh dari lokal (25 % )  dan irnpor (75 

% ) ,  yang didukung oleh sekitar 96 pemasok dalam dan luar 

negeri. Untuk menjamin kualitas, kuantitas dan waktu 

pengiriman bahan-bahan impor, maka PT. Indosepamas Anggun 

membuka kantor perwakilan di Pusan, Korea Selatan. 

Dalam tiga bulan pertama tahun 1993, kapasitas produk- 

si sepatu di PT. Indosepamas Anggun untuk pemasaran berda- 

sarkan sasaran (customized marketing) sebesar 616.581 

pasang dengan komposisi yang rinci seperti disaj ikan pada 

Tabel 2. 



Tabel 2 : Komposisi Produksi Sepatu Pada Kwartal I Tahun 
1993 

Suniber : Asprisindo, 1994. r~ 

Pada saat ini pihak management PT. Indosepamas Anggun 

memasarkan produk sepatu olahraga berdasarkan pesanan dari 

merek terkenal sedangkan pasar domestik yang potensial 

belurn dipikirkan untuk menggarapnya secara serius. 

8. Perumusan Masalah 

JENIS 

LARI 
TENIS 
BASKET 
KASUAL 

No : 

1. 
2. 
3 .  
4 .  

Atas dasar latar belakang tersebut di atas maka perma- 

salahan dapat dimmuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi PT. Indosepamas Anggun dan strategi 

untuk menghindari ketergantungan pasar. 

2. Alternatif strategi pemasaran apa yang harus dilakukan 

oleh perusahaan. 

JUMLAH 

65.359 pasang sepatu 
438.769 pasang sepatu 
111.475 pasang sepatu 

978 pasang sepatu 

C .  Tujuan Studi 

Tujuan studi ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis kekuatan - kelemahan perusahaan saat ini. 

2. Mengetahui hasil ekspor PT. Indosepamas Anggun dan 

potensi pasar sepatu olahraga di Indonesia. 

3 .  Menganalisis strategi pemasaran yang telah dilakukan. 

4. Memformulasikan alternatif strategi pemasaran 




