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Saat ini dunia memasuki era baru dalam perdagangan, yaitu era pasar bebas. 
Pada tahun 2003 AFTA mulai diberlakukan, sehingga mau tak mau lndonesia harus 
siap menghadapi era perdagangan bebas tersebut. Diperlukan kesiapan dalam 
menyelu~h dari berbagai sektor bisnis di dalam negeri, namun masih hangat dalam 
benak kita bagaimana krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu cukup mengguncang 
St~ktur  perekonomian nasional. Era perdagangan bebas berimbas pada aktivitas 
perdagangan dunia. Saat ini efek yang dihadapi lndonesia menjelang era pasar bebas 
sudah mulai terasa. Akan makin selektifnya negara-negara maju yang berakibat makin 
sulitnya barang-barang produksi dalam negeri untuk masuk pasar dunia, terutama 
Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat hingga saat ini masih dianggap sebagai tolak 
ukur perdagangan dunia. 

Semasa krisis nasional beberapa tahun lalu banyak industri yang tidak sanggup 
lagi meneruskan usahanya, terutama industri dengan skala usaha yang terbatas. Krisis 
yang mempengaruhi sektor perdagangan hingga menyebabkan mencapai tingkat 
terendah dalam beberapa dasawarsa terakhir. Begitu pula yang terjadi pada industri 
tekstil dan produk tekstil (TPT). 

lndustri TPT merupakan salah satu andalan ekspor non migas lndonesia. 
Selama semester I - 2001, Amerika Serikat menyerap 17,25% ekspor non migas 
lndonesia senilai US $ 3,05 milliar. M e n ~ ~ t  Badan Pusat Statistik (BPS, 2001), ekspor 
TPT lndonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam mencapai 120% pada tahun 
1983 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hingga tahun 2000, rata-rata volume 
pertumbuhan ialah 28%, walau terjadi penurunan sekitar 10% pada 1999 dibandingkan 
tahun sebelumnya. Sangat disayangkan bila industri TPT yang merupakan industri 
klasik bagi negara berkembang termasuk lndonesia, karena menyerap tenaga kerja 
yang cukup banyak mati secara perlahan. 

lndustri TPT belum sepenuhnya lepas dari masalah struktural, baik internal 
maupun ekstemal. Masalah internal yang dihadapi industri TPT antara lain ialah 
masalah manajemen, sumber daya manusia, teknologi, pendanaan dan sebagainya. 
Sedangkan masalah ekstemal antara lain birokrasi, kebijakan, iklim usaha dan 
sebagainya. Begitu pula yang terjadi pada industri TPT tradisional. 

CV Enggal Pratama merupakan salah satu pemsahaan yang masih eksis 
bergerak dalam industri tekstil. Perusahaan yang berlokasi di Majalaya, Jawa Barat ini 
me~pakan perusahaan yang ada sejak turun temurun. CV Enggal Pratama saat ini 
masih terfokus pada produksi sarung tenun. Namun karena banyaknya kendala 
internal maupun eksternal, maka tinggal sedikit perusahaan pribumi yang masih eksis 
dalam industri tersebut. Termasuk salah satunya adalah CV Enggal Pratama. 

Saat sekarang ini terdapat beberapa perusahaan yang bergerak pada industri 
tekstil di Majalaya. Dengan adanya iklim kompetisi yang kian ketat, maka perusahaan 
dituntut untuk lebih dapat bersaing dengan industri sejenis, dengan menciptakan 
manajemen yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Oleh sebab itu disusunlah 
formulasi strategi yang baik sehingga mampu meningkatkan daya saing dan 
memberikan kemampulabaan jangka panjang bagi perusahaan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini meliputi sejauh mana faktor-faktor eksternal dan internal mempengaruhi 
posisi bersaing perusahaan dalam mengahadapi perubahan lingkungan, sehingga 
dapat disusun strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh manajemen dalam 
menghadapi pembahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup 
manajemen strategik, khususnya mengenai analisa formulasi strate@. yaitu pada CV 
Enggal Pratama. Dengan segala keterbatasan baik waktu maupun informasi, 
diharapkan hasil yang didapat menjadi masukan bagi manajemen dalam menghadapi 
perubahan lingkungan. Hasil dari penelitian merupakan suatu rekomendasi strategi 
sedangkan implikasinya diserahkan sepenuhnya kepada manajemen perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan pada CV Enggal Pratama yang terletak di Desa 
Majakerta, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Penelitian itu sendiri 
dilaksanakan mulai pertengahan bulan Febmari hingga bulan Mei 2002. Metode 
penelitian dilaksanakan dengan metode deskriptif melalui studi kasus. Studi kasus 
dilakukan untuk mendapatkan data primer mengenai potensi industri guna 
memperoleh gambaran yang jelas mengenai subyek yang diteliti, sehingga diperoleh 
gambaran strategi yang dilakukan peNSahaan. Sumber data yang akan menunjang 
penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data 
primer melalui observasi secara langsung, penyebaran kuesioner, serta wawancara 
yang melibatkan manajemen pe~sahaan dan pakar. Sedangkan untuk mendapatkan 
data sekunder diperoleh dengan cara studi banding pada data yang terdapat pada 
penelitian terdahulu, literatur yang dikeluarkan pemsahaan dan instansi. 

Data dikumpulkan dari sample yang ditentukan secara sengaja (purposive 
sampling) yaitu terdiri dari responden internal dan eksternal. Responden internal yaitu 
manajemen pe~sahaan sedangkan responden eksternal meliputi pakar dan 
akademisi. Penelitian juga dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, 
wawancara dan pengisian kuesioner oleh responden terpilih. Kuesioner yang 
digunakan me~pakan kuesioner semi t e r ~ t ~ k t u r  yang pengisiannya dipandu oleh 
peneliti. 

Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif digunakan 
dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai hal-ha1 yang 
berkaitan dengan obyek penelitian serta digunakan pula analisis tiga tahap. Tahap 
pertama adalah tahap input menggunakan pendekatan analisis PEST, analisis lndustri 
dengan model Five Forces's Porter, analisis fungsional, yang selanjutnya disajikan 
dalam matriks IFE dan EFE. Kemudian tahap pencocokan yang menggunakan matriks 
infernakexternal (I€) dan matriks strenght-weakness-opportunity-treath (SWOT). 
Tahap ketiga adalah tahap keputusan dengan menggunakan alat bantu quantitative 
strategic planning matrix (QSPM). 

Hasil analisis lingkungan internal yang didahului oleh pengenalan visi dan misi, 
didapat bahwa visi CV Enggal Pratama adalah "Berusaha menjadi perusahaan yang 
terbaik di lingkungannya dalam ha1 produk serta bemsaha memenuhi pesanan 
pelanggan dengan menciptakan lingkungan kerja (budaya perusahaan) yang baik". 
Sedangkan misi CV Enggal Pratama adalah "Bemsaha meningkatkan produksi yang 
berkualitas dengan menjaga hubungan baik dengan pemasok, pelanggan, karyawan 
dan masyarakat sekitar serta menciptakan lingkungan kerja (budaya pemsahaan) yang 
baik". Hasil analisis lingkungan internal juga dilanjutkan dengan mengidentifikasi 
kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekuatan yang dimiliki oleh 
perusahaan dari yang paling berpengaruh adalah kualitas produk yang baik, 
kemudahan mendapatkan bahan baku, budaya perusahaan yang baik, adanya 
rencana investasi, harga yang bersaing, terpenuhi kesejahteraan karyawan, 

http://www.mb.ipb.ac.id



kemudahan mendapatkan bahan baku, budaya perusahaan yang baik, adanya 
rencana investasi, harga yang bersaing, terpenuhi kesejahteraan karyawan, 
penyelesaian kerja yang sesuai jadwal dan pengiriman yang sesuai jadwal. Sedangkan 
kelemahan yang teridentifikasi adalah kemampuan SDM, penggunaan mesin-mesin 
lama, pengawasan terhadap proses produksi, pembagian tugas yang tidak fokus dan 
tidak adanya laporan keuangan. 

Untuk analisis lingkungan eksternal didapat bahwa peluang yang dapat 
dimanfaatkan oleh perusahaan adalah hubungan dengan stakeholder, pertumbuhan 
industri dan konsumsi pada tahun-tahun mendatang, semakin beragamnya pemasok, 
memasuki pasar non kuota dan isu lingkungan. Sedangkan ancaman yang dapat 
terident'ikasi adalah fluktuasi nilai tukar, tidak adanya kepastian politik dan hukum, 
perkembangan teknologi yang cepat, modernisasi peralatan, adanya produk substitusi 
dan bargining power yang dimiliki pembeli. Sedangkan pendekatan dengan 
menggunakan analisis persaingan industi didapat bahwa persaingan industri pada 
industri tekstil tradisional digolongkan pada kondisi sedang. 

Evaluasi dari analisis lingkungan internal menghasilkan skor 2.807 sedangkan 
evaluasi lingkungan ekstemal menghasilkan skor 2.502. dari kedua hasil evalusi 
tersebut dapat menggabarkan posisi CV Enggal Pratama pada matriks I€, yaitu pada 
kuadran V. Posisi Kuadran V berdasarkan Matriks IE memiliki strategi Hold and 
Maintan (pertahankan dan pelihara). Strategi yang umumnya digunakan oleh 
perusahaan-perusahaan yang berada pada kuadran ini adalah Market Penetration 
(penetrasi pasar) dan Product Development (pengembangan produk). Pendekatan 
matriks SWOT yang digunakan bersifat saling melengkapi dengan analisis pada 
Matriks IE. Maksudnya adalah dengan Matriks IE, posisi perusahaan dapat diketahui 
terhadap faktor-faktor internal dan eksternal. Kemudian dari posisi perusahaan pada 
kuadran tersebut didapat alternatif strategi yang layak digunakan. Dari matiks SWOT 
didapat bahwa alternatif yang layak untuk dipertimbangkan adalah strategi penetrasi 
pasar, strategi pengembangan produk, strategi unggul biaya, strategi peremajaan 
peralatan dan strategi pengembangan sumberdaya manusia. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan matriks 
perencanaan strategi kuant'iatif (QSPM-quantitative strategic planning matrix) dari 
kelima alternatif strategi yang dihasilkan dari tahap sebelumnya didapat bahwa strategi 
yang diprioritaskan untuk implementasi adalah strategi pengembangan produk dengan 
total nilai daya tarik sebesar 5.442. Hal ini berarti bahwa strategi pengembangan 
produk yang merupakan prioritas. Namun penerapan strategi tersebut hams pula 
diterapkan dengan dukungan strategi yang lain, sehingga yang diharapkan bahwa 
perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitii. lmplementasi strategi yang saling 
mendukung dan berkesinambungan akan memberikan dampak yang positif bagi 
perusahaan guna menghadapi perubahan lingkungan di masa depan. 
Pengimplementasian strategi pengembangan produk merupakan langkah awal 
manajemen CV Enggal Pratama dalam menerapkan konsep manajemen strategik. 

Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk mengimplementasikan 
strategi pengembangan produk, yang merupakan prioritas hams sejalan dengan 
strategi yang lainnya, sehingga strategi lainnya jangan diabaikan. Sebagai 
konsekuensi perlu adanya alokasi sumber daya, antara lain pendanaan, teknologi, 
SDM, sehingga penerapaan strategi yang satu dengan yang lainnya saling terkait, 
antara lain: 
1. Aspek manajemen umum yaitu menerapkan konsep total quality management 

(TQM) yang menekankan pada kepuasan pelanggan, peningkatan kualitas dan 
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2. Aspek produksi dan operasi yaitu menerapkan efisiensi dalam produksi, melakukan 
penyusunan jadwal produksi yang baik, sistem pemeliharaan peralatan produksi, 
meningkatkan kualitas produk dan produktivitas. 

3. Aspek keuangan yaitu membenahi sistem laporan keuangan dengan membuatkan 
laporan keuangan secara priodik dan menjabarkan rencana untuk pengembangan 
produk.. \ 

4. Aspek pemasaran yaitu berusaha mempertahankan pelanggan yang ada saat ini, 
memperluas wilayah pemasaran, mencoba untuk menjajaki dan mengenalkan 
produk ke daerah Sumatra, misal Sumbar, Riau, Jambi dan Bengkulu serta 
mencoba untuk menjajaki pasar negara ASEAN, terutama negara rumpun Melayu. 

5. Aspek sumberdaya manusia yaitu meningkatkan kualitas baik itu ketrampilan, 
pengetahuan karyawan, merencanakan program rekruitmen yang baik dan juga 
sikap karyawan serta menumbuhkembangkan sikap peduli pada diri karyawan 
terhadap lingkungan sosial sekitar perusahaan. , 

6. Aspek penelitian dan pengembangan yaitu melakukan penelitian guna 
meningkatkan fungsi fungsional atau dapat pula mengajak peneliti lainnya. 

Kata kunci: CV Enggal Pratama, Fonnulasi Strategi, tekstil tradisional, analisis 
lingkungan internal dan ekstemal, matriks IE, matriks SWOT, alternatif 
strategi, martiks QSPM, strategi terpilih. 
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