
1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini dunia memasuki era baru dalam perdagangan, yaitu era pasar bebas. 

Pada tahun 2003 AFTA mulai diberlakukan, sehingga rnau tak mau lndonesia harus 

siap rnenghadapi era perdagangan bebas tersebut. Diperlukan kesiapan yang 

rnenyeluruh dari berbagai sektor bisnis di dalarn negeri, narnun rnasih hangat dalam 

benak kita bagaimana krisis ekonorni beberapa tahun yang lalu cukup rnengguncang 

struktur perekonornian nasional. 

Era perdagangan bebas berimbas pada aktivitas perdagangan dunia. Saat ini 

efek yang dihadapi lndonesia menjelang era pasar bebas sudah mulai terasa. Akan 

rnakin selektifnya negara-negara maju yang berakibat rnakin 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. 

Sernasa krisis nasional beberapa tahun lalu banyak industri yang tidak sanggup 

lagi rneneruskan usahanya, terutama industri dengan skala usaha yang terbatas. Krisis 

yang rnernpengaruhi sektor perdagangan hingga ke kondisi terendah dalam beberapa 

dasawarsa terakhir. Tingkat inflasi dari 7,2% menjadi 10,76% pada periode Januari 

hingga Nopember 2001. lnflasi yearon year pada Nopember 2001 terhadap Nopernber 

2000 mencapai 12,91%. Perturnbuhan ekonorni yang mengalami penurunan dari 5% 

sebelurn krisis terjadi rnenjadi 3,5%. 

lndustri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu andalan ekspor 

non rnigas lndonesia. Selama semester I - 2001, Arnerika Serikat menyerap 17,25% 

ekspor non rnigas lndonesia senilai US $ 3,05 milliar. Menurut Badan Pusat Statistik 

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



(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. Hal ini tercemin pada Tabel 1, yang 

memaparkan produk dan nilai ekspor periode 1991 hingga 2000. 

Tabel 1. Produk Tekstil dan Nilai Ekspor Tekstil lndonesia periode 1991-2000 

lndustri dalam negeri sedang dipacu untuk lebih giat guna menghasilkan devisa 

2000 

yang besar, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT). TPT merupakan industri 

klasik bagi negara berkembang termasuk lndonesia, karena menyerap tenaga kerja 

yang cukup banyak. lndusti TPT telah menjadi andalan bagi pemasukan devisa negara 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2001 
1.775.132.074 

sejak awal dekade 1980-an. Hal tersebut terlihat dengan meningkatnya devisa yang 

didapat negara dari tahun ke tahun. 

8.377.396.706 

Diantara produk ekspor non migas lndonesia ke manca negara, produk barang 

tekstil merupakan komoditi yang menjadi andalan pemasukan devisa. Hal ini dapat 

terlihat dari Tabel 2, bahwa peran produk tekstil dalam pemasukan devisa bagi negara 

sebesar 17,13% dari total devisa. Hal tersebut juga dipacu karena nilai tukar mata 

uang rupiah terhadap dollar US. 
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lndustri TPT belum sepenuhnya lepas dari masalah struktural, baik internal 

maupun eksternal. Masalah internal yang dihadapi industri TPT antara lain ialah 

masalah manajemen, sumber daya manusia, teknologi, pendanaan dan sebagainya. 
\ 

Sedangkan masalah eksternal antara lain birokrasi, kebijakan, iklim usaha dan 

sebagainya. Begitu pula yang terjadi pada industri TPT tradisional. 

Tabel 2. Ekspor non migas Sektor lndustri 

(juta USD) 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perindustrian dan Perdagangan 

No. ( lndustri 

2 

3 

lndustri TPT tradisional pada dasarnya banyak menghasilkan produk yang 

dikonsumsi masyarakat luas, antara lain kain batik dan kain sarung. Untuk kain sarung 
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1999 

Elektronika 

Pengolahan kayu 
Besi baja. Mesin-mesin dan 
ntnrnntif 

sendiri terdiri dari sarung batik dan sarung pelekat (biasa). Produksi kain sarung 

2000 1 Perub.(%) I Peran.(%) 

mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, ha1 tersebut dapat dilihat dari Tabel 3. Walau 

3.373,8 
4.705,8 

2,387,6 

sempat terjadi penurunan produksi pada tahun 1996, namun sejak tiga tahun terakhir 

produksi kain sarung mengalami peningkatan. 

7.899,l 
4.729,5 

3.249,2 

CV Enggal Pratama merupakan salah satu perusahaan yang masih eksis 

bergerak dalarn industri tekstil. Perusahaan yang berlokasi di Majalaya, Jawa Barat ini 

134,13 

0,s 

36.09 

merupakan perusahaan yang ada sejak turun temurun. Daerah Majalaya hingga 

16,54 

9,90 

6,80 
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pertengahan 1900-an sangat terkenal dengan industri tenunnya, terutama sarung. CV 

Enggal Pratama saat ini masih terfokus pada produksi sarung tenun. Namun karena 

banyaknya kendala internal maupun ekstemal seperti yang diungkapkan sebelumnya, 

maka tinggal sedikit perusahaan pribumi yang masih eksis dalam industri tersebut. 

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 kernampulabaan jangka panjang bagi perusahaan. 

1.2. Perurnusan Masalah 

lndustri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan salah satu andalan utama 

ekspor non migas Indonesia ke manca negara, karena memberikan pemasukan devisa 

yang besar. Namun hingga saat ini industri tekstil nasional, baik skala kecil maupun 

skala besar masih banyak mengalami banyak menghadapi baik yang datang dari 
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internal rnaupun dari eksternal, terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas. 

Dari permasalahan yang ada diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Sejauh mana faktor-faktor eksternal dan internal mempengaruhi posisi bersaing CV 

Enggal Pratama. 

2. Strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh manajemen CV Enggal Pratama 

dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

3. Alternatif strategi dan strategi bagaimana yang sebaiknya diterapkan oleh 

manajemen CV Enggal Pratama dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Mengidentifikasi serta menganalisis faktor-faktor eksternal dan internal yang 

mempengaruhi posisi bersaing CV Enggal Pratama. 

2. Memformulasikan alternatif strategi yang dapat diterapkan manajemen CV Enggal 

Pratama dalarn rnenghadapi perubahan lingkungan. 

3. Merekomendasikan alternatif strategi terpilih bagi manajemen CV Enggal Pratama 

dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksaanaan penelitian, sernoga dapat 

memberikan manfaat bagi perusahaan, penulis dan peneliti lainnya. 

Bagi perusahaan dapat menjadi kajian masukan bagi perusahaan, terutama 

mengenai implikasi kebijakan yang dapat diambil mengenai forrnulasi strategi. Yang 
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kelak kebijakan strategi tersebut dapat diterapkan guna menghadapi perubahan 

lingkungan. 

Bagi penulis merupakan ha1 yang menarik untuk meneliti pada perusahaan 
-. 

yang bersangkutan. Bermanfaat untuk menambah wawasan guna mempertajam daya 

analisa serta belajar mengimpikasikan teori yang diperoleh. 

Sedangkan bagi peneliti yang lain semoga hasil penelitian ini dapat menjadi 

bahan masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya pada bidang industri 

lainnya. 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup manajemen strategik, khususnya 

mengenai analisa formulasi strategi, 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. 
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