
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan industri yang sudah 

cukup lama berkembang di Indonesia. Industri tersebut mulai berkembang dengan 

pesat pada awal tahun 1970 setelah pemberlakukan Undang-Undang Penanaman 

Modal Asing (PMA) pada tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 1968. Fundamental industri TPT Indonesia 

cukup kuat, karena memiliki tiga sub-sektor industri yang saling terintegrasi yaitu 

sub-sektor industri hulu, industri menengah dan industri hilir. Sub-sektor industri 

hulu terdiri dari industri yang memproduksi serat alami dan buatan hingga proses 

pemintalan (spinning) yang menghasilkan produk benang. Sub-sektor industri 

tersebut bersifat padat modal investasi, memiliki teknologi madya dan moderen 

(full automatic), skala industri besar, dan jumlah tenaga kerja yang relatif kecil.  

Sub-sektor industri menengah terdiri dari industri pertenunan (weaving) dan 

perajutan (knitting) yang memproduksi kain mentah lembaran hingga industri 

pengolahan (dying, finishing, printing) yang memproduksi kain jadi. Sub-sektor 

industri tersebut bersifat semi padat modal investasi dan modal kerja, memiliki 

teknologi madya dan moderen, dan jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari sub-

sektor industri hulu. Sub-sektor industri hilir terdiri dari industri manufaktur 

garmen yang siap pakai yang memiliki proses pemotongan (cutting), penjahitan 

(sewing), pencucian (washing) dan finishing. Sub-sektor industri di atas bersifat 

padat modal kerja, memiliki siklus bisnis yang pendek, serta padat karya 

(Soetrisno,2003).
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Industri TPT cukup berperan dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 

2003 industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.182.871 jiwa 

dan memberikan sumbangan devisa sebesar US$ 5.36 miliar (Soetrisno, 2003). 

Selain itu, prospek pasar industri TPT dalam negeri cukup besar. Hal ini 

dikarenakan peluang pasar TPT dalam negeri mencapai US$ 18 miliar per tahun 

dan industri TPT dalam negeri hanya mampu mengisi US$ 4 miliar atau 22% dari 

total pangsa pasar (Rinardi, 2003). Industri TPT dalam negeri tidak mampu 

mencukupi kebutuhan pasar domestik dikarenakan teknologi dan mesin yang 

digunakan sudah cukup tua, yaitu sekitar 20 tahun. Kondisi pasar yang masih 

potensial di atas menjadi rangsangan bagi pengusaha asing dari RRC, India dan 

Vietnam untuk memasukkan produknya dalam pasar domestik Indonesia. 

Masuknya produk dari luar negeri membuat persaingan menjadi semakin ketat. 

Hal ini karena daya saing produk impor lebih tinggi dibandingkan dengan produk 

lokal. Lemahnya daya saing produk lokal dikarenakan biaya produksi yang 

meningkat. Sebagai gambaran, menurut Rinardi (2003), harga rata-rata listrik di 

Indonesia adalah US$ 0,06 per KWH sedangkan di RRC sebesar US$ 0,04 per 

KWH, upah minimum tenaga kerja di Indonesia rata-rata sebesar US$ 70-80 

sedangkan di RRC dan Vietnam rata-rata sebesar US$ 40. Persaingan yang 

semakin ketat tersebut membuat masing-masing perusahaan berusaha melakukan 

berbagai strategi, minimal untuk mempertahankan pelanggannya.  

Perusahaan Pabric Cambric (PC) ABC merupakan perusahaan yang sudah 

cukup lama bergerak di sektor tekstil. Perusahaan di atas berdiri pada tahun 1962. 

PC.ABC menghasilkan produk kain weaving dan pemutihan. Berdasarkan produk 

yang dihasilkannya, PC.ABC termasuk ke dalam sub-sektor industri menengah. 
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 Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) (2004), jumlah industri 

pertenunan meningkat dari 1.040 pada tahun 2002 menjadi 1.044 pada tahun 

2004. Persaingan yang ketat akhir-akhir ini membuat pelanggan PC.ABC mulai 

menurun. Menurut data perusahaan, pada tahun 2003 jumlah pelanggan dari PC. 

ABC adalah 35, sedangkan pada tahun 2005 menjadi 29. Hal ini disebabkan lima 

pelanggan PC.ABC memutuskan kerjasama dan satu pelanggan mengalami 

kebangkrutan. Sementara itu jumlah industri garmen meningkat dari 849 pada 

tahun 2002 menjadi 861 pada tahun 2004.   

Salah satu cara untuk mencegah menurunnya jumlah pelanggan di atas 

adalah dengan meningkatkan loyalitas pelanggan. Menurut Feldwick (1998), 

pelanggan yang loyal tidak akan pindah ke produsen atau produk lain. Untuk 

membuat pelanggan menjadi loyal salah satu caranya adalah dengan membuat 

pelanggan menjadi puas. Senada dengan pendapat di atas, Mowen dan Minor 

(1998) berpendapat, setelah melakukan transaksi biasanya pelanggan akan 

mengalami beberapa tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Pelanggan akan merasa 

puas jika mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan dan 

konsumen merasa tidak puas jika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

yang diharapkan. Jika pelanggan tidak puas, maka perilaku mengeluh akan 

muncul, dan perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk membangun loyalitas. 

Dengan demikian, kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan akan mempengaruhi 

loyalitas.  

Kepuasan yang diterima oleh pelanggan tidak hanya berasal dari kualitas 

produk namun juga pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Irawan 
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(2002), secara umum pelanggan akan merasa puas terhadap produk yang 

memberikan nilai yang optimal.  

Penelitian tentang kepuasan pelanggan penting bagi perusahaan, karena 

perusahan akan mendapatkan dua keuntungan. Pertama, perusahaan tidak perlu 

membuang uang percuma,  karena dengan mengetahui tingkat kepuasan 

pelanggan perusahaan mampu menentukan prioritas perbaikan kualitas produk 

dan pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan. Kedua, perusahaan dapat 

menggalang komitmen dari semua lapisan karyawan untuk terlibat dalam proses 

peningkatan kepuasan pelanggan. Chief Executive Officer (CEO) atau top 

management yang berbicara tanpa data dari pelanggan tidak akan didengar oleh 

bawahannya. Padahal tanpa keterlibatan penuh dari karyawan, kepuasan 

pelanggan akan sulit tercipta (Irawan, 2003).  

Perusahaan yang dapat menjadikan pelanggannya sebagai titik fokus 

perhatian dengan menciptakan kepuasan, akan memperoleh suatu jaminan untuk 

meraih sukses di masa mendatang. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan 

menciptakan loyalitas pelanggan perlu ditingkatkan kepuasan pelanggan dengan 

mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap masing-masing atribut yang 

membentuk kepuasan (Irawan, 2002).  

Dengan semakin menurunnya jumlah pelanggan PC.ABC, maka kajian 

kepuasan pelanggan menjadi perlu dan penting. Dari evaluasi dan analisis yang 

dilakukan hasilnya diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang dapat 

menjadi masukan bagi PC.ABC. 
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1.2. Rumusan Masalah  

Dengan deskripi latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kepentingan dan kinerja dari atribut-atribut kepuasan 

pelanggan PC.ABC? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan pelanggan PC.ABC terhadap atribut-atribut 

kepuasan? 

3. Bagaimana pengaruh atribut-atribut kepuasan terhadap kepuasan 

pelanggan PC.ABC?  

4. Bagaimana  strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan PC.ABC? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisa tingkat kepentingan dan kinerja dari atribut kepuasan 

pelanggan PC.ABC. 

2. Menganalisa tingkat kepuasan pelanggan PC.ABC terhadap atribut 

kepuasan. 

3. Menganalisa pengaruh atribut kepuasan terhadap kepuasan pelanggan 

PC.ABC. 

4. Merumuskan strategi peningkatan kepuasan pelanggan PC.ABC. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan 

di PC.ABC sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk membuat suatu strategi 

yang tepat untuk mempertahankan pelanggan. Bagi penulis, kajian ini diharapkan 

dapat menjadi sarana pengembangan wawasan dalam mengaplikasikan teori 

manajemen dalam bidang pemasaran, khususnya kepuasan pelanggan. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini hanya dibatasi pada 20 pelanggan yang membeli produk grey 

PC.ABC dengan aktifitas transaksi bisnis yang terjadi pada kurun waktu antara 

bulan Januari hingga bulan Agustus 2006.    
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