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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1 LATAR BELAKANG PEMILIHAN JUDUL 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan salah 

satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, merupakan pasar 

yang potensial bagi beberapa industri strategis. Salah satu industri strategis itu 

adalah industri tekstil. Industri tekstil di Indonesia memiliki sejarah yang cukup 

menggembirakan pada dekade 80-an sampai dengan 90 awal, tercatat pada waktu 

itu total ekspor tekstil Indonesia mencapai sekitar 600.000 ton per tahun dan 

merupakan salah satu sumber devisa terbesar kedua bagi negara setelah migas. 

 Industri tekstil Indonesia memang pernah menjadi industri yang besar dan 

mencapai masa keemasannya. Akan tetapi menjelang abad 21 industri tekstil 

Indonesia mendapatkan berbagai goncangan dan masalah yang dihadapi, hal ini 

berawal dari pertengahan tahun 1997.  Seperti yang kita ketahui bersama pada 

tahun tersebut Indonesia mengalami krisis Moneter ( ekonomi ) yang berdampak 

pada setiap sektor perekonomian, tidak terkecuali industri tekstil. Banyak 

Perusahaan – Perusahaan tekstil di Indonesia mengalami kebangkrutan, 

dikarenakan perusahaan tidak sanggup lagi membiayai biaya operasional yang 

sangat besar. Dan salah satu penyebabnya yang lain adalah perusahaan tekstil di 

Indonesia kebanyakan di dalam memasarkan produknya hanya berorientasi pada 

pasar dometik saja. Sedangkan untuk bahan baku yang diperoleh sebagai bahan 

dasar produksi, merupakan barang impor dari luar negeri. Dengan melemahnya 
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Rupiah terhadap Dollar tentu ini adalah masalah utama yang dirasakan oleh setiap 

pengusaha atau para pemilik perusahaan. 

 Ditambah dengan tidak stabilnya kondisi politik, ikut berpengaruh pada 

kondisi industri tekstil di tanah air ( Indonesia ). Dengan kondisi seperti itu tercatat 

sekitar 200 perusahaan pada sekitar awal tahun 1998 menutup usahanya. Bahkan 

jumlah itu terus bertambah, seiring dengan semakin rendahnya nilai Rupiah 

terhadap Dollar. Kenyataan ini sangat mempengaruhi masa depan industri tekstil 

Indonesia terutama untuk beberapa tahun yang akan datang. Bahkan setelah 

menginjak pada millennium ketiga industri tekstil Indonesia tidak henti – hentinya 

mendapatkan goncangan, seperti kata pepatah “ sudah jatuh tertimpa tangga pula “ , 

merupakan pepatah yang tepat bagi industri tekstil Indonesia. Bagaimana tidak, 

tanda – tanda kebangkitan industri ini tidak tampak sama sekali. Hal itu ditandai 

dengan meningkatnya tingkat inflasi yang mencapai 15% pada akhir tahun 2004, 

yang menyebabkan naiknya harga – harga barang kebutuhan pokok. Tingginya nilai 

inflasi  disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan 

bakar minyak, yang dipicu oleh semakin naiknya harga minyak dunia. Pemerintah 

sudah tidak sanggup lagi memberikan subsidi yang semakin besar bagi masyarakat. 

Sebagai dampaknya pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak sebesar 100 

% dari harga semula. Hal itu tentu saja semakin berdampak serius pada kegiatan 

industri. Karena biaya operasional yang sudah tinggi semakin bertambah tinggi.  

Apalagi baru –baru ini pemerintah berencana menaikkan hargaTDL ( tarif dasar 

listrik ) untuk industri sekitar 85 %. 
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 Industri TPT nasional, sebagaimana dilaporkan beberapa tahun terakhir ini 

menghadapi kondisi yang sangat sulit. Daya saing menurun antara lain akibat mesin 

yang digunakan umumnya sudah berumur 20 tahun sehingga produktivitas rendah. 

Padahal dalam industri ini bergantung lebih dari 1 juta tenaga kerja. Penurunan 

ekspor sejak 2001 menjadi pukulan yang sangat berat bagi industri TPT. Ditambah 

banyaknya relokasi pabrik ke negara lain menjadi indikasi semakin jebloknya daya 

saing industri di pasaran. 

 Akibat hal tersebut semakin bertambah saja perusahaan yang bergerak di 

bidang industri tekstil yang mengalami kebangkrutan. Bahkan diantara banyak 

perusahaan yang menutup usahanya ada juga yang membuka usaha baru, yang 

dianggap lebih menguntungkan dan inipun tentu hanya bagi perusahaan – 

perusahaan yang memiliki modal saja. Dengan semakin banyaknya perusahaan 

tekstil yang menutup usahanya dan semakin sedikitnya pasar domestik yang 

tersedia, yang diakibatkan oleh rendahnya daya beli masyarakat. Menyebabkan 

para perusahaan tekstil yang tersedia atau masih berjalan untuk memilih, bersaing 

secara ketat untuk memperebutkan pasar yang tersedia atau membuka segmen 

pasar yang baru yaitu pasar internasional yang relatif lebih besar daripada pasar 

domestik. Apalagi sejak tahun 2005 perdagangan TPT dunia bebas dari sistem 

kuota. Bahkan tercatat Amerika dan Uni Eropa merupakan pasar ekspor produk 

tekstil Indonesia yang terbesar. Sementara industri TPT Uni Eropa sendiri yang 

selama ini diproteksi, terus meningkatkan daya saingnya supaya tidak kalah dengan 

produk ekspor dari negara berkembang. Tentu saja itu tergantung dari kebijakan 

manajemen perusahaan masing – masing. Bahkan seiring dengan ditandainya 
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liberalisasi, semua negara akan mempunyai peluang yang sama. Akses pasar 

terbuka luas. Industri TPT dunia akan berlomba meningkatkan pangsa ekspornya. 

Namun yang perlu dicatat adalah, industri yang menang adalah industri yang 

mempunyai daya saing tinggi. Tanpa itu, akan tergilas dalam kompetisi global. 

Walaupun industri TPT Indonesia di pasar internasional memiliki kontribusi yang 

cukup besar, sebesar 2,4 persen dari total perdagangan dunia dan Indonesia 

tercatat sebagai negara pengekspor terbesar ke – 15 dunia. Itu semua belum 

menjamin akan bertahannya industri TPT, baik di pasar domestik maupun pasar 

internasional. 

 Setelah kita membahas berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku 

konsumen dalam pembelian, kondisi pasar yang digeluti dan proses produksi yang 

dilakukan oleh perusahaan. Kita dapat menyimpulkan dan dijadikan bahan 

pemikiran bagi pemasar dalam menatapkan dan melaksanakan strategi yang tepat 

dan terarah. Strategi pemasaran yang bagaimanakah dapat memberikan hasil yang 

diinginkan. Jelaslah bahwa strategi menjadi tumpuan utama untuk mengantisipasi 

dan mengadaptasi faktor-faktor diatas. Strategi pemasaran itu harus sesuai dengan 

dinamika pasar, dengan visi dan realitas yang tengah berlangsung. Perlu diingat 

oleh perusahaan bahwa usaha pemasaran itu adalah suatu kegiatan yang terpadu 

dengan ketat untuk menciptakan dan memuaskan hasrat-hasrat konsumen. Terlebih 

lagi bagi perusahaan yang memiliki banyak pesaing dan segmen pasar yang 

terbatas. 
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Suatu perusahaan yang sukses dan mempunyai kinerja yang baik akan 

memenangkan kompetisi pasar karena senantiasa berusaha beradaptasi terhadap 

perubahan lingkungan pemasaran, dengan cara menerapkan konsep perencanaan 

strategi berorientasi pasar. Perencanaan strategi adalah proses manajerial dalam 

mengembangkan dan mempertahankan kondisi yang baik antara tuuan organisasi, 

keahlian, sumberdaya, dan kesempatan di pasar. Tujuannya untuk membentuk 

organisasi bisnis dan produk yang sesuai dengan target laba dan pertumbuhan. 

Sukses suatu perusahaan tidak cukup berfokus pada kebutuhan konsumen, 

akan tetapi banyak dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan. Pemasar harus 

mewaspadai karakteristik lingkungan dan perubahan-perubahan yang mungkin 

terjadi. Pemasar juga harus pintar dalam menganalisis potensi penjualan, potensi 

permintaan, kekuatan pembelian, dan potensi keuntungan. Dengan memahami 

potensi pasar, maka pemasar dapat menetukan seberapa jauh pasar yang dituju 

mampu menyerap produk. 

 Segmentasi, Targeting dan Positioning telah lama dianggap sebagai strategi 

pemasaran yang penting dalam suatu perusahaan. Bahkan strategi tersebut 

merupakan jantung dalam pemasaran modern. Strategi ini sangat tepat dalam 

mengembangkan program pemasaran. Khususnya program pemasaran yang 

dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang industri TPT. Karena pada saat 

ini industri TPT sedang menghadapi berbagai masalah diantaranya adalah 

persaingan yang semakin ketat, oleh karena itu strategi Segmentasi, Targeting dan 

Positioning dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masalah tersebut. Karena 

dengan strategi  Segmentasi, Targeting dan Positioning diharapkan perusahaan 
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dapat membuka segmen pasar yang sebenarnya masih besar untuk menghindari 

persaingan yang sangat ketat. 

  Yang menjadi pertanyaan adalah mampukah perusahaan – perusahaan 

tekstil Indonesia mempertahankan segmen pasar yang digeluti atau lebih memilih 

untuk membuka segmen pasar yang baru Dan mampukah perusahaan mencapai 

target yang diinginkan Serta bagaimanakah cara memposisikan perusahaan di 

pasar yang akan digeluti dan bagaimanakah strategi yang akan diterapkan. Apakah 

semua hal itu dapat membantu perusahan untuk tetap bertahan dan mampu 

bersaing dengan perusahaan lain. 

 PT Tirtha Ria adalah sebuah perusahaan tekstil yang berlokasi di 

leuwihgajah yang akan menjawab pertanyaan – pertanyaan diatas. PT Tirtha Ria 

adalah salah satu dari sedikit perusahaan tekstil yang masih bertahan sampai saat 

ini, disaat banyak perusahaan tekstil yang gulung tikar. Dibalik keberhasilannya 

untuk bertahan tentu saja ada berbagai strategi – strategi khusus yang diterapkan 

oleh perusahaan yang menjadi kunci keberhasilan PT Tirtha Ria. Untuk itu penulis 

mengambil judul 

“ Tinjauan strategi Segmentasi, Targeting dan Positioning pada PT Tirtha Ria “ 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

 Semakin banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan 

semakin sedikitnya pasar domestik yang tersedia diakibatkan rendahnya daya beli 

masyarakat, sehingga persaingan antar perusahaan yang masih berjalan sangat 

ketat. Dalam upaya mempertahankan dan memenangkan pesaingan adalah dengan 
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melihat pasar dan menetapkan pasar mana yang akan dilayani selanjutnya 

menargetkan pasar yang akan dilayani tersebut, dan bagaimana cara memposisikan 

perusahaan dan produk pada pasar yang telah dipilih untuk dilayani. Berdasarkan 

hal tersebut maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

 

1. Bagaimana pelaksanaan Segmentasi, Targeting dan Positioning yang 

dilakukan oleh PT.Tirtha ria 

2. Apa pasar sasaran perusahaan dan siapa saja yang menjadi pasar sasaran 

atau konsumen bagi produk yang dihasilkan oleh PT. Tirtha Ria. 

3. Apa yang menjadi kendala dalam penjualan terhadap pasar sasaran yang 

digeluti dan bagaimana strategi untuk menghadapinya. 

4. Apa produk yang dihasilkan oleh PT. Tirtha Ria mempunyai target khusus, 

baik dalam jumlah produksi maupun jumlah penjualan. 

5. Apa target perusahaan sudah terlealisasi dengan baik atau masih ada 

kendala. 

6. Apa produk yang dihasilkan perusahaan sudah sesuai dengan standar. 

7. Bagaimana hubungan yang terjalin antara pasar sasaran dan perusahaan 

apa sudah terjalin dengan baik! Dan bagaimana respon pasar sasaran atau 

konsumen terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN KERJA PRAKTIK 

1. Untuk mempelajari pelaksanaan Segmentasi, Targeting dan Positioning yang        

dilakukan PT Tirtha Ria dan Untuk melihat lebih jauh pelaksanaan strategi 

Segmentasi, targeting dan positioning pada industri tekstil. 

2.  Untuk mengetahui permasalahan – permasalahan yang terjadi pada penetapan 

STP secara langsung. 

 

1.4 KEGUNAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek praktis dan 

aspek penyeimbangan ilmu. 

1. Aspek praktis 

 Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pihak – pihak 

yang berkepentingan dalam kegiatan industri, khususnya industri tekstil serta dapat 

menambah wawasan. 

2. Aspek pengembangan ilmu 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang 

kegiatan STP yang ditentukan oleh PT Tirtha Ria sehingga dapat dicari kesesuaian 

antara teori yang didapat dengan pelaksanaanya di lapangan. 

 Selain itu diharapkan dapat menjadi bahan informasi, sumbangan pemikiran 

di dalam menjalankan aktifitas perusahaan khususnya dalam bidang industri 

strategis. 
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1.5 METODE TUGAS AKHIR 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 

adalah metode Deskriptif yaitu suatu metode yang menuliskan, memaparkan, dan 

melaporkan suatu keadaan, objek atau peristiwa. Dengan kata lain merupakan 

metode yang menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa data yang diperoleh 

pada lokasi penelitian dan kemudian membuat simpulan. Untuk melengkapi data 

yang diperlukan maka penulis menggunakan : 

 

1.5.1 JENIS DAN SUMBER DATA 

 Dalam penyusunan tugas akhir ini jenis – jenis analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

1.  Data primer, yaitu data yang diperoleh lansung dari PT.Tirtha Ria 

2. Data sekunder, yaitu data tertulis meliputi dokumen – dokumen STP pada 

PT.Tirtha Ria. 

 

1.5.2 METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut : 

1. Penelitian perpustakaan, yaitu mempelajari buku – buku dari perpustakaan 

dan laporan yang dijadikan objek penelitian untuk memperoleh data 

sekunder. 

2. Penelitian lapangan, yaitu pelaksanaan penelitian langsung kepada objek 

yang diteliti dengan teknik penelitian sebagai berikut : 
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a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan studi setempat yang 

memberikan masukan dan kemudian dicatat dan dihimpun. 

b. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara dengan para 

pegawai yang bersangkutan pada perusahaan tersebut yang 

kemudian dirangkum menjadi pokok masalah yang akan dibahas 

pada bab – bab selanjutnya. 

 

1.6 TEMPAT DAN WAKTU KERJA PRAKTIK 

Dalam rangka mendapatkan data – data sebagai upaya dalam pemenuhan 

laporan tugas akhir. Maka penulis melakukan kegiatan magang pada tempat dan 

waktu sebagai berikut, 

- Tempat : PT Tirtha Ria 

- Waktu   : pada pertengahan bulan Mei sampai akhir bulan Juni 

  

 

 

 

 
 


