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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 

Orang yang sederhana itu sedarhana dalam ucapan, tetapi hebat 
dalam tindakan. 

( Confusius ) 
 

Kebanggaan kita yang besar adalah bukannya kita pernah gagal, 
tetapi bangkit lagi setiap kita jatuh. 

( Confusius ) 
 

Berzuhudlah didalam kehidupan keduniaan, niscaya anda akan 
disayang Alloh AWT dan janganlah tamak terhadap apa yang 

ditangan manusia, niscaya anda disayang manusia. 
( H. R. Ibnu Majah ) 

 
Yang penting bukanlah seorang yang pernah mengalami kegagalan, 

tetapi bagaimana kita mau memperuleh keberhasilan. 
( Wanner Ernad Tectics ) 
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Bapak dan Ibu tersayang 
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My Lovely “ Syafa and Farrel “ yang tambah ganteng 
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ABSTRAKSI 
 

STRATEGI PEMASARAN EKSPOR PADA PT. ISKANDAR INDAH 
PRINTING TEXTILE DI SURAKARTA 

 
SARI CHORIFAH 

F3106053 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemasaran ekspor pada 
produk tekstil yang dihasilkan oleh PT. Iskandar Indah Printing Textile dimulai 
dari produk yang dihasilkan, cara memasarkan, setrategi pemasaran yang 
digunakan serta hambatan-hambatan dalam memasarkan produk dan cara 
mengatasinya. PT. Iskandar Indah Printing Textile adalah salah satu perusahaan 
yang berada di Surakarta dengan mengelola kain grey menjadi kain celup/printing 
yang siap diekspor. 

Metode penelitian adalah partisipatif eksploratif yaitu penelitian yang 
dilakukan secara langsung mengenai strategi pemasaran ekspor di PT. Iskandar 
Indah Printing Textile. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data 
primer dikumpulkan melalui wawancara langsung pada bagian ekspor sedangkan 
data sekunder diperoleh dari buku maupun sumber bacaan lainnya. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran ekspor pada 
produk tekstil di PT. Iskandar Indah Printing Textile sudah berjalan dengan baik, 
jika dilihat dari usaha promosi yang dilakukan dan tahap-tahap pelaksanaan 
ekspornya. PT. Iskandar Indah Printing Textile dalam memasarkan produkanya 
melalui konsep pemasaran yang meliputi : keputusan bauran pemasaran  
(marketing mix),produk (product), harga (price), promosi (promotion), distribusi  
(distribution). 

Saran yang diajukan bagi PT. Iskandar Indah Printing Textile adalah 
mengembangkan motif produk yang dihasilkan tidak hanya motif bunga dan garis 
saja, serta dalam kecepatan dan ketepatan pengiriman produk akan meningkatkan 
kepercayaan bagi kedua belah pihak sehingga dapat terjalin suatu kerjasama yang 
baik dan sebaiknya perusahaan tidak hanya melakukan pemasaran melalui agen 
tetapi juga melalui distributor, menambah usaha promosi yaitu dengan membuat 
website untuk meningkatkan volume penjualan, dan perusahaan hendaknya 
memiliki cirri khas dalam produknya sehingga produk sulit ditiru oleh perusahaan 
lain. 
 
Kata Kunci :  keputusan bauran pemasaran ( marketing mix ),produk ( product ), 
harga ( price ), promosi ( promotion ), distribusi ( distribution ). 
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ABSTRACT 
 

THE EXPORT MARKETING STRATEGY IN PT. ISKANDAR INDAH 
PRINTING TEXTILE IN SURAKARTA 

 
Sari Chorifah 

F3106035 
 
This research aims to find out the export marketing strategy in the textile 

product yielded by PT. Iskandar Indah Printing Textile from the product 
manufacturing to the marketing way to marketing strategy used to the obstacles in 
marketing the product and to the ways of coping with them. PT. Iskandar Indah 
Printing Textile is one of companies in Surakarta operating in the grey cloth 
processing into the printing cloth ready to be exported. 

The research method employed was participatory exploratory one, that is, 
the research conducted directly on the export marketing strategy of PT. Iskandar 
Indah Printing Textile. The data employed were primary and secondary data. 
Primary data was collected through direct interview with the export division while 
secondary data was obtained from the books and other reading sources. 

From the result of research, it can be concluded that the export marketing 
strategy in PT. Iskandar Indah Printing Textile has been run well, viewed from the 
promotion effort it conducts and its procedure of export. PT. Iskandar Indah 
Printing Textile markets its product through the marketing concept including: the 
decision of marketing mix, product, price, promotion and distribution. 

The recommendations proposed to PT. Iskandar Indah Printing Textile are 
to develop the product motive produced, not only flower and geometric ones, as 
well as in the term of product delivery speed and timeliness to increase the trust 
among both parties so that a good cooperation can be established and the company 
should conduct marketing not only through the marketing agencies but also 
through distributor, add the promotion effort that is by developing website to 
increase the sales volume, and the company should have typical characteristic in 
its product so that its product is difficult to imitate by other companies. 

 
Keywords: marketing mix, product, price, promotion, distribution. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perdagangan antar negara saat ini merupakan salah satu cara 

menambah devisa atau kas negara. Saat ini di Indonesia banyak sekali 

perusahaan yang berdiri dan berorientasi pada perdagangan luar negeri. 

Globalisasi dalam hal ini sangat jelas berpengaruh terhadap perdagangan 

internasional yang pada gilirannya akan mempengaruhi sikap yang harus 

diambil oleh pengusaha didalamnya. Karena globalisasi ini akan berdampak 

pada persaingan antar pengusaha yang bergerak pada perdagangan luar negeri 

yang biasa disebut dengan transaksi Ekspor-Impor. 

Kegiatan ekspor mempunyai nilai ekonomi yang sangat penting, baik 

perkembangan di industri itu sendiri maupun bagi pemerintah. Devisa yang di 

hasilkan dari kegiatan ekspor tersebut selain merupakan pendapatan bagi 

negara dapat juga digunakan untuk mengimpor barang-barang kebutuhan 

dalam negeri. 

Perdagangan dan pemasaran internasional merupakan bagian dari 

Bisnis Internasional. Dalam ilmu ekonomi perdagangan internasional sering 

kali dikaitkan dengan kegiatan ekspor impor, valuta asing, serta neraca 

perdagangan serta neraca pembayaran, dalam kaitannya dalam pemasaran 

internasional, maka dasar ekonomi perdagangan dengan neraca lain dan 

karenanya memberikan pemahaman bagi pemasaran internasional mengenai 

kebijakan perdagangn luar negeri suatu negara. Perdagangan internasional 
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pada umumnya merupakan langkah pertama bagi suatu perusahaan untuk 

memasuki area internasional (Fandy Tjipto, 1995). 

Dalam strategi pemasaran internasioanal menggunakan program 

manajemen yang berfungsi untuk meningkatkan kelancaran pemasaran. 

Program manajemen pemasaran adalah melakukan sistem ekonomi yang baik. 

Promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen 

pemasaran dan sering dikaitkan dengan proses berlanjut, ini disebabkan 

karena promosi dapat menimbulkan rangkaian kegiatan selanjutnya dari 

perusahaan. Kegiatan promosi yang sejalan dengan neraca pemasaran secara 

keseluruhan. Serta direncanakan, diarahkan, dan dikendalikan dengan baik 

dapat berperan secara bearti dalam mengembangkan laju penjualan hasil 

produksi. Sebaliknya, kegiatan promosi dapat dilakukan melalui media 

komunikasi yaitu media masa, misalnya : koran, majalah, televisi, radio, dan 

papan reklame, selain itu promosi yang baik diharapkan dapat mempengaruhi 

elatisitas permintaan produk itu sendiri (Basu Swasta, 1994). 

Menurut Philip Kother (1997) dalam bukunya Manajemen Pemasaran 

mengartikan pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial 

yang di dalam individu dan kelompok yang bertujuan untuk mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran 

merupakan proses yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen, yang mempunyai kaitan erat dengan tujuan dan strategi perusahaan 

mereka secara kritis, perubahan yang terjadi secara menerus baik dalam hal 

kemajuan teknologi kebijakan perdagangan maupun beralihnya konsep 
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kepuasan konsumen akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan meningkatkan laba. 

Di Surakarta terdapat perusahaan yang bergerak dibidang tekstil yaitu 

mengolah bahan baku benang menjadi kain mentah (grey) yang kemudian 

jenis produksi berupa kain bercorak batik atau lebih dikenal dengan kain 

printing. Berbagai macam kain printing antara lain : kain vollissima, kain voil, 

kain sutra alam, kain sutra tiruan (santung) dan lainnya. Untuk bahan baku 

dipasok dari dalam negeri dan sebagian kecil dari luar negeri. PT. Iskandar 

Indah Printing Textile untuk memperkenalkan hasil produknya dipasar luar 

negeri melalui media promosi antara lain : pameran dagang baik dalam negeri 

maupun luar negeri, iklan koran, majalah maupun televisi. Namun demikian 

masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekspor.  

Berdasarkan uraian diatas, studi ini ingin mengetahui dan mempelajari 

strategi pemasaran ekspor yang dilakukan oleh PT. Iskandar Indah Printing 

Textile yaitu mulai dari memproduksi barang, cara memasarkan, media 

promosi yang digunakan, serta strategi pemasaran ekspor yang dilakukan oleh 

perusahaan PT. Iskandar Indah Printing Textile. Dalam penulisan TA ini yang 

menjadi proses pokok permasalahan dalam penelitian yang berjudul 

“STRATEGI PEMASARAN EKSPOR PADA PT. ISKANDAR INDAH 

PRINTING TEXTLE”. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman 

bagi penulis untuk melakukan penelitan secara cermat. Dengan perumusan 

masalah ini, diharapkan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian menjadi 

terbatas dan terarah pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulisan yang dibahas 

dalam penulisan Tugas Akhir adalah : 

1. Bagaimana cara PT. Iskandar Indah Printing Textile dalam memasarkan 

produk-produknya ? 

2. Bagaimana strategi pemasaran ekspor PT. Iakandar Indah Printing Textile? 

3. Apa hambatan-hambatan dalam memasarkan produk ekspor dan cara 

mengatasinya pada PT. Iskandar Indah Printing Textile ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dengan melihat Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah, 

maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui cara PT. Iskandar Indah Printing Textile dalam 

memasarka produk-produknya. 

2. Untuk mengetahui  strategi pemasaran ekspor yang dilakukan PT. Iskandar 

Indah Printing Textile. 

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam memasarkan produk ekspor 

dan cara mengatasinya pada PT. Iskandar Indah Printing Textile. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan  

Memberikan masukan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

aktivitas ekspor yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi 

bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan aktivitas 

ekspor dan pengembangan usaha. 

2. Bagi Mahasiswa dan Pembaca Lainnya 

Studi Bisnis merupakan tambahan referensi bacaan dan informasi 

khususnya bagi mahasiswa program D-3 Bisnis Internasional yang sedang 

menyusun Tugas Akhir dengan pokok uji permasalahan yang sama. 

3. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berbagai kebijakan yang 

berkaitan dengan kegitan ekspor dan impor. 

4. Bagi Dunia Usaha 

Sebagai salah satu pendorong untuk lebih memajukan dunia usaha dalam 

menuju era globalisasi. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu 

penelitian. Adapun metode penelitian memuat antara lain : 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Metode yang digunaka dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah studi 

kasus mengeni strategi pemasaran ekspor di PT. Iskandar indah Printing 
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Textile berada di jalan Pakel No. 11 Kelurahan Kerten, Kecamatan 

Laweyan Surakarta. Waktu pelaksanaan penelitian dari tanggal 3 Februari 

sampai 5 Maret 2009. 

2. Jenis dan Alat Pengumpulan Data 

a. Jenis Data 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini 

diperoleh dengan wawancara langsung pada bagian ekspor, kepala 

bagian pemasaran, dan staf/karyawan PT. Iskandar indah Printing 

Textile, meliputi : cara melakukan ekspor, pengepakan barang dan 

data-data yang berkaitan dengan strategi pemasaran ekspor. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data pendukung yang diperoleh dangan membaca 

buku-buku dan juga sumber-sumber lainnya yang berhubungan 

dengan Tugas Akhir ini. Misalnya, buku-buku tentang setrategi 

pemasaran ekspor yang baik dan benar, serta buku-buku 

penunjang mata kuliah teori ekspor-impor. 

b. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini, penulis ikut terjun langsung dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh PT. Iskandar Indah Printing Textile. 

2. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dangan cara dialog dan juga 

tanya jawab dengan narasumber di obyek penelitian baik secara 
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langsung maupun tidak langsung yang ada hubungannya dengan 

setrategi pemasaran ekspor PT. Isakandar Indah Printing Textile. 

3. Studi Pustaka 

Merupakan teknik pengumpulan data, yaitu dangan cara 

mempelajari baik buku, catatan arsip, maupun yang behubungan 

dengan masalah yang diteliti. Misalnya dengan mencari buku di 

perpustakaan, took-toko buku, dan juga melalui internet. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Pemasaran Internasional 

1. Pengertian Pemasaran 

Pemasaran merupakan proses yang bertujuan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Pemasaran dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok 

mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, 

menawarkan, dan bertukar produk yang bernilai satu sama lain (Kother, 

1994, p.6). Dalam konteks yang lebih luas, pemasaran global diartikan 

sebagai poroses pemusatan sumber daya dan tujuan organisasi pada 

peluang pasar global. Pemasaran memiliki tiga prinsip utama (Keegan, 

1989, p.5) yaitu menciptakan nilai bagi pelanggan, mencapai keunggulan 

bersaing atau keunggulan diferensial, dan memusatkan tujuan, sumber 

daya, dan usaha. (Budiarto, Teguh dan Fandy Tjipto, 1997) 

2. Pengertian Pemasaran Menurut Beberapa Sumber 

a. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang 

ditujukan untuk merencanakan, mempromosikan dan mendistribusikan 

barang, jasa dan ide kepada pasar sasaran agar dapat mencapai tujuan 

organisasi (Suwasta, 2000). 
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b. Pemasaran adalah suatu kegiatan usaha yang mengarahkan arus dan 

jasa dari produsen ke konsumen (Basu Swastha, 1991). 

c. Manajemen pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya 

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dan menciptakan, menawarkan dan secara bebas 

mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain (Kotler, 

2000). 

3. Konsep Pemasaran  

Menurut Budhiarto Teguh dan Fandy Tjipto (1997) pemasaran 

berawal dan berakhir pada pelanggan. Berdasarkan konsep ini, setiap 

keputusan bisnis (termasuk keputusan pemasaran) harus bersifat custemer-

oriented. Keputusan pemasaran dapat dikelompokkan menjadi tiga 

katagori, yaitu : 

a. Keputusan Target Pasar 

Keputusan target pasar tergantung pada ide konseptual mengenai 

palanggan. Hal ini dipengaruhi oleh apa yang dipasarkan dan 

diserahakan pada segmen pelanggan yang mana. 

b. Keputusan Bauran Pemasaran 

Pada umumnya keputusan bauran pemasaran (marketing mix:4p) 

meliputi : 

 1). Produk (product) 

Secara hukum tidak semua produk dapat diimpor secara bebas, dan 

secara umum produk yang tidak dapat diimpor secara bebas 

dikelompokkan menjadi : 
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a). Produk terlarang, seperti obat-obatan terlarang, bahan atau 

materi yang mengandung unsur pornografi, uang palsu, peralatan 

spionase, hewan dan tumbuhan langka. Pada umumnya produk 

akan masuk ke suatu negara akan diperiksa dan harus memenuhi 

persyaratan atau spesifikasi tertentu. 

b). Produk-produk yang harus dimodifikasi terlebih dahulu, baik 

modifikasi yang sangat teknis maupun modifikasi minor (seperti 

perubahan kemasan). 

2). Harga (Price) 

Setiap negara cenderung akan melakukan pengendalian harga 

dengan tujuan melindungi kepentingan konsumen, mengendalikan 

inflasi, serta melindungi upah atau gaji karyawan. 

3). Promosi (Promotion) 

Di Amerika Serikat, setiap perusahaan bebas mengalokasikan 

dananya untuk promosi. Akan tetapi dibeberapa negara ada pajak 

langsung yang dikenakan atas biaya, agen, atau media periklanan. 

4). Distribusi (distribution) 

Saluran distribusi di setiap negara bermacam-macam. Di Amerika 

Serikat, suatu perusahaan bebas memilih saluran distribusi yang 

dikehendaki sepanjang tidak menjurus ke monopoli atau usaha 

menghilangkan persaingan. Akan tetapi di negara lain tidak 

selonggar di Amerika. Peraturan mengenai jenis saluran yang 

sesuai untuk jenis produk tertentu juga bervariasi antar negara. 
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c. Keputusan Pengorganisasian dan Pengendalian Aktivitas Pemasaran 

Keputusan ini menyangkut pengendalian, yaitu membentuk standar 

kinerja tertentu dan mengukur prestasi yang diperoleh dalam 

mempertahankan posisi pasar dan mengalokasikan sumber daya. 

4. Pemasaran Internasional (International Marketing) 

International marketing adalah kegiatan pemasaran yang melampaui 

atau melewati batas-batas suatu negara. Konsep ini didasarkan pada 

orientasi yang bersifat etnosentris. Pemasaran internasional merupakan 

perluasan dari pemasaran domestik yang biasa disebabkan oleh adanya 

pesanan dari pelanggan luar negeri atau karena adanya faktor kejenuhan 

pasar domestik (Budiarto Teguh dan Fandy Tjipto, 1997). 

Pemasaran Internasional adalah kinerja dari aktivitas-aktivitas yang 

dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan 

mengarahkan barang dan jasa perusahaan kepada pelanggan atau 

pengusaha dilebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan 

(Geteora Graham, 2007). 

5. Hambatan-hambatan Dalam Perdagangan Ekspor 

Terdapat banyak jenis rintangan yang menghalangi arus bebas 

barang-barang dan jasa internasional. Terdapat enam hambatan yang lazim 

digunakan antara lain (Henri Simamora, 2000) : 

a. Hambatan Atas Dasar Harga 

Barang dan jasa yang diimpor sekali sewaktu memiliki suatu tarif yang 

ditambahakan kepada harganya. Tarif ini kerap didasarkan pada nilai 

barang-barang tersebut. 
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b. Batasan Kualitas 

Batasan kualitas sering disebut juga dengan kuota (quota), membatasi 

jumlah urut yang dapat diimpor atau pangsa pasar yang diperkenankan. 

c. Penetapan Harga Internasional 

Dalam beberapa kejadian, induk perusahaan internasional akan 

menetapkan harga atau kualitas yang dijual dalam upaya 

mengendalikan harga. 

d. Hambatan Non Tarif 

Hambatan non tarif (non tarif berriers) adalah peraturan, regulasi dan 

birokrasi birokrat yang menunda atau menghambat pembeli barang-

barang asing. 

e. Hambatan Finansial 

Terdapat sejumlah batasan financial yang berbeda, salah satu yang 

paling lazim adalah pengawasan devisa (excharge control) yang 

membatasi mata uang. 

f. Pengawasan Investasi Langsung 

Pengawasan investasi asing (foreign investment) adah batasan-batasan 

atas investasi langsung atau transfer atau remiten dana. 

Pengawasan ini dapat mengambil sejumlah bentuk termasuk : 

1). Mewajibkan memodal asing untuk mengambil posisi kepemilikan 

minoritas. 

2). Membatasi Remiten Keuangan. 

3). Mencegah pembayaran royalti kepada induk perusahaan. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



13 

 

B. Strategi Pemasaran Internasional 

1. Penentuan cara atau strategi memasuki pasar Internasional, perusahaan 

perlu mempertimbangkan beberapa faktor khusus (khas) yang berlaku bagi 

setiap perusahaan dan industri (case-by-case approact) faktor-faktor 

tersebut antara lain (Teguh Budiarto dan Fandy Tjipto, 1997) : 

a. Tujuan perusahaan berkaitan dengan tiga aspek berikut : 

1).Volume bisnis internasional yang diharapkan. 

2). Lingkungan geografis. 

3). Jangka waktu keterlibatan perusahaan dalam pemasaran global. 

4). Ukuran (volume) penjualan dan asset perusahaan. 

5). Lini produk dan sifat produk (produk konsumen atau industri, 

harga rendah atau tinggi, teknologi) yang dihasilkan perusahaan. 

6). Persaingan dalam pasar luar negeri. 

b. Kriteria-kriteria Umum dalam melakukan Strategi Pemasaran 

Internasional : 

1). Jumlah Pasar 

Metode yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar 

inernasional berbeda-beda. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa 

setiap metode dapat menghasilkan cakupan pasar global yang 

berbeda dan sering kali tidak semua metode tidak dapat diterapkan 

di setiap negara. 

2). Penetrasi dalam Pasar 

Hal ini bersangkutan dengan kualitas cakupan pasar, yaitu seberapa 

besar akses yang diperoleh, apakah mencakup pasar nasional suatu 
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negara secara keseluruhan atau hanya meliputi ibu kota atau 

beberapa kota besar di negara yang dituju. 

3). Umpan Balik (feed back) dari Pasar 

Semakin tinggi tingkat keterlibatan langsung perusahaan disuatu 

negara, maka semakin baik informasi pasar yang diperoleh. 

4). Pengalaman 

Pengalaman akan semakin banyak diperoleh bila suatu perusahaan 

terlihat secara langsung dalam pemasaran global. 

5). Kendali (control) 

Kendali yang dipegang perusahaan atas pemasaran globalnya 

bervariasi dari tida ada kendali sama sekali (misalnya ekspor tidak 

langsung) hingga kendali sepenuhnya (moisalnya wholly owned 

subsidiary). 

6). Biaya Pemasaran Inkremental 

Biaya pemasaran inkremental adalah biaya tambahan yang 

diperuntukkan sehubungan dengan pemilihan dan penggunaan 

saluran distribusi (metode memasuki pasar) tertentu. 

7). Peluang Memperoleh Laba 

Faktor yang perlu diestimasi adalah penjualan dan biaya total 

jangka panjang yang berkaitan dengan setiap metode. 

8). Persyaratan Investasi 

Persyaratan investasi yang paling besar adalah pada metode wholly 

owned foneign subsidiary, karena membutuhkan investasi pabrik, 

pendanaan persediaan, dan lain-lain. 
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9). Persyaratan Administrasi 

Persyaratan yang berkaitan dengan dokumentasi, perizinan maupun 

waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap metode 

berbeda-beda. 

10). Persyaratan Sumber Daya Manusia yang di Butuhkan 

 Sumber daya manusia yang terlatih dan berwawasan internasional. 

11). Permasalahan di Negara Yang Dituju 

 Semakin langsung keterlibatan suatu perusahaan dalam pasar  

asing yang dimasuki, maka pihak manajemennya akan semakin  

terlihat dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan  

pasar yang dituju. 

12). Fleksibilitas 

 Fleksibilitas adalah metode memasuki pasar global merupakan     

faktor penting. Adanya perubahan lingkungan dan pasar, serta 

situasi dan sasaran perusahaan untuk berubah dalam rangka 

menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi baru yang dihadapi. 

13). Risiko 

Risiko dalam pemasaran global meliputi risiko ekonomi dan resiko 

politik. 

c. Secara Umum Ada 4 Cara Untuk Memasuki Pasar Global, antara lain : 

 1). Ekspor 

Aktivitas ekspor merupakan kegiatan produksi barang di satu 

negara dan menjual hasilnya di negara lain. 
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2). Lisensi. 

3). Joint Venture 

Joint Venture adalah perjanjiaan kemitraan (partnership) antara 

investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha 

lokal, yang keduanya berbagi kepemilikan dan pengendalian. 

4). Investasi Lansung. 

 

C. Pengertian ekspor 

Ekspor merupakan salah satu kegiatan usaha jual beli barang dengan 

melintasi daerah pabean Indonesia, maka pelaksananya harus sesuai dengan 

prosedur dan dokumen ekspor yang ditetapkan baik oleh pemerintah Indonesia 

maupun negara pengimpor.  

Pengertian ekspor menurut Amir MS (2000), adalah menjual barang-

barang ke konsumen diluar negeri atau diluar batas wilayah negara kita.  

1. Pihak-pihak Pelaksanaan Perdagangan Internasional 

a. Kelompok Eksportir 

Menurut Amir MS (1989), eksportir merupakan penjual atau pemasok 

barang keluar negeri. Para eksportir terdiri dari : 

1). Produsen Eksportir 

Para produsen yang sebagai hasil produksinya memang 

diperuntukan untuk pasar luar negeri, yang ekspornya diurus 

sendiri oleh produsen yang bersangkutan. 
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2). Confirming House 

 Confirming Hause adalah perusahaan asing yang mendirikan 

kantor cabangnya atau bekerjasama dengan warga setempat 

mendirikan analisis perusahaan (system company) untuk 

kepentingan kantor induknya atau kepentingan konsumen di negara 

asalnya dengan memperoleh komisi. 

3). Pedagang Ekspor  

Pedagang Ekspor (export-Marchant) adalah badan usaha yang 

diberi ijin dan diperkenankan ekspor komoditi dicantumkan dalam 

surat ijin yang diberikan. 

4). Agen Ekspor 

Agen Ekspor (Export-Agent) terjadi bila hubungan antara pedagang 

ekspor dengan produsen, tidak hanya sebagai rekan biasa, tetapi 

sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan. 

5). Wisma Dagang 

 Wisma Dagang (Trading Hause) adalah suatu perusahaan ekspor 

impor yang besar yang dapat mengimpor dan mengekspor aneka 

komoditi dan mempunyai jaringan pemasaran dan kantor 

perwakilan dipusat-pusat perdagangan dunia, dan memperoleh 

fasilitas tertentu dari perusahaan. 

b. Kelompok Pendukung 

Menurut Amir MS (1989), badan usaha lain yang mempunyai peran 

besar dalam menunjang serta menjamin kelancaran pelaksanaan ekspor 

impor antara lain : 
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1). Bank-bank Devisa 

Bank Devisa memberikan jasa perkreditan, baik dalam bentuk kredit 

ekspor maupun sebagai uang muka jaminan L/C impor, dibutuhkan 

dalam pelaksanaan pembukaan L/C impor, Peneriman L/C ekspor, 

penyampaian dokumen pengapalan maupun dalam negosiasi serta 

berguna sebagai peneliti keaslian dokumen pengapalan dan dalam 

verifikasi jenis dan isi dan masing-masing dokumen pengapalan. 

2). Badan Usaha Transportasi 

Perusahaan jasa pengantoran barang ekspor disebut juga forwarding 

agent yang tugasnya meliputi mulai dari pengumpulan muatan, 

menyelenggarakan pengepakan sampai membukukan muatan aneka 

wahana yang biasa diperdagangkan. 

3). Maskapai Pelayaran  

Perusahaan pelayaran masih memegang hegemoni dalam bidang 

angkutan internasional sekalipun angkutan melalui udara dan darat 

cukup berkembang pula baik dalam jasa angkutan penumpang 

maupun barang. 

4). Maskapai Asuransi 

Resiko yang ditanggung eksportir maupun importir atas barang baik 

didarat maupun dilaut dalam pengiriman barang yang jaraknya jauh 

diasuransikan pada suatu perusahaan asuransi. 

5). Kantor Perwakilan/Kedutaan 

Berfungsi untuk membantu promosi, kantor kedutaan luar negeri 

dapat pula mengeluarkan dokumen legalitas seperti consuler invoice 
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untuk mengecek dan mengesahkan pengapalan suatu barang dari 

negara tertentu. 

6). Surveyor 

Pada umumnya importir dan eksportir berada dalam jarak yang 

berjauhan dan geografis yang berbeda sehingga benafiditas dan 

integritas masing-masing kurang dapat diketahui karena diperlukan 

pihak ketiga yang netral dan obyektif dapat memberikan kesaksian 

atas mutu jenis, kuantum, keaslian, kondisi, harga tarif bea dari 

produk yang diperdagangkan. 

7). Pabean 

Pabean sebagai alat pemeritah bertindak sebagai penjaga gawang 

lalu lintas komoditi internasional, mengamankan, pemasukan 

keuangan negara, juga membantu eksportir dan importir dalam 

memperlancar arus barang. 

c. Kelompok Promosi 

Menurut Amir MS (1989), untuk meningkatkan transaksi ekspor-

impor diperlukan suatu kegiatan promosi yang tepat, kegiatan ini 

dilakukan oleh para eksportir dan badan-badan khusus serta 

pemerintah sendiri. Kelompok promosi ini pada umumnya terdiri dari : 

1). Kantor perwakilan dari produsen atau eksportir asing di negara 

konsumen atau importir. 

2). Kantor perwakilan KADIN didalam atau luar negeri. 

3). Misi dagang dan pameran dagang internasional (trade fair). 

4). Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN). 
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5). Kantor Badan Devisa didalam maupun diluar negeri. 

6). Atase Perdagangan dan Trade Commissioner atau bagian ekonomi 

dari tiap kedutaan luar negeri. 

7). Majalah dagang dan industri ataupun Trade Directoris termasuk 

lembaran kuning dalam petunjuk buku telepon. 

8). Brosur dan leef leat yang dibuat oleh masing-masing pengusaha 

ekspor termasuk Price list yang dikirim dengan cuma-cuma pada 

setiap peminat. 

 

D. Berbagai Macam Cara Ekspor 

Menurut Amir MS (1989), ekspor dapat dilaksanakan dengan 

berbagai cara, antara lain sebagai berikut : 

1. Ekspor Biasa 

Pengiriman barang keluar negeri sesuai dangan peraturan umum yang 

berlaku, yang ditujukan kepada pembeli diluar negeri untuk memenuhi 

transaksi yang sebelumnya sudah diadakan dengan peraturan devisa yang 

berlaku, maka hasil devisa yang diperoleh dari ekspor ini dapat dijual 

kepada Bank Indonesia. 

2. Barter 

Pengiriman barang-barang keluar negeri untuk ditukarkan langsung dengan 

barang yang dibutuhkan dalam negeri. Adapun istilah aneka dalam barter, 

yaitu : 

a. Direct Barter (Barter langsung) merupakan sistem pertukaran barang 

dengan mempergunakan alat “penentuan nilai” atau lazim pula disebut 
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dengan “ Deminitory of Value” suatu mata uang asing seperti “Dollar 

Amerika”, pada neraca perdagangan antara dua negara yang 

bersangkutan. 

b. Swich Barter (Barter alih) salah satu pihak tidak mungkin 

memanfaatkan sendiri barang yang diterimanya dipertukaran itu, maka 

negara pengimpor itu mengalihkan (Switching) barang tersebut ke 

negara ketiga yang membutuhkan. 

c. Counter Purchase (Imbal beli atau Counter trade) suatu sistem 

perdagangan timbal balik antara dua negara. 

d. Buy-Back Barter (Barter beli kembali) suatu sistem penerapan alih 

teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan 

cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara 

berkembang. 

3. Konsinyasi 

Konsinyasi (consigment) adalah pengiriman barang keluar negeri untuk 

dijual sedangkan hasil penjualannya diperlukan sama dengan hasil ekspor 

biasa. 

4. Package Deal 

Perjanjian perdagangan dengan negara lain yang menetapkan sejumlah 

barang akan diekspor ke negara lain dan sebaliknya dari negara itu akan 

di impor sejumlah barang yang akan dihasilkan negara tersebut yang 

kiranya kita butuhkan. 
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5. Penyelundupan 

Penyelundupan (smunggling) perdagangan luar negeri yang berusaha 

untuk meloloskan diri dari peraturan-peraturan pemerintah yang 

dianggapnya merugikan kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan 

yang sebesar-besarnya, dengan cara melanggaran peraturan-peraturan 

yang berlaku. 

 

E. Tahap-tahap Pelaksanaan Ekspor 

Dalam pelaksanaan kegiatan ekspor, diperlukan tahap-tahap yang 

harus dilakukan agar kegiatan ekspor dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. Untuk tahap pelaksanaan ekapor dimulai dari pengadaan barang 

sampai dengan pengiriman antara lain sebagai berikut : 

1. Mencari Informasi Sumber Barang 

Importir sudah mengetahui komoditi yang diinginkan oleh calon 

indikator, maupun kebutuhan pasar maka dapat disusun rencana impor 

untuk komoditi yang bersangkutan. 

2. Permintaan Barang Pada Pensuplai 

Eksportir mengadakan kontrak dengan mereka untuk menyampaikan 

permintaan harga karena pembeli dan penjual dalam jarak yang 

berjauhan. 

3. Penawaran Harga Dari Pensuplai 

Eksporir menerima permintaan harga dari importir maka eksportir 

biasanya memenuhi permintaan dengan mengirimkan penawaran 

penjual hanya mencantumlan harga barang. 
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4. Penempatan Pesanan 

Importir menerima penawaran dari pensuplai ia berkewajiban 

mempelajari tiap-tiap penawaran dengan baik mengenai mutu, harga 

dan waktu penyerahan serta syarat pembayaran. 

5. Kontrak Ekspor Impor 

Surat pesanan (Order Sheet) diisi oleh importir dan dialamkan kepada 

eksportir (Supplier). 

6. Pembukaan L/C 

Bentuk surat pesanan yang diakseptasi oleh pensuplai, dalam bentuk 

sales contract yang ditadatangani eksportir dan importir. 

7. Persiapan pengeksporan 

Melaksanakan pengapalan barang yang dipesan, menyiapkan 

Shipping Document (dokumen pengapalan) dan menegosiasi (Meng-

uangkan) dokumen pengapalan dengan banknya. 

8. Pengapalan 

Barangsiapa untuk ekspor (Ready for Export) maka eksportir 

menyerahkan barang-barang itu kepada Forwarding Agent. 

9. Negosiasi Dokumen 

Eksportir telah menerima konsumen dari Maskapai Pelayaran tibalah 

saatnya bagi eksportir mengurus penerimaan pembayaran dari bank 

yang dikuasakan importir untuk menegosiasikan dokumen 

pengapalan. 
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10. Penerusan Dokumen 

Bank mau dan bersedia melakukan pelunasan atas barang walau 

dengan imbalan dokumen pengapalan. 

11. Pengeluaran Barang 

Opening Bank menerima dokumen pengapalan dari bank 

korespondennya, maka opening bank menyelesaikan perhitungan 

dengan importir. Opening bank menyerahkan dokumen-dokumen 

kepada importir dalam menyelesailan Bea masuk dengan Bea dan 

cukai dan penyerahan barang dari maskapai pelayaran. 

12. Penyerahan Barang 

Barang sudah dibebaskan dari wilayah pabean, maka barang itu 

sudah boleh diangkat ke gudang importir. 

 

F. Pengertian Promosi 

1. Bauran Promosi (Promotional Mix) 

Promosi adalah bagian dari srategi pemasaan sebagai cara untuk 

berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran 

promosi (promotional mix) yaitu : 

a. Periklanan (Advertising) 

Periklanan dapat bersifat dapat menjangkau msyarakat luas (massal), 

tidak menggunakan pribadi secara langsung berhadapan dengan audien 

(impersonal) dan dapat menyampaikan gagasan secara meyakinkan 

dan  menimbulkan efek yang dramatif (ekspresif). 
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b. Penjualan Personal (Personal Selling) 

Promosi ini bersifat personal sehingga responsive terhadap audien, 

penjualan personal mampu membina relasi antara perusahaan dengan 

konsumen. 

c. Promosi Penjualan (Sales Promotion) 

Promosi penjualan sangat komunikatif karena mampu menciptakan 

respon audien terhadap perusahaan. 

d. Public Relation 

Informasi dalam public relation lebih benyak bersifat berita dari 

lembaga formal (TV, radio, dan sebagainya) atau dari orang yang 

dikenal sehingga lebih dipercaya. 

e. Identitas Produk (Product Identity) 

Atribut produk mampu menciptakan simbol-simbol yang diharapakan 

konsumen. Karena keunggulannya terhadap pesaing, produk 

mempunyai daya tarik tersendiri sehingga dapat menentukan posisi 

produk dihadapan pesaing-pesaingnya. 

2. Periklanan 

Periklanan adalah bentuk-bentuk komunikasi atau persentasi non pribadi 

produk atau perusahaan yang dikendalikan oleh produsen untuk 

berkomunikasi dengan pelanggan.(Budiarto Teguh dan Fandy Tjipto, 

1997). 

Iklan merupakan cara menyampaikan pesan pemasaran melalui media 

yang tentunya harus dibayar untuk waktu dan ruang iklan mereka. Pesan 

yang termuat dalam iklan bertujuan membutuhkan “awareness”, pendapat, 
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dan sikap melalui penyampaian informasi yang diharapkan memperoleh 

tanggapan yang positip dari khalayak sasaran atau pasar yang dibidik 

(PPEI, Kumpulan Makalah, 2008 ). 
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BAB III  

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Gambaran Umum Perusahaan  

1. Sejarah Berdirinya PT. Iskandar Indah Printing Textile  

PT. Iskandar Indah Printing merupakan salah satu perusahaan di Kota 

Surakarta. Perusahaan ini berkedudukan di jalan Pakel No. 11 Kelurahan 

Kerten Kecamatan Laweyan Surakarta yang bergerak dalam bidang tekstil 

yaitu mengolah bahan baku benang menjadi kain mentah (grey) yang 

kemudian meningkatkan jenis produksi berupa kain bercorak atau lebih 

dikenal dengan kain printing.  

Pada mulanya PT. Iskandar Indar Printing Textile bernama eks PT. 

Fariantex kemudian diubah menjadi CV yaitu CV. Iskandartex. 

Perusahaan textile CV. Iskandartex ini baru memulai produksinya satu 

tahun kemudian setelah berdiri yaitu tahun 1976 dan mulai berbadan 

hukum  pada tahun 1983 berdasarkan akte perusahaan No.98 tanggal 23 

Mei 1983.  

Pada tahun 1980 CV. Iskandartex mendatangkan mesin kanji dari 

Taiwan yang fungsinya untuk mengeringkan kain secara otomatis. Pada 

tahun yang sama juga memperluas bangunan dan menambah mesin tenun 

hingga 50 unit, karena permintaan selalu meningkat, maka perusahaan 

menambah kapasitas produksi.  
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Dengan alasan lebih dapat mengembangkan perusahaan, maka dari 

pimpinan perusahaan mengusahakan perubahan suatu bentuk badan usaha 

dari CV menjadi PT dengan berdasarkan SK. Menkeu RI No. 7/12/12 

tertanggal 1 November 1989 dan akhirnya pada tanggal 2 Januari  1991 

perusahaan resmi menjadi PT. Iskandar dengan nomor izin usaha yaitu 

199/11.16/PB/VIII/991 PT. Penggantian nama berikutnya terjadi pada 

bulan Februari 1996 sehingga namanya menjadi PT. Iskandar Indah 

Printing Textile.  

Perusahaan ini didirikan diatas tanah seluas satu setengah hektar 

yang terdiri dari bangunan-bangunan sebagai berikut :  

a. Bangunan Kantor  

Terdiri dari ruang direktur, komisaris tamu, kepala bagian dan 

karyawan pembukuan.  

1) Bangunan pabrik dan gedung  

2) Bangunan ruang jaga atau pos satpam  

3) Bangunan ruang ketel uap (broiler) 

4) Tempat parkir  

5) Poliklinik  

6) Mushola 

7) Ruang bengkel  

8) Bangunan ruang diesel  

b. Tujuan didirikannya perusahaan adalah :  

1) Memperoleh keuntungan bagi perusahaan, karyawan maupun 

konsumen.  
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2) Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya bagi 

masyarakat sekitar lokasi perusahaan dan masyarakat pada 

umumnya.  

3) Meningkatkan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan tekstil 

dalam negeri.  

2. Lokasi Perusahaan  

Perencanaan lokasi perusahaan ini sangat penting karena dengan 

penempatan perusahaan pada lokasi yang tepat akan menunjang 

pertumbuhan perusahaan. Mempunyai beberapa keuntungan, keuntungan 

itu antara lain dalam pengadaan bahan mentah, tenaga kerja, transportasi 

dan lain sebagainya. Di dalam penyusunan perencanaan lokasi perusahaan 

memang tidak semudah yang diperkirakan dalam mempengaruhi 

perencanaan lokasi suatu perusahaan. Faktor tersebut antara lain :  

a. Sumber Alam  

Salah satu sumber alam yang penting bagi perusahaan adalah air 

karena air merupakan salah satu bahan pembantu didalam proses 

produksi. Untuk memenuhi kebutuhan ini perusahaan ini membuat 

sumur di samping menggunakan air ledeng (PDAM) jadi untuk 

memenuhi kebutuhan akan air di perusahaan tidak mengalami 

kesulitan.  

b. Tenaga Kerja 

Cukup tersedia tenaga kerja dimana sebagian besar karyawan yang 

bekerja didalam perusahaan berasal dari daerah atau tempat yang tidak 
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berjauhan dari lokasi perusahaan. Hal ini memungkinkan bagi 

perusahaan untuk menghemat biaya transportasi karyawan.  

c. Transport dan Komunikasi  

Terletak di dekat jalan besar, sehingga memudahkan pengangkutan 

baik bahan yang diperlukan untuk memproduksi maupun hasil dari 

produksi tersebut. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk dapat 

menekan biaya pengangkutan menjadi lebih rendah. Sudah tersedia 

sarana listrik dan sebagian lagi diesel, telepon, yang mana hal ini 

membantu kelancaran untuk proses produksi serta komunikasi.  

d. Tanah untuk Ekspansi  

Luas tanah yang ada pada perusahaan PT. Iskandar Indah Printing 

Textile adalah 4 (empat) hektar, luas tersebut sebagian masih belum 

dipergunakan sehingga untuk ekspansi dimasa yang akan datang 

perusahaan tidak akan ada masalah.  

Tetapi dilain pihak, karena lokasi perusahaan masih berdekatan 

dengan perumahan penduduk, maka faktor polusi udara, air, dan suara 

merupakan salahs atu faktor yang harus dijaga secara konsisten dan 

kontinyu agar tidak terjadi pencemaran udara maupun air serta suara yang 

dapat menganggu kehidupan penduduk disekitar perusahaan.  

 

3. Struktur Organisasi Perusahaan  

Struktur organisasi adalah cara pembagian kerja untuk semua pelaku 

yang terlibat dalam suatu organisasi. Struktur tersebut secara keseluruhan 

mencerminkan pola hubungan yang tetap, mempunyai pola interaksi 
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tertentu dan mencerminkan cara koordinasinya. Struktur organisasi 

merupakan hal yang paling penting dalam suatu perusahaan, karena 

merupakan gambaran ringkas mengenai kehidupan perusahaan, garis 

wewenang, tanggung jawab dan fungsi pelaksanaan tugas.  

Pembuatan struktur organisasi dimaksudkan untuk :  

a. Mengkoordinasi suatu kelompok yang terdiri dari berbagai tugas.  

b. Membantu agar setiap lini jelas akan fungsi dan tanggung jawab 

terhadap tugas.  

c. Mendayagunakan kemampuan-kemampuan yang ada pada organisasi 

tersebut.  

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT. Iskandar Indah Printing 

Textile adalah struktur organisasi lini atau garis artinya semua kegiatan di 

dalam perusahaan dikoordinir langsung oleh pemimpin perusahaan atau 

pemilik perusahaan. Bagan struktur organisasi PT. Iskandar Indah 

Printing Textile, Surakarta dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Struktur  Organisasi PT. Iskandar Indah Printing Textile.  

Sumber : PT. Iskandar  Indah Printing Textile 

Telah digambarkan Organisasi diatas struktur organisasi PT. Iskandar 

Indah Printing Textile dimana tiap bagian mempunyai suatu tugas dan 

tanggung jawab yang berbeda. Tugas tiap jabatan tersebut adalah untuk 

mewujudkan tujuan utama berdirinya PT. Iskandar Indah Printing Textile, 

adapun tugas-tugas tiap bagian tersebut adalah :  
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a. Direktur 

Merupakan unsur eksekutif tertinggi dalam organisasi perusahaan, 

sebagai pimpinan produksi dan sebagai pimpinan perusahaan. Tugas-

tugasnya adalah sebagai berikut :  

1). Bertanggung jawab atas kelangsungan operasional perusahaan 

secara keseluruhan.  

2).  Bertanggung jawab atas tujuan operasional perusahaan.  

3). Mengambil tindakan atau keputusan yang dirasa perlu dan 

menguntungkan perusahaan.  

4). Bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan secara 

keseluruhan.  

5).  Membina hubungan baik dengan instansi pemerintah, perusahaan-

perusahaan lain maupun masyarakat.  

b. Sekretaris Umum  

Bertanggung jawab atas tugas-tugas sebagai berikut :  

1). Menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.  

2).  Membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dari perusahaan  

3). Mengkoordinir personil-personil serta pekerjaan yang 

berhubungan dengan atasan.  

c. Departemen Produksi  

1). Bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi yang telah 

direncanakan.  
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2). Bertanggung jawab atas hasil kerja.  

3). Bertanggung jawab atas aktivitas perusahaan yang berada di bawah 

wewenangnya.  

4). Bertanggung jawab atas pengaturan atau pengawasan kerja dan 

personil yang dipimpinya.  

d. Kepala Bagian Persiapan 

1). Menyusun jadwal kerja kelompk warping, kanji, cucuk, palet 

sesuai dengan rencana produksi.  

2). Membantu menyiapkan peralatan, bahan baku dan bahan 

penolong.  

3). Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kerja bagian persiapan.  

e. Kepala Bagian Proses 

1). Menyusun jadwal kerja bagian proses sesuai dengan yang 

direncanakan.  

2). Membantu menyiapkan peralatan kerja 

3). Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kerja bagian proses.  

f.  Kepala Bagian Finishing  

1). Menyusun jadwal kerja bagian finishing  sesuai dengan yang 

direncanakan.  

2). Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kerja bagian printing.  

3). Menyiapkan laporan hasil produksi perhari tiap shift 
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g. Kepala Bagian Maintenance  

1). Mengatur kerja perbaikan dan peralatan masing-masing dan 

peralatan-peralatan lainnya.  

2). Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kerja bagian 

maintenance 

h. Departemen Penjualan  

Departemen penjualan bertanggung jawab pada direktur, dengan 

tugas-tugas sebagai berikut :  

1). Bertanggung jawab atas penjualan terhadap hasil produksi.  

2). Melaksanakan pekerjaan administrasi dan penjualan.  

i. Departemen Planning dan Control 

Departemen ini dipimpin oleh seorang kepala departemen 

planning dan control dengan tugas-tugas sebagai berikut :  

1). Bertanggung jawab atas perencanaan dan control produksi.  

2) Bertanggung jawab atas hasil kerja pengawasan mutu, 

pelayanan umum dan gudang.  

3). Bertanggung jawab atas aktiva dan perusahaan yang berada di 

dalam wewenangnya.  

4). Bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kerja 

personil yang dipimpinnya.  

j. Kepala Bagian Umum  

1). Mengatur pekerjaan yang berhubungan dengan personil, 

kebersihan, dan kendaraan.  
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2). Melakukan koordinasi dengan semua kepala bagian tentang 

kebutuhan-kebutuhan pelayanan umum 

k. Kepala Bagian Gudang  

1). Mengatur dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang 

berhubungan dengan penerimaan, pengeluaran dan 

penyimpangan barang spare part, benang dan lain-lain.  

2). Melaksanakan perencanaan pengadaan barang dan benang.  

3). Memeriksa laporan persediaan gudang setiap saat.  

l. Kepala Bagian Administrasi  

1). Melakukan pengadministrasian dokumen-dokumen yang 

diterima.  

2). Melakukan pencatatan dan penghitungan hasil-hasil produksi.  

m. Kepala Bagian Quality Control 

1). Mengontrol kualitas secara terpadu mulai bahan baku, bahan 

pembantu hingga produk kain sesuai dengan rencana produksi. 

2). Melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap rencana 

produksi.  

3). Melaporkan hasil produksi harian pershift kepada atasan.  

4). Melakukan tes terhadap bahan baku dan bahan pembantu.  

n. Departemen Keuangan dan Pembukuan   

Seperti departemen lainnya, departemen ini juga dipimpin oleh 

seorang kepala departemen keuangan dan pembukuan, dengan 

tugas-tugas sebagai berikut :  

1). Melakukan pemeriksaan belanja perusahaan sehari-hari.  
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2). Mempelajari laporan harian, mingguan dan bulanan dari 

bagian-bagian yang dipimpin.  

3). Mengedarkan laporan yang diperlukan departemen yang 

memerlukan.  

4). Bertanggung jawab atas aktiva perusahaan yang berada 

dibawah wewenangnya. Di bawah ini merupakan tugas-tugas 

kepala bagian yang berada di bawah departemen keuangan dan 

pembukuan.  

o. Kepala Bagian Kasa  

1). Melakukan pekerjaan administrasi keuangan.  

2). Mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan.  

3). Melaksanakan pembayaran gaji dan upah para karyawan 

p. Kepala Bagian Pembukuan 

1). Melakukan pekerjaan administrasi pembukuan  

2). Mencatatkan, mengarsipkan dan menyimpan naskah tentang 

persediaan utang dan piutang.  

3). Melakukan cross chek terhadap buku harian, buku kas harian, 

daftar pembayaran utang, daftar penagihan piutang.  

q. Kepala Bagian Personalia.  

1). Melakukan pekerjaan administrasi pembelian.  

2). Menyiapkan formulir perintah pembelian berdasarkan formulir  

permohonan dari departemen yang membutuhkan.  

3). Memeriksa, mencatat dan mengarsipkan setiap pembelian serta 

melanjutkan ke bagian keuangan.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



38 

 

r. Personalia Perusahaan  

Bagian ini bertugas untuk membuat daftar hadir, menentukan 

criteria atau syarat-syarat masuk menjadi karyawan di perusahaan 

dan mengurusi kesejahteraan karyawan. Biasanya dalam pengadaan 

tenaga kerja, bagian personalia bekerja sama dengan bagian 

produksi sebab untuk perusahaan textile bagian produksi paling 

banyak membutuhkan karyawan atau tenaga kerja. Adapun 

karyawan-karyawan tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu :  

1). Bagian produksi di bagi menjadi dua bagian yaitu Bagian Unit 

Weaving  dan Bagian Unit Printing  atau Finishing.  

2). Bagian Non Produksi yang terdiri dari karyawan kantor.  

4. Sistem Kerja Unit Weaving Atau Tenun Di Bagian Produksi 

Mesin dijalankan selama 24 jam, kecuali waktu istirahat selama 1 jam 

dan mesin istirahat total. Sistem kerja dibagi menjadi dua bagian yaitu 

Day shift yang masuk pagi terus dan Shift yang masuk pagi/siang/malam. 

Adapun jumlah karyawan dan pembagian kerja dapat dilihat pada tabel 

3.1. di bawah ini.  

Tabel 3.1. Jumlah Karyawan dan Pembagian Kerja di PT. Iskandar 

Indah Printing Textile.  

Shift dan Bagian  Jumlah (Orang) 

a. Day Shift  

b. Shift  

1) Opten RRT 52 

2) Opten Picanol  

70  

 

210 

135 
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3) Opten Toyoda 

4) Pengisi Palet  

5) Palet  

6) Warping  

7) Pengkajian  

8) Cucuk  

9) Pengawas Monitor 

10) Pengawas Umum  

11) Bengkel  

12) Listrik  

13) Inspecting  

14) Rool kain  

15) Finishing  

16) Keamanan  

17) Transportasi  

18) Umum  

225 

60 

105 

60 

90 

80 

45 

20 

45 

15 

45 

10 

30 

20 

20 

10 

Jumlah  1295 Orang  

Sumber : PT. Iskandar Indah Printing Textile  

 

5. Produk yang dihasilkan  

PT. Iskandar Indah Printing Textile telah menghasilkan produk 

tahap printing yaitu memberi motif pada kain sesuai dengan pola yang 

diproses bagian printing. Adapun beberapa tahap dalam proses printing.  

a. Sablon  
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b. Sceaning  

c. Pencucian  

d. Driving  

e. Calender  

Dalam melakukan proses produksi hasil dari produk PT. Iskandar Indah 

Printing Textile sebagai berikut :  

a. Kain Batik  

b. Kain Seprei  

c. Kain Sarung  

d. Kain Mori  

Proses produksi dari produk tersebut merupakan proses produksi 

kontinyu atau proses terus menerus yaitu bahan baku benang di ekspor 

menjadi kain kemudian dicetak sehingga menghasilkan kain printing. 60% 

produk yang dihasilkan oleh PT. Iskandar Indah Printing Textile tersebut 

telah diekspor kebeberapa negara luar negeri diantaranya Dubai, Sigapura, 

Malaysia. Pemasaran yang terbesar di negara Dubai yang memiliki 2 

buyer yaitu :  

1. SALIM AND COMPANY 

P.O. BOX 13596 

DUBAI, U. A. E. 

2. SALEM AL SAADI GENERAL TRADING EST 

P. O. BOX 13065 

DUBAI, U. A. E. 
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Dan 40% pemasarannya dilakukian ke beberapa kota-kota besar di 

Indonesia, diantaranya : Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan lain-

lain. 

 

 

B. PEMBAHASAN 

Dalam perusahaan tekstil seperti PT. Iskandar Indah Printing Textile, 

kegiatan pokok dari perusahaan adalah mengolah bahan baku benang menjadi 

kain mentah (grey) yang kemudian jenis produksi berupa kain bercorak batik 

atau lebih dikenal dengan kain printing dan melakukan pemasaran serta 

penjualan jadi tersebut kepada pembeli, setelah PT. Iskandar Indah Printing 

Textile menetapkan produk yang akan dijual dan menentukan daerah 

pemasaran produknya, maka perusahaan harus menentukan cara untuk 

memasarkan produknya. 

1. Cara Pemasaran 

Cara pemasaran produk yang digunkan oleh PT. Iskandar Indah Printing 

Textile yaitu melalui agen. 

Export agent atau agen ekspor adakah suatu badan usaha yang memebuat 

suatu ikatan perjanjian dengan produsen suatu komoditi tertentu untuk 

melaksanakan ekspor komoditi itu untuk dan atas nama produsen (Amir 

MS. 2000). 

Agen terdiri dari : 

a) Dewan Komisi Ekspor, yaitu agen yang merupakan wakil dari pembeli-

pembeli luar negeri yang bertempat di negara pengekspor. Dewan 
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Komosi Ekspor pada dasarnya melakukan pembelian dari konsumen 

luar negeri dalam negara pasar domestik importir, yang melakukan 

kegiatan operasi berdasarkan pesanan. 

b) Confirming House, yaitu agen yang membantu pembeli luar negeri 

melalui pembelian konfirmasi seperti pesanan yang siap ditempat, 

sehingga eksportir dapat menerima pembayaran pada saat barang 

dikirim. 

c) Resident Buyer, yaitu agen yang mencerminkan keseluruhan jenis dari 

pembeli asing, serta yang tinggal dipasar negara pengekspor. Di sini 

Resident Buyer melaksanakan tugas yang sama dengan Dewan Komisi 

Ekspor. 

d) Broker yaitu agen yang berbasis sebagai tuan rumah dimana dia 

membawa pembeli dan penjual untuk dipertemukan. 

Ini berarti agen hanya mencarikan pembeli untuk produk yang 

dihasilkan oleh PT. Iskandar Indah Printing Textile. Jadi disini PT. 

Iskandar Indah Printing Textile hanya menyiapkan barang atau produknya 

saja jika ada pembeli yang berhubungan baik dengan pihak agen, sehingga 

perusahaan tidak susah payah untuk mempromosikan diri. Ekspor lewat 

agen juga memiliki beberapa kerugian diantaranya : 

(1). Waktu dan perhatian hanya terbatas kepada produk saja. 

(2). Tidak men-stock barang dan tidak melakukan pelayanan logistik. 

(3). Basis langganan agen mungkin berbeda dari yang dibutuhkan oleh 

produk perusahaan. 
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2. Strategi Pemasaran 

PT. Iskandar Indah Pinting Textile melakukan beberapa setrategi 

pemasaran, diantaranya:  

a. Pameran Dagang 

PT. Iskandar Indah Printing Textile melakukan setrategi pemasaran 

dengan mengikuti pameran dagang yang diadakan di berbagai kota-kota 

besar di Indonesia, salah satunya di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya 

serta melakukan pameran dagang di luar negeri seperti Amerika dan 

Malaysia. Terbukti strategi ini merupakan cara yang efektif bagi PT. 

Iskandar Indah Printing Textile dalam menjaring pembeli dan menarik 

minat para konsumen, karena para pembeli dapat secara langsung 

melihat bentuk nyata dari produk yang di hasilakan oleh PT. Iskandar 

Indah Printing Textile, sehingga dapat memungkinkan terjadinya 

transaksi jual-beli secara langsung di tempat itu juga. Keuntungan lain 

yang di dapat oleh perusahaan adalah bertemu dengan perusahaan lain 

yang sejenis yang memungkinkan dapat terjalin kerjasama yang saling 

menguntungkan. 

b. Strategi Produk 

PT. Iskandar Indah Printing Textile kurang lebih mempunyai 700 mesin 

yang dapat memproduksi 1.000.000.000 meter kain tiap bulannya. 

Dalam hal ini mereka menciptakan produk yang menarik minat para 

konsumen ( importir ) agar memilih produknya sebagai produk pilihan. 

Pertama mereka menciptakan produk-produk yang berkualitas standar 

ekspor dan karena produk-produk dari perusahaan sebagian besar di 
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ekspor ke negara Dubai maka perusahaan lebih mengutamakan warna-

warna kain yang cerah dan bermotif batik bunga atau garis. Dalam 

melakukan proses produksi dilakukan dengan sistem control yang 

sangat ketat dan dalam melakukan proses produksinyapun juga sangat 

hati-hati. Selain itu PT. Iskandar Indah Printing Textile juga memilih 

tenaga kerja yang berpengalaman sesuai dengan bidangnya, begitu juga 

dengan pemilihan bahan baku yang berkualitas dan terjamin mutunya, 

sehingga produk yang dihasilkan benar-benar teruji dan sesuai dengan 

keinginan konsumen. Pada intinya PT. Iskandar Indah Printing Textile 

ingin mengutamakan kepuasan pelanggan dan mendapatkan 

kepercayaan penuh dari konsumen. 

c. Strategi Harga 

Dalam menentukan harga PT. Iskandar Indah Printing Textile 

melakukan beberapa pertimbangan dalam menentukan harga penjualan 

dan mengacu pada : permintaan, pesaing, dan sekmen pasar yang 

dibidik serta komponen-komponen yang mempengaruhi penetapan 

harga pada PT. Iskandar Indah Printing Textile adalah : 

1) Biaya bahan baku. 

2) Biaya bahan penolong. 

3) Biaya tenaga kerja. 

4) Biaya Produksi. 

5) Biaya promosi, pengiriman dan pemasaran. 

6) Biaya lain-lain. 
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Dalam memberikan harga PT. Iskandar Indah Printing Textile selalu 

memberikan harga yang dapat di jangkau oleh konsumen namun tetap 

memikirkan keuntungan yang diperoleh. Yang terpenting disini adalah 

PT. Iskandar Indah Printing Textile tidak merasa dirugikan dan dari 

pihak konsumenpun tidak merasa keberatan dan merasa puas. 

3. Hambatan-Hambatan Dalam Melakukan Pemasaran dan Cara 

Mengatasinya. 

 Dalam melakukan pemasaran pasti ada hambatan-hambatan yang 

harus dilewati, disini yang dimaksud dengan hambatan-hambatan ekspor 

adalah semua hal yang menghalangi kelancaran ekspor, baik yang berasal 

dari dalam negeri sendiri maupun yang sengaja diadakan oleh negara 

pengimpor. Hambatan-hambatan atau kendala yang dihadapi oleh PT. 

Iskandar Indah Printing  Textile antara lain.  

a. Pajak  

Pajak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan. 

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dipandang masih terlalu 

memberatkan bagi sebagian perusahaan. Apabila pajak tersebut dapat 

diminimalkan maka biaya digunakan untuk membayar pajak dapat 

digunakan untuk proses produksi.  

b. Pesaing Usaha  

Setiap perusahaan dalam suatu negara pasti menghadapi persaingan 

dalam pasar global dari tiga sumber utama, yaitu bisnis lokal, 

perusahaan lainnya dalam negara yang sama, dan perusahan luar negeri.   

Setiap perusahaan yang berbeda dapat berusaha memenuhi jenis 
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permintaan yang berlainan. Dalam melakukan ekspor banyak persaing-

pesaing yang harus dihadapi oleh perusahaan, baik pesaing dalam negeri 

maupun dari luar negeri. Dan masing-masing perusahaan mempunyai 

keunggulan yang berbeda dalam produk yang dihasilkan. Promosi dan 

harga biasanya para pembeli (buyer) akan memilih eksportir mana yang 

mempunyai produk yang mutunya bagus dan berkualitas dengan harga 

relatif murah. Inovasi produk dalam hal ini sangat berpengaruh pada 

tingkat penjualan. Maka PT Iskandar Indah Printing  Textile selalu 

memberikan inovasi-inovasi dalam produknya melalui motif-motif batik 

yang diinginkan oleh para pembeli (buyer), dan memberikan  kepuasan 

kepada pembeli (buyer) dengan memberikan produk yang berkualitas 

tinggi dengan harga bersaing. Hal ini sebagai kekuatan agar PT.  

Iskandar Indah Printing  Textile mampu bertahan dalam persaingan di 

pasar.  

c. Motif-motif batik banyak yang ditiru oleh perusahaan lain dan dengan 

harga jual yang lebih rendah dari harga jual PT. Iskandar Indah Printing  

Textile, ini biasanya teriadi pada pasar domestik. 

d. Daya Beli Konsumen Berkurang  

Hal ini karena adanya krisis global yang terjadi saat ini mengakibatkan 

daya beli konsumen berkurang serta pesanan dari pembeli (buyer) 

berkurang. 

Cara mengatasi hambatan-hambatan dalam memasarkan produk ekspor PT 

Iskandar Indah Printing  Textile antara lain :   
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1. Melakukan evaluasi dan kebaikan dari semua faktor daya saing secara 

berkesinambungan baik faktor langsung maupun tidak langsung.  

2. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sendiri di samping 

intensifikasi dalam teknologi dan membeli teknologi.  

3. Mengkesploitasi berbagai keunggulan nasional dengan mempergunakan 

teknologi ciptaan sendiri.  

4. Harga disesuaikan dengan tingkat harga pasar yang sedang berlaku.  

5. Menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan terjamin, dengan motif 

batik yang langka atau unik dibandingkan dengan komoditi sentral yang 

diproduksi negara lain.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut : 

1. PT. Iskandar Indah Printing Textile melakukan sistem pemasaran melalui 

agen. Agen yaitu suatu badan usaha yang membuat suatu ikatan perjanjian 

daengan produsen suatu komoditi tertentu untuk melakukan ekspor 

komoditi itu untuk dan atas nama produsen. Beberapa macam agen yaitu : 

Dewan Komisi Ekspor, Confirming House, Resident Buyer, dan Broker. 

2. Beberapa strategi pemasaran yang digunakan oleh PT. Iskandar Indah 

Printing Textile antara lain : Pameran dagang adalah cara yang cukup 

efektif untuk menjaring pembeli atau konsumen, Strategi produk yaitu 

dengan memproduksi barang yang berkualitas ekspor dengan mutu 

terjamin, Strategi harga, perusahaan menetapkan harga yang dapat di 

jangkau oleh kalangan konsumen yang dibidik. 

3. PT. Iskandar Indah Printing Textile juga mengalami hambatan-hambatan 

diantaranya: hambatan pajak, pesaing usaha, motif-motif batik yang 

banyak ditiru oleh prusahaan lain, dan daya beli konsumen yang berkurang 

karena adanya krisis global. 
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B. Saran  

Berdasarkan bab-bab sebelumnya maka penulis dapat memberikan saran 

yaitu: 

1. PT. Iskandar Indah Printing Textile hendaknya melakukan system 

pemasaran tidak hanya melalui sistem agen saja tetapi juga melalui 

distributor.  

2. Hendaknya  perusahaan tidak hanya melakukan strategi pemasaran melalui 

pameran dagang, strategi produk, dan strategi harga tetapi juga dengan 

menjaring lebih banyak konsumen.  

3. Perusahaan hendaknya lebih mengembangkan motif produk yang 

dihasilkan tidak hanya berupa motif garis saja tetapi bias menggunakan 

motif lainnya. Serta mempunyai cirri khas dalam produknya, sehingga 

produk yang dibuat sulit ditiru oleh perusahaan lain.  
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