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PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

     Perkembangan garment menjadi kontribusi terbesar di perkembangan industri 

tekstil saat ini. Garment atau pakaian jadi menjadi salah satu kunci dari peningkatan 

sumbangan di bidang tekstil, industri yang menjadi salah satu sektor andalan 

Indonesia dalam rangka pertumbuhan perekonomian nasional. 

Pengertian garment sebagai produk akhir dari penggabungan dan penjahitan 

berbagai potongan dan komponan hingga menjadi suatu bentuk berupa busana 

ataupun pakaian jadi, berperan penting dalam industri tekstil dan produk tekstil. 

Industri garment juga memberikan sumbangan yang tidak kecil dalam meningkatkan 

nilai ekspor non migas.  

Sebagai bukti bahwa industri garment menjadi kontribusi terbesar dapat dilihat dari 

jumlah tenaga kerja yang diserap. Dari satu setengah juta tenaga kerja yang diserap 

oleh perkembangan industri tekstil sekitar satu per tiga atau lima ratus ribu tenaga 

kerja dapat diserap oleh industri garment. Ini menunjukkan bahwa industri garment 

sangat dominan menguasai tekstil di Indonesia. Selain itu industri garment atau 

pakaian jadi memberikan kontribusi untuk ekspor ke luar negeri. Oleh karena itu 

perkembangan garment yang membuat industri tekstil semakin berkembang, 

pemerintah yang diwakili oleh kementrian perindustrian memutuskan bahwa mereka 

masih memprioritaskan tekstil dalam pengembangan. 

     Dengan adanya perhatian dari pemerintah dan diprioritaskan diharapkan industri 

ini dapat berkembang dengan cepat dan dapat menjadi industri yang diunggulkan di 

Indonesia. Dalam perkembangan industri tekstil yang dilakukan pemerintah 

diharapkan industri garment menjadi produk yang unggulan. Pemerintah 

mengharapkan industri garment menjadi unggulan dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan karyawannya dan dapat meningkatkan nilai ekspor,terutama di PT. 

Apparel One Indonesia. 

     PT. Apparel One Indonesia melihat itu sebagai peluang bisnis yang sangat 

menjanjikan dan menguntungkan dengan target market adalah anak muda. Anak 

muda dianggap lebih peka akan trend fashion style pakaian jadi dan lebih konsumtif 

dalam penggunaannya. 



     Dalam menghadapi perkembangan dunia bisnis pakaian jadi saat ini perusahaan 

dituntut dapat bertahan dipersaingan bisnis yang semakin ketat. Brand image dan 

quality control yang baik menjadi dasar untuk membangun citra perusahaan yang 

positif. Selain iu, brand image dan quality control yang positif memberikan manfaat 

pada perusahaan untuk mengembangkan lini produk dengan memanfaatkan image 

positif yang telah terbentuk terhadap merk produk. Sama halnya dengan PT. Apparel 

One Indonesia, dengan memanfaatkan image positif yang telah didapat, brand 

Adidas mempercayai untuk menjadikan PT. Apparel One Indonesia sebagai 

perusahaan untuk membuat produk Adidas di Indonesia yang nantinya di ekspor ke 

luar negeri. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menetapkan rumusan 

masalah dalam karya tulis ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah proses pemasaran garmentdi PT. Apparel One Indonesia? 

2. Bagaimanakah proses persiapan ekspor garmentdi PT. Apparel One Indonesia? 

3. Bagaimanakah proses pembuatan dokumen ekspor garmentdi PT. Apparel One 

Indonesia? 

 

 

 

 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

     Tujuan disusunnya karya tulis ini merupakan gambaran dari tujuan 

dilaksanakannya Praktek Darat di PT. Apparel One Indonesia, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Mengetahui proses pemasaran ekspor garment PT. Apparel One Indonesia. 

b. Mengetahui proses persiapan barang ekspor garment PT. Apparel One 

Indonesia. 

c. Mengetahui proses pembuatan dokumen ekspor garment PT. Apparel One 

Indonesia. 

2. Kegunaan Penulisan 



     Dengan dibuatnya karya tulis ini, penulis berharap karya tulis ini dapat 

bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya Taruna Ketatalaksanaan Pelayaran 

Niaga dan Kepelabuhanan (KPN). Adapun kegunaan penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui secara rinci mengenai proses pemasaran ekspordi PT. Apparel 

One Indonesia yang meliputi kegiatan sewing hingga stuffing.  

b. Mengetahui proses persiapan barang ekspor yang meliputi langkah-langkah 

yang harus dilakukan untuk menjaga kualitasgarment. 

c. Mengetahui secara rinci mengenai dokumen-dokumen ekspor yang harus 

dibuat beserta poin-poin penting yang harus ada di dalam dokumen 

tersebut. 

 


