
I. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pembrngunan sub sektor pertanian, khususnya yang bertumpu pada 

produk hortikultura mempunyai arti yang cukup strategis dalam pembangunan 

nasional, terutama untuk menghadapi era perdagangan bebas yang akan 

diterapkan untuk kawasan ASEAN pada tahun 2003. Isu globalisasi cukup 

menyita pemikiran semua pihak yang terlibat didalamnya dan menimbullcan 

pertanyaan yang mempunyai arti mendalam bagi kelangsungan pembangunan 

ekonomi Indonesia di masa mendatang, yaitu kemampuan Indonesia dalam 

mengantisipasi pasar global. 

Langkah-langkah untuk mengantisipasi diberlakukannya pasar global 

tersebut dilakukan baik melalui program dan kebijakan, maupun melalui upaya 

lain untuk meningkatkan mutu dan diversifikasi produk, sehingga mempunyai 

manfaat ganda. Disatu pihak produk-produk Indonesia mampu bersaing di 

pasar dalam negeri dan luar negeri, sedangkan di pihak lain mampu 

meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu strategi 

untuk mengantisipasi hal-hal yang diuraikan diatas antara lain adalah 

diversifikasi produk dengan meningkatkan peran sektor industri yang berbasis 

pertanian, khususnya produk hortikultura. Salah satu komoditi potensial yang 

masuk dalam produk hortikultura tersebut adalah pisang. 
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Pisang dapat tumbuh hampir diseluruh pelosok lahan di Indonesia dan 

memberikan hasil dengan pengeluaran biaya yang minimal untuk 

pemeliharaannya. Indonesia cukup memiliki berbagai keanekaragaman hayati 

yang berupa jenis-jenis pisang dengan berbagai sifat, diantaranya terdapat 

cukup banyak pisang yang dalam keadaan belum masak telah dapat dinikmati 

dan yang sudah masak sebagai buah meja maupun diolah sebagai makanan 

kecil. 

Luas panen, rata-rata hasil dan produksi homkultura pisang di 

Indonesia cukup menunjang untuk berperan sebagai produk unggulan seperti 

halnya di Filipina dengan pisang Cavendish dan Malaysia dengan pisang 

masnya. Tinggal kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang 

ada. Dari data Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan HortiMtura (1996) 

luas lahan tanaman pisang menurun dari tahun ketahun, dimana untuk tahun 

1990 luas lahan tercatat 132.454 ha dengan total produksi 2.410.999 ton dan 

tahun 1994 menjadi hanya 50.041 ha dengan jumlah produksi total 3.086.557 

ton. Luas lahan telah berkurang sebesar 82.413 ha atau 62,22 persennya namun 

hasil produksinya meningkat sebesar 28,02 persen. Walaupun dari segi lahan 

berkurang, terutama karena konversi lahan di daerah Jawa mtuk daerah 

pemukiman,.dinlana pada tahun 1990 luas 94.460 ha, menurun menjadi 27.260 

ha pada tahun 1994, dari segi produktivitas ternyata ada peningkatan. Hal ini 

menunjukkan adanya suatu upaya pembudidayaan hasil produksi secara 
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profesional, dalam arti penanganannya sudah terpadu dengan kebutuhan pasar, 

baik secara kualitas maupun kuantitasnya. 

Tabel 1 . Luas Panen Tanaman Pisang di Indonesia periode tahun 1990 - 1995*) 

Tabel 2. Produksi tanaman pisang di Indonesia periode tahun 1990 - 1995 

Propinsi 

Irian Jaya 
Luar Jawa 
Indonesia 

Luas panen ( Ha ) untuk Tahun 

Peluang bisnis untuk pengembangan komoditi pisang cukup besar dan 

menjanjikan, baik untuk pasarau luar negeri maupun dalam negeri, baik berupa 

pisang segar lnaupun pisang olahan. Pisang olahan dapat langsung dikonsumsi 

maupun sebagai bahan baku industri makanan lainnya. Sebagai ilustrasi data 

Sumber : Dirjan Tanaman Pangan dan Hortikultura (1996) 

483 
37.994 
132.454 

Irian Jaya 
Luar Jawa 
Indonesia 

375 
37.288 
135.065 

Sumber : Dirjen Tanaman Pangan dan Hortikultura (1996) 

23.116 
797.817 

2.410.999 

367 
27.909 
76.535 

13.270 
731.987 

2.471.925 

377 
29.696 
70.721 

6.337 
988.570 

2.650.841 

395 
22.781 
50.041 

5.017 
919.522 

2.643.812 

294 
19.217 
57.654 

12.353 
1.102.516 
3.086.557 

11.186 
929.724 

3.114.358 
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Statistik 1993 menunjukkan volume impor pisang dunia mencapai 9,5 juta ton 

dengan nilai US$ 4,4 milyar dan dari jumlah tersebut peran Indonesia untuk 

mengisi konstunsi dunia hanya sebesar 1,3 juta ton dengan nilai US$ 501 juta 

(Jaya , 1996). 

Dengan mengkaji peluang tersebut banyak langkah pemerintah yang 

dilakukan guna pengembangan pisang dalarh skala komersial. Antara lain Jawa 

Timur yang selama ini cukup terkenal menyandang gelar penghasil pisang 

terkemuka di Indonesia juga berusaha untuk mengembangkan dengan cara 

memperluas lahan didaerah-daerah baru, antara lain di Kabupaten Mojokerto 

dan Pasuruan, disamping di daerah-daerah lain yang sudah berjalan selama ini 

yaitu Banyuwangi, Jember dan Lumajang. Program pengembangan pertanaman 

pisang dilakukan dengan pola-pola pekarangan, perkebunan swasta, sentra 

produksi (kelompok petani) dan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR). 

Salah satu usaha pengembangan pisang yang ada di Jawa Timur dengan 

skala usaha besar, baik di hulu maupun industri hilirnya adalah PT. Horti 

Nusantara dengan lokasi di Desa Jati Dukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten 

Mojokerto, dan didirikan tanggal 10 April 1992. Perusahaan ini memiliki 

lahan seluas 336 ha dengan komposisi penggunaamya 75 ha pisang cavendish 

untuk 100 petani plasma, 25 ha pisang cavendish untuk perusahaan inti, 20 ha 

pisang lokal untuk perusahaan inti, 210 ha aneka tanaman yang terdiri dari 

durian 50 ha, jeruk 30 ha, manggis 10 ha, apokat 10 ha, rambutan 14 ha, 
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nangka 10 ha salak 10 ha belimbing 5 ha mangga 10 ha, tanaman lainnya 

( kentang, anggur, nenas, sirsat dan srikaya) 5 ha dan hutan 56 ha. Berikutnya 

6 ha implasemen untuk kantor, pabrik, laboratorium dan asrama kqawan.  

Tujuan utama PT. Horti Nusantara adalah mendirikan suatu usaha 

dengan mengelompokkan dalam tiga bidang utama yaitu : 

1. Agribisnis dengan membudidayakan pisang, aneka tanaman, peternakan dan 

perikanan. 

2. Agroindustri berupa usaha pembibitan, pengolahan dan pengkemasan. 

3. Agrowisata dengan menyediakan fasilitas konferensi, training dan resor 

hotel. 

Pola yang digunakan perusahaan untuk mendukung ha1 diatas antara lain 

dengan backward strategy yang melibatkan para petani melalui pola kemitraan 

serta dukungan pemilihan bibit yang memadai untuk pasaran dalam dan luar 

negeri serta bahan baku kegiatan agroindustri. Backward Strategy atau 

backward Integration ini pada prinsipnya merupakan strategi perusahaan untuk 

memperluas kepemilikan atau meningkatkan pengawasan terhadap pasokan 

bahan baku (David, 1995). 

Kegiatan utama agribisnis adalah usaha pembibitan dengan sarana 

laboratorium kultur jaringan dengan kapasitas 1.500.000 planletltahun serta 

nursery. Kegiatan pengolahan dengan kapasitas 6.300 ton per tahun dengan 
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hasil produksi pasta pisang, pasta tomat, pasta pepaya dan lain-lain, sedangkan 

kegiatan pengkemasan adalah usaha penjualan pisang segar dengan kapasitas 

2.400 ton per tahun dan buah-buahan lainnya. 

. Usaha pemanfaatan secara maksimal industri berbasis pisang dapat 

dikembangkan melalui program-program penelitian untuk mengembangkan 

varietas-varietas unggul, metoda produksi dan teknologi pengolahan yang tepat 

dan murah sehingga perusahaan mampu mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan keunggulan komparatif yang telah dimiliki ( Mff, 1990). 

Disamping melaksanakan pemasaran dalam buah segar, Perusahaan juga 

memasarkan pasta pisang, yang dihasilkan dari pisang matang yang 

dihancurkan kemudian diawetkan dengan cara pengalengan dan pembotolan. 

Industri tersebut telah didukung oleh teknologi yang cukup mutakhir sehingga 

diharapkan dapat bersaing di pasar dalam dan luar negeri. 

Ada korelasi positif antara pemilihan bibit yang baik dengan hasil 

produksi, baik berupa buah segar maupun produksi pasta pisang itu sendiri. 

Kesemuanya ini melibatkan unsur-unsur pelaku usaha, mulai peneliti, petani, 

perusahaan, teknologi yang digunakan serta organisasi yang mengelolanya. 

Kesemuanya membutuhkan suatu manajemen yang cukup menunjang untuk 

menghasilkan produk yang baik, bermutu dan mampu bersaing di pasaran. 

Manajemen teknologi sangat dibutuhkan mulai dari teknologi pembibitan, 

teknologi pemeliharaan, teknologi pemetikan, teknologi pengolahan sampai 
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teknologi pengepakannya, dibutuhkan penanganan yang cukup serius, sehingga 

keunggulan komparatif dan kompetitif dapat selalu dipertahankan terutama 

untuk menyongsong era globalisasi mendatang. 

2. Perumusan masalah 

Penerapan manajemen teknologi pada industri pangan tidak lepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tersebut, antara lain situasi dan kondisi 

dari komponen-komponen teknologi yang dilaksanakan oleh PT. Horti 

Nusantara, Mojokerto. Kegiatan tersebut mulai dari bahan baku sampai 

menghasilkan barang jadi berupa pisang segar dan produk pasta pisang yang 

siap digunakan bagi para produsen makanan lainnya, khususnya pabrik 

makanan bayi dan pabrik roti, sebagai bahan campuran pembuatan roti dan 

sebagainya. 

Faktor-faktor tersebut perlu dikaji sebab akan mempengaruhi kualitas 

dan kuantitas produk yang dikembangkannya.. Misalnya pemanfaatan 

teknologi yang tidak tepat guna, pemakaian bahan yang tidak memenuhi 

standar yang ditetapkan, sumber daya manusia yang kurang berpengalaman dan 

berbagai kelemahan lainnya sangat menentukan efisiensi suatu lini produksi. 

Kesemuanya itu merupakan suatu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, dan 

dalam kajian teknologi disebut sebagai komponen-komponen teknologi berupa 

keterkaitan antara Technoware, Humanware, Infoware dan Orgaware 

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



8 

(Haryanto, 1996). Tidak atau kurang adanya kehannonisan hubungan 

komponen teknologi tersebut akan mempengaruhi kelangsungan usaha, baik 

ditingkat hulu yang berkaitan dengm upaya mempertahankan mutu bahan baku 

sebagai bahan utama pemasaran buah segar, maupun sebagai bahan utama 

industri pasta pisangnya. 

Dari gambaran diatasi maka pennasalahan yang muncul adalah sampai 

sejauh mana hubungan antara komponen-komponen teknologi tersebut mampu 

mengantisipasi perubahan-perubah& yang terjadi dipasar. Perlu dikaji posisi 

technoware, humamare, infoware dan orgaware jika dikaitkan dengan SOA 

(State of the art), dan faktor-faktor apa yang menjadi pengaruh dominan 

terhadap kemampuan masing-masing komponen teknologi tersebut. Pemilihan 

teknologi yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan 

dapat menjadi lebih dominan kepentingannya bila dihubungkan dengan 

peningkatan mutu produk dan jasa sehingga mampu menembus pasar global, 

antara lain untuk memperoleh sertifikasi IS0 9000. 

Dari permasalahan ini dilakukan Geladikarya dengan topik Kajian 

komponen teknologi produk pisang yang dilakukan pada PT. Horti Nusantara 

di Desa Jati Dukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 
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3. Tujuan Geladikarya 

Dengan mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan penerapan 

komponen manajemen teknologi produk pisang ini, maka tujuan geladikarya 

adalah : 

Mengkaji bagaimana implementasi komponen teknologi produksi pisang 

segar dan pasta pisang yang dilakukan oleh PT. Horti Nusantara, 

Mojokerto. 

Menganalisa faktor-faktor yang mendukung maupun yang menghambat 

keberhasilan produksi pisang dalam upaya meningkatkan kualitas maupun 

kuantitas produk. 

4. Kegunaan Geladikarya 

Kegiatan geladikarya ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, 

yaitu bagi peserta geladikarya dan pihak perusahaan, dalam hal ini adalah PT. 

Horti Nusantara sendiri. 

1. Manfaat bagi pihak PT. Horti Nusantara adalah dapat memanfaatkan 

kemampuan peserta geladikarya untuk membantu menganalisa 

permasalahan yang sedang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan 

masalah manajemen teknologi. Disamping itu juga pihak perusahaan 

diharapkan akan memperoleh alternatif pemecahan masalah yang sedang 
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dihadapi sehingga dapat merupakan bahan pertimbangan untuk 

meningkatkan usahanya. 

2. Manfaat bagi peserta geladikarya adalah kesempatan menerapkan serta 

menggunakan konsep-konsep yang diperoleh dalam perkuliahan, terutama 

yang relevan dengan topik pembahasan. Disamping itu juga dapat 

dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk belajar mendiagnosa masalah- 

masalah nyata didalam dunia bisnis, dalam hal ini agribisnis dan 

agroindustri. 

I> 

5. Ruang lingkup Geladikarya 

Penelitian yang dilaksanakan mempunyai ruang lingkup yang dibatasi 

pada lcajian manajemen teknologi produk pisang yang dilakukan oleh PT., Horti 

Nusantara, Mojokerto. Kajian tersebut menyangkut masalah-masalah 

technoware yang meliputi obyek yang merupakan bagian dari fasilitas fisik 

seperti mesin, peralatan yang dapat meningkatkan kekuatan fisik manusia dan 

mengontrol jalannya operasi; humanware yang merupakan bagian dari 

kemampuan manusia itu sendiri seperti keterampilan, keahlian dan kreativitas; 

infoware seperti desain, spesifikasi, manual dan cetak biru yang 

memungkinkan cepat dipelajari; dan orgaware yang berfimgsi 

mengkoord&asikan kegiatan untuk mencapai hasil yang disepakati. 
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