
11. TINJAUAN PUSTAKA 

1. KERANGKA TEORITIS 

1.1. Komoditas pisang 

Pisang atau istilah latinnya Musa Paradisiaca merupakan salah satu 

komoditi hortikultura yang saat ini cukup besar pengaruhnya dalam upaya 

pengembangan perdagangan nasional maupun internasional. Pisang merupakan 

komoditi hortikultura yang banyak ditanam di daerah tropis, dan banyak 

dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia. Impor beberapa jenis komoditas 

hortikultura oleh beberapa negara pengimpor utama antara lain Amerika 

Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Asia khusus untuk komoditi pisang 

menunjukkan angka 9.123.100 ton, dan bahkan untuk tahun 2000 telah 

diproyeksikan mencapai angka 14.424.863 ton belum termasuk kebutuhan Asia 

sendiri (Market Asia, 1996) 

Dibandingkan dengan produksi Indonesia sendiri, maka untuk tahun 

1993 produksi pisang Indonesia berjumlah 2,6 juta ton dan telah diekspor 

sejumlah 1,3 juta ton. Sebagai komoditi perdagangan dibidang pangan pisang 

cukup menjanjikan, sepanjang penanganannya cukup efektif sehingga mampu 

bersaing, baik di pasar lokal maupun internasional. 

Di Indonesia, buah pisang merupakan pangan yang cukup populer 

sebab pisang banyak dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai 

tingkatan usia. Disamping buah utamanya maka hampir semua bagian tanaman 

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



pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, dari ujung akar sarnpai 

pucuk daunnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Makna pangan 

yang paling hakiki bagi manusia adalah merupakan suatu kebutuhan dasar 

manusia yang paling mendasar dan dapat diperoleh dari sumber darn hayati 

yaitu dari tanaman atau hewan (Soekarto, 1990). 

Kandungan gizi yang ada dalam buah pisang cukup baik dan sangat 

bermanfaat bagi kebutuhan gizi manusia. Kandungan gizi untuk beberapa jenis 

pisang dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini . 

Tabel 3. Nilai gizi berapa jenis pisang (setiap 100 gram daging buah) 

1 Jenh I Kdori I Pro I Lfmn ) Knrbo ) Ca I P I Fe 1 Vit . A I Vit B I Vit C I Air 

Saat ini tercatat lebih dari 200 kultivar pisang tumbuh di belahan bumi 

Asia tropis, Afrika, Australia dan pulau-pulau sekitarnya. Namun demikian 

tidak begitu banyak negara tersebut yang mengembangkan pisang sebagai 

suatu mata dagangan yang potensial dan menguntungkan di masa mendatang. 

I I I I I I I I I I I 
RnjnuU 

Sumber : Daftar komposisi bahan makanan Dir. Gizi Depkes(1995) 

146 2.0 Of 382 10 28 0,9 75 0.05 3 59,l 
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Ada 12 (duabelas) pisang komersial yang banyak beredar di-pasar dunia 

antara lain pisang ambon kuning, pisang ambon lumut, pisang ambon putih, 

pisang barangan, pisang giant cavendish, kluai horn thong, pisang kepok, 

pisang mas, pisang nangka, pisang raja, pisang raja sereh dan pisang tanduk 

(Ria, 1996). Dari jenis-jenis pisang tersebut, maka pisang jenis cavendrsh 

merupakan jenis pisang yang biasa dikonsumsi di dunia antara lain di pasar 

Eropa, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat (Dwiragupti, 1996 ). 

Jenis pisang cavendish ada delapan kultivar namun hanya tiga jenis 

yang populer yaitu g~ant cavendish, dwaijfcavendish dan grande nain. Pisang 

giant cavendish panjangnya rata-rata 15-22 cm dan berdiameter 3,4 - 4 cm. 

Saat matang Mitnya berwarna kuning cerah dan daging buahnya lembut 

dengan rasa manis dan aroma harum. Dalam satu tandan biasanya terdiri dari 

14-20 sisir dan setiap sisirnya berisi 16-20 buah (Ria, 1996) 

Upaya-upaya pengembangan industri pengolahan pisang sangat 

mendukung pengembangan budidayanya. Usaha-usaha untuk mengolah pisang 

menjadi produk awetan tanpa menghilangkan nilai gizi yang terkandung 

didalamnya &an dapat memperpanjang serta memperluas distribusi . 

pemasarannya. Untuk itu dibutuhkan suatu penerapan manajemen teknologi 

yang tepat guna, terutama manajemen teknologi agribisnis, mengingat sektor 

agribisnis bersifat khusus, seperti yang diutarakan oleh Downey & Erickson 

(1987) antara lain : 
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I.. Sektor agribisnis sangat kaya dengan jenis bisnis yang dapat dilaksanakan. 

2. Pada dasarnya berjuta-juta bisnis yang berbeda dapat bermunculan untuk 

menangani perpindahan barang dari petani ke konsumen untuk produk- 

produk agribisnis. 

3. Hampir semua pelaku agribisnis itu mempunyai kaitan dengan para petani 

produsen pangan dan serat baik langsung maupun tidak langsung. 

4. Skala agribisnis sangat berbeda tingkatannya dimana dapat berskala besar 

sampai skala nunah tangga. 

5. Produk-produk agribisnis pada umumnya harus bersaing dipasar bebas, 

dirnana kondisinya banyak penjual sedikit pembeli. 

6.  Agribisnis cenderung bersifat konservatif dibandingkan jenis bisnis lainnya 

mengingat filosofi hidup para petani yang bersifat tradisional. 

7. Agribisnis pada umumnya cenderung berorientasi kepada keluarga 

disamping berorientasi kepada masyarakat. 

8. Agribisnis cenderung bersifat musiman sehingga berbagai masalah sering 

muncul karena pengaruh dam. 

9. Agribisnis merupakan sektor ekonomi yang menyangkut hajat hidup 

masyarakat bayak sehingga banyak dipantau dan dikelola oleh Pemerintah. 

Dengan mengetahui karakteristik-karakteristik diatas, maka pemilihan 

teknologi yang menunjang upaya-upaya diversifikasi bahan pangan sangat 

diutamakan. Dengan demikian, produk akhirnya dapat bersaing, dengan 
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didukung oleh kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia yang berlimpah namun 

belum diupayakan pengelolaannya. 

1.2. Kajian Teknologi 

Gumbira-Sa'id (1996) menguraikan arti harfiah teknologi sebagai suatu 

upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapatkan taraf hidup 

yang lebih baik. Namun selain menguntungkan, teknologi juga seringkali 

berdampak negatif bagi suatu usaha maupun suatu sistem, bahkan teknologi 

dapat juga berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Seharusnya 

manajemen teknologi yang dapat digunakan langkah-langkahnya selalu 

berorientasi pada prinsip memaksimalkan manfaat dan meminimalkan 

kerugian. 

Penerapan manajemen teknologi pada kegiatan agribisnis akan selalu 

erat hubungannya dengan operasi yang menghasilkan produk dan jasa layanan 

pertanian, sehirlgga para pelaku-pelaku agribisnis dapat merasakan dampak 

positifnya, antara lain berupa peningkatan pendapatan. Penerapan tersebut 

. harus selalu dilakukan antara lain melalui proses inovasi teknologi, khususnya 

dibidang agribisnis yang memiliki keunikan tersendiri. Untuk mencapai hal-hal 

tersebut, sangat dibutuhkan peranan penelitian dan pengembangan guna 

diversifikasi produk lebih lanjut. 
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Twiss (1992) menguraikan tentang adanya 8 (delapan) faktor kritis yang 

dianggap dapat memberikan kontribusi kesuksesan inovasi teknologi, dan 

apabila salah satu atau beberapa faktor tidak dilaksanakan dikhawatirkan akan 

menemui kegagalan. Faktor - faktor tersebut antara lain adalah : 

1. Inovasi teknologi yang akan diaplikasikan harus berorientasi pasar. 

2. Proses inovasi teknologi tersebut tidak menyimpang dengan tujuan utama 

perusahcan. 

3. Manajer perusahaan harus mampu menseleksi dan mengevaluasi teknologi 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

4. Manajemen proyek yang efektif dan pengawasan, dimana kebutuhan 

manajemen yang efektif jelas dan adanya keterbatasan pengawasan akan 

berdampak pada peningkatan biaya dan waktu. 

5. Inovasi tidak dapat dipisahkan dari unsur kreatifitas. Kesuksesan inovasi 

adalah produk yang dilempar kepasar dapat diterima konsumen. Kualitas 

dari inovasi tersebut adalah merupakan hasil dari keaslian kreatifitas 

dimana tanpa kreatifitas tidak akan dikenal adanya inovasi. 

6.  Inovasi berarti suatu perubahan, sehingga organisasi harus mau menerima 

perubahan tersebut. Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penerimaan 

inovasi tersebut dalam suatu organisasi yaitu pertama sikap dari manajemen 

puncak itu sendiri, kedua ketrampilan dari inovator itu sendiri dan ketiga 
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st& organisasi yang memungkinkan kemudahan komunikasi antara 

inovator dan manajemen puncak. 

7. Inovasi tidak timbul dengan sendirinya, namun dibuat untuk terjadi. Ini 

merupakan pernyataan dtbalik keberhasilan inovasi yang dilakukan oleh 

seorang atau beberapa orang dimana beberapa inovator ini bertanggung 

jawab untuk menjabarkan idenya kedalam praktek. 

8. Inovasi teknologi hams selalu berorientasi ke arah produk yang dapat 

ditawarkan kepada masyarakat dengan biaya yang relatif rendah. 

1.2.1. Kajian Komponen Teknologi 

Teknologi tidak hanya berarti fisik yang digunakan pada perusahaan 

atau industri untuk semua aktifitas produksi. Teknologi berhubungan dengan 

kehidupan manusia dalam berbagai cara dan memberikan berbagai h g s i  yang 

sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Teknologi memberikan fasilitas 

fisik untuk meningkatkan ataupun menambah kapasitas seseorang misalnya 

yang berkaitan dengan otot, otak, pandangan dan jangkauan serta untuk 

menambah kenyamanan hidup dan untuk memperbaiki kondisi kerja antara lain 

menambah kenyamanan bekerja dan lingkungan yang membuat kesehatan 

selalu terjaga. 

Sharif (1993) menguraikan ada empat komponen yang hams 

diperhatikan dalam mendalami pengertian teknologi yaitu : 
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Technoware berupa peralatan-peralatan, mesin yang berfimgsi untuk 

meningkatkan kemampuan 1 kekuatan fisik manusia serta alat kontrol yang 

dibutuhkan untuk operasi perusahaan. 

Humanware berupa ketrampilan, pengetahuan, keahlian , lcreativitas yang 

berguna untuk memanfaatkan sumber daya d m  teknologi untuk lebih 

produktif. 

o Infoware berupa desain, spesifikasi, manual dan cetak biru yang 

memungkinkan secara cepat dapat dipelajari. 

o Orgaware berupa metoda, teknik, linkages, kerangka kerja dan praktek 

yang berfungsi untuk mengkoordinasi kegiatan produksi untuk mencapai 

hasil yang diinginkan 

Masing-masing komponen tersebut memiliki karakteristik dan tingkat 

kecanggihan tersendiri dan masing-masing saling berinteraksi untuk 

mendukung struktur pekerjaan manusia. Dengan kata lain komponen- 

komponen tersebut saling berhubungan dalam setiap kegiatan transformasi 

input menjadi output. 

Tingkat kecanggihan komponen technoware sebagian besar berkaitan 

dengan tingkat kerumitan kegiatan operasi yang berhubungan dengan mesin- 

mesin. Skala operasi, produksi yang dihasilkan serta kualitasnya, keamanan 

serta dampak lingkungan merupakan faktor-faktor utama dalam menentukan 
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peranan transformasi input menjadi output. Tingkat kecanggihan komponen 

humanware ditunjukkan dengan keunggulan yang ditentukan oleh tingkat 

pendidikan formal, kuantitas dan kualitas pelatihan yang diperoleh serta 

didukung oleh pengalaman yang sesuai dengan bidang yang ditekuninya. 

Kecanggihan infoware ditunjukkan dengan peningkatan penggunaan fakta 
, 

yang tercatat, antara lain ditentukan tentang kesesuaiannya, waktu 

penggunaannya serta validitas dan tingkat kepercayaan fakta yang didapat. 

Komponen orgaware menunjukkan kecanggihan dengan menghasilkan 

perbaikan semua penampilan produk di pasar, dimana faktor-faktor yang 

menentukan adalah masalah harga, mutu, waktu serta manfaat terhadap 

lingkungannya (Harjanto, 1996). 

Interaksi masing-masing komponen akan berbeda untuk masing-masing 

situasi dan kondisi produk yang dihasilkan. Dengan demikian tidak selalu sama 

untuk produk sama yang dihasilkan. Akhirnya kombinasi serta tingkat 

kecanggihan komponen teknologi ini dapat pula digunakan sebagai tolok ukur 

dalam hal efisiensi biaya, waktu, kualitas serta lingkungan yang memberikan 

manfaat pada perusahaan. Pengalaman dalam menggunakan komponen 

teknologi terhadap segala persoalan dalam kegiatan produksi akan terus dapat 

berdampak terhadap peningkatan teknologi yang berbeda. 
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1.2.2. Kajian Kemampuan Teknologi 

Pertumbuhan ekonomi akan dihasikan dari akumulasi kemampuan 

teknologi yang diterapkan pada perusahaan yang produktif. Kemampuan 

teknologi sangat penting sebab perusahaan h m s  dapat bereaksi dan dapat 

mengambil keuntungan pada setiap kesempatan akibat perubahan-perubahan 

yang terjadi. 

Kemampuan teknologi dapat diperoleh melalui cara melakukan dan 

mempelajari cara-cara untuk berhasil, sehingga suatu saat akan ditemui 

kekurangan atas komponen-komponen teknologi yang dibutuhkan. Biasanya 

untuk memenuhi kekurangan - kekurangan tersebut perusahaan 

mendapatkannya dengan cara membeli dan atau membuat sendiri. Dalam 

penggunaannya, pengalaman dari waktu ke waktu merupakan ha1 yang amat 

berharga sehingga dapat dipelajari peningkatannya. 

Sharif (1993) membedakan kemampuan teknologi menjadi empat tahap 

yaitu : 

1. Tahap penggunaan teknologi (Technology Utilization Capabllltyl 

merupakan kemampuan untuk mengoperasikan, pemantauan serta 

memelihara komponen teknologi dalam suatu kegiatan transformasi. 

Kemampuan ini disebut juga Kemampuan Operat$ 

2. Tahap pemilihan teknologi (Technology Compilation Capability) 

merupakan kemampuan menghunpun serta memilih teknologi, termasuk 
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didalamnya adalah lcemampuan menyediakan semua fasilitas fisik yang 

diperlukan, kemampuan mengkoordinasi penawaran dan permintaan pasar 

serta memobilisasi (penanganan dan penyimpanan) dari semua sumber daya 

yang dibutuhkan guna proses transformasi dan aktifitas pendukungnya. 

Kemampuan ini disebut juga sebagai Kemampuan Pendukung Teknologi. 

3.  Tahap pengadaan teknologi (Technology Acquisition Capability) adalah 

kemampuan dalam memperbaiki semua komponen teknologi dengan cara 

melakukan pencarian alternatif teknologi dari luar perusahaan, menyeleksi 

kombinasi yang optimal dari komponen teknologi yang akan dilakukan 

pengadaannya, kemampuan bernegosiasi dan pengadaan dalam 

melaksanakan pengadaan yang dibutuhkan. Kemampuan ini disebut juga 

dengan Kemampuan Ahisisif: 

4. Tahap pembuatan teknologi (Technology Generation Capability) adalah 

kemampuan dalam menentukan kebutuhan pasar, kemampuan 

mengembangkan proses dan teknik produk-produk baru, kemampuan 

mengembangkan prototipe fasilitas riset yang diperlukan, dan kemampuan 

untuk mengadakan modal dan dana dalam rangka implementasi inovasi 

tersebut. Kemampuan ini disebut juga sebagai Kemampuan Inovatif: 

Analisis kemampuan teknologi sangat penting untuk mengambil suatu 

keputusan yang dianggap strategis dalam suatu perusahaan. Kemampuan 

pengukuran teknologi bersamaan dengan pengukuran kemampuan komponen 
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teknologi akan dapat menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. 

Interaksi antara mereka sangat dibutuhkan untuk mengelola suatu perusahaan 

dengan baik dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan yang timbul 

dengan cepat dikemudian hari, dimana masalah persaingan dan keterbatasan 

sumber daya sangat dominan sekali. 

1.3. Strategi Teknologi dan Strategi Bisnis 

Strategi Teknologi merupakan suatu upaya untuk pengembangan dan 

penggunaan suatu teknologi yang tepat dan banyak berhubungan dengan unit 

Latihan dan Pengembangan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam 

strategi teknologi adalah tentang teknologi apa yang akan dikembangkan, 

bagaimana cara mancari atau mendapatkan teknologi yang canggih dan peranan 

lisensi teknologi. 

Strategi teknologi dapat digolongkan dalam 4 (empat) klasifikasi 

(Ramanathan, 1993) yaitu : 

1. Strategi Memperpanjang Umur Teknologi yang secara umum digunakan 

perusahaan baru dan berskala produksi kecil dengan cara membeli dan 

menggunakan teknologi usang. 

2. Strategi Pemanjaatan Teknologi yang digunakan perusahaan dengan skala 

. menengah dan dilakukan melalui Joint Venture. 
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3. Strategi Pengikut Teknologi Tinggi yang digunakan perusahaan besar 

dengan cara mengadopsi secara kreatif, meniru teknologi berdasar lisensi 

teknologi. 

4. Strategi Unggul Teknologi dengan cara memperkenalkan teknologi yang 

telah dikembangkan sendiri. 

Strategi Bisnis merupakan salah satu strategi perusahaan secara 

keseluruhan yang berisi tentang strategi pemasaran dan hubungan eksternal 

lainnya. Strategi Bisnis dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kriteria yaitu : 

1. Unggul Harga melalui efisiensi produksi dan minimisasi biaya, 

2. Unggul Mutu melalui penampilan produk ya@ baik serta nilai yang 

maksimal, 

3. Unggul Segmen Pasar dengan memenuhi selera atas bentuk tertentu yang 

diminta konsumen, 

4. Unggul Teknologi Bersih melalui pembentukan citra dan promosi gaya 

yang terbaru dari teknologi bersih. 

Strategi teknologi yang dilakukan perusahaan seharusnya disesuaikan 

dengan strategi bisnisnya untuk mencapai sasaran perusahaan, terutama untuk 

memperoleh pasar baik lokal maupun global atas barang yang dihasilkan. 
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1.4. Proses komoditi pisang 

Teknologi produk pisang akan selalu dikaitkan dengan penanganan 

proses produksinya, dan setiap proses tersebut akan selalu dianalisa dengan 

indikator komponen dan kemampuan teknologinya. Produk buah pisang segar 

merupakan produk yang tidak diolah lagi dan merupakan kelanjutan dari panen 

kebun pisang. Proses produksinya dimulai dengan kegiatan penyisiran tandan 

pisang, pencucian, pemilihan (seleksi), penimbangan, proses pelabelan dan 

pengkemasan (Jaya, 1996). Pada Gambar 1 diperlihatkan pohon industri 

pisang. 

Produk pasta pisang merupakan hancuran daging buah yang 

mengandung pulp dengan konsistehsi seperti bubur. Pasta ini selain memiliki 

daya simpan yang baik, juga penting dalam pengolahan pisang selanjutnya, 

sebab hampir semua hasil olahan pisang seperti jam, jelly, tepung, minuman 

segar, sari buah dan makanan lainnya menggunakan pasta sebagai bahan 

dasarnya. Proses produksinya dimulai dengan kegiatan penerimaan pisang 

matang, proses pencucian, proses pengupasan, perendaman dalam larutan 

NaHS03, proses penirisan, pernotongan, proses pendinginan, proses 

penghancuran dengan waring blender, proses penambahan asam sitrat dan 

asam askorbat, dan proses pengkemasan ( Richter, 1989). 
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Batang G' 

Gambar 1. Pohon industri pisang ( Kumalasari, 1994) 
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2. Kerangka Pemikiran Konseptual 

2.1. Dasar pemikiran 

Kajian komponen teknologi produk pisang mencakup perencanaan 

teknologi dan proses serta pengawasannya sehingga tujuan perusahaan dapat 

terlaksana. Hal ini menuntut suatu penilaian secara serius dalam hal perangkat- 

perangkat komponen serta kemampuan teknologinya, sehingga kendala-kendala 

yang muncul dapat diketahui dengan segera. Selain itu kontinuitas produksi 

selalu terpelihara dan antisipasi perubahan-perubahan teknologi dapat 

terdeteksi sedini mungkin. 

2.2. Kerangka pemikiran 

Tujuan perusahaan mendirikan usaha ini diklasifikasikan menjadi tiga 

bagian utama yaitu 

1. Mendzrzkan agrzbzsnzs (onfarm) dengan penanaman komoditi hortikultura 

pisang dan aneka tanaman serta petemakan dan perikanan, 

2. Mendrrzkan usaha agroindustri (omarm) dengan konsenixasi pada usaha 

pembibitan, pengolahan dan pengkemasan, 

3. Mendrrzkan agrowzsata (offfarm) dengan penyediaan fasilitas konferensi, 

sarana pelatihan dan hotel. 

Buah pisang cavendzsh sebagai bahan baku utama akan melalui dua alur 

produksi. Pertama produlc dalam bentuk buah segar, diolah melalui packzng 
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house (pengkemasan) dan kedua pisang dipasarkan sebagai produk olahan 

berupa pasta pisang. Dari kedua proses tersebut akan dianalisa keterlibatan 

komponen teknologi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan 

secara internal, dan kemampuan teknologi untuk mengantisipasi perubahan 

teknologi melalui sarana indikator-indikator teknologi. Dari analisa tersebut 

diketahui posisi strategi teknologi pemsahaan untuk mendukung strategi bisnis, 

sehingga upaya diversifikasi produk dengan pemilihan teknologi tersebut dapat 

meningkatkan nilai tambah bagi pemsahaan. Kerangka pemikiran Geladikarya 

ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran Konseptual 
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1. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Horti Nusantara dengan pusat 

administrasinya di Jalan Bengawan No. 18 Surabaya dan lokasi perusahaan di 

Desa Jati D - W ,  Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. 

Dipilihnya lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa Perusahaan tersebut 

dianggap berhasil mengembangkan produk pisang segar dan industri pasta 

pisang sebagai bahan baku industri makanan lainnya. Geladikarya dilaksanakan 

selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 1997 dan metode yang digunakan 

adalah studi kasus pada PT. Horti Nusantara, Mojokerto, Jawa Timur. 

2. Sumber dan Pengumpulan Data 

Jenis data yang diperlukan guna keperluan geladikarya ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui 

pengamatan dan wawancara dengan pihak perusahaan sendiri. Data sekunder 

adalali data yang ada di perusahaan antara lain data perkembangan anggota 

kernhaan, data perkembangan penjualan, data pertumbuhan produksi, data 

perkembangan surnber daya manusi, data tentang variabelkomponen teknologi 

perusahaan antara lain menyangkut data technoware, humanware, infoware dan 

orgaware. 
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3. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan mengevaluasi interaksi antara 

komponen teknologi melalui indikator komponen teknologi. Ramanathan 

(1993) menyatakan bahwa indikator komponen teknologi pada dasarnya 

mencoba menganalisa empat komponen teknologi dalam sistem produksi. 

Analisis technoware menganalisa secara terpisah bermacam-macam proses 

produksi, antara lain mengenai peralatan-peralatan mesin yang digunakan. 

Analisis humanware menganalisa seluruh sumber daya manusia yang telibat 

dalam proses produksi, infoware menganalisa semua kemungkinan untuk 

mengoperasikan dan memelihara mesin dan orgaware menganalisa struktur 

organisasi yang menunjang seluruh kegiatan operasi transformasi perusahaan. 

hdikator transfonnasi yang berkaitan dengan komponen teknologi dikaji 

dengan memberikan bobot atau skala yang diklasifikasikan dalam skala 0 - 10 

dan ditetapkan 0 = terburuk dan 10 = terbaik. Tabel 4 memperlihatkan skala 

penilaian teknologi. 
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Tabel 4. Skala penilaian teknologi 

Teknologi dibagi dalam 4 (empat) kelas 

Sumber : Sharif- STMS UNDP-UNESCO PROJECT, 1993 

Skala posisi tersebut kemudian diuraikan untuk masing masing 

1,:omponen teknologi. Analisa komponen Technoware didasarkan pada bentuk 

fisiknya seperti yang diperlihatkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Skala Penilaian Komponen Technoware 

Bentuk fisik mesin 

+ Mesin bermotor (Powered facilities) 1 1 2 3 4  
1 Skala 
II 

. - -. . -. . 

+ Mesin serbaguna (General facilities) 

+ Mesin manual (Manual facilities) 

+ Mesin khusus (Special facilities) 1 1 4 5 6  

1 2 3  

+ Mesin otomatis (Automatic facilities) I 1 5 6 7  

+ Mesin berkomputer (Computerized facilities) 1 1 6 7 8  
+ Mesin terpadu (Integrated facilities) 7 8 9 

$umber : Harjanto (1996) 
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Indikator tersebut akan selalu dikaitkan dengan proses produksi yang dilakukan 

perusahaan, mulai input bahan baku sampai menjadi produk pisang segar dan 

pasta pisang serta pengkemasannya. 

Kajian komponen humanware dilakukan untuk melihat sejauh mana 

keterlibatan perangkat manusia dengan tingkat kecanggihan tekpologi dan 

kemampuannya pada kegiatan produksi pisang segar dan pasta pisang sampai 

pengkemasannya. Tahapan yang berhubungan dengan perangkat tersebut 

diperlihatkan pada Tabel 6.  

Tabel 6. Skala Penilaian Komponen Humanware 

r + Kemampuan menge-set (setting abilities) 

- 

+ Kemampuan mereparasi (repairing abilities) 

Tahapan kemampuan 

+ Kemampuan mengoperasikan (operating abilities) 

11 + Kemampuan mereproduksi (reproducing abilities) 

Y + Kemampuan mengadaptasi (adapting abilities) 

I + Kemampuan menyempumakan (improving abilities) 

+ Kemampuan inovasi (innovating abilities) 

Sumber : Harjanto (1996) 

Skala 

1 2 3  

2 3 4  

3 4 5  

4 5 6  

5 6 7  

6 7 8  

7 8  9 

Pengkajian perangkat Informasi (Infoware) didasarkan pada susunan 

tingkat kecanggihan pemahaman terhadap fakta-fakta menyeluruh seperti yang 

diperlihatkan pada Tabel 7. 
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Pengkajian infoware dilakukan dari aspek 

Tabel 7. Skala Penilaian Komponen Infoware 

Pengoperasian informasi secara efektif termasuk prosedur, standar 

Tingkat Kecanggihan Pemahaman 

+ Mengenal fakta (familirizing facts) 

+ Menerangkan fakta (describing facts) 

+ Men-spesifikasikan fakta (ipeczfying facts) 

+ Menggunakan fakta (utilizing facts) 

+ Menghayat-i fakta (comprehending facts) 

+ Menggeneralisasikan fakta (generalizing facts) 

+ Mengkaji fakta (assessing facts) 

pengoperasian, rincian pemasangan alat, instruksi keselamatan, prosedur 

Skala 

1 2 3  

2 3 4  

3 4 5  

4 5 6  

5 6 7  

6 7 8  

7 8  9 

jaminan mutu, prosedur perbaikan dan cara mendeteksi kerusakan secara 

Sumber : Harjanto (1996). 

cepat. 

Pembelian infonnasi yaitu sesuatu yang diperlukan untuk melakukan seleksi 

dan memasang perangkat teknologi. 

Peningkatan informasi yang berarti sesuatu yang diperlukan untuk 

meningkatkan desain dan pemakaian perangkat teknologi. 

Perencanaan informasi yang berarti sesuatu yang diperlukan untuk 

' perencanaan taktis jangka panjang. 

Dalam pengkajian perangkat Organisasi (Orgaware), derajat 

kecanggihannya dapat dilihat pada Tabel 8. 
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menggunakan rating 1 - 5 yang ditentukan berdasarkan kemampuan teknologi 

Tabel 8. Skala Penilaian Komponen Orgmvare 

perusahaan yang digunakan untuk proses produksi, dimana ditentukan : 

Derajat Kecanggihan 

+ Mencari bentuk pola kerja (strivingframework) 

+ Menetapkan pola kerja Pipe-up framework) 

+ Menciptakan pola kerja baru (veniuringframework) 

+ Melindungi pola kerja (prospecting framework) 

+ Menstabilkan pola kerja (stabilizing framework) 

+ Memapankan pola ke rja (prospecting framework) 

+ Menguasai pola ke rja unggul (leadingframework) 

Rating 5 : Terbaik didunia. 

Skala 

1 2 3  

2 3 4  

3 4  5 

4 5 6  

5 6 7  

6 7 8  

7 8 9  

Rating 4 : Sebanding dengan pesaing Internasional. 

Sumber : Harjanto (1996) 

Kajisin indikator kemampuan komponen teknologi dilakukan dengan 

Rating 3 : Terbaik di ASEAN. 

Rating 2 : Terbaik di Indonesia. 

0 Rating 1 : Sebanding dengan rata-rata kinerja di Indonesia. 

Kemampuan perangkat teknologi tersebut diukur berdasarkan : 

1 .  Kemampuan operatif dengan sumber kajian dari kemampuan perusahaan 

untuk menggunakan dan mengontrol perangkat teknologi, merencanakan 

pengoperasian produksi, menyediakan dukungan dan jaringan informasi, 

kemampuan memelihara dan menganalisa penyebab kerusakan. 
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2. Kemampuan mendatangkan teknologi dengan sumber kajian kemampuan 

perusahaan untuk melakukan studi rekayasa secara rinci d m  

menerjemahkan parameter proses kedalam layout dan peralatan, 

mengidentifikasi sumber teknologi secara mandiri, mengkaji parameter 

proses, spesifikasi, . keuntungan sosio ekonomi, kebijakan Pemerintah 

terhadap. teknologi yang ditawarkan, serta negosiasi teknologi yang 

didatangkan. 

3. Kemampuan pendukung teknologi yang mengkaji kepada kemampuan 

perusahaan untuk melaksanakan suatu proyek pembangunan, 

pengembangan sumber daya manusia, serta mengidentifikasikan pasar baru 

bagi produknya. 

4. Kemampuan menghasilkan teknologi sendiri dengan bahan kajian dari 

kemampuan perusahaan untuk mengadaptasi teknologi impor, menduplikasi 

dan melakukan perubahan kecil, dan kemampuan untuk melakukan 

perubahan inti d m  radikal. 
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IV. PROFIL PERUSAHAAN 

1. Sejarah Perusahaan 

Lokasi kebun yang dimiliki Perusahaan dikenal dengan nama "Kebun 

Dilem Kali Katir" yang terletak di komplek kaki Gunung Anjasmoro, Desa Jati 

Dukuh Kecamatan Gondang, 10 kilomater kearah selatan dari kota Mojokerto. 
i 

Jenis tanah Latosol, kambisol dengan topografi 250 meter sampai 600 meter 

diatas permukaan laut. Total luas lahan yang dimiliki adalah 336,4168 hektar 

dengan sumber air dari Kali Galuh. Pada saat musim kemarau debit airnya 

mencapai 340 liter per detik dan di musim hujan 2.400 liter per detik. 

Semula kebun Perusahaan adalah kebun karet yang didirikan oleh N V. 

Indische Land En Boschbbouw Maatchappij Gev. Te Sgravenhage pada tahun 

1897. Pada masa setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dikuasai 

oleh penguasa darurat militer daerah, dan tahun 1981 dikelola oleh PT. Segoro 

Madu dengan jenis komoditi tetap sebagai kebun karet, tanaman tebu dan 

tanaman penghijauan. 

Pada tahun 1992, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agrarial 

Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9/HGU/BPN/94, PT Horti Nusantara 

memperoleh hak pengelolaan selama jangka waktu 25 tahun. Guna menunjang 

upaya pemanfaatan lahan tersebut, maka Perusahaan mengalihkan usaha 

tanaman berat menjadi tanaman hortikultura. Berdasarkan Surat Keputusan 
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Menteri Pertanian Nomer TP,120/472,a/MENTAN/XI/93, perusahaan 

diperkenankan mengalihkan lahan tersebut menjadi kebun hortikultura. 

Pada awal tahun 1993 di mulai usaha penanaman komoditi pisang dan 

secara bertahap juga ditanarn aneka tanaman lainnya termasuk pembangunan 

sarana dan prasarana yang diperlukan dalam usaha produk pisang tersebut. 

Antara lain sarana kantor, pabrik dan sarana penelitian dan pengembangan 

serta sarana penunjang kelancaran transportasi berupa jalan raya, jaringan 

listrik dan komunikasi telepon dan sebagainya. 

Anggaran dasar perusahaan dibuat dihadapan Susanto Tjiptowidjojo 

Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya tanggal 10 April 1992 nomor 28 juncto 

Akte Perubahan tanggal 27 Agustus 1992 nomor 155. Anggaran Dasar tersebut 

telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 

02.7677.H.T.01.01. tahun 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran 

Tambahan nomor 6804 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 29 

Desember 1992. 

2. Pola Kemitraan 

Pola yang dikembangkan guna menunjang usaha produk pisang dilaku- 

kan melalui kemitraan yang melibatkan 100 (seratus) petani plasma dengan 

manajemen Perusahaan Inti Rakyat (PIR) sistem terpadu antara perusahaan 

inti, koperasi dan petani. Pola PIR yang dilaksanakan adalah bersifat Swakarsa 

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



yaitu tumbuh dan berkembangnya tergantung kepada Perusahaan Inti, Koperasi 

dan Petani. 

Tujuan pengembangan usaha melalui pola Perusahaan Inti Rakyat 

( PIR ) ini antara lain dengan beberapa pertimbangan yaitu : 

1. Membuka peluang adanya perluasan lapangan kerja dengan membuka lahan 

pertanian tanaman pisang. 

2. Dengan bimbingan dari pihak perusahaan dalam hal budidaya pisang 

diharapkan adanya peningkatan pendapatan petani plasma. 

3. Perluasan kesempatan berusaha bagi para petani plasma dengan 

memanfaatkan lahan menjadi lebih produktif. 

4. Dengan .diterapka&ya pola kemitraan ini ada perluasan kesempatan 

pemilikan lahan dari para petani plasma seluas 0,75 hektar dengan status 

hak milik. 

5. Peningkatan kualitas produksi dengan diberikannya bibit pisang unggul 

hasil Mtur jaringan serta bimbingan teknis secara rutin dari pihak 

perusahaan. 

6.  Menjamin kontinuitas bahan baku keperluan agroindustri pasta pisang 

maupun aneka tanaman lainnya sehingga dengan semakin aktifnya 

peiusahaan memperluas jaringan kemitraan didaerah-daerah lain, hal 

tersebut dapat dipertahankan dengan baik. 
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7. Membantu Pemerintah dalam upaya meningkatkan ekspor non migas, 

utamanya dari sektor hortikultura. 

8. Percepatan alih teknologi budidaya maju sehingga para petani plasma dapat 

mengoptimalkan hasil produksinya. 

9. Jaminan pemasaran hasil panen dimana dengan pola kemitraan ini 

pemsahaan memberikan suatu kepastian pembelian hasil produksi para 

petani plasma, sepanjang bibit dan sistim budi dayanya sesuai dengan 

teknis yang diberikan. 

10.Pengembangan pola mitra usaha (anak - bapak angkat) sebagai realisasi 

tekad pemerintah untuk mengembangkan pengusaha kecil serta 

menciptakan iklim berusaha yang sehat. 

Luas lahan yang dikembangkan dengan petani plasma ini adalah 75 

hektar untuk tanaman pisang cavendish bagi 100 petani. Untuk menjaga hal- 

ha1 yang memgikan kedua belah pihak, hubungan ini telah dituangkan pada 

Perjanjian Kerja Sama antara PT. Horti Nusantara dengan Primer Koperasi 

Angkatan Laut Badan Penyalur Tenaga Angkatan Laut ( Balurjaltim ) dalam 

rangka Pelaksanaan Pemsahaan Inti Rakyat (PIR) Pisang Rakyat Intensifkasi 

dalam Akta Nomor 16 tanggal 26 Maret 1994 yang dibuat dihadapan Notaris 

Winarto Hardjowasito, S.H. di Mojokerto, sedangkan pengaturan tata niaga 

pisang intensifikasinya dituangkan dalam Akte nomor 17 tanggal 26 Maret 

1994 oleh Notaris yang sama. 
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Dalam Perjanjian tersebut antara lain dibahas hak dan kewajiban 

masing-masing pihak, baik bagi Perusahaan Inti maupun Plasma/Primkopal 

antara lain : 

Kewajiban Perusahaan Inti 

1. Perusahaan inti mempunyai. kewajiban menjamin bahwa hasil 

produksilhasil panen plasma dibeli dengan harga yang wajar dan disepakati 

bersama. 

2. Ada kewajiban menyediakan sarana produksi ( antara lain bibit ) bagi 

kepentingan plasma, dengan ketentuan bahwa sarana produksi yang 

disalurkan dijamin dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar. 

3. ~ d a n ~ a  kewajiban menyedi&an tenaga ahli dalam bidangnya dan tenaga 

lapangan yang mampu memberikan bimbingan tekhnologi, sehingga alih 

tekhnologi dapat berjalan dengan baik dan dapat diserap. 

4. Adanya kewajiban menyediakan sarana / alat produksi / pabrik yang 

diperlukan untuk proses produksi lanjutan, sepanjang produksi plasma 

memerlukan proses yang berlanjut,guna kelancaran pemasaran. 

5 .  Adanya kewajiban membina plasma masalah teknis / budi daya, agar para 

plasma dapat lebih maju dan lebih berkembang usahanya. 

6 .  Apabila dalam program terdapat adanya paket biaya untuk persertifiatan 

tanah, maka Perusahaan Inti bersama-sama dengan bank membantu 

pengurusan sertifikat tanah yang menjadi hak plasma. 
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7. Guna pembiayaan kepada plasma, maka Perusahaan Inti berkewajiban 

untuk membantu mendapatkan kredit dari bank, dan membantu kelancaran 

pembayaran kembali kredit kepada bank. 

Hak Perusahaan Inti 

1. Membeli hasil produksi para plasma dengan harga yang telah disepakati. 

2. Menyalurkan sarana produksi melalui Koperasi dan oleh karenanya berhak 

memperoleh keuntungan yang wajar, sepanjang harga produksi tidak lebih 

tinggi dari harga pasar. 

3. Dalam rangka tugasnya sebagai Perusahaan Inti dapat menyediakan lahan 

untuk para petani, maka Perusahaan Inti, diperkenankan untuk mendapatkan 

keuntungan sepanjang hGga jual yang ditetapkan kepada plasma telah 

disepakati dan wajar. 

4. Apabila dalam pelaksanaan program PIR dimaksud diperlukan adanya 

pendidikan bagi plasma, guna meningkatkan pengetahuan, maka Perusahaan 

Inti berhak memperoleh penggantian biaya dari plasma. 

5. Apabila dalam pelaksanaan Pola Perusahaan Inti Rakyat dipandang perlu 

adanya biaya untuk pembinaan kepada plasma, maka Perusahaan Inti 

diperkenankan untuk memungut biaya, sepanjang tidak memberatkan 

plasma. 
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Kewajiban Plasma 

1. Dalam melaksanakan budi dayal usahanya, wajib mengikuti petunjuk, 

bimbingan, serta tekhnis yang diterapkan oleh Perusahaan Inti. 

2. Dalam mempergunakan bahan baku / bibit untuk budi daya 1 usahanya 
'. 

wajib mempergunakan bahan I bibit yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti. 

3.  Mengelola 1 mengerjakan usahanya dengan secara sungguh dan benar 

menwut tatanan yang telah ditetapkan bersama dengan Perusahaan Inti. 

4. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan Perusahaan Inti dan Bank, dengan 

tujuan agar keberhasilan proyek dan harapan plasma dapat tercapai. 

5. Tidak diperkenankan mengalihkan lahan / usahanya kepada pihak lain tanpa 

seijin Pemsahaan Inti dan atau Bank. 

6 .  Adanya kewajiban menjual hasil panen 1 hasil usahanya kepada Perusahaan 

Inti dark tidak menjual kepada pihak lainnya. 

7. Melunasi kredit yang diperoleh dari bank melalui koperasi / melalui 

Perusahaan Inti sesuai dengan jadwal dan jangka waktu yang ditetapkan. 

Jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut adalah sampai 

dengan tahun 2000 dan diagram pola kemitraan yang dilaksanakan perusahaan 

disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Pola Organisasi Proyek ( PT Hortinusantara,1997) 

Primkopal Balur Jatim 

3. Sistem Budidaya Pisang 

Budidaya yang dikembangkan Perusahaan adalah bersumber pada bibit 

unggul yang telah dikembangkau dari hasil Mtur jaringan dengan beberapa 

keunggulan, antara lain tanaman bebas dari hama penyakit, mempunyai sifat 

yang sama dengan induknya, dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak 

secara cepat dan mampu tumbuh dan berproduksi secara maksimal. 

A 

Instansi Terkait 

V 

- - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - Petani Plasma 

v I 
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Secara kronologis kegiatan budidaya pisang yang dilakukan dimulai 

dengan kegiatan pengolahan lahan kemudian kegiatan penanaman, 

pemeliharaan, pengendalian hama penyakit dan kegiatan pemanenan. Kegiatan 

pengolahan lahan dilakukan berbeda untuk lahan yang berasal dari sawah dan 

tegal. Lahan yang berasal dari sawah maka lahan pertanaman dibersihkan dari 

tanaman pengganggu dan digulud dengan ukuran tinggi 25 cm dan lebar 2 m 

dan tinggi guludan dilakukan untuk menghindarkan tanaman dari resiko 

tergenang air. Berikutnya dicampurkan pupuk dasar berupa 10-20 kg pupuk 

kandang dan 1 kg dolornit. Pemberian dolornit ini terutama untuk lahan yang 

tingkat keasamannya terlalu rendah. Berbeda dengan lahan yang berasal dari 

tanah sawah, maka lahan yang berasal dari tanah tegal adalah dengan membuat 

lubang ukuran 60 x 60 x 60 cm kubik dan untuk mencapai hasil yang lebih 

baik, lubang tersebut dibiarkan terbuka selama lebih kurang 2 (dua) minggu 

sehingga gas atau senyawa lain yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman 

dapat menguap. Proses selanjutnya adalah sama dengan yang dilakukan pada 

lahan yang berasal dari tanah sawah, yaitu memberikan pupuk kandang dan 

dolornit. 

Pada kegiatan penanaman, jarak tanam yang dilaksanakan adalah 2 x 2,5 

meter persegi sehingga populasi tanaman adalah 2000 pohon per hektar. Bibit 

ditanam sedalam 5 cm dari permukaan tanah dan pada saat penanaman 

ditambahkan juga pupuk TSP sebanyak 50 gram per tanaman. 
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45 

Kegiatan Pemeliharaan, dilakukan dengan beberapa kegiatan antara lain 

penyiangan, pemupukan, penyiraman, perlakuan terhadap anakan dan bunga, 

pembungkusan dan memberikan penyangga pada tanaman. 

a Kegiatan penyiangan dilakukan secara berkala terhadap tanaman 

pengganggu hingga jarak 1 (satu) meter disekitar tanaman. 

Kegiatan pemupukan dilakukan dengan sistim tugal atau rorakan dengan 

kedalaman 5 (lima) cm. Pupuk Urea diberikan pada bulan pertama 25 gram, 

bulan ketiga 75 gram, bulan keenam dan kesembilan masing-masing 50 

gram. TSP hanya diberikan kembali pada bulan keenam sebanyak 25 gram, 

sedangkan Kc1 pada bulan pertama dan ketiga sebanyak 100 gram dan 

bulan keenam dan kesembilan masing-masing 150 gram. 

Kegiatan penyiraman harus disesuaikan dengan kondisi tanaman, iklim 

serta tanah yang ada. Umumnya kebutuhan air dimusim kemarau mencapai 

20 liter per rumpun per 3 (tiga) hari. Penyiraman ini yang penting adalah 

tidak boleh menyebabkan penggenangan. 

Perlakuan terhadap anakan antara lain anakan hams selalu dibuang dan barn 

disisakan 1 (satu) pohon saat induk mencapai umur sekitar 4 dan 8 bulan I 

Jumlah pohon per rumpun maksimum 3 (tiga) dengan umur yang berbeda. 

a Pembuangan bunga dilakukan setelah jumlah sisir optimal tercapai dan 

yang baik adalah jika jumlah sisir sama dengan jumlah daun yang ada. 
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Kegiatan pembungkusan dilakukan dengan plastik PE biru yang dilakukan 

segera setelah buah pertama terbentuk. Untuk keperluan sirkulasi udara 

maka dibuat lubang-lubang kecil pada permukaan plastik tersebut. 

Penyangga dibuat dari 2 bambu yang disusun dengan sudut 60 derajat dan 

pemasangan penyangga tidak boleh menyebabkan kerusakan Mit buah. 

Untuk mencapai hasil yang optimal maka pengendalian hama dan 

penyakit mutlak diperlukan, antara lain penyakit layu Fusarium, bercak daun 

sigatoka, bengkak air dan Scab (burik) Penyakit layu Fusarium ditunjukkan 

dengan gejala daun layu serta menguning yang dimulai dari daun tertua. Batang 

semu merah kecoklatan dan pecah-pecah disepanjang pembuluh. 

Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan pembongkaran dan aplikasi 

fungisida Benlate 50 WP. 

Untuk gejala bercak dam Sigatoka dengan gejala daun berbintik coklat 

kehitaman memanjang dengan tepi benvarna kuning dan diikuti pengeringan 

dam, maka pengendalian yang dilakukan adalah dengan pemangkasan 

kemudian dilakukan penyemprotan Dithane M-45 atau Topsin 50 WP pada 

daun yang terserang. Tingkat keasaman tanah (pH) sebaiknya ditingkatkan 

hingga 6,5. 

Menghindari penyakit bengkak akar dengan gejala daun tampak kuning 

disertai pembengkakan akar, maka sejak awal sudah diberikan Nematisida 
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Rhocap 25-50 gram per lubang. Sedangkan penyakit Scab (burik) 

pengendaliannya dilakukan dengan pemblongsongan dan penyuntikan pada 

jantung pisang dengan insektisida antara lain Decis atau Dursban. 

4. Penelitian dan Pengembangan 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan dilakukan dengan mengikuti 

kegiatan Sub Divisi yang dimiliki Perusahaan yaitu Sub Divisi Pembibitan, Sub 

Divisi Budidaya dan Sub Divisi Pengolahan. Masing-masing kegiatan tersebut 

terpisah namun merupakan satu kesatuan perusahaan untuk menunjang misi 

yang telah ditetapkan. 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada Sub Divisi Pembibitan 

menyangkut kegiatan pembibitan melalui Mtur jaringan dengan kapasitas 

1.500.000 (satujuta limaratus ribu) planlet per tahun. Planlet diartikan sebagai 

bibit yang keluar dari laboratorium Mtur jaringan. Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan pada Sub Divisi Budi Daya antara lain berupa percobaan jenis- 

jenis tanaman dengan jenis obat-obatan dan pupuk dengan ukuran tertentu 

sehingga menghasilkan tanaman yang dikehendaki dan kegiatan-kegiatan lain 

yang berkaitan dengan budidaya tanaman pisang dan non pisang. 

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan pada Sub Divisi Pengolahan 

sangat berhubungan dengan diversifikasi produk yang bersumber dari hasil 
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produksi pisang dan aneka tanaman. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain 

adalah : 

Perbaikan kualitas pasta pisang 

Pembuatan pasta buah-buahan lain diantaranya mangga, sirsat, pepaya, 

nangka, jambu biji, nanas dan lain-lain 

o Pembuatan jus buah-buahan antara lain pisang, mangga, sirsat, markisa, 

campuran pisang-mangga, pisang- markisa, pisang-sirsat dan Iain Iain 

0 Pembuatan aquadest dari kondensat boiler 

Pemanfaatan ampas dan kulit pisang untuk kompos dan lain lain 

Pemanfaatan pasta pisang untuk produk olahan lain misalnya jus, anggur, 

h e ,  Jake, konsentrat d m  lain lain. 

Semua informasi yang berhubungan dengan pasar merupakan bahan 

kajian dari masing-masing unit penelitian d m  pengembangan untuk bekerja 

sama agar pasar dapat terpenuhi. 

5. Struktur Organisasi 

DaIam mengelola perusahaan, maka telah ditetapkan struktur organisasi 

lini dan staf dengan susunan sebagai berikut : 

Komisaris : Lusi Widjaja 

Direktur : Adi Widjaja 

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



Advisor : -Dr. S.C. Hwang ; Dr. I.V. Buddenhagen 

- Dr. Ir. Boediono ; Dr. Ir. Tatik W.A. 

- Michael Berger 

Asisten Direktur : Ir. Tridayat 

Sekretaris - 
Uivisi Pemasaran : Ir. Tridayat 

Divisi Administrasi 

Keuangan : Wilenah 

Divisi Kebun I : Dipl. Ing. Setyo Wasito 

Divisi SDM : Adi Widjaja 

Divisi Produksi & 

Pengembangan : Adi Widjaja 

Sub Divisi Pembibitan : IF. Rossy Alphany M.Agr 

Sub Divisi Budidaya : Ir. M. Taufik 

Sub Divisi Processing : Ir. Vivi Angriani 

Jumlah staf dan karyawan PT. Horti Nusantara secara keseluruhan 

adalah 106 orang dengan komposisi tenaga sarjana sebanyak 16 orang, sarjana 

muda sebanyak 3 orang, tenaga setingkat SLTA sebanyak 63 orang, SLTP 

sebanyak 15 orang dan tenaga setingkat SD 9 orang. Pegawai harian berjumlah 

53 orang dengan tingkat pendidikan rata-rata SD dan ditempatkan pada sektor 
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pisang segar, pengolahan sebanyak 25 orang, sektor grading 5 orang dan yang 

ditempatkan disektor umum sebanyak 2 orang. 

Dari tenaga Sarjana yang dimiliki perusahaan, sebagian besar dengan 

disiplin ilmu pertanian dan tenaga-tenaga advisor adalah ahli Mtur jaringan 

dan budidaya pisang (Dr. S.C. Hwang dan Dr. Ir. Tatik W.A.), ahli penyakit 

pisang (Dr. I.V. Buddenhagen), ahli hama tanaman @r.Ir. Boediono) dan 

advisor dibidang manajemen (Michael Berger). 

Untuk mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang terjadi, dalam 

meningkatkai kemampuan Sumber Daya Manusianya, pihak perusahaan selalu 

mengadakan pelatihan oleh advisor kepada seluruh tenaga yang ada, dan juga 

mengikut sertakan stafnya pada kegiatan pelatihan, seminar dan lokakarya yang 

diselenggarakan pihak luar, terutama dibidang agribisnis; Struktur organisasi 

PT Horti Nusantara dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Struktur Organisasi (PT Horti Nusantara,l997) 

Komisaris 

Direktur 

6. Proses Produksi 

Icegiatan produksi diawali dari kegiatan penerimaan bahan baku yang 

berasal dari beberapa sumber, yaitu pertama dari petani plasma dan yang 

. Advisor 

fl , 
Divisi 

Pemasaran Administrasi & Kebun I Produksi & 

Keuangan Mojokerto Pengembangan 

Pembibitan Processing 

Asisten 

Direktur 

Sekretaris 

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



kedua dari perusahaan inti dan ketiga dari daerah lain dengan perlakuan yang 

sama, diantaranya berasal dari Jombang, Malang dan sebagainya. Pisang dari 

lahan diterima oleh seorang Gradder yang bertanggung jawab terhadap kualitas 

produk. Dari tandan pisang yang ditimbang, sekaligus Gradder menentukan 

pisang mana yang harus dibuang karena tidak sesuai dengan kriteria yang 

ditetapkan. Sistem penimbangan mengikuti pengurangan bobot bonggol dan 

telah ditetapkan bersama yaitu refialcsi 10 % dari bobot total yang telah dicatat. 

Dari kegiatan awal diatas, selanjutnya dibuat Berita Acara Penerimaan 

Barang (BAPB) oleh staf administrasi dengan distribusi asli diserahkan kepada 

penghim sebagai bukti pada saat dilakukan penagihan pembayaran sedangkan 

lembar copy disimpan untuk staf administrasi dan akunting. Pada tahap 

penerimaan pisang ini oleh Gradder langsung dibedakan menjadi 2 (dua) 

kualitas yaitu Grade A untuk kualitas pisang segar dan Grade B untuk bahan 

baku produksi pasta pisang. 

Semua pisang yang telah diterima dan ditimbang oleh Gradder 

diserahkan ke produksi pisang segar untuk selanjutnya dilakukan proses 

pencucian dalam bak air yang dimiliki sebanyak 2 (dua) buah masing-masing 

berukuran 50 meter persegi. Proses ini seluruhnya dilakukan secara manual 

oleh tenaga manusia, dan pelaksanaannya segera setelah tandan pisang 

diterima. 
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Proses berikutnya adalah penyemprotan dengan Fungisida Topsin-M 

dalam suatu ruangan yang dilakukan secara mekanis. Penyemprotan dilakukan 

guna mencegah hama penyakit yang menempel pada buah pisang tersebut. 

Pisang yang dipilih dengan kualitas Grade A ini kemudian disisir dan dikemas 

dalam kotak karton @ 20 kg sedangkan pisang dengan kualitas Grade B dijari 

dan dimasukkan dalam keranjang industri @ 30 kg. Berikutnya pisang-pisang 

tersebut dimasukkan dalam Chill Room yang merupakan suatu ruangan khusus 

bersuhu 15 - 25 derajat celcius untuk melakukan proses ripening selama kurang 

lebih 5 (lima) sampai 7 (tujuh) hari, dengan menggunakan batu karbit yang 

ditumbuk dan diberi sedikit air. Uap yang timbul menyebar keseluruh ruangan 

dan masuk kedalam jaringan buah. 

Dalam proses ripening ini ada perbedaan perlakuan untuk pisang dengan 

kualitas Grade A dan Grade B. Pisang Grade A mengalami proses ripening 

sampai buah mencapai grade 5 ( warna M i t  buah kuning dengan ujung masih 

benvarna hijau), sedangkan pisang Grade B sampai mencapai grade 7 ( warna 

M i t  buah kuning sempurna dengan sedikit bintik-bintik coklat). Stover dan 

Simmonds (1987) dalam bukunya Bananas menguraikan ada 7 (tujuh) tahap 

proses pemasakan pisang dan dijadikan acuan perusahaan yaitu : 

Grade 1 : pisang masih benvarna hijau. 

Grade 2 : Warnanya masih hijau dengan sedikit warna kuning 
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Grade 3 : Warna kulit pisang masih banyak hijau dari pada kuningnya. 

Grade 4 : Warna Mitnya sudah banyak kuningnya daripada hijaunya. 

Grade 5 : Warna hijaunya hanya terdapat diujung-ujung buah pisang 

Grade 6 : Semua M i t  buah berwama kuning 

Grade 7 : Wama kulit buah kuning dengan flek-flek coklat. 

Setiap permintam kebutuhan pasar terhadap tahap kematangan pisang 

dapat diatur melalui proses ripening Alur proses produksi pisang segar secara 

sistimatis diuraikan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Alur proses produksi pisang segar (PT. Horti Nusantara,1997) 
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Dalam produksi pasta pisang, maka pisang yang telah masak dikupas 

dan buah pisang diletakkan pada ban berjalan masuk kedalam peralatan Mono 

Pump Hooper yang berfimgsi melumatkan buah pisang tersebut. Pada proses 

ini dicampurkan asam askorbat dan Gas N2, limbah dari proses ini adalah kulit 

pisang yang dapat dimanfaatkan untuk makanan temak dan bagian penelitian 

dan pengembangan selalu mencari diversifikasi pemanfaatan limbah M i t  

pisang tersebut. 

Proses berikutnya adalah pasteurisasi dengan suhu panas untuk 

menginaktifkan enzim dan melunakkan bahan, kemudian melalui proses 

$nisher@enyaringan) dengan memisahkan biji, ampas dan cairan. Biji dan 

ampas yang dipisahkan dapat dimanfaatkan untuk bahan baku makanan lain 

maupun pakan ternak sedangkan yang cairan melalui proses berikutnya yaitu 

pasteurisasi dengan suhu dingin. 

Deaeration merupakan proses kelanjutan untuk menampung produk 

setelah proses pasturisasi dingin diatas. Dalam penampungan dengan jurnlah 

tertentu tersebut juga dilakukan proses penarikan oksigen untuk mencegah 

oksidasi pada produk. Mengingat buah pisang yang diproses ini berasal dari 

pelbagai sumber dan daerah, maka perlu disamakan ukuran partikel-partikel 

produk sehingga harus melalui proses Homogenization kemudian proses 

sterilisasi dengan alat Ultra High Temperature (UHT). 
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Proses terakhir adalah Filling yaitu proses memasukkan dalam Aseptic 

Bag dengan pengaturan ukuran 25 kilogram dan 220 kilogram, tergantung 

permintaan pasar, sedangkan perlindungan terhadap aseptic bag tersebut dari 

kerusakan mekanis, digunakan juga steel drum sebagai kemasan secunder. 

Pasta pisang yang diproduksi adalah dalam 2 (dua) jenis yaitu High Acid 

dengan tingkat keasaman (pH) dibawah 4,s dan masa kadaluwarsanya 1 (satu) 

tahun, dan Low Acid dengan tingkat keasaman (pH) diatas 4,5 serta masa 

kadaluwarsa 6 (enam) bulan. 

Proses yang dilalui mulai dari Mono Pump Hopper sampai Filling sudah 

dilakul<an secara terpadu dengan sistem komputer dengan diawasi oleh 5 orang 

tenaga operator dengan latar pendidikan 2 (dua) orang lulusan Sekolah 

Menengah Teknologi Pangan (SMTP) dan 3 (tiga) orang lulusan Sekolah 

Teknik Mesin (STM). 

Kegiatan pengontrolan yang dilakukan oleh staf Quality Control (QC) 

terhadap kualitas produk dimulai sejak awal produksi sampai produk jadi. Pada 

saat pengawasan bahan baku maka kualitasnya dilihat antara lain dengan 

memperhatikan daerah asal, tingkat kematangan, tingkat kerusakan, pH, 

persentase brix, persentase vitamin C dan TPC ( Total Plate Count ). 

Persentase brix adalah untuk mengetahui tingkat kemanisannya, sedangkan 

TPC untuk mengetahui berapa jumlah mikroorganisme yang terkandung 

didalamnya. 
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Pengawasan produk di area A ( sesudah pasteurisasi dan sebelum 

finisher) dan produk di area B (sesudah sterilisasi dan sebelum filling) 

dilakukan seiiap 10 (sepuluh) menit dengan melihat nilai pH dan persentase 

brix-nya, sehingga kesalahan dapat diketahui secara dini untuk segera 

diperbaiki sebelum menjadi produk akhir. Dilain pihak pengontrolan produk 

akhir dilakukan setiap 1 (satu) jam yang meliputi ukuran pH, persentase brix, 

persentase vitamin C, persentase total padatan,TPC, yeast, mold, Salmonella, 

Staphylococcus aureus, Coliform dan Clostridium perfingem. 

Untuk diversifikasi produk saat ini tim penelitian dan pengembangan 

unit pengolahan sedang bertugas untuk menemukan formula pasta dan jus buah 

yang terbuat dari pisang, pepaya, melon, belimbing, semangka, tomat, mangga, 

nangka, nanas, jambu biji, sirsat, jeruk dan markka. 

Guna memenuhi perrnintaan konsumen di Singapura, sub unit 

pengolahan telah mampu memproduksi fresh soursop (sirsat segar) dengan 

kapasitas produksinya 1,5 tonlminggu. Secara sederhana proses penanganannya 

meliputi pencucian, ripening, pengupasan, sortasi serta pengepakan dan 

penyimpanan dalam suhu dingin 5' C. Saat ini sub unit pengolahan telah 

memanfaatkan satu ruang ripening I yang disekat menjadi 2 (dua) bagian 

dimana ruang I dimanfaatkan untuk proses dengan suhu 10-15" C dan ruang I1 

untuk penyimpanan sementara. Produk Fresh Sorsop dikemas setiap 5 (lima) 
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kilogram dalam kantomg plastik rangkap dua dengan ukuran 10 kg, diikat 

dengan tali rafia dan dimasukkan dalam kotak styrofoam. 

Produk yang telah didinginkan selama 2-3 hari, selanjutnya dibawa ke 

airport dengan menggunakan mobil berpendingin 15-20°C. Pengiriman ke 

Singapore dilakukan dengan menggunakan pesawat udara selama 2 (dua) jam. 

Untuk jangka panjang akan dikembangkan menjadi Frozen Soursop guna 

meningkatkan umur simpan serta ketahanan kualitas. 

Dalam proses produksi pasta pisang tersebut khususnya proses jlling, 

maka pemasangan kemasan aseptic bag dan kemasan sekunder pada mesin 

mash menggunakan bantuan tenaga manusia. Upaya diversifikasi produk yang 

dilakukan perusahaan masih bertumpu kepada sarana mesin yang dimiliki dan 

yang telah dicoba dan ditawarkan kepada konsumen baik dalam maupun luar 

negeri adalah pasta mangga. Dengan demikian mesin yang dimiliki berfungsi 

tidak terbatas pada komoditi buah pisang saja, namun juga produk buah-buahan 

lainnya sepanjang pasar dapat menyerapnya. Proses pembuatan pasta pisang 

dapat dilihat pada Gambar 6 
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Gambar 6. Proses pembuatan pasta pisang ( PT Horti Nusantara, 1997) 
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V. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Industri 

PT. Horti Nusantara yang didirikan pada tahun 1992 adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang pertanian dan berkonsentrasi pada sub 

sektor tanaman pangan hortikultura terutama pisang dengan aneka tanaman 

lainnya ( kentang, salak, angggur, nanas, bunga, ornamentalltanaman hias, 
I 

jeruk, mangga, guavaljambu, sirsat, durian, manggis, srikaya dan tanaman I 

hias). Perlakuan terhadap produk-produk tersebut dimulai dari hulu sampai 

hilir dengan empat sub sistem pelaku agribisnis yaitu sub sistem sarana 

produksi, sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan dan sub sistem 

pemasaran. 

Dalam sub sistem sarana produksi, khusus tanaman pisang pihak 

perusahaan memberikan bibit unggul melalui hasil kultur jaringan dengan 

kapasitas 1.500.000 planlet per tahim, sedangkan untuk aneka tanaman dengan 

cara okulasi dan grafting (penyambungan). Sarana produksi lain berupa pupuk, 

obat dan sebagainya tidak ditangani perusahaan. Dalam sub sistem budi daya, 

disamping menanam sendiri kebun pisang sebagai perusahaan inti serta aneka 

tanamannya, PT Horti Nusantara juga memberikan informasi dan teknologi 

serta bimbingan kepada petani plasma pisang untuk meningkatkan 

prodWtasnya.  Produktifitas per pohon yang telah dicapai belum merata 
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sebab menyangkut banyak faktor antara lain keterampilan petani plasma yang 
). 

berbeda, lokasi tanah, iklim, kesuburan dan lain sebagainya. 

Dalam sub sistem pengolahan, PT Horti Nusantara dengan teknologi 

yang dimiliki mengolah buah pisang tersebut menjadi pasta pisang sebagai 

komoditi ekspor disamping untuk pasaran lokal. Dalam sub sistem pemasaran 

PT. Horti Nusantara juga melakukan upaya pemasaran hasil produk pisang 

segar di kota Surabaya, antara lain ke Supermarket Sinar, Galael, Alva dan 

Asperti, toko buah "Dunia Buah", Prima buah dan bursa buah. Produk pasta 

pisang pemasarannya yang dominan masih tergantung kepada perjanjian kerja 

sama dengan pihak Tetra Lava1 Finance & Trade sebagai suplier mesin pasta 

(Buyback Guarantee), namun perusahaan juga telah melakukan terobosan- 

terobosan pemasaran antara lain ke PT Nestle Indonesia, Gudang Garam dan 

sebagainya. 

Di Indonesia, khususnya di Jawa Timur pembangunan pertanian 

tanaman pangan merupakan suatu kebijakan mum untuk meningkatkan 

pendapatan dan taraf hidup petani, memperluas lapangan kerja dan kesempatan 

berusaha serta mengisi dan memperluas pasar melalui pertanian yang maju 

efisien dan tangguh sehingga mampu meningkatkan dan keaneka ragaman 

hasil, meningkatkan mutu dan derajat pengolahan produksi dan menunjang 

pembangunan wilayal~. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan semakin 

meningkatnya produksi pisang di Jawa Timur untuk tahun 1994 sebesar 
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63 

537.999 ton menjadi 673.444 ton di tahun 1995 atau meningkat 25,17 % 

(Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Timur, 1995). 

Memperhatikan upaya mensukseskan program tersebut, wajar banyak 

pihak mendukung upaya PT Horti Nusantara, mengingat kegiatannya langsung 

masuk kedalam empat sub sistem agribisnis sehingga memudahkan koordinasi 

antar sub sistem yang selama' ini menjadi kendala bagi pengembangan 

agribisnis di Indonesia. 

Saat ini di Jawa Timur, hanya PT. Horti Nusantara yang merupakan 

perusahaan yang mengolah pasta pisang dan pasta buah lainnya disamping 

pisang segar dengan skala usaha terpadu, sehingga meningkatkan nilai tambah. 

Namun tidak tertutup kemungkman munculnya pesaing-pesaing baru. 

Informasi yang diperoleh dari Balai Penelitian Kopi dan Kakao Kaliwining, 

Jember dan PTP Nusantara 12 Surabaya, untuk tahun 1997 akan beroperasi 

indusm pasta pisang di Cilacap yaitu PT Mulya Bana Donan Mas dengan 

kapasitas 5 (lima) ton per jam dengan lahan tanaman monokultur seluas 250 

hektar lahan inti dan 300 hektar lahan plasma. Kapasitas kultur jaringan yang 

dimiliki adalah 60.000 bibit per bulan. Perangkat mesin pasta pisang juga 

memakai fasilitas buy back guarantee dan orientasinya ekspor ke negara Eropa 

dan Amerika. Realisasi produksi pisang segar jenis cavendish pada saat ini 

sudah mencapai 15.000 kilogram, sedangkan realisasi pasta pisangnya 

diperkirakan dirnulai bulan April 1997. Tahun 1998 Juga akan didirikan 
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industri pasta pisang di daerah Jember dengan kapasitas 40 (empat puluh) ton 

per hari bekerja sama dengan PTP Nusantara 12 dalam ha1 pasokan buah 

pisang sebagai bahan bakunya. 

Perhitungan kebutuhan bahan baku dan luas lahan yang diperlukan 

untuk mendukung industri pasta pisang dari PT. Horti Nusantara adalah 

sebagai berikut : 

~a~asitas-terpasang mesin 2 ton per jam 

Kapasitas terpasang 3 shift a 7 jam per hari = 21 jam 

1 (satu) tahun bekerja 300 (tigaratus) hari 

1 (satu) tahun kapasitas terpasang mesin yang digunakan adalah 2 ton x 21 

jam x 300 hari = 12.600 ton per tahun 

Dalam buku informasi perusahaan ditetapkan target pengolahan sebesar 50 

persennya, yaitu 6.300 ton per tahun. 

Untuk perhitungan lahan yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

Setiap 1 hektar ditanam 2.000 pohon 

Produksi rata-rata setiap pohon 16 kg 

Perkiraan yang hidup 80 % 

Produksi buah pisang per hektar 2.000 pohon x 80 % x 16 kg = 25,6 ton 

Kebutuhan lahan untuk memasok industri pisang khusus untuk industri pasta 

pisang dengan kapasitas penuh adalah lebih kurang '492 ha, sedangkan 

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



kebutuhan lahan untuk pisang segar dengan target perusahaan 2.400 ton per 

tahun adalah 93,75 hektar (2.400 ton dibagi 25,6 ton) sehingga total lahan yang 

dibutuhkan untuk bekerja dengan kapasitas penuh adalah seluas 585,75 hektar. 

Kondisi lahan pada saat dilakukan geladi ksuya terdiri dari lahan inti 25 

ha, lahan plasma 75 ha, lahan di Jombang 18 ha dan di Malang 95 ha sehingga 

total lahan yang berhubungan dengan kemitraan dengan PT. Horti Nusantara 

adalah sejumlah 213 hektar. Kekurangan lahan untuk bekerja dengan kapasitas 

penuh adalah 372,75 hektar. 

Untuk tahun 1996 realisasi produksi pisang segar 170 ton dibandingkan 

dengan kapasitas 2.400 ton per tahun baru tercapai 7,08 persen saja. Produksi 

pasta pisang realisasi 1996 sebesar 715 ton , jika dibandingkan dengan 

kapasitas terpasang 12.600 ton baru tercapai 5,67 persen dan jika dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan perusahaan 6.300 ton per tahun bari~ tercapai 

11,35 persen. 

Dalam rencana tahun 1997 industti pisang segar ditargetkan 720 ton, 

berarti masih 30 persen dari kapasitas perusahaan dan pasta pisang 7.560 ton 

yang merupakan target 60 persen dari kapasitas terpasang dan 120 persen dari 

target yang ditetapkan perusahaan. Mengingat PT. Horti Nusantara relatif 

masih baru beroperasi (masa tanam pertama kali lahan inti 1993 dan plasma 

1994, sedangkan industri pasta pisang awal tahun 1996), maka wajar tidaknya 

target tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi lapangan, disamping upaya- 
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upaya untuk memperluas jaringan kemitraan dengan pemilik-pemilik lahan 

yang tersebar di daerah Jawa Timur. 

Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kelancaran operasional 

perusahaan adalah tidak samanya produktifitas pohon pisang dari masing- 

masing petani plasma. Dari data yang ada hanya diketahui jumlah rata-rata 

produksi dari 100 petani plasma adalah 13,81 kilogram, sedangkan dalam 

proposal awal hasil yang diharapkan adalah 16-20 kilogram per pohon dan 

perusahaan kesulitan mendeteksi produktifitas per pohonnya. 

Sub divisi budi daya perusahaan sudah mempunyai gambaran penyebab 

tidak tercapainya produktifitas tersebut, yaitu adanya ketidak harmonisan 

hubungan kemitraan dari masing-masing pihak, namun tidak didukung oleh 

data-data yang akurat seperti diuraikan diatas. Ketidak harmonisan tersebut 

antara lain proses pencairan dana bank dengan keinginan petani tidak sama 

@ada saat pembiayaan untuk pupuk dan obat-obatan dibutuhkan ternyata sudah 

maksimum karena dibebani bunga), komunikasi yang tidak lancar antara inti 

dengan plasma antara lain mekanisme pembayaran hasil produksi dan 

pemotongan untuk angsuran kredit. 

Permasalahan ini dapat menjadi suatu kajian tersendiri, namun dari segi 

manajemen teknologi budi dayanya, sebaiknya perusahaan membuat catatan 

produktifitas per pohon dan per petani sehingga jika ditemukan penyebab yang 
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sifatnya teknis proses penanaman dapat dianalisa untuk mengantisipasi 

I 
permasalahan-permasalahan yang muncul dikemudian hari. 

2. Analisis Transformasi Perusahaan 

Transformasi perusahaan dimaksudkan untuk menunjukkan status 

teknologi dari PT. Horti Nusantara jika dibandingkan dengan teknologi unggul 

(State-of-the-Art Technolog). Teknologi Unggul dibutuhkan untuk mengetahui 

kesenjangan teknologi perusahaan yang sedang dikaji sehingga dapat diketahui 

upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasinya, terutama dengan 

semakin cepatnya perubahan-perubahan teknologi didunia. 

2.1. Pengkajian Perangkat Technoware 

Pengkajian perangkat Technoware didasarkan pada tingkat kecanggihan 

perangkat keras yang berkaitan langsung dengan produksi. Dari uraian proses 

produksi, maka pada pengolahan produk pisang terdapat beberapa tahapan, 

baik untuk produk pisang segar maupun pasta pisang sebagai berikut : 

Untuk produk pisang segar : 

a. Pemetikan tandan pisang 

b. Pengangkutan tandan pisang ke pabrik 

c. Pemilihan jenis pisang (Grading;) 
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d. Pe~mbangan 

e. Pencucian buah pisang 

F. Penyemprotan fungisida 

g. Memasukkan dalam kotak karton 

h. Proses pemberian karbit dalam Chill Room 

Untuk produk pasta pisang : 

a. Pemetikan tandan pisang 

b. Pengangkutan tandan pisang ke pabrik 

c. Pemilihan jenis pisang (Grading) 

d. Penimbangan 

e. Pencucian buah pisang 

f. Penyemprotan fungisida 

g. Memasukkan kedalam keranjang industri 

h. Pengupasan kulit pisang 

i. Pengolahan buah pisang 

j. Pengkemasan pasta pisang 

Pemetikan tandun pisang. Pemetikan tandan pisang dilakukan oleh 2 

(dua) orang dan dilakukan secara hati-hati, terutama jika pisang tersebut 

diamati untuk grade A (pisang segar) karena getah dan terlukanya pisang 

apabila jatuh akan mempengaruhi bentuk pisang yang baik. Setelah dipotong 
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pangkal atas segera dibalik untuk menghindari tetesan getah pada Mit buah 

pisang. 

Pengangkutan buah pisang. Pisang kemudian diangkut ketempat 

penampungin yang telah ditetapkan diluar areal lahan dan langsung diangkut 

ke pabrik dengan kendaraan &. 

Pemilihan jenis pisang. Pada tahap ini mulai dipilah mana yang layak 

dan tidak layak untuk diteruskan ke proses produksi. Dari pengamatan maka 

yang dipotong dan dibuang adalah buah yang relatif muda. Grading dilakukan 

oleh seorang Grader yang berpengalaman dibantu oleh 2-3 orang tenaga 

harian. 

Penimbangan buah pisang. Tahapan ini hampir bersamaan dengan 

tahap grading dengan langsung mencatat bobot buah pisang yang diterima. 

Pencucian buah pisang. Tersedia 2 buah bak penampungan untuk tahap 

pencucian ini dan lokasinya berdelcatan dengan proses sebelumnya, sehingga 

cukup efisien penanganannya. Tahapan ini juga masih murni dilakukan oleh 

tenaga manusia dengan membersihkan buah pisang tersebut dari kotoran- 

kotoran yang melekat. 

Penyemprotan fungisida. Penyemprotan ini dilakukan dalam ruangan 

ripening guna menghilangkan bakteri-bakteri yang menempel pada buah pisang 

dengan memakai alat penyemprot yang tersedia. 
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Memasukkan dalam Jcotak karton. Untuk konsumsi pisang segar sisir 

pisang dimasukkan kedalam karton dengan ukuran 20 kg sedangkan untuk 

konsumsi bahan baku pasta pisang dimasukkan kedalam keranjang industri 

dengan ukuran 30 kg. Ruangan masing-masing kebutuhan ini berbeda untuk 

memudahkan penanganan berikutnya. 

Proses pemberian karbit. Saat ini proses menggunakan batu karbit yang 

ditumbuk dan diberi sedikit air dan uap yang timbul akan menyebar keseluruh 

ruangan dan masuk kedalam jaringan buah yang memakan waktu selama 5 - 7 

hari. Produk pisang segar siap dipasarkan. 

Pengupasan kulit pisang. Buah pisang konsumsi bahan baku pasta 

pisang yang telah dieram dalam Chill Room dengan grade 7 (warna M i t  

seluruhnya kuning dengan bintik-bintik coklat) dikupas kulitnya oleh tenaga 

wanita sebanyak 19-20 orang dan buah pisang diletakkan dalam ban berjalan 

masuk dalam mesin penggiling (Mono Pump Hopper) 

Pengolahan buah pisang. Pengolahan buah pisang menjadi pasta pisang 

melalui proses yang terpadu mulai Mono Pump Hopper sampai ke proses 

Filling. 

Pengkemasan pasta pisang. Untuk kegiatan pengkemasan pasta pisang 

masih memerlukan tenaga manusia untuk memasang Aseptic Bag ke mesin 

jlling dengan ukuran yang dikehendaki (25 kg dan 220 kg). Untuk kemasan 

sekunder memakai alat bantu forklift untuk memudahkan pengangkutan ke 
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penampungan akhir. Status teknologi pada pengolahan pisang tersebut diatas 

disajikan pada tabel 9. 

Tabel 9. Status technoware pisang segar 

~ Tingkat kecanggihan L U 

Teknologi Teknologi 

a. Pemetikan tandan pisang Serbaguna 4 5 

b. Pengangkutan tandan pisang Serbaguna 4 5 

c. Pemilihan jenis pisanglgrading Khusus 5 6 

d. Penimbangan Manual 2 3 

e. Pencucian buah pisang Manual 2 3 

f, Penyemprotan fimgisida Manual 2 3 

g. Pemasukan sisir pisang dalam 

kotak karton / keranjang industri Serbaguna 4 5 

h. Pengkarbitan Khusus 5 6 

L = Batas bawah U = Batas atas 

Di Jawa Timur, industri pisang segar dengan skala usaha besar 

disamping PT. Horti Nusantara adalah PTP Nusantara XU yang telah berhasil 

mengembangkan jenis pisang ambon kuning untuk pasaran lokal, melalui 

kebun mono kultur seluas lebih kurang 90 hektar dengan produksi yang telah 

dicapai 10 ton per hari. Untuk produksi mendatang, pihak PTP telah 

menyediakan lahan lebih kurang 1000 hektar yang tersebar diseluruh Jawa 

Timur d m  bibitnya ditunjang oleh fasilitas Mtur jaringan dari Balai Penelitian 

Kopi dan Kakao Kaliwining, Jember dengan kapasitas terpasang 7 juta planlet. 

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



Namun pisang segar tersebut tidak mengalami pengkemasan, sebab pedagang 

langsung membeli dikebun. 

Di Halmahera, pengusahaan kebun pisang cavendish yang dimiliki PT 

Global Agronusa Indonesia yang merupakan perusahaan dari kelompok Sinar 

Mas dengan luas lahan 2.100 hektar. Teknologi pengangkutan buah pisang dari 

kebun ke ruang pengkemasan telah menggunakan kereta gantung (Cableway) 

dan sebagian besar untuk konsumsi ekspor (Jaya,1996). Hal yang 

membedakan dengan kegiatan PT. Horti Nusantara adalah PT Global Agronusa 

Indonesia tidak melakukan kegiatan teknologi pemasakan (rippening), sehingga 

maksimum 8 (delapan) jam dari proses pemetikan harus masuk ke mang 

pendingin untuk diekspor dan kegiatan pemasakannya dilakukan di negara 

importir. 

Dengan melihat kajian proses teknologi pisang segar ini, angka limit 

atas adalah berkisar antara 4 - 6, sedangkan nilai terendah adalah kegiatan 

penimbangan dan pencucian buah pisang serta penyemprotan tidak begitu besar 

pengaruhnya mengingat kegiatannya dapat bersamaan dengan kegiatan lain, 

sehingga secara keseluruhan technoware pisang segar tersebut masuk kategori 

5 (menengah atas) dan merupakan unggulan di Jawa Timur. 

Pisang segar tersebut kemudian diangkut dengan mobil bersuhu dingin 

untuk dikirim ketempat-tempat di Surabaya seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya. Untuk proses produksi pasta pisang, maka tahap tersebut 

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



dilanjutkan ke tahap pengolahan dengan bahan baku yang berbeda untuk pisang 

segar dan digambarkan seperti terlihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. Status technoware produksi pasta pisang 

Komponen Perangkat Teknologi T i a t  Kecanggihan Teknologi L U 

a. Pengupasan kulit pisang Serbaguna 4 5 

b. Pengolahan buah pisang Komputer dan terpadu 7 8 

c. Pengkemasan pasta pisang Otomatis 6 7 

L = Batas bawah U = Batas atas 

Dalam pengolahan pasta pisang ini, kapasitas terpasang satu unit mesin 

yang dipergunakan adalah 2 ton per jam dan per hari maksimum adalah 3(tiga) 

shift atau 21 jam. Peralatan ini diimpor dari Tetra Lava1 Asia Pacific Singapura 

yang,berpusat di Swedia dan PT. Horti Nusantara membeli melalui agennya 

yaitu PT Brikindo Jaya Jakarta. Beberapa komponen lain sebagai penunjang 

aktifitas adalah mesin pendingin merk Presto1 dengan kekuatan 5(lima) PK 

dimana masing-masing Chill room membutuhkan 2 unit sehingga 4 (empat) 

ruangan membutuhkan 8 (delapan) unit dengan total kekuatan 40 PK. Sarana 

penunjang lainnya adalah tersedianya listrik dari Perusahaan Listrik Negara 

dengan kapasitas 197 KVA dan Diesel 250 KVA. 

Melihat pada kajian teknologi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

perangkat teknologi untuk industri pasta pisang dikatagorikan pada level 6, 

yaitu pabrik unggulan di Indonesia meskipun masih bekerja dibawah kapasitas. 
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Perangkat tersebut merupakan Main Frame (mesin utama) untuk pasta pisang 

dan aneka tanaman lainnya dan sangat mudah untuk ditambah dengan 

rangkaian mesin lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan pasar. 

Faktor yang dominan dan akan mempengaruhi interaksi komponen 

teknologi adalah masih adanya ketergantungan perangkat tersebut dari pihak 

luar negeri (impor) sehingga merupakan kajian perusahaan untuk 

mengantisipasi. Dianjurkan peranan manajemen untuk melakukan langkah 

antisipasi dengan peningkatan pengetahuan dan kinerja Sumber Daya 

Manusianya terhadap teknologi tersebut. 

2.2. Pengkajtan Perangkat Manusia (Humanware) 

Jumlah seluruh karyawan PT. Horti Nusantara adalah 106 orang dan 

pegawai harian 53 orang. Sebagian besar tenaga kerja tersebut terkonsentrasi 

pada kegiatan pabrik dan kebun yang tersebar ke lokasi yang berbeda. 

Kegiatan utama tenaga Pasca Sarjana yang dimiliki perusahaan adalah 

mengawasi kegiatan kultur jaringan, sedangkan tenaga Sarjana dialokasikan 

kepada kegiatan budi sebanyak 5 orang, pengolahan 6 orang dan kultur 

jaringan 1 orang. Jumlah tenaga Sarjana yang dimiliki Perusahaan sebanyak 

lebih kurang 17,9 persen dari jumlah karyawan diluar pegawai harian tersebut, 

sebagian besar dengan disiplin ilmu pertanian. Sedangkan tenaga yang 

membantu kegiatan operasional dengan latar belakang pendidikan setingkat 
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SLTA (59,4 -persen), sebagian besar dari jurusan SPMA (Sekolah Pertanian 

Menengah Atas). Komposisi pegawai dengan latm belakang pendidikan 

tersebut dapat dilihat dalam Tabel 11. 

Tabel 11. Posisi tingkat pendidikan perangkat humanware 

P d a h  karyawan tersebut, jika disusun berdasarkan fungsinya dapat dilihat 

pada Tabel 12 sebagai berikut: 

Tabel 12. Jumlah pegawai berdasar fungsi 

Fungsi pegawai 

PekejaIWorker 

Staf adn~strasi  

Penyelia 

Teknisi 

Manajer 

Tenaga Peneliti 

Jumlah (Orang) 

136 

7 

3 

6 

4 

3 

Persentase (%) 
- 

85,53 

4,40 

1,89 

3,77 

2,52 

1,89 
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Dari Masifikasi fungsi karyawan tersebut diatas, jika diukur tingkat 

kecanggihannya diuraikan kemampuannya seperti yang terlihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Status Humanware produkpisang 

Komponen Perangkat Tingkat Kecanggihan 

Manusia L U 

Pekerja Mengoperasikan 2 3 

Penyelia Mengadaptasi 6 7 

Ahli T e W  Mereparasi 4 5 

Manajer Menyempumakan 6 7 

Tenaga Peneliti Menyempurnakan 6 7 

L = Batas bawah U = Batas atas 

Perhatian untuk meningkatkan kecanggihan perangkat sumber daya 

manusia di PT. Horti Nusantara sangat besar. Secara teknis lokasi yang ada 

saat ini untuk pengembangan lahan pertanian kurang menguntungkan dengan 

kondisi berbukit dan tanah ratanya hanya lebih kurang 5 persen. Namun 

kepekaan bisnis dari manajer 1 pemilik dengan kemampuan mengerahkan 

tenaga-tenaga ahlinya mengelola lahan tersebut cukup berhasil mengingat misi 

lain dari pendirian perusahaan adalah upaya mengkonversi lahan tanaman keras 

menjadi tanaman hortikultura. 

Dari kegiatan kultur jaringan, perkembangan bisnis setiap tahun semakin 

meningkat. Tahun 1993 Perusahaan telah menghasilkan 100.000 bibit, 1994 
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sejumlah 300.000 bibit, 1995 sejumlah 500.000 bibit dan 1996 telah berhasil 

memproduksi bibit pisang 500.000 bibit. Dilain pihak, aneka tanaman lainnya 

telah berhasil dikembangkan melalui proses oMasi dan penyambungan dengan 

luas lahan 210 hektar dan diperkirakan tahun 1998 telah mulai menghasilkan. 

Proses determinasi (evaluasi untuk sertiiikasi) dari Balai Pengawasan dan 

Sertifikasi Tanarnan Pangan dan Hortikultura Jawa Timur juga telah dilakukan 

secara profesional, sehingga saat ini perusahaan mempunyai lahan pohon induk 

seluas 0,5 hektar. 

Dari kegiatan budi daya, perusahaan selalu melakukan percobaan- 

percobaan dilapangan dengan menanam jenis-jenis tanaman baru, dan 

kemungkinan-kemungkinan mengembangkan tanaman yang toleran terhadap 

berbagai penyakit bekerja sama dengan bagian pembibitan. Demikian juga 

dengan bagian pengolahan yang selalu berinisiatif mengembangkan produk- 

produk baru untuk mengantisipasi perubahan-perubahan permintaan. 

Dengan melihat kajian tersebut diatas, maka status perangkat sumber 

daya manusia untuk tingkat pekerja ada dalam level 3 sehingga diperlukan 

banyak pelatihan-pelatihan dan peningkatan ketrampilan dilapangan sehingga 

kinerjanya semakin meningkat. Penyelia, ahli teknik dan tenaga peneliti berada 

pada level yang memadai dengan kegiatan mereparasi, mexlgadaptasi dan 

menyempurnakan teknologi yang ada, sebagai manajer perlu menyempurnakan 

lagi pengetahuan-pengetahuan untuk menambah wawasan bisnisnya, terutama 
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meningkalkan kegiatan ekspor. Secara menyeluruh tingkat kecanggihan sudah 

memadai pada level 5, banyak ditunjang oleh tenaga Sarjana Pertanian 

dilapangan disamping upaya memperluas jaringan kemitraan sehingga tidak 

memerlukan tenaga pekerja yang berlebihan. Tenaga-tenaga dilapangan banyak 

melakukan percobaan-percobaan sesuai dengan bidangnya masing-masing 

Faktor yang dianggap dapat mempengaruhi adalah keberadaan petugas 

lapangan untuk memberikan bantuan teknis dan pemantauan tanaman dengan 

lokasi yang berjauhan sehingga produk yang dihasilkan sesuai yang 

diharapkan. 

2.3. Pengkajian Perangkat Informasi (Infoware) 

Berdasarkan skala penilaian komponen infoware, dengan melihat 

pemahaman terhadap fakta-fakta menyeluruh sudah menjadi perhatian dari 

perusahaan, yang dinilai dari keberhasilan masing-masing unit meningkatkan 

kinerjanya dengan memanfaatkan perangkat teknologi yang dimiliki sehingga 

memiliki kemampuan menghayati fakta. Secara keseluruhan hasil pengkajian 

perangkat infoware disajikan pada Tabel 14. 
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Tabel 14. Statv-3 perangkat informasi (infmvare) 

Menggunakan clan menghayati Fakta 

Menghayati fakta 

Level tingkat kecanggihan perangkat informasi ini berada pada angka 5 

dan 7 atau rata-rata level 6 dengan kesimpulan perusahaan sudah menghayati 

fakta. 
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2.4. Pengkajian Perangkat Organisasi (Orgauare) 

Mengingat perusahaan ini relatif masih baru sesuai dengan keterangan 

sebelumnya, maka belum banyak informasi tentang kinerja perusahaan secara 

menyeluruh dengan melihat perkembangannya dari tahun ketahun. Namun dari 

pengamatan dilapangan jika dihubungkan dengan tujuan utama perusahaan 

yaitu mendirikan usaha terpadu agribisnis, agroindustri dan agrowisata dengan 

penanganan empat sub sistem pelaku agribisnis, maka nampak usaha 

perusahaan sudah mulai menunjukkan wujud yang menjanjikan. 

Perluasan lahan pola kemitraan di Jombang dan Malang untuk tanaman 

pisang, adalah untuk mengantisipasi kebutuhan bahan baku pisang yang 

diperkirakan semakin meningkat. Dari catatan perusahaan, panen tahun 

199511996 petani plasma total 1.381.106,3 kilogram atau dalam rupiah Rp. 

426.845.783.- Hal ini menunjukkan bahwa petani plasma sudah mulai 

menikmati hasil tanaman pisang yang dilakukan dengan pola kemitraan 

tersebut meskipun produk untuk masing-masing lahan petani plasma tidak 

merata sehingga perlu dikaji lebih mendalam lagi kendala-kendala ketidak 

samaan prdduk tersebut. 

Diperkirakan tahun 1998 tanaman pisang sudah mulai produktif 

sehingga upaya konversi lahan dari tanaman perkebunan menjadi lahan 

pertanian, khususnya tanaman hortikultura hampir berhasil. Dalam hal 

organisasi PT. Horti Nusantara sudah memiliki kemampuan yang memadai, 
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namun mengingat kajian tidak didukung data maka pengkajian orgaware tidak 

dapat dilakukan. Untuk masa mendatang diharapkan perusahaan dapat 

mempersiapkan data yang berkaitan dengan kajian orgaware antara lain ROI 

(Return on Investment), yaitu perbandingan antara laba sebelum bunga dan 

pajak dengan asset perusahaan. Kapasitas produksi sebaiknya juga ditetapkan 

secara efisien, dengan memperhatikan kelancaran bahan baku dan kapasitas 

terpasang mesin. 

Data penjualan dibandingkan dengan biaya tenaga kerja, untuk 

mengukur produktifitas, persentase anggaran penelitian dan pengembangan 

terhadap penjualan serta organisasi peningkatan rekayasa akan mendukung 

kajian terhadap orgaware tersebut diatas. 

3. Pengkajian Kemampuan Teknologi 

Dalam pengkajian kemampuan teknologi PT. Horti Nusantara 

dipergunakan klasifikasi penilaian kemampuan operat$ ah i s i t8  

penunjang/supportif dun inovatif dengan melihat sub komponen yang 

berhubungan. 

Pengkajian Kemampuan Operatif 

a) Kemampuan untuk menggunakan dan mengontrol perangkat teknologi dari 

perusahaan dalam menghasilkan produknya telah dilaksanakan sampai 
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menghasilkan pisang segar dan pasta pisang serta pembibitan dan budi daya 

meskipun masih dibawah kapasitas maksimundterpasang. 

b) Kemampuan merencanakan pengoperasian produksi sudah dilakukan baik 

secara unit maupun secara terpadu dan terintegrasi, mengingat perusahaan 

melakukan empat sub sistem agribisnis secara bersamaan. Untuk pengadaan 

sarana produksi hanya masalah bibit dan bimbingan teknis , sedangkan 

sarana produltsi lainnya tidak dilakukan PT. Horti Nusantara. 

c) Kemampuan menyediakan dukungan dun jaringan informasi yang 

diperlukan perusahaan untuk mengantisipasi kebutuhan pasar telah 

dilakukan dengan baik, meskipun kantor pusat ada di Surabaya dan lokasi 

kebun dan pabrik ada di Mojokerto. 

Kemampuan melakukan pemeliharaan terinci, rutin dun untuk pencegahan 

untuk semua peralatan di  pabrik dapat dilakukan dengan baik oleh para 

tenaga operator dan s u p e ~ s o r  di masing-masing bagiannya. Mesin pasta 

pisang masih membutuhkan tenaga akhli dari perusahaannya, mengingat 

mesin ini relatif baru namun sudah ada upaya dari perusahaan untuk 

merawat dan mempelajari secara rutin. 

d) Kemampuan menganalisa penyebab kerusakan belum dapat dianalisa 

dengan jelas sebab mesin pasta relatif baru beroperasi tahun 1996, namun 

untuk peralatan-peralatan pendukung lainnya perusahaan telah mampu 
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melakukan dengan baik. Komunikasi yang mudah dengan agen pemasok 

mesin pasta pisang di Jakarta juga sangat mendukung kemampuan tersebut. 

Memperhatikan kinerja PT Horti Nusantara diatas, maka dapaat 

disebutkan kemampuan operatif telah dikuasai perusahaan. 

Pengkajian Kemampuan Pendukung (Supportive) 

Kemampuan pendukung ini dapat dikaji dengan melihat beberapa sub 

komponen sebagai berikut : 

a) Kemampuan untuk melahanakan suatu proyek pembangunan sudah 

dimiliki perusahaan antara lain keberhasilan membuat sarana dan prasarana 

untuk menunjang operasional perusahaan, terutama usaha-usaha konversi 

lahan menjadi lahan pertanian, sarana laboratoriwn kultur jaringan, 

pembibitan dan sebagainya. 

b) Kemampuan untukpengembangan sumberdqa manusia telah diperlihatkan 

dengan peningkatan kinerja masing-masing pegawai dibidangnya. 

c)  Kemampuan untuk mendapatkan dana pembangunan juga dapat diukur dari 

kemampuan perusahaan membayar pajak kepada negara sebagaimana 

kewajiban perusahaan-perusahaan lainnya. 

d) Kemanguan untuk mengidentijkasikan pasar baru untuk produknya dan 

menyed~akan masukan yang diperlukan untuk produhi yang ditunjukkan 

dengan upaya perusahaan mencari daerah pemasaran baru terutama untuk 
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industri-industri lainnya. Meskipun belum tampak hasilnya, namun untuk 

waktu mendatang diharapkan dapat terealisir. 

Pengkajian akuisitif dan inovatif belum dapat dilakukan mengingat 

perusahaan relatif masih baru, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

masih mempunyai kemampuan operatif dengan kemampuan operatif, sehingga 

posisi perusahaan pada rating 1 yaitu sebanding dengan rata-rata kinerja di 

Indonesia. 

Setelah mengkaji transformasi teknologi yang dilaksanakan PT. Horti 

Nusantara melalui proses produksi, maka kelompok kecanggihannya termasuk 

menengah keatas untuk produk pisang segar dan teknologi tinggi menengah 

untuk pasta pisang. Untulc mendukung kajian transformasi teknologi tersebut, 
I 
I 

diperlukan kajian kemampuan teknologi yang pada saat ini masih dalam tahap 

kemampuan operatif dan suportif. 

Hal tersebut diatas berdampak pada realisasi proses produksinya, 

dimana dengan teknologi dari luar atau yang dibeli tersebut sumber daya yang 

tersedia belum mampu untuk memperbaiki, alih teknologi dan proses inovasi. 

Untuk itu harus ada upaya perusahaan untuk memberikan motivasi ataupun 

dorongan bagi karyawan yang terlibat dalam proses produksi tersebut, sehingga 

kesenjangan tersebut dapat diatasi. 
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4. Analisis SWOT 

Analisis kekuatan perusahaan 

a) Induski pasta pisang ini merupakan satu-satunya di Indonesia, sedangkan 

produksi pisang segar merupakan unggulan di Jawa Timur. 

b) teknologi pasta pisang yang digunakan dapat dikategorikan canggih sebab 

merupakan satu rangkaian main frame dan dapat dengan mudah ditambah 

satu rangkaian lagi jika dimanfaatkan untuk produk-produk lain (misal 

untuk tepung pisang, jus buah dan sebagainya), sedangkan produk pisang 

segarnya telah dikenal dikalangan menengah keatas melalui sentra-sentra 

pemasarannya di Surabaya. 

c) Sumber daya manusia yang mendukung operasi PT Horti Nusantara cukup 

memadai, terlihat dengan banyaknya Sarjana Pertanian yang terlibat 

didalamnya. 

d) Pelaksanaan empat sub sistem agribisnis yang dilakukan secara bersamaan 

oleh perusahaan memudahkan koordinasi antar sub sistem. 

e) Adanya fasilitas buy back guarantee dari kelompok perusahaan peralatan 

mesin pasta pisang yaitu Tetra Lava1 Finance & Trade. 

f) A.danya fasilitas penelitian dan pengembangan yang dimiliki perusahaan 

baik kultur jaringan, budi daya dan pengolahan disamping kerja sama 

dengan pihak Perguruan Tinggi yaitu Universitas Brawijaya Malang, dalam 

ha1 pengembangan budi daya dan penelitian hama penyakit tanaman. 
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g) Industri pasta pisang dan pisang segar tidak menimbulkan limbah yang 

dapat mencemari lingkungan, sebab kulit dan ampas pisang dapat 

dimanfaatkan untuk ternak dan lain sebagainya. 

h) Produk aneka tanaman hortikultura dengan teknologi perbanyakannya 

melalui okulasi dan pencangkokan yang diharapkan dapat menunjang 

operasional perusahaan dimasa mendatang. 

Analisis kelemahan perusahaan 

a) Terdapat berbagai kelemahan karakteristik produk agribisnis antara lain 

keragaman mutu, mudah rusak, musiman dan kamba (voluminus). 

b) Produktifitas lahan yang masih belum merata diantara petani plasma. Hal 

ini akan mempengaruhi perencanaan produksi dan kualitas pisang, terutama 

untuk konsumsi pisang segar. 

c) Kurangnya lahan untuk menunjang kegiatan perusahaan. 

d) Kebutuhan dana investasi yang cukup besar dengan perputaran relatif lama, 

akan mempengaruhi perputaran modal kerja perusahaan. 

Analisis peluang perusahaan 

a) Pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan pendapata perkapita, 

sehingga mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan gizi 

antara lain melalui buah pisang dan produk olahannya. 
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b) Pasta pisang adalah produk baru, tidak banyak yang mengetahui 

pemanfaatannya terutama kalangan industri pangan, sehingga ada peluang 

pasar potensial. 

c) Adanya dukungan dari Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Jawa 

Timur mengingat usaha ini dapat meningkatkan taraf hidup para petani 

melalui pola kemitraan yang diterapkan perusahaan. 

d) Banyaknya lahan pisang yang tersebar disekitar lokasi, khususnya dan Jawa 

Timur umumnya dengan pola tradisional. Jika diusahakan secara terpadu 

dengan bibit kultur jaringan dan mengenalkan pola kemitraan, dapat 

meningkatkan produktifitasnya. 

e) Adanya upaya nasional untuk meningkatkan produksi pangan dengan 

pemanfaatan teknologi pasca panen, sehingga dapat meningkatkan nilai 

tambah dan daya saing yang tinggi. 

f) Tebukanya peluang pasar internasional yaitu impor pisang dunia mencapai 

9,5 juta ton sedangkan Indonesia baru memasok sebesar 1,3 juta ton saja. 

Analisis ancaman perusahaan 

a) Munculnya pesaing-pesaing baru antara lain di Cilacap dan Jember untuk 

pisang segar dan pasta pisang. 

b) Akan diterapkannya perdagangan bebas Asean tahun 2003 yang membawa 

dampak persaingan dengan produk impor. 
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c) Semakin sempitnya lahan tanaman pisang, terutama di Jawa yang turun 

dari 94.460 ha tahun 1990 menjadi hanya 27.260 ha pada tahun 1994. 

d) Ketergantungan teknologi pengolahan pasca panen produk primer hasil 

pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura dari luar negeri. 

5. Analisis Pengembangan SWOT 

Dengan memperhatikan analisis tersebut diatas, maka manajemen 

strategi yang dapat dilaksanakan adalah : 

Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan 

peluang, yaitu meningkatkan pemasaran dengan memanfaatkan media-media 

yang memadai untuk produk-produk agribisnis. Pemerintah daerah Jawa Timur 

telah membuka sarana pameran rutin, yang dikenal dengan nama Pasar Tugu 

dihalaman belakang Grahadi (Kantor Gubemur Jawa Timur). Upaya 

Pemerintah Daerah Jawa Timur mempertemukan banyak pengusaha dan 

perwakilan negara asing tersebut lebih banyak memperkenalkan produk- 

produk pertanian dan perkebunan. 

Strategi dengan mempelajari kelemahan untuk mencari peluang 

dengan cara memperluas jaringan pola kemitraan, dengan banyak memberikan 

bimbingan teknis sehingga dapat memperkuat pasokan bahan baku yang 

memadai, disesuaikan dengan keinginan pasar serta mutu yang lebih baik. 
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Strategi dengan menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman 

adalah melalui pemanfaatan teknologi yang ada untuk meningkatkan mutu dan 

diversifikasi produk, peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan 

kinerja dan pengetahuan tentang penanganan paska panen produk-produk 

hortikultura. Disamping itu peranan penelitian dan pengembangan juga perlu 

ditingkatkan, antara lain mencari bibit-bibit unggul khususnya tanaman pisang. 

Strategi dengan meminimalkan kelemahan dun menghindari 

ancaman yaitu dengan penanganan secara profesional produk pisang, mulai 

penanaman, pemanenan sampai pengolahan dan pemasaran secara terpadu, 

sehingga mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif. Teknologi 

penanaman agar sesuai dengan panduan yang diinginkan, teknologi pemupukan 

sesuai jadwal, teknologi pemetikan yang benar untuk menghindari kerusakan, 

teknologi pengangkutan dan sebagainya. 

Berdasarkan analisis strategi diatas dan komoditi pisang di Indonesia 

merupakan produk yang mudah diperoleh, maka strategi bisnis yang diterapkan 

perusahaan untuk mencapai pasar tersebut adalah Unggul Mutu. 

6 .  Integrasi Strategi Teknologi dan Strategi Bisnis 

Untuk mengintegrasikan strategi teknologi dan bisnis yang dipergunakan 

dengan memierhatikan kajian-kajian diatas, maka strategi yang dilakukan 

perusahaan baik produk pisang segar maupun pasta pisang adalah strategi tahap 
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I1 yaitu pemanfaatan teknologi standar yang ada di pasar, sedangkan strategi 

bisnisnya adalah dengan unggul mutu dengan strategi proaktif untuk pemuasan 

pembeli. 

Dasar pertimbangan strategi ini, disamping berdasarkan analisis SWOT 

diatas untuk pisang segar sasaran yang ingin dicapai perusahaan adalah 

konsumen menengah keatas, terbukti dengan jaringan pemasarannya melalui 

beberapa super market dan toko-toko buah dimana harganya per kilogram 

mencapai Rp. 2.500.-.Kondisi ini jauh berbeda dengan di pasar tradisional, 

dengan berat yang sama dengan harga Rp. 700.- 

Pasta pisang dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia dipasar, 

tidak pada tahap I mengingat adanya jaminan pembelian produk dari 

suplier/pemasok mesin, sehingga teknologi yang dipergunakan masih berlaku 

juga dinegara-negara lain, sehingga mutu juga sangat diperhatikan untuk 

kepuasan pembeli di luar negeri. Integrasi Strategi teknologi dan bisnis 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 15. 
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Tabel 15. Integrasi Strategi Teknologi dan Strategi Bisnis 
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di pasar 
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Strategi 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis dengan menggunakan parameter-parameter 

transformasi perusahaan, dapat disimpulkan bahwa untuk perangkat 

technoware pisang segar PT. Horti Nusantara terbaik di Jawa Timur. Produk 

pasta pisang merupakan pabrik unggulan di Indonesia, meskipun teknologinya 

masih tergantung dari luar negeri. 

Untuk perangkat humanware, perusahaan telah memiliki tenaga sarjana 

sebanyak lebih lcurang 17,9 persen dari jumlah karyawan diluar tenaga harian. 

Sebagian besar dari disiplin ilmu pertanian, ha1 tersebut menunjukkan 

keseriusan perusahaan untuk penanganan usaha sektor agribisnis dan 

agroindustri. Disamping itu juga dimanfaatkannya ahli-ahli sebagai advisor 

perusahaan, dengan melakukan pelatihan-pelatihan intern perusahaan. Untuk 

perangkat infoware sudah masuk kategori menghayati fakta-fakta yang ada, 

sedangkan perangkat orgaware belum dapat dikaji mengingat data-data 

pendukungnya tidak bisa disediakan perusahaan. Keterangan yang diperoleh 

dari Direktur, kegiatan administrasinya masih dalam pembenahan mengingat 

perusahaan relatif baru, meskipun demikian hak dan kewajiban dengan pihak 

lain dapat dilaksanakan dengan baik. 

PT. Horti Nusantara saat ini merupakan perusahaan yang secara terpadu 

langsung melaksanakan empat sub sistem agribisnis yaitu sub sistem sarana 
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produksi meskipun hanya berupa bibit sedangkan sarana produksi lainnya tidak 

dilakukan perusahaan, budi daya, pengolahan, pengkemasan dan jasa 

pengangkutan serta pemasarannya. Hal ini mengakibatkan kelemahan- 

kelemahan dalam koordinasinya dapat diatasi secara cepat. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keempat komponen serta analisis 

kemampuan teknologi secara terinci belwn begitu nampak mengingat 

perusahaan relatif baru, namun menurut pengamatan yang dilakukan para 

karyawan yang terlibat dalam proses produksi telah berusaha 

mengantisipasinya. Faldor lain yang perlu dikaji dan mungkin akan menjadi 

faktor-faktor kendala pengembangan selanjutnya adalah tidak tersedianya data 

produktifitas masing-masing petani plasma yang sebenarnya akan membantu 

inengevaluasi kendala-kendala perbedaan masing-masing lahan dan petani 

pisang. 

Perusahaan saat ini masih berproduksi dibawah kapasitas maksimum 

baik pisang segar maupun pasta pisangnya, yaitu tahun 1996 pisang segar 

mencapai 170 ton sedangan kapasitas dalam buku informasi perusahaan 2.400 

tonttahun. Jadi hanya tercapai 7,08 persen saja dan produksi pasta pisang 715 
I 

ton merupakan 11,35 persen dari kapasitas buku informasi perusahaan sebesar 

6.300 ton. Dari analisis lahan dan hasil produksi memang perusahaan 

kekurangan bahan baku, diharapkan dengan semakin luas dan produktifnya 

lahan pisang, baik melalui kemitraan maupun non kemitraan serta dengan 
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masa panennya aneka tanaman dimasa mendatang dapat mendukung 

operasional perusahaan secara maksimal. 

Kemampuan teknologi perusahaan baru mencapai kemampuan operatif 

dengan strategi teknologi pemanfaatan teknologi yang sudah ada dan strategi 

bisnisnya memaksimalkan mutu dengan cara proaktif memuaskan pembeli. 

2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan untuk meningkatkan 

usaha dimasa mendatang sehingga kegiatau transformasi perusahaan dapat 

maksimal, maka disarankan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Memperluas dan memperkuat jaringan Backward strategy yaitu perluasan 

lahan pisang sebagai bahan babu produksi pisang segar dan industri pasta 

pisang, mengingat lahan inti hanya 25 hektar dan lahan plasma dilokasi 

hanya 75 hekt-ar. Antara lain pola kemitraan di Jombang dan Malang yang 

telah d i lhkan  perusahaan, dengan bibit dan bantuan teknis dari PT. Horti 

Nusantara Mojokerto. Produktifitas petani plasma yang relatif rendah 
. 

sebaiknya menjadi kajian tersendiri, antara lain dengan mempelajari 

kendala-kendala yang terjadi pada pola kemitraan yaitu ketidak samaan 

persepsi pola pembiayaan bank dengan pola produksi petani. 
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2. Memperluas jaringan foreward strategy dengan pemasaran hasil produksi 

terutama pasta pisang yang merupakan andalan produksi baru di Indonesia 

sebagai bahan baku maupun bahan tambahan industri makanan lainnya. 

3. Adminish-asi keuangan sebaiknya juga disusun berdasarkan kepentingan 

perusahaan, disamping laporan keuangan sebagaimana layaknya suatu 

perusahaan. Untuk keperluan kajian Orgaware perlu disediakan data ROI 

(Return on Asset), kapasitas produksi, penjaualan dibandingkan dengan 

tenaga kerja untuk mengukur produktifitas, persentase anggaran penelitian 

dan pembangunan terhadap penjualan yang belum dilakukan perusahaan 

dan organisasi peningkatah rekayasa guna mengantisipasi perubahan- 

perubahan pasar dimasa mendatang. 

4. Melaksanakan pemantauan produktifitas bibit dengan masing-masing 

karakteristik lahan, terutama untuk petani plasma sehingga bisa diketahui 

hasil yang diperoleh masing-masing petani, sangat perlu bagi perusahaan 

terutama bagian budi daya untuk membuat kartu pemantauan produktifitas 

lahan untuk masing-masing petani. Ketidak samaan hasil produksi dapat 

dijadikan acuan bagian penelitian dan pengembangan baik menyangkut 

kondisi lahan, jenis bibit upaya pemupukannya dan sebagainya. 

5. Pemasaran bibit tanaman pisang dan aneka tanaman lainnya sebaiknya 

mulai direncanakan perusahaan, mengingat sektor tersebut juga merupakan 

projt centre dimasa mendatang. Tidak hanya terbatas pada petani plasma, 
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namun s61uruh lapisan mqsyarakat yang berminat dibidang agrobisnis dan 

6. Ketergantungan teknologi dari luar negeri sebaiknya diantisipasi, antara lain 

dengan keperdulian manajemen untuk memberikan peluang kepada 

karyawan yang terlibat dalam proses produksi, untuk mempelajari lebih 

mendalam sehingga dapat menguasai teknologi tersebut. Teknologi dari luar 

tersebut perlu dianalisa secara teliti, baik dari segi ekonomi yang 

berdampak keuntungan bagi perusahaan, serta ekologi yang dilihat dari 

dampak teknologi tersebut terhadap lingkungan. 
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Foto 2. Lahan pisang dilokasi yang sama. 
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.a. 
Fota 3. Lokasi lahan PT. H o d  Nusantara di Mojokeh ddniaaPga~i wisata. 

s. . 

%to 4. Sarana jalan rang dibangun perusahaan dengan kondki berbukit, untuk 
mengRubungkan lokasi kebun, lokasi pembibitan, kebun peroobaan dah sebagainya. 
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Foto 6 .  Kebun percobaan tanaman pisang dengan pengawasan divisi budidaya 
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Foto 8. Ruang aklimatisasilhardening bibit pisang untuk menyesuaikan iklim 
diluar laboratorium 
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Foto 10. Sarana pencucian buah pisang 
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Foto 12. Pisang segar diruang pendingin 
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r'oto 13. Produk pasta pisang yang dalam kemasan sekunder dengan ukuran 25 kilogram 

Foto 14. Produk pasta pisang dengan kernasan sekunder ukuran 220 kilogram 
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Foto 16 Aseptic bag produk pasta pisang ukuran 220 kilogram diruangfilling 
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Foto Penulis diruang aklitnatisasi dengan Ir. Rossy Alphany M.Agr sebagai kepala Sub 
Divisl Pembibitan. 
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