
BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Belum pulihnya perekonomian nasional akibat krisis moneter sejak tahun 

1997, semakin terasa dampaknya terutama pada sektor rill karena tingginya 

tingkat suku bunga kredit investasi dan modal kerja yang sampai pada akhir 

tahun 2001 masih berada pada angka 19,2% dan 17,6%. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stabilitas politik yang relatif belum 

kondusif terhadap dunia usaha, serta pergerakan nilai tukar rupiah terhadap 

Dollar AS yang masih mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Fluktuasi nilai 

tukar rupiah terhadap Dollar AS hingga akhir tahun 2001 masih berada pada 

kisaran di atas Rp.10 ribu /$US. Tingginya fluktuasi tersebut menyebabkan 

dunia usaha kesulitan dalam menentukan harga pokok penjualan akibat 

meningkatnya harga bahan baku. 

Menurut perkiraan, terutama pada tahun 2002, situasi politik masih akan 

mempengaruhi kinerja ekonomi nasional termasuk dunia usaha di Indonesia 

walaupun tidak seburuk tahun sebelumnya. Namun demikian, target 

pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan sebesar 33%-4% (BI, 2002), 

diperkirakan akan sulit tercapai dengan situasi politik dan keamanan yang belum 

stabil. Secara holistik, kondisi tersebut akan mempengaruhi kinerja dunia usaha 

yang memilki keterkaitan satu dengan yang lain yang sebabkan sistem ekonomi 

yang dianut adalah sistem ekonomi pasar yang sangat responsif terhadap 

perubahan lingkungan yang terjadi. 

Menurut Saragih (2000), salah satu penyebab keterpurukan ekonomi 

nasional adalah kebijakan pemerintah masa lalu yang cenderung 

mengembangkan industri HI-Tech berbahan baku impor termasuk keberpihakan 

pemerintah dalam memfasilitasi pengadaan industri-industri yang mengandalkan 



tenaga kerja murah (foot loose industry) dengan mengabaikan pembangunan 

pertanian termasuk industri pengolahan yang berbahan-baku lokal. Akibatnya 

ketergantungan pada impor bahan baku tidak saja terjadi pada industri 

manufaktur, namun juga terjadi pada sektor pertanian. Ketergantungan 

Indonesia dalam sektor pertanian terlihat pada pengadaan bibit berkualitas yang 

mencapai 1,43 trilyun rupiah yang dipasok dari AS dan Eropa. Menurut 

Kuswanto (1998), untuk pengadaan bibit berkualitas dalam negeri saat ini 

hanya mampu dipasok sebesar 10% oleh produsen dalam negeri, sedangkan 

sisanya diperoleh dari ekspor dan turunan ekpor yang kualitasnya telah 

menurun. 

Berdasarkan data proyeksi yang dikeluarkan oleh Dirjen Hortikultura, 

kebutuhan bibit nasional diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup 

tinggi di tahun-tahun mendatang dengan persentasi sebesar 3% per tahun, 

seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Proyeksi kebutuhan bibit nasional diatas dilakukan atas dasar kebutuhan 

tahun sebelumnya dengan asumsi terjadi peningkatan luas lahan produksi, 

sedangkan untuk kondisi saat ini, terjadi penurunan luas lahan setiap tahun 

untuk berbagai lahan produksi. Dengan demikian bibit berkualitas yang 

merupakan alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanaman akan sangat 

dibutuhkan dan diperkirakan akan mengalami peningkatan pertumbuhan lebih 

tinggi dari 3% seperti yang diproyeksikan. 



Salah satu cara meningkatkan kebutuhan bibit berkualitas adalah melalui 

pemanfaatan bioteknologi. Pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian 

kehutanan dan perkebunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah 

satunya adalah dengan teknik kultur jaringan (tissu Culture). Kultur jaringan 

merupakan kornponen yang sangat esensial dalam bioteknologi tumbuhan yang 

menawarkan pendekatan-pendekatan baru dan menjanjikan dalam produksi, 

propagasi dan prese~asi tumbuhan. Menurut Wattimena (1991) teknik kultur 

jaringan adalah suatu teknik tentang cara mengisolasi bagian-bagian tanaman, 

ditumbuhkan secara tersendiri, dipacu untuk mernperbanyak diri, dan akhirnya 

diregenerasikan kernbali menjadi tanaman lengkap dalam suatu lingkungan yang 

aseptik dan terkendali. Dengan menggunakan teknologi kultur jaringan, dapat 

dihasilkan bibit tanarnan dalam jumlah banyak, seragam, dan "bersih" penyakit 

dalarn waktu relatif singkat. Penggunaan bibit hasil kultur jaringan akan 

mengurangi biaya pemeliharaan seperti penyulaman atau seleksi bibit inferior 

dengan umur produksinya lebih singkat. 

PT. Teknoagro Mandiri, yang bertempat di Pesantren Pertanian Darul 

Failah, JI. Raya Bogor - Jasinga KM 12, Ciampea Bogor, merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang perbanyakan tanaman dengan teknik kultur 

jaringan. Sejak didirikan pada tahun 1996, perusahaan ini telah menghasilkan 

produk dengan pemanfaatan teknologi kultur jaringan untuk menghasilkan bibit 

yang berkualitas. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembibitan 

dengan teknologi kultur jaringan, PT.DTM termasuk pendatang baru dalam 

industri pembibitan di lndonesia. Besarnya peluang pasar yang di dukung oleh 

pengalaman dan fleksibilitas tenaga ahli yang ada, perusahaan memiliki prospek 

yang cukup baik untuk berkembang menjadi perusahaan besar dalam bidang 

kultur jaringan di lndonesia di masa mendatang. Kemampuan itu tidak saja untuk 

pengadaan bibit pertanian di lndonesia, tetapi juga untuk memenuhi permintaan 



ekspor keluar negeri. Dengan kebutuhan bibit tanaman hias di Eropa mencapai 

10-12 juta per tahun, diperkirakan PT.DTM mampu menyerap pangsa pasar 

tersebut 1 juta tanaman per tahun dengan nilai Rp.3,15 milyar (IUS$=Rp.9000), 

adapun untuk pengadaan bibit kentang dalam negeri diperkirakan PT. DTM 

mampu menyerap pangsa pasar sebesar 0,225% per tahun dengan nilai 

penjualan sebesar Rp.1.5 milyar. 

Tanaman lain yang saat ini dikembangkan selain kentang dan anggrek 

adalah tanaman buah seperti jeruk dan manggis. Selain itu PT.DTM juga telah 

mengembangkan bibit jati unggul dalam memenuhi kebutuhan bibit bagi 

reboisasi dan hutan tanarnan industri. Upaya yang dilakukan perusahaan saat ini 

merupakan respon atas semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat sejalan 

dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan ekonomi. Perusahaan 

memperkirakan peluang untuk mengembangkan bibiubenih unggul untuk 

pertanian, perkebunan dan kehutanan diperkirakan akan terus meningkat 

terutama pada bibit berkualitas yang tingkat produktivitasnya tinggi. 

Dalam upaya meningkatkan kinerja PT.DTM, terutama dalam merespon 

peluang yang ada, perusahaan membutuhkan dukungan dari seluruh 

sumberdaya perusahaan menyangkut ketersediaan sumber daya manusia 

(SDM) - yang kapabel, sistem permasaran (marketing) dan distribusi yang solid. 

kapasitas produksi (production) yang besar, serta dukungan dari sumber 

keuangan (financial) yang sehat. Dukungan tersebut diperlukan untuk 

mengatasi berbagai ancaman dari perusahaan pesaing dari dalam dan luar 

negeri yang telah ada sebelumnya dan yang akan masuk ke dalam industri 

tersebut. 

Salah satu ha1 penting yang mesti diantisipasi sejak sekarang adalah 

terbukanya era perdagangan bebas yang dimulai dengan AFTA tahun 2003, 

APEC tahun 2010 dan WTO tahun 2020. Terbukanya era perdagangan bebas, 



diperkirakan akan meningkatkan persaingan dalam seluruh industri nasional 

termasuk industri pembibitan. Persaingan tersebut akan dipacu oleh masuknya 

perusahaan asing melalui keunggulan sumberdaya manusia, teknologi dan 

modal yang tidak dimiliki perusahaan dalam negeri. Dengan demikian PT.DTM 

akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah dalam mencapai tujuan 

perusahaan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Untuk itu 

diperlukan kesiapan perusahaan dalarn mengantisipasi berbagai tantangan 

melalui suatu perencanaan strategik yang didasarkan pada kompetensi yang 

dimiliki perusahaan. 

1.2 Perurnusan Masalah 

Dari uraian di atas terlihat bahwa PT Dafa Teknoagro Mandiri merupakan 

pendatang baru dalam industri Pembibitan di lndonesia. Untuk meningkatkan 

kenerjanya di masa depan termasuk dalam menghadapi perubahan lingkungan 

bisnis yang unpredictable, diperlukan suatu kajian menyeluruh menyangkut 

'seluruh aspek dalam lingkungan perusahaan. Kajian tersebut diperlukan untuk 

melihat sejauhmana perusahaan mampu menghadapi setiap ancaman maupun 

peluang berdasarkan kekuatan dan kelemahannya, sejalan dengan visi dan misi 

perusahaan dalam suatu kerangka strategi yang tepat. Adapun rumusan 

masalah dari seluruh aspek tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Sejauh mana faktor-faktor internal yang berupa kekuatan dan 

kelemahan serta faktor eksternal yang berupa ancaman dan 

peluang mempengaruhi kernampuan bersaing PT. Dafa Teknoagro 

Mandiri dalam industri kultur jaringan di lndonesia. 

2. Apa tujuan jangka panjang PT.DTM dan bagaimana cara 

mencapainya sejalan dengan visi dan misinya. 



3. Apa sasaran yang hendak dicapai oleh PT.DTM dalam jangka 

pendek dan bagaimana upaya mencapainya. 

4. Strategi apakah yang paling sesuai untuk menghadapi perubahan 

lingkungan industri yang didasarkan atas faktor internal maupun 

eksternal yang dimiliki perusahaansaat ini. 

5. Program apakah yang sebaiknya diterapkan oleh PT.DTM dalam 

mengimplementasikan strategi yang diperoleh untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan utama 

penelitian di PT. Teknoagro Mandiri adalah untuk membuat suatu perencanaan 

strategik yang didasarkan pada berbagai faktor yang mempengaruhi perusahaan 

baik internal dan eksternal perusahaan. Untuk itu tahapan pelaksanaan 

penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 

1. - Mengindentifikasi serta menganalisis faktor-faktor eksternal dan 

internal yang mempengaruhi posisi bersaing PT.DTM dalam industri 

kultur jaringan di Indonesia. 

- 2. Menetapkan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh PT. 

DTM . 

3. Menetapkan sasaran perusahaan. 

4. Memformulasikan strategi yang dapat diterapkan PT.DTM. 

5. Merekomendasikan program yang tepat untuk mencapai sasaran 

perusahaan. 



1.4. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan 

dan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat rencana 

strategik yang berkaitan dengan pengembangan usaha di masa 

depan. 

2. Merupakan wahana bagi penulis dalam mengaplikasikan teori 

yang diperoleh di lingkungan kampus secara obyektif di dalam 

suatu perusahaan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghasilkan out-put dalam bentuk strategi dan program sesuai 

dengan tujuan perusahaan, maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisis 

terhadap berbagai faktor yang meliputi faktor eksternal dan faktor internal. 

Analisis terhadap faktor internal dilakukan dengan mengamati fungsional 

perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi yang ada, 

sedangkan analisis ekternal dilakukan dengan melihat kondisi faktor politik, 

hukum, ekonomi, sosial budaya dan teknologi yang ada saat ini maupun di masa 

depan, yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perusahaan. Untuk mengetahui 

kondisi persaingan dalam industri kultur jaringan dilakukan analisis industri yang - 
mencakup Lima Kekuatan Bersaing Porter (Five Forces Porter). Untuk 

mendapatkan data tersebut dilakukan melalui wawancara dan pengisian 

kuesioner dari para pakar yang ditetapkan dengan cara purposive sampling. 

Secara keseluruhan penelitian ini dibatasi hanya sampai pada program, 

sedangkan anggaran, prosedur, evaluasi dan kontrol yang juga merupakan 

bagian penting dalam perencanaan strategik, diserahkan pada pihak 

manajemen perusahaan. 


