
1 PENDAHULUAN 

   
Latar Belakang 

Pertumbuhan sektor agribisnis di Indonesia tidak terlepas dari peran aktif 
rakyat, swasta serta pemerintah sebagai aktor utama penggerak agroindustri. 
Pemerintah berperan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satu 
diantaranya adalah PT XYZ. PT XYZ merupakan salah satu anak perusahaan dari 
suatu induk perusahaan BUMN yang bergerak di sektor agribisnis. Salah satu 
perhatian utama holding saat ini adalah pembenahan kinerja PT XYZ. Menurut 
PT XYZ Annual Report 2011, perusahaan terus mengalami fluktuasi penjualan 
dari tahun 2007 hingga 2011. Penjualan tahun 2008 hingga 2010 terus mengalami 
tren peningkatan, akan tetapi penjualan di tahun 2011 mengalami penurunan 
cukup signifikan. Besaran penurunan penjualan tidak diimbangi dengan besaran 
penurunan Harga Pokok Penjualan (HPP), hal tersebut membuat kondisi keuangan 
perusahaan defisit. HPP yang tinggi menandakan perusahaan memiliki tingkat 
efisiensi yang masih tergolong rendah dalam menjalankan produksinya. Menurut 
laporan pertanggungjawaban manajemen dalam PT XYZ Annual Report 2011, 
tahun 2011 merupakan tahun yang cukup berat untuk bisnis dibidang perkebunan 
teh Indonesia. Kondisi ini disebabkan iklim cuaca yang tidak mendukung bagi 
perkebunan, persaingan  banyaknya teh impor yang dilakukan oleh industri hilir 
teh dan juga industri minuman dari teh (ready to drink) turut menambah derasnya 
arus persaingan industri teh PT XYZ. 

Alasan pihak manajemen tentang persaingan teh nasional diperkuat dengan 
data pada Tabel 1. Tingkat persentase impor terhadap kebutuhan konsumsi teh 
dalam negeri mengalami peningkatan besar pada tahun 2011. Hal ini seiring 
berkembangnya industri hilir teh di Indonesia, baik dalam bentuk teh minuman 
siap saji dan teh celup yang tidak diikuti dengan bertambahnya jumlah produksi 
teh nasional. Jumlah pertambahan tingkat konsumsi teh dalam negeri ini justru 
dipenuhi dari teh impor. Pemberlakuan bea masuk teh impor sebesar 0% sebagai 
konsekuensi Indonesia yang terjalin dalam kerjasama ASEAN Free Trade 
Agreement (AFTA) semakin mempermudah arus masuk teh impor. Menurut 
laporan Statistik Teh Indonesia 2011, lebih dari separuh teh impor didatangkan 
langsung dari Vietnam. Fakta tersebut dapat menjadi peluang sekaligus ancaman 
bagi produsen teh dalam negeri, dikatakan peluang karena terus meningkatnya 
jumlah konsumsi teh dalam negeri setiap tahun, sedangkan dikatakan sebagai 
ancaman karena murahnya teh impor yang masuk ke Indonesia. PT XYZ yang 
selain harus bersaing dengan sesama produsen teh dalam negeri juga harus 
mampu bersaing dengan berbagai produk teh impor. 
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Sumber: Annual Report PT 
Gambar 1 Grafik  penjualan, HPP dan Laba (Rugi) Kotor 200

Alasan faktor iklim merupakan faktor alam yang tidak dapat dikendalikan 
oleh manusia, tetapi persaingan industri adalah hal yang berbeda. Mengingat 
situasi persaingan bisnis yang semakin ketat dikarenakan dampak globalisasi 
diberlakukannya era perdagangan 
Comparative Advantage menjadi 
bisnis/perusahaan memilih strategi yang mampu membawa perusahaan berada 
dalam posisi strategis serta mampu beradaptasi dengan lingkungan 
berubah (Widiarsono 2010). PT 
pada peningkatan efisiensi produksi serta efektifitas rantai nilai agar perusahaan 
mampu meningkatkan daya saing
memperbesar margin laba perusahaan, sehingga dapat memberikan keuntungan 
bagi seluruh pemangku kepentingan serta dapat menjamin keberlangsungan usaha 
yang dijalankan. 

Tabel 1 Jumlah Permintaan
Keterangan 

Produksi 
Ekspor 
Retensi 
Impor 
Permintaan Teh Dalam 
Negeri 
Persentase impor 
terhadap permintaan 
dalam negeri 

Sumber: diolah dari BPS (
 

PT XYZ 2011 
enjualan, HPP dan Laba (Rugi) Kotor 2007-2011(Rp. Juta)

Alasan faktor iklim merupakan faktor alam yang tidak dapat dikendalikan 
oleh manusia, tetapi persaingan industri adalah hal yang berbeda. Mengingat 
situasi persaingan bisnis yang semakin ketat dikarenakan dampak globalisasi 
diberlakukannya era perdagangan bebas telah menggeser paradigma bisnis dari 

menjadi Competitive Advantage, yang memaksa kegiatan 
bisnis/perusahaan memilih strategi yang mampu membawa perusahaan berada 
dalam posisi strategis serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang terus 
berubah (Widiarsono 2010). PT XYZ membutuhkan suatu strategi yang berfokus 
pada peningkatan efisiensi produksi serta efektifitas rantai nilai agar perusahaan 

daya saingnya.  Penurunan HPP diharapkan dapat 
ba perusahaan, sehingga dapat memberikan keuntungan 

bagi seluruh pemangku kepentingan serta dapat menjamin keberlangsungan usaha 

Jumlah Permintaan dan Persentase Impor Teh Indonesia 2007-2011 (Ton)
Tahun 

2007 2008 2009 2010 
150.623 153.971 156.901 156.604 
83.659 96.210 92.304 87.101 
66.964 57.761 64.597 69.503 
8.695 6.625 7.169 10.870 

75.659 64.386 71.766 80.373 

11,49 10,29 9,99 13,52 

(2011) 
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(Rp. Juta) 

Alasan faktor iklim merupakan faktor alam yang tidak dapat dikendalikan 
oleh manusia, tetapi persaingan industri adalah hal yang berbeda. Mengingat 
situasi persaingan bisnis yang semakin ketat dikarenakan dampak globalisasi 

bebas telah menggeser paradigma bisnis dari 
, yang memaksa kegiatan 

bisnis/perusahaan memilih strategi yang mampu membawa perusahaan berada 
yang terus 

membutuhkan suatu strategi yang berfokus 
pada peningkatan efisiensi produksi serta efektifitas rantai nilai agar perusahaan 

.  Penurunan HPP diharapkan dapat 
ba perusahaan, sehingga dapat memberikan keuntungan 

bagi seluruh pemangku kepentingan serta dapat menjamin keberlangsungan usaha 

2011 (Ton) 

2011 
140.944 
75.450 
65.494 
19.812 
85.306 

23,22 
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Perumusan Masalah 

Kinerja PT XYZ tahun 2011 belum memuaskan pihak induk perusahaan 
karena terjadi penurunan penjualan pada tahun 2011 yang disebabkan faktor iklim 
yang tidak mendukung bagi perkebunan yang sangat tergantung kepada iklim 
sehingga mempengaruhi tingkat produksi pucuk basah serta tingkat persaingan 
terhadap teh impor. Penurunan tingkat penjualan cukup signifikan di tahun 2011 
tidak diimbangi dengan besaran penurunan HPP sehingga hal tersebut 
mempengaruhi tingkat margin laba-kotor perusahaan.  HPP yang tinggi 
menandakan perusahaan memiliki tingkat efisiensi yang masih tergolong rendah 
dalam menjalankan sistem produksi. Kecilnya besaran margin laba kotor tersebut 
membuat kondisi keuangan perusahaan menjadi defisit dalam perhitungan laba-
rugi bersih.  

Peneliti membuat alternatif strategi perusahaan berfokus pada penurunan 
HPP agar produksi menjadi lebih efisien dan lebih efektif guna meningkatkan 
daya saing perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
rekomendasi alternatif strategi guna peningkatan keuntungan bagi seluruh 
pemangku kepentingan serta dapat menjamin keberlangsungan bisnis PT XYZ. 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan 
penelitian ini adalah: 
1. Mengevaluasi faktor lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh 

terhadap pengelolaan rantai nilai PT XYZ. 
2. Merumuskan alternatif strategi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi 

serta efektifitas rantai nilai PT XYZ. 
3. Menentukan prioritas strategi yang dapat diimplementasikan oleh PT XYZ 

dalam pengelolaan rantai nilai teh. 
 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini menghasilkan alternatif strategi peningkatan efisiensi dan 
efektifitas pengelolaan rantai nilai yang dapat direkomendasikan kepada pelaku 
bisnis yang terlibat dalam rantai nilai sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan 
dalam upaya meningkatkan daya saing perusahaan. Diharapkan dari hasil 
penelitian ini akan menjadi bahan informasi, khususnya bagi peneliti yang akan 
melakukan penelitian sejenis, untuk dikembangkan lebih lanjut dan lebih teperinci 
pada masa yang akan datang.  

 
Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada lingkup analisis yang berfokus pada penurunan 
HPP melalui aktifitas rantai nilai pengolahan teh hijau PT XYZ yang memiliki 
bobot rasio komponen HPP terbesar dimana bobot rata-rata setiap tahun lebih dari 
30% yaitu biaya pengolahan. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran aktif rantai 
nilai perusahaan dengan lingkup pemetaan dalam negeri saja. 
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