
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gambir merupakan ekstrak daun dan ranting yang berasal dari tanaman 

gambir (Uncaria gambir Roxb.) yang telah dikeringkan. Produk tersebut telah 

lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, pada umumnya digunakan sebagai bahan 

tambahan dalam menyirih oleh para orang tua kita dahulu. Selain memiliki 

kegunaan dan nilai ekonomi yang tinggi, gambir juga merupakan tanaman yang 

mudah dan murah untuk dibudidayakan karena dapat beradaptasi pada lahan-lahan 

yang kurang produktif. Di daerah sentra tanaman gambir, pada umumnya kebun-

kebun gambir rakyat dapat ditemukan di daerah-daerah lereng perbukitan, mulai 

dari kemiringan rendah hingga sangat curam (Gumbira-Sa’id et al., 2009). 

Tanaman gambir telah ditanam di beberapa pulau seperti Sumatera, 

Kalimantan, Jawa dan Maluku (Lemmens dan Soetjipto, 1992) dan budidaya pada 

umumnya dilakukan petani secara tradisional di daerah lereng bukit (Diratpahgar, 

2008). Di pulau Sumatra sendiri terdapat empat provinsi yang menjadi sentra 

utama perkebunan gambir yaitu Sumatra Barat, Sumatra Utara, Riau, dan Sumatra 

Selatan (Gumbira-Sa’id et al, 2009). Luasan areal perkebunan tanaman gambir di 

pulau Sumatra dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Luas Area Tanaman Perkebunan Gambir di Provinsi Riau, Sumatra 
Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan pada tahun 2007 

No Provinsi Luas Perkebunan (ha) 
1 Sumatra Barat 13.115,0 
2 Sumatra Utara 1.481,5 
3 Riau 4.901,0 
4 Sumatra Selatan 512,0 

Sumber : BPS (2008) dalam Gumbira-Sa’id et al. (2009) 
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Bagian tanaman gambir yang memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi 

terdapat pada bagian daun dan ranting. Produk turunan yang paling dikenal dari 

tanaman gambir adalah ekstrak atau getah daun dan ranting yang telah 

dikeringkan. Dalam perdagangan dunia dikenal sebagai gambier, cutch, catechu 

atau pale catechu. (Gumbira-Sa’id et al., 2009). Terdapat beberapa senyawa yang 

terkandung di dalam ekstrak daun dan ranting tanaman gambir memiliki potensi 

beragam yang dapat dimanfaatkan. Berbagai keperluan yang menggunakan bahan 

baku gambir asalan seperti pengikat pelet kayu, campuran dalam pakan ternak 

sapi potong, serta untuk menginang. Produk turunan yang dapat dihasilkan dari 

tanaman gambir yaitu gambir murni, gambir terstandarisasi, katekin, tanin, serta 

alkoloid. Selain itu, gambir pula dapat digunakan untuk membuat produk farmasi, 

senyawa kimia, antioksidan, serta berbagai produk dari nano gambir (Gumbira-

Sa’id et al., 2009). 

Saat ini gambir merupakan salah satu komoditas pertanian dan perkebunan 

yang penting bagi Indonesia, dengan negara tujuan ekspor Bangladesh, Singapura, 

Malaysia, Jepang, dan beberapa negara di Eropa. Kebutuhan gambir dunia sejak 

tahun 2006 – 2008 mengalami peningkatan volume sebagaimana dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perkembangan ekspor gambir Indonesia 2006 - 2008 
Tahun Volume (kg) Nilai (USD) Harga rata-rata (USD/kg) 
2006 7.975.891 8.281.991 1,04 
2007 13.589.694 22.871.209 1,68 
2008 16.465.264 33.581.647 2,04 

Sumber : BPS (2008) dalam Gumbira-Sa’id et al. (2010) 

Dari Tabel 2 juga dapat dilihat terjadi peningkatan harga seiring dengan 

terjadinya peningkatan kebutuhan produk gambir. Kondisi di atas terjadi karena 

semakin banyaknya produk yang bernilai tinggi yang membutuhkan katekin yang 
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merupakan komponen terpenting yang terdapat dalam gambir (Gumbira-Sa’id et 

al., 2010). Pada industri hilir katekin digunakan sebagai bahan untuk pembuatan 

berbagai produk turunan lainnya. Di industri farmasi, katekin dimanfaatkan dalam 

pembuatan berbagai macam obat seperti obat penyakit hati, permen pelega 

tenggorokkan, obat sakit perut, obat sakit gigi, obat untuk penyakit Azheimer, 

obat anti kanker, pasta gigi, dan sebagainya (Nazir, 2000).  

Pada industri kosmetika, katekin dimanfaatkan dalam pembuatan ragam 

produk kosmetika, diantaranya krim anti penuaan, krim anti jerawat, anti 

ketombe, kosmetik perawatan rambut rusak, sabun mandi, dan sebagainya 

(Gumbira-Sa’id et al., 2009). Untuk industri minuman, katekin digunakan sebagai 

bahan dalam pembuatan minuman, sedangkan di industri pewarna alami, katekin 

dimanfaatkan sebagai bahan untuk mewarnai kain wool dan sutra. Selain itu, 

katekin juga digunakan untuk pewarna kulit samak, pewarna rambut, dan pewarna 

makanan (Gumbira-Sa’id et al., 2009).  

Permintaan pasar produk katekin relatif cukup besar dan banyak 

dibutuhkan. Besarnya kebutuhan katekin tersebut dapat dihitung berdasarkan 

produk potensial pengguna katekin. Volume kebutuhan katekin untuk produk-

produk kosmetik mencapai 1.078.582,65 kg, produk sabun mandi mencapai 

15.362,61 kg, produk minuman mencapai 3.755,77 kg, sedangkan produk pasta 

gigi dan obat untuk kanker masing-masing sebesar 4.357,27 kg dan 4.776,10 kg 

(Pratama, 2010). Penggunaan katekin yang relatif cukup besar memberikan 

peluang besar untuk pengembangan produk tersebut. 

Selain katekin, tanin juga banyak digunakan dalam berbagai aktivitas 

industri hilir. Industri-industri yang menggunakan bahan baku tanin seperti 
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industri kulit, industri tekstil, industri farmasi, industri logam, laboratorium, dan 

industri perekat. Tanin sebenarnya sudah lama dikenal di Indonesia, akan tetapi 

belum diproduksi di Indonesia dan masih mengandalkan pasokan impor terutama 

kebutuhan tanin untuk bahan penyamak kulit dan perekat kayu (Gumbira-Said, et 

al., 2009). Target utama pasar untuk produk tanin adalah industri farmasi dan dan 

industri tekstil. Hal ini dikarenakan kebutuhan tanin dalam produk relatif besar 

dibandingkan dengan kebutuhan tanin untuk produk lainnya.  

Seperti halnya katekin, kebutuhan tanin juga dihitung berdasarkan produk 

potensial pengguna tanin. Pada produk penyamak kulit volume kebutuhan tanin 

mencapai 53.166,3066 kg, produk desinfektan mencapai 47.920 kg, sedangkan 

insektisida mencapai 41.943 kg (Pratama, 2010). Penggunaan tanin yang relatif 

cukup besar juga memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk 

pengembangan produk tersebut.  

Berdasarkan data UN Comtrade (2008) permintaan impor tanin dunia dari 

tahun 2000 – 2007 mengalami peningkatan, kondisi tersebut juga menunjukkan 

semakin besarnya kebutuhan dunia terhadap tanin. Permintaan impor tanin dunia 

tahun 2000 – 2008 dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Permintaan Impor Tanin Dunia Tahun 2000 – 2007 
No Tahun Impor (Kg) 
1 2000 71.175.852 
2 2001 75.805.956 
3 2002 81.974.490 
4 2003 99.278.144 
5 2004 97.498.667 
6 2005 110.237.058 
7 2006 119.725.195 
8 2007 134.798.482 
9 2008 12.314.530 

Sumber : UN Comtrade (2008) 
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Permintaan tanin dunia pada tahun 2007 mencapai 134.798.482 kg atau 

meningkat sebesar 12,59 persen dari tahun 2006. Pada tahun 2008 mengalami 

penurunan sebesar 90,86 persen atau menjadi 12.314.530 kg. Penurunan tersebut 

terjadi sebagai dampak dari krisis global yang hampir melanda di seluruh dunia. 

Pengolahan gambir menjadi katekin dan tanin memiliki prospek bisnis 

yang baik dan mampu memberikan keuntungan yang sangat besar baik bagi 

manajemen, tenaga kerja, petani serta berpeluang meningkatkan devisa negara 

dari nilai ekspornya yang tinggi. Saat ini, industri pengolahan gambir menjadi 

katekin dan tanin masih sangat sedikit (Gumbira-Sa’id et al., 2009). Berdasarkan 

kenyataan tersebut, besar peluang bagi pengusaha-pengusaha baru untuk 

menjalankan bisnis ekstrak gambir terutama dalam produksi katekin dan tanin di 

masa yang akan datang, sehingga diperkirakan persaingan dalam bisnis ini 

kedepannya akan semakin tinggi.  

PT. Agro Farmaka Nusantara (AFN) merupakan salah satu perusahaan 

yang bergerak di bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Salah satu unit 

bisnis yang akan dikembangkan adalah menjalankan bisnis agroindustri yang 

mengolah ekstrak gambir menjadi katekin dan tanin yang berencana mengambil 

1% dari potensi pasar yang ada, karena produk katekin dan tanin yang diproduksi 

masih tergolong produk baru. Arah pengembangan industri di atas ditentukan 

melalui usaha horisontal dan vertikal. Pengembangan horisontal direncanakan 

melalui perluasan areal bahan baku gambir, sedangkan pengembangan yang 

bersifat vertikal merupakan strategi membangun industri hilir yang mengolah 

gambir menjadi nilai tambah dalam hal ini adalah mengolah ekstrak gambir 

menjadi katekin dan tanin. Saat ini, pabrik penghasil katekin dan tanin dari gambir 
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PT. AFN telah berjalan dalam skala pilot, yaitu di bengkel industri Fakultas 

Teknologi Pertanian IPB.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat sehingga 

mengakibatkan perubahan lingkungan bisnis yang bergerak dinamis, dan pada 

akhirnya meningkatkan persaingan dalam dunia bisnis. Untuk mengantisipasi 

perubahan tersebut, perlu dilakukan inovasi produk, strategi, dan aksi yang tepat 

agar dapat bertahan hidup atau bahkan dapat memenangkan persaingan di masa 

depan. 

Untuk menghadapi persaingan dunia bisnis yang semakin ketat, PT. AFN 

mempertimbangkan bahwa prospek industri gambir terutama dalam produksi 

katekin dan tanin semakin cerah. Perusahaan memiliki kekuatan dari kompetensi 

dalam bidang pengolahan gambir asalan menjadi katekin dan tanin. Karena 

kondisi perkembangan dunia bisnis yang semakin bergerak dinamis, maka PT. 

AFN perlu membuat suatu perencanaan strategi bisnis masa depan yang benar-

benar matang sehingga anak perusahaan yang akan didirikan yaitu PT. AFN dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

(1) Faktor-faktor strategi apa saja yang dapat mempengaruhi PT. AFN di masa 

depan dalam menjalankan bisnis produksi katekin dan tanin?  

(2) Kompetensi apa yang harus dimiliki PT. AFN dalam menjalankan bisnis 

produksi katekin dan tanin? 
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(3) Bagaimana rancangan strategik bisnis katekin dan tanin PT. AFN di masa 

depan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis faktor-faktor strategis yang mempengaruhi PT. AFN dalam 

menjalankan bisnis katekin dan tanin di masa depan. 

2. Menganalisis kompetensi yang harus dimiliki oleh PT. AFN untuk 

menjalankan bisnis katekin dan tanin. 

3. Menyusun rancangan strategik bisnis katekin dan tannin PT. AFN di masa 

depan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut : 

1. Merupakan sumbangan pemikiran bagi manajemen PT. AFN dan diharapkan 

dapat menambah wawasan manajemen, terutama mengenai manajemen 

strategik dari sudut pandang akademis. 

2. Memberikan suatu kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya manajemen strategik. 

3. Memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan teori dan 

pengetahuan lainnya yang diperoleh selama menempuh masa pendidikan di 

MB-IPB, untuk mengarah pada pengembangan kemampuan analisis dan 

pemecahan masalah bisnis yang riil. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Mengingat banyaknya jenis dan kategori produk yang dapat dihasilkan 

dari gambir, maka penelitian ini dibatasi hanya merancang strategi bisnis produk 

katekin dan tanin. Perancangan tersebut bertujuan untuk menyusun strategi bisnis 

PT. AFN dalam menjalankan bisnis masa depannya. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




