
  I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Industri kembang gula tergolong industri yang telah ada di Indonesia sejak 

lama, yakni dimulai sekitar tahun 1940-an (Widhiwardhono, 1997). Industri 

kembang gula merupakan salah satu industri yang memiliki peluang bisnis yang 

akan terus berkembang. Bila merujuk pada statistik jumlah penduduk Indonesia 

tahun 2005, seperti terlihat pada Tabel 1.1. dari jumlah penduduk Indonesia 

sebanyak 219.204.700 jiwa, diketahui bahwa jumlah penduduk anak- anak dan 

remaja dengan usia  5-19 tahun  yang dianggap sebagai konsumen utama 

kembang gula adalah 28,61 % atau berjumlah 62.696.600 orang. Jumlah tersebut 

cukup prospektif sebagai pangsa pasar bisnis kembang gula. 

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Kelompok Umur   
Tahun  2005 

Kelompok Umur Laki-laki + Perempuan 
Jumlah  (Ribu Jiwa) % 

0-4        20.349,5  9,28 
 5 – 9        19.830,1  9,05 
10-14        21.801,8  9,95 
15-19        21.064,7  9,61 
20-24        21.041,5  9,60 
25-29        19.862,4  9,06 
30-34        18.502,0  8,44 
35-39        16.720,0  7,63 
40-44        14.717,7  6,71 
45-49        12.318,5  5,62 
50-54          9.495,2  4,33 
55-59          7.099,5  3,24 
60-64          5.459,4  2,49 
65-69          4.454,6  2,03 
70-74          3.110,2  1,42 
75+          3.377,6  1,54 

T o t a l      219.204,7  100,00 
Sumber : www.datastatistik-indonesia.com  diakses Februari 2008 
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Hasil survei PT Riset Indonusa Prima (RISINDO, 2006) seperti terlihat 

pada Tabel 1.2. di bawah ini memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun 2005, 

Indonesia memiliki 158 pabrik kembang gula, sedangkan pada tahun 1993 

berjumlah 118 pabrik (Widhiwardhono, 1997). Seluruh jumlah 158 pabrik 

kembang gula tersebar pada tujuh provinsi dengan kapasitas total produksi 

mencapai 346.130 ton per tahun. Daerah provinsi yang terbanyak memiliki jumlah 

pabrik kembang gula adalah Jawa Timur, yakni 62 pabrik dengan total kapasitas 

100.732 ton per tahun. Sementara itu, kapasitas terbesar dimiliki oleh Provinsi 

Jawa Barat dengan jumlah kapasitas produksi sebesar 153.764 ton per tahun yang 

berasal dari 35 pabrik.  Jumlah  tersebut mencapai 44,42 % terhadap total 

kapasitas produksi kembang gula Indonesia. Dengan demikian Provinsi Jawa 

Barat merupakan provinsi penghasil kembang gula terbesar di tingkat nasional.  

Tabel 1.2. Penyebaran  Produsen  Kembang  Gula  Menurut  Provinsi  
Tahun 2005 

No. Wilayah Jumlah Perusahaan Kapasitas Produksi 
(pabrik)  (%) (Ton) (%) 

1 Jawa Timur 62 39,24 100.732 29,10 
2 Jawa Barat 35 22,15 153.764 44,42 
3 Jawa Tengah 28 17,72   36.101 10,43 
4 DKI Jakarta 21 13,29 44.843 12,96 
5 Sumatera Utara 7 4,43 10.436 3,02 
6 Lampung 3 1,90 161 0,05 
7 Sulawesi Selatan 2 1,27 93 0,03 

 T O T A L 158 100,00 346.130 100,00 
Sumber : RISINDO (2006) 
 

Menurut survei yang sama (RISINDO, 2006) diketahui bahwa 

perkembangan produksi kembang gula nasional dari tahun 2000–2005 mengalami 

kenaikan rata-rata sebesar 12 % per tahun (Tabel 1.3), sementara itu, merek 

dagang maupun jenis kembang gula lokal yang beredar di pasaran berjumlah 

sangat banyak.  Pada umumnya sebuah perusahaan kembang gula memiliki lebih 

dari satu merek dan berbagai variasi rasa kembang gula. Lampiran 1.1. 
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memperlihatkan contoh produsen, jenis kembang gula, merek, dan kemasan dari 

beberapa produk kembang gula yang beredar di tingkat pengecer di daerah 

JABODETABEK tahun 2005. Di tahun yang sama diketahui juga ukuran pasar 

kembang gula berdasarkan merek dagang di enam kota besar dan tiga daerah di 

Indonesia memiliki perbedaan yang tipis. Lampiran 2 memperlihatkan ukuran 

pasar dari produk kembang gula yang beredar tahun 2005, terlihat perbedaan 

ukuran pasar dari suatu peringkat merek kembang gula dibandingkan dengan 

merek lain yang menempati peringkat satu tingkat di atasnya memiliki selisih 

hanya sekitar 2 %.  

Tabel 1.3. Perkembangan Produksi Kembang Gula Tahun 2000 - 2005 

Tahun Produksi 
(Ton) Kenaikan (%) 

2000 178.305   
2001 202.619 12
2002 235.604 14 
2003 258.905 9 
2004 294.211 12 
2005 346.130 15 

Kenaikan rata – rata  12 
    Sumber : RISINDO (2006) 

 
Perbedaan ukuran pasar kembang gula yang tipis tersebut menunjukkan 

bahwa persaingan bisnis di antara perusahaan kembang gula cukup ketat. 

Persaingan yang cukup ketat di antara para perusahaan kembang gula dirasakan 

juga oleh PT XYZ yang merupakan salah satu perusahaan kembang gula di 

Indonesia yang berlokasi di Jawa Barat. Saat ini PT XYZ memfokuskan diri pada 

produksi kembang gula untuk segmentasi anak-anak dan remaja. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Persaingan bisnis kembang gula yang ketat terjadi sejalan dengan 

berkembangnya industri kembang gula di Indonesia. Keadaan tersebut perlu 

diwaspadai oleh perusahaan yang ingin terus bertahan dalam industri ini. 

Ketidaktepatan strategi bisnis yang dipilih perusahaan dapat membuat usahanya 

tidak berkembang atau bahkan harus ditutup. Persaingan yang ketat antara 

perusahaan kembang gula memberikan dampak kinerja yang kurang memuaskan 

bagi PT XYZ. Terlihat pada Tabel 1.4.  terjadi penurunan dan perlambatan kinerja 

penjualan produk PT XYZ tiga tahun terakhir. Penurunan dan perlambatan kinerja 

penjualan tersebut perlu dicermati manajemen perusahaan mengingat bahwa 

penurunan kinerja justru terjadi di saat industri kembang gula mengalami 

peningkatan. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan pembenahan untuk 

meningkatkan kinerjanya dalam menghadapi persaingan pada saat ini maupun 

yang akan datang. 

Tabel 1.4. Volume Penjualan Produk PT XYZ Tahun 2003 – 2007 
Volume Penjualan (Carton Box) 

Tahun 2003 Tahun 2004 Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 

1.086.461 994.665 911.429 906.516 908.027 
Sumber : Divisi Marketing PT XYZ (2008) 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan dan memenangkan persaingan adalah menyusun kerangka analisis 

bisnis terpadu dan merumuskan strategi bisnis yang lebih efektif bagi perusahaan. 

Untuk itu diperlukan formulasi alternatif strategi bisnis yang tepat untuk 

meningkatkan kinerja PT  XYZ. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi 

perusahan tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan di bawah ini : 
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1. Bagaimana strategi bisnis yang diterapkan oleh PT XYZ saat ini ? 

2. Sejauh mana faktor-faktor eksternal dan internal mempengaruhi operasional 

PT XYZ ? 

3. Bagaimana intensitas persaingan industri kembang gula saat ini ? 

4. Alternatif strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh manajemen PT  XYZ 

untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang ? 

5. Prioritas strategi dan strategi bagaimana yang sebaiknya diterapkan oleh 

manajemen PT  XYZ untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisa strategi bisnis yang ditetapkan oleh PT XYZ saat ini. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor lingkungan eksternal dan 

internal yang mempengaruhi operasional PT  XYZ. 

3. Menganalisa intensitas persaingan industri kembang gula saat ini. 

4. Memformulasikan alternatif strategi bisnis yang dapat diterapkan di PT  XYZ 

sesuai dengan kondisi lingkungan perusahaan. 

5. Menentukan prioritas strategi terpilih yang sesuai untuk diterapkan di PT 

XYZ. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

beberapa pihak yang terkait, sebagai berikut : 
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1. Perusahaan (PT  XYZ) 

Membantu menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan serta 

memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan 

keputusan. Selain itu, kerangka pemikiran konseptual dalam penelitian ini 

diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dasar akan pemahaman 

industri sebagai dasar penyusunan kerangka analisis bisnis secara terpadu, dan 

menyusun strategi yang lebih efektif. 

2. Peserta (mahasiswa peneliti) 

Memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang diperoleh 

selama proses belajar untuk menerapkan dan menggunakan konsep-konsep 

penyusunan strategi bisnis, sehingga dapat lebih memahami permasalahan 

nyata di dunia bisnis.  

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, perusahaan dipandang sebagai sebuah organisasi 

yang bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan dan melanggengkan usaha 

dalam jangka panjang. Ruang lingkup penelitian ini hanya sebatas membuat 

formulasi strategi bisnis unit PT XYZ sebagai pabrik pembuat kembang gula. 

Hasil kajian mengenai perumusan strategi bisnis unit yang dilakukan, dibatasi 

pada ruang lingkup memberikan alternatif strategi manajemen yang dapat 

dimanfaatkan perusahaan sebagai bahan pertimbangan, sedangkan 

implementasinya merupakan kewenangan sepenuhnya manajemen PT XYZ. 
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