
 

 

1 PENDAHULUAN 

 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Pembangunan perekonomian di Indonesia masih sangat bergantung pada 

sektor pertanian, karena sektor pertanian mampu memberikan sumbangan yang 

sangat besar terhadap pendapatan nasional terutama dalam menyediakan lapangan 

pekerjaan dan penyediaan bahan pangan. Sejak terjadi krisis ekonomi,  sosial 

dan politik pada tahun 1997 yang  dialami bangsa  Indonesia  membuat  

pemerintah  dan  masyarakat  terpuruk  dan  makin  miskin. Kondisi demikian 

menyadarkan kita bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan selama 

ini belum mampu secara tuntas menyelesaikan masalah kemiskinan terbukti dan 

sangat rentannya terhadap krisis  ekonomi, sosial dan politik. 

Kabupaten Jember merupakan sentra daerah pertanian dan perkebunan. 

Tanaman kedelai merupakan komoditas utama yang bersaing ketat dengan 

produksi jagung. Namun, pada masa ini, kedelai edamame sedang dikembangkan 

di Kabupaten Jember dan diberi sentuhan teknologi untuk meningkatkan daya 

saing dari produk edamame ini. Hasilnya, tak sedikit petani di Kabupaten Jember 

mulai mengembangkan tanaman edamame ini. 

Edamame merupakan kedelai asal Jepang yang sangat dikenal di Indonesia. 

Bentuk tanaman, biji, dan polongnya lebih besar daripada kedelai biasa. Di 

Indonesia, edamame merupakan produk andalan, terutama di daerah Jember. 

Syarat tumbuh edamame ini adalah hawa yang cukup panas dengan curah hujan 

relatif tinggi. Sehingga edamame sangat cocok ditanam di Indonesia yang 

beriklim tropis.  

Edamame pada umumnya diolah menjadi camilan, namun bisa juga dijadikan 

sebagai bahan sayuran. PT Mitratani Dua Tujuh mencoba untuk mencari 

terobosan baru yaitu dengan mengolah edamame menjadi edamame beku siap 

makan. Pasar utama edamame beku ini selain pasar domestik adalah Jepang. 

Permintaan mereka akan edamame beku maupun segar sangat besar, tetapi 

Indonesia belum mampu memenuhi semua permintaan pasar luar negeri tersebut. 

Karena kendala utamanya adalah keterbatasan penyediaan benih edamame. 

Sampai sekarang pun benih edamame masih diimpor, sehingga di Indonesia 

melakukan penangkaran benih, dan sampai saat ini masih diusahakan untuk 

mencari benih yang sesuai dengan benih aslinya (bukan turunannnya). 

Dalam mengusahakan produk edamame beku ini, PT MT 27 merangkul para 

petani edamame di Jember dengan membentuk perusahaan mitra. Mereka 

bermitra dalam hal penyediaan bahan baku. Pada tahun 2010, PT MT 27 mulai 

melakukan produksi besar-besaran karena banyaknya permintaan baik pasar lokal 

maupun internasional. Oleh karena itu, perlu adanya suatu strategi pemasaran 

yang tepat untuk memasarkan produk edamame ini. 

Pasar utama untuk ekspor produk edamame beku ini adalah Jepang dengan 

persentase 80%, dan sisanya adalah Singapura, Malaysia, USA, dan Kanada. Pada 
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awalnya, PT MT 27 hanya fokus pada penjualan ekspor, namun mulai tahun 2008, 

mulai merambah ke pasar lokal. Pada Tabel 1 dijelaskan tentang realisasi 

penjualan produk edamame PT MT 27 pasar lokal dan ekspor tahun 2008–2012. 

 

Tabel 1 Penjualan lokal dan ekspor produk edamame beku tahun 2008–2012 
Tahun Penjualan Lokal (%) Penjualan Ekspor (%) 

2008 1.80 16.82 

2009 2.08 13.48 

2010 2.28 16.61 

2011 3.97 21.60 

2012 4.81 16.55 
Sumber: PT Mitratani Dua Tujuh Jember tahun 2013 

 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa penjualan di pasar lokal dengan 

tujuan pemasaran Denpasar, Jember, Surabaya, Bandung, dan Jakarta mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, sehingga perlu adanya ekspansi pasar ke daerah-

daerah yang lain karena pesaing utama produk edamame beku ini adalah kedelai 

lokal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Penjualan di pasar 

lokal, pada kurun waktu lima tahun mampu meningkat tiga kali lipat, sehingga 

produk ini juga layak untuk dikembangkan di pasar lokal. 

Sedangkan pada pasar internasional, PT MT 27 bersaing dengan Negara 

China, Taiwan, Vietnam, dan Thailand yang juga merupakan negara pengekspor 

edamame beku di Jepang dan beberapa negara Asia lainnya. Pada penjualan 

ekspor ini, PT MT 27 hanya mengekspor produk tanpa kemasan, sehingga 

pengemasan dilakukan oleh pembeli produk di tiap-tiap negara. Hal ini 

dikarenakan biaya untuk promosi mahal dan mindset masyarakat Jepang dan 

negara Asia tujuan ekspor lainnya banyak yang tidak menguasai bahasa Inggris, 

sehingga produk tersebut dikemas sedemikian rupa dengan label kemasan bahasa 

dari masing-masing negara dengan mencantumkan bahwa produk tersebut adalah 

produk Indonesia. Berdasarkan tabel 1, penjualan di pasar ekspor juga meningkat 

setiap tahunnya, sehingga perlu dilakukan suatu strategi untuk meningkatkan 

pertumbuhan penjualan di pasar ekspor ini. 

Dalam persaingan pasar internasional, masalah utama yang dihadapi oleh PT 

MT 27 adalah belum bisa menembus pasar di beberapa negara Eropa, Timur 

Tengah, dan Australia dikarenakan di negara-negara tersebut susah menerima 

produk baru, sehingga kendala utama adalah pada pengenalan produk. Namun, di 

samping itu, kesadaran untuk mengkonsumsi makanan sehat sangat tinggi, 

sehingga perlu adanya strategi peningkatan daya saing untuk meningkatkan 

pangsa pasar produk edamame beku di Negara-negara tersebut. Namun demikian, 

PT MT 27 juga meningkatkan penjualan pada pasar lokal, karena peminat produk 

di pasar lokal juga tinggi. 

Pangsa pasar relatif produk edamame beku di pasar ekspor, dapat diketahui 

dengan cara membandingkan pangsa pasar perusahaan dengan pangsa pasar 

pesaing yang lebih besar atau pesaing dominan. Pesaing utama atau pesaing 

dominan produk edamame beku MT 27 Indonesia adalah Taiwan. Sehingga 

pembandingnya adalah porsi penjualan di Taiwan. Pangsa pasar relatif produk 

edamame beku MT 27 Indonesia periode tahun 2004–2013  dijelaskan pada Tabel 

2 berikut ini. 
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Tabel 2 Pangsa pasar relatif produk edamame beku PT MT 27 Indonesia periode 

2004–2013 

Tahun 
Vol. Penjualan 

Indonesia (ton) 

Vol. Penjualan 

Taiwan (ton) 
Pangsa Pasar Relatif (%) 

2004 2,404 27,103 08.87 

2005 2,936 23,572 12.46 

2006 3,117 22,198 14.04 

2007 2,985 19,462 15.34 

2008 3,566 21,571 16.53 

2009 2,750 22,615 12.16 

2010 3,225 23,464 13.74 

2011 3,977 27,348 14.54 

2012 2,896 30,104 09.62 

2013 3,557 26,431 13.46 
Sumber: PT Mitratani Dua Tujuh, 2013 (diolah) 

 

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa pangsa pasar produk 

edamame beku MT 27 Indonesia di pasar ekspor sudah tinggi, namun bila 

dibandingkan dengan pesaing utamanya yaitu Taiwan, pangsa pasar produk 

edamame beku MT 27 ini masih sangat kecil. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk meningkatkan daya saing produk 

edamame beku, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang timbul 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana daya saing produk edamame beku 

2. Bagaimana prioritas perumusan alternatif strategi peningkatan daya saing 

produk edamame beku. 

 

 

Tujuan Penelitan 

 

 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dijelaskan bahwa tujuan dari 

penulisan ini adalah: 

1. Menganalisis daya saing produk edamame beku 

2. Merumuskan prioritas alternatif strategi peningkatan daya saing produk 

edamame beku. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

 Manfaat dari penelitian ini bagi penulis, perusahaan, akademisi dan 

peneliti yang lain adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat meningkatkan daya saing produk edamame beku di pasar 

internasional, terutama pasar Eropa 

2. Penelitian ini dapat memberikan alternatif strategi pemasaran yang tepat 

untuk diterapkan pada produk edamame beku PT Mitratani Dua Tujuh 
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3. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk 

mendukung produk edamame beku ini guna meningkatkan Market share dan 

pengembangan daerah 

4. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi akademisi atau 

peneliti lain yang mengambil konsentrasi yang menyangkut komoditi 

edamame. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Penelitian ini menganalisis daya saing produk edamame beku di PT MT 

27 dan perumusan strategi peningkatan daya saing yang tepat untuk diterapkan di 

PT MT 27. Penelitian ini hanya terbatas pada perumusan alternatif strategi, 

sedangkan untuk pengujian implementasi strategi yang telah direkomendasikan, 

tidak diikutsertakan dalam penulisan tesis ini. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 
 

 

 

Kerangka Teoritis 

 

 

Manajemen Strategi 

 

Manajemen strategi merupakan istilah yang banyak digunakan untuk 

menggambarkan proses keputusan. Menurut Hunger JD, Wheelen TL (1998) 

“Strategic management is that set managerial decision and action that determines 

the long run performance of a corporation, it includes environment scanning, 

strategic formulation, strategic implementation, evaluation and control”. 

Sedangkan menurut Glueck WF, Jauch LR (1984) “Strategic management 

is a stream of decision and action which development of an affective strategies to 

help achieve corporate objective”. Dapat dijelakan bahwa manajemen strategi 

adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu 

strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran 

perusahaan. 

“Strategic management consist of the analysis, decision, and actions an 

organization undertakes in order to create and sustain competitive advantage” 

(Dess, Lumpkin, Taylor. 2004). Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dijelaskan 

bahwa manajemen strategi bukan hanya menciptakan keunggulan daya saing saja, 

melainkan juga melanjutkan nilai yang sudah ada di suatu perusahaan. Kunci 

sukses dalam manajemen strategi ini adalah: mendorong secara langsung 

perusahaan dalam mencapai tujuannya, memasukkan beberapa stakeholder dalam 

pengambilan keputusan, perlu mempertimbangkan perspektif jangka panjang dan 

jangka pendek, dan selalu menekankan pada efektifitas dan efisiensi.  
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