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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Tembakau Besuki Na-Oogst (BesNO) merupakan salah satu komoditas 

perkebunan unggulan berorientasi ekspor sebagai bahan baku pembuatan cerutu 

dan dapat berkembang baik di Kabupaten Jember (Haryati 2011). Kualitas 

tembakau BesNO yang dihasilkan adalah yang terbaik di Indonesia. Kualitas 

tembakau cerutu dari Kabupaten Jember merupakan nomor dua dunia setelah 

Brazil dan hampir 90% diminati pasar ekspor internasional seperti pasar premium 

di Jerman, Swiss, Belanda, Amerika Serikat, dan China. 

Tembakau BesNO seringkali dikenal dengan fancy product karena standar 

kualitasnya bergantung selera masing-masing konsumen atau penggemar cerutu 

(aficionado). Tembakau cerutu merupakan produk pemuas yang unik dan tidak 

memiliki standar internasional yang eksak. Agribisnis tembakau cerutu 

menghadapi tantangan antara lain dengan adanya kampanye antirokok, regulasi 

Framework Convention on Tobacco Control, mergernya perusahaan raksasa dunia, 

serta adanya kompetitor, namun peluang agribisnisnya masih sangat terbuka lebar. 

Tembakau cerutu Indonesia dengan kualitas tinggi sangat diperlukan pasar 

internasional karena mempunyai ciri khas. Peluang berikutnya adalah peminat 

tembakau cerutu di Asia terus meningkat, serta adanya ketergantungan beberapa 

pabrik rokok cerutu di Eropa terhadap cerutu Indonesia (Budiarto 2007). 

Perubahan dalam perdagangan tembakau cerutu dunia terjadi pada 

dasawarsa 80-90an. Kebijakan negara konsumen tembakau cerutu menyangkut 

proteksi (kampanye antirokok dan regulasi FCTC yang ditetapkan oleh badan 

kesehatan dunia) serta perubahan teknologi, mengakibatkan lemahnya daya saing 

produsen tembakau cerutu dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Penerapan efisiensi teknik dan teknologi produksi mengakibatkan permintaan 

bahan baku tembakau cerutu dunia menurun. Perubahan selera konsumen dari 

cerutu besar ke cerutu kecil (cigarillo), serta perubahan sistem kerja mekanisasi 

ke otomatisasi juga berpengaruh terhadap jumlah permintaan (Rachman 2007). 

Perkembangan ekspor tembakau BesNO dalam lima tahun terakhir 

menunjukkan fluktuasi. Kenyataan tersebut dapat mengancam keberadaan 

tembakau BesNO di pasaran internasional, karena kontinuitas supply merupakan 

aspek penting dalam manajemen rantai pasokan dan pemasaran (Rahayu dan 

Irianto 2013; Kotler dan Keller 2009). Realisasi ekspor tembakau BesNO di 

Kabupaten Jember ditunjukkan pada Tabel 1. 
 

Tabel 1  Realisasi  ekspor  tembakau  Besuki  Na-Oogst  Kabupaten  Jember tahun  

              2009 – 2013  

Realisasi Ekspor 2009 2010 2011 2012 2013 
Volume ekspor (ton) 6,772.9 9,257.5 7,546.7 9,205.0 7,826.1 

Nilai Devisa (US$ ribu) 34,966.5 60,903.6 65,648.8 82,546.9 98,342.1 
 

Sumber : UPT PSMB-LT Jember (diolah) 2014 
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Terjadinya fluktuasi volume ekspor disebabkan perkembangan pasar 

tembakau cerutu dunia yang tidak kondusif dan kondisi pasar tembakau BesNO 

yang kian lesu. Animo petani untuk menanam tembakau BesNO semakin 

menurun karena fluktuasi harga yang tidak menentu, pengaruh iklim, serta 

terbatasnya informasi yang menjamin kontinuitas permintaan dan penawaran. 

Pasar tembakau BesNO juga tidak berpihak kepada petani, sehingga petani 

cenderung bersikap realistis dengan mengalihkan minatnya menanam tanaman 

lain yang dianggap lebih menguntungkan (UPT PSMB-LT Jember 2014).  

Pasar tembakau BesNO di Kabupaten Jember sampai saat ini masih dikuasai 

para pedagang perantara dan eksportir. Permintaan dan peluang pasar yang ada 

mempengaruhi ketatnya persaingan perdagangan. Sedikitnya terdapat14 eksportir 

tembakau BesNO di Kabupaten Jember yang turut mewarnai pasar internasional 

seperti pada Tabel 2. 
 

Tabel 2  Daftar  nama  eksportir  tembakau  Besuki  Na-Oogst  Kabupaten  Jember 

tahun 2014 
No Eksportir No Eksportir 
1 CV Anugerah Agung Perkasa 8 PT Mayangsari 

2 PT Indonesia Bintang Baru 9 PT Pontang Agung 

3 Kopa Tarutama Nusantara (TTN) 10 PT Pandu Sata Utama 

4 PT Gading Mas Indonesian Tobacco 11 PT Tempurejo 

5 PT Indonesia Tobacco Leader 12 PT Perkebunan Nusantara X  

6 PT Ledokombo 13 UD Hari Basoeki 

7 PT Mangli Djaya Raya 14 UD Kemuningsari 
 

Sumber : UPT PSMB-LT Jember (2014) 
 

Salah satu upaya peningkatan daya saing tembakau BesNO yaitu dengan 

menerapkan strategi rantai pasokan yang berkesinambungan dan efisien karena 

dapat dijadikan acuan anggota rantai pasokan dalam melakukan aktivitas untuk 

membangun sistem rantai pasokan yang lebih baik (Indrajit dan Djokopranoto 

2003). Salah satu upaya untuk mencapai keunggulan daya saing pertembakauan 

yang mampu menghasilkan produk berkualitas adalah perbaikan kinerja mutu 

yang tepat. Oleh karena itu, sangat diperlukan kajian dan rumusan strategi untuk 

meningkatkan daya saing tembakau BesNO berbasis perbaikan kinerja mutu 

mengingat hingga saat ini belum ada rumusan strategi peningkatan daya saing 

tembakau BesNO berbasis perbaikan kinerja mutu yang komprehensif dan bisa 

menjadi referensi untuk diterapkan.  

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

PT Indonesia Bintang Baru (PT IBB) merupakan salah satu eksportir 

tembakau yang memperoleh bahan baku dari perusahaan tembakau lain, seperti 

PTPN X dan PT Mangli Djaya Raya. Tembakau yang diproses PT IBB 

diantaranya adalah tembakau BesNO dan tembakau Besuki Voor-Oogst (BesVO). 

PT IBB termasuk dalam pangsa pasar (marketshare) urutan kelima dari 14 

eksportir di Kabupaten Jember yang memiliki volume dan nilai devisa ekspor 

terbesar (bentuk bal) masing-masing sebesar 6.85% dan 4.99% (UPT PSMB-LT 

Jember 2014).  
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PT IBB mengalami penurunan kinerja mutu perusahaan pada tahun 2013. 

Perusahaan mendapatkan keluhan dari konsumen Belgia. Permasalahan mutu 

yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen menjadi penyebab utama 

terjadinya peristiwa tersebut. Perusahaan harus membayar biaya fumigasi 

tambahan dalam jumlah besar kepada konsumen dikarenakan ditemukan hama 

Lasioderma melebihi ambang batas yang dipersyaratkan. Peristiwa tersebut juga 

berdampak pada penurunan volume ekspor tembakau BesNO karena 

berkurangnya kepercayaan konsumen.  

Kinerja mutu dan keamanan produk merupakan hal yang sangat mendasar 

bagi konsumen dan persyaratan utama dalam perdagangan global saat ini. 

Ketatnya persaingan global saat ini membuat suatu perusahaan harus terus 

meningkatkan kinerja mutu produknya. Mutu produk tembakau BesNO tidak 

hanya diperhatikan dari salah satu komponen dalam penanganan atau pengolahan 

produk saja, namun menjadi fokus utama dalam satu rangkaian proses yang 

dimulai dari aspek bahan baku, produksi, hingga pemasaran. Dalam berbagai 

kasus ekspor komoditas tembakau BesNO, mutu digambarkan dalam karakteristik 

tidak adanya kontaminan (fisik, kimia, dan biologis) yang dapat membahayakan 

konsumen, serta ketepatan waktu dan jumlah ekspornya (Tjiptono dan Diana 

1996). PT IBB harus terus menganalisis perkembangan pasar, serta meningkatkan 

kinerja mutu produknya untuk menjaga kelangsungan kegiatan bisnisnya.  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi dan gambaran sistem manajemen rantai pasokan tembakau 

BesNO di PT IBB? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dan menjadi penyebab 

permasalahan kinerja mutu tembakau BesNO di PT IBB? 

3. Bagaimana strategi peningkatan daya saing berdasarkan rekomendasi 

perbaikan kinerja mutu tembakau BesNO di PT IBB? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis kondisi dan gambaran sistem manajemen rantai pasokan 

tembakau BesNO di PT IBB. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dan penyebab permasalahan 

kinerja mutu tembakau BesNO di PT IBB. 

3. Merumuskan strategi peningkatan daya saing berdasarkan rekomendasi 

perbaikan kinerja mutu tembakau BesNO di PT IBB. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan wawasan terkait 

perbaikan kinerja mutu dalam agribisnis dan daya saing produk tembakau 
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BesNO, khususnya pada PT IBB, dimana produk ini merupakan produk yang 

fancy dan dapat dikembangkan bagi penelitian selanjutnya.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

referensi bagi manajemen PT IBB dalam pengambilan keputusan dan 

pengembangan strategi daya saing tembakau BesNO berbasis perbaikan kinerja 

mutu. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian mencakup strategi peningkatan daya saing 

tembakau BesNO berbasis perbaikan kinerja mutu pada level perusahaan dan 

identifikasi beragam penyebab masalah bagi kinerja mutu yang mencakup 

integrasi aliran produk dan informasi. Berdasarkan pengamatan dan wawancara 

mendalam terhadap aktivitas operasional perusahaan eksportir tembakau BesNO 

terpilih (PT IBB), maka dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja mutu tembakau BesNO. Penelitian ini difokuskan untuk merancang 

rumusan strategi daya saing tembakau BesNO berdasarkan rekomendasi 

perbaikan kinerja mutu terhadap pelaku usaha, khususnya PT IBB. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

Kerangka Teoritis 

 

 

Komoditas Tembakau Besuki Na-Oogst 

 

Pengusahaan tembakau cerutu skala perkebunan untuk memenuhi pasar 

Eropa pertama kali di Indonesia diusahakan di daerah Besuki yang didirikan oleh 

Franssen Van De Putte di Sukowono tahun 1856. George Birnie mendirikan 

perkebunan tembakau di Jember, yaitu LMOD (Landbouw Maatschappij Oud 

Djember) tahun 1859. Terdapat empat perkebunan tembakau cerutu Besuki, yaitu 

Sukowono, LMOD, Djelbuk, dan Sukokerto Ajung. Produknya berupa tembakau 

bahan cerutu yang disebut tembakau Besuki Na-Oogst (BesNO). Pada masa 

Perang Dunia II, Indonesia diduduki Jepang dan kegiatan tembakau berhenti 

diganti tanaman pangan. Pasca kemerdekaan, LMOD bekerja kembali tetapi pada 

tahun 1958 diambil alih menjadi Perkebunan Negara yang sekarang bernama PT 

Perkebunan Nusantara X (UPT PSMB-LT 2012). 

Tanaman tembakau (Nicotiana tabacum L.) merupakan komoditas yang 

bersifat fancy product. Standar kualitasnya bergantung pada selera tiap pembeli. 

Tembakau merupakan produk pemuas yang unik, berbeda dengan komoditas 

agribisnis lainnya. Priyono (2000) menyatakan bahwa tembakau juga dapat 

digunakan sebagai pestisida dan digunakan sebagai obat dalam bentuk nikotin 
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