
BAB I.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang 

Sebuah perusahaan akan mengalami beberapa fase perkembangan 

perusahaan (organisasi), yang lebih dikenal sebagai organizational life 

cycle.  Organizational life cycle menggambarkan bagaimana organisasi  

lahir, tumbuh, stagnan dan sampai mengalami penurunan/kebangkrutan.  

Fase-fase itulah yang akan dialami oleh setiap perusahaan.  Akan tetapi, 

tiap perusahaan memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang 

berbeda sesuai karakteristik produk dan strategi global yang diterapkan 

oleh organisasi, dalam menjalani tiap fase perkembangan oraganisasinya.  

Kondisi tersebut yang menjadikan sebuah organisasi masih bisa tetap 

bertahan dalam tempo puluhan tahun, atau bahkan langsung mengalami 

penurunan hanya dalam tempo beberapa tahun saja.   

Fase penting yang dilalui oleh perusahaan adalah ketika sedang 

berada pada fase kematangan.  Pada saat itulah, kemampuan 

perusahaan beradaptasi dan pemilihan strategi bisnis yang tepat yang 

diterapkan pada fase pertumbuhan, akan diuji oleh pasar.  Kalau pada 

fase pertumbuhan, perusahaan menikmati keuntungan yang kadang 

sangat besar, maka pada fase kematangan perusahaan akan mulai 

menghadapi persaingan.  Hal ini terjadi karena pada fase kematangan 

biasanya akan semakin banyak perusahaan lain, baik pemain baru 

maupun pemain lama yang melakukan diversifikasi usaha, masuk ke 
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dalam pasar produk industri tersebut.  Kejelian penentuan strategi yang 

diterapkan perusahaan pada saat fase pertumbuhan akan berpengaruh 

besar terhadap kondisi perusahaan  pada fase kematangan.  Disamping 

itu, perusahaan harus tetap mampu mempertahankan kinerja 

organisasinya agar mampu bersaing ketika memasuki fase kematangan 

organisasi. 

Fenomena yang menarik terjadi pada saat perusahaan mengalami 

proses pertumbuhan.  Dalam tahap ini, perusahaan bahkan mampu 

tumbuh sedemikian pesat serta memiliki perolehan keuntungan yang 

sangat besar.  Permasalahan akan muncul ketika perusahaan sudah 

berkembang sedemikian besar.  Selain masalah koordinasi dan 

komunikasi, masalah efektifitas pengelolaan atau manajemen perusahaan 

(mis-manajemen) juga menjadi problem yang perlu untuk diperhatikan 

oleh perusahaan.  Permasalahan tersebut perlu diperhatikan mengingat 

potensi pengaruh negatif yang ditimbulkan pada perusahaan.  Sebagai 

gambaran, masalah mismanajemen akan menjadikan inefisiensi dan tidak 

efektifnya pengelolaan perusahaan.  Pada akhirnya, konsumenlah yang 

akan merasakan dampak ketidakefektifan dan ketidakefisienan tersebut.  

Mismanajemen bisa berdampak kepada kualitas pelayanan konsumen 

yang menurun, yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepuasan dan 

kepercayaan konsumen.  Pada akhirnya, hal tersebut berdampak kepada 

hilangnya pelanggan dan berkurangnya keuntungan perusahaan.  

Untuk menjaga agar perusahaan tetap dapat memperoleh 

kepercayaan dari konsumen, perusahaan harus mencari solusi terbaik 
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agar kondisi perusahaan yang terus berkembang dapat tetap mampu 

dikelola dengan baik.  Salah satu alternatif solusi terhadap kondisi 

perusahaan tersebut adalah dengan melakukan atau membentuk unit 

usaha baru (diversify).  Diversify bisa dilaksanakan, salah satunya dengan 

menjadikan divisi-divisi yang ada di perusahaan sebagai unit usaha baru 

dalam bentuk strategic business unit (SBU) atau membentuk anak 

perusahaan baru yang lebih independen.  SBU atau anak perusahaan 

baru tersebut paling tidak akan mengurangi beban perusahaan induk 

dalam mengelola dan mengontrol perusahaan.  Perusahaan induk akan 

mendapatkan laporan dari SBU atau anak perusahaan tentang 

perkembangan SBU atau anak perusahaan tersebut.  Dengan demikian, 

pembentukan SBU atau anak perusahaan baru diharapkan dapat 

mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan semakin 

bertambah besarnya perusahaan.   

PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP) merupakan salah satu 

perusahaan HTI terbesar di Indonesia.  Saat ini luas wilayah hutan yang 

dikelola oleh PT. MHP dengan ijin Pemerintah (Menteri Kehutanan) sekitar 

296.400 Hektar hutan, di wilayah Sumatera Selatan.  Kapasitas produksi 

kayu bulat (log) Acacia mangium yang dihasilkan PT. MHP sebanyak 

2.000.000 m3/tahun, bahkan mampu ditingkatkan menjadi 3.000.000 s.d. 

4.300.000 m3/tahun.  Kayu log tersebut selanjutnya diolah menjadi pulp 

sebagai bahan baku pembuatan kertas oleh perusahaan lain.  Salah satu 

keberhasilan yang diraih PT. MHP adalah penerapan sustainable forest 

management, dimana perusahaan telah mampu menyediakan bahan baku 
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kayu log secara kontinyu sampai kapanpun dengan volume yang konstan.  

Dengan kondisi ini, PT. MHP secara berangsur-angsur akan mampu 

secara kontinyu meningkatkan keuntungannya sehingga pada akhirnya 

akan berpotensi menjadi perusahaan yang sangat besar, terutama dari 

sisi finansial.  Sebagai gambaran, Tabel berikut menunjukkan volume 

penjualan kayu PT. MHP ke konsumen (PT. Tanjung Enim Lestari = TEL) 

dari tahun ke tahun.   

Tabel 1. Rekapitulasi Penjualan Kayu PT. MHP ke PT. TEL 

No Tahun Volume (m3) Keterangan 

1 1999 263.836,52 Realisasi 

2 2000 1.199.505,48 Realisasi 

3 2001 1.476.508,62 Realisasi 

4 2002 1.244.663,74 Realisasi 

5 2003 1.422.049,07 Realisasi 

6 2004 1.528.182,14 Realisasi 

7 2005 1.472.461,63 Realisasi 
Sumber : PT. MHP (2005) 

  Volume penjualan kayu seperti Tabel 1 diatas diperoleh baru 

diperoleh dari tanaman yang memiliki tingkat pertumbuhan riap (MAI) yang 

belum maksimal.  Jika benih tanaman Acacia mangium berasal dari 

provenance, yang berdasarkan penelitian bagian Litbang, mampu 

menghasilkan pertumbuhan riap lebih tinggi lagi, maka bisa dipastikan 

volume produksi kayu PT. MHP masih akan meningkat lagi.  Tabel 2 

berikut menjelaskan pertumbuhan riap Acacia mangium hasil penelitian 

bagian litbang di di PT. MHP. 
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Tabel 2. Mean Annual Increament (MAI) Acacia mangium usia 3 

tahun di Setuntung, PT. MHP 

Provenances MAI (m3/Ha/thn) MAI Relative (%) 

Oriomo River, PNG 44,1 **) 161,5 

Malam, PNG 43,0 157,5 

Kini, PNG 42,4 155,3 

.   

.   

.   

Mata, PNG 37,4 137,0 

Arufi, PNG 37,2 136,3 

Claudie, QLD 37,1 135,9 

Der-deri, PNG 36,7 134,4 

Inhutani (P.Plus) 31,3 *) 114,6 

Tully Mission, PNG 31,0 114,2 

Inhutani (Kontrol) 27,3 100,0 
Sumber : PT. MHP (2004) 
Cataatn : *) Sudah berproduksi 
 **) Belum berproduksi (baru berumur 4 tahun)  

Jika provenance tanaman Acacia mangium yang ditebang adalah 

Oriomo River-PNG, maka bisa diperkirakan akan terdapat peningkatan 

volume produksi kayu Acacia mangium sebanyak (44,1/31,3) x 100% atau 

sebanyak 1,41 kali volume produksi sebelumnya.  Dengan demikian, 

volume penjualanpun akan semakin meningkat pula.  

Hasil wawancara dengan Direktur Utama PT. MHP menjelaskan 

bahwa kondisi perusahaan yang terus mengalami peningkatan volume 

penjualan, pada saatnya nanti akan mengalami over limit (kelebihan 

kapasitas), dimana manajemen perusahaan tidak mampu lagi untuk 

mengontrol aktifitas perusahaan yang semakin besar.  Indikasi yang 

dirasakan oleh PT. MHP adalah besarnya biaya yang dikeluarkan pada 

beberapa divisi di perusahaan, dalam rangka mendukung proses produksi 
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secara keseluruhan.  Hal tersebut, menurut Direktur PT. MHP perlu untuk 

diantisipasi agar perusahaan tidak mengalami inefisiensi dalam hal biaya.  

Untuk mengantisipasinya diperlukan berbagai upaya yang serius dan 

terarah agar kondisi yang diperkirakan tersebut tidak dialami oleh PT. 

MHP.   

Selanjutnya, berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini 

mencoba melakukan kajian terhadap Pembentukan Unit Usaha Strategis 

(SBU) di PT. Musi Hutan Persada (MHP).   Dengan penelitian ini, 

diharapkan akan diperoleh berbagai masukan bagi perusahaan dalam 

rangka penentuan strategi perusahaan ke depan dan untuk memberikan 

gambaran kepada manajemen perusahaan tentang upaya pembentukan 

SBU di PT. MHP.   

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi dan rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. PT. Musi Hutan Persada (PT. MHP) telah berdiri selama kurang lebih 

15 tahun.  Sepanjang waktu tersebut, PT. MHP telah berkembang dari 

perusahaan HTI biasa menjadi perusahaan HTI yang memiliki reputasi 

sangat baik di tingkat nasional dan internasional.  Sejak tahun 1998 

PT. MHP merupakan satu-satunya perusahaan HTI di Indonesia yang 

mendapatkan sertifikasi internasional untuk memproduksi benih Acacia 

mangium.  Bahkan, PT. MHP telah dipilih sebagai Acacia mangium 

Center atau Pusat Pengembangan Tanaman Acacia Mangium di 
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Indonesia dengan bantuan dari Pemerintah Jepang.  Dengan 

perkembangan tersebut, ingin diketahui bagaimana sebenarnya 

kondisi pengendalian atau kontrol manajemen PT.MHP terhadap 

sumberdaya-sumberdaya organisasi yang dimiliki PT. MHP.  Selain itu, 

ingin diketahui pula bagaimana posisi PT MHP dilihat dari sisi daya 

tarik pasar industri hutan tanaman (HTI) dan kekuatan industri hutan 

tanaman yang dimiliki PT. MHP. 

2. Untuk mendukung dan menunjang keberhasilan usaha perusahaan, 

PT. MHP perlu untuk mengetahui apa sebenarnya kompetensi inti 

yang dimiliki perusahaan saat ini.  Apa saja kompetensi inti yang 

dimiliki oleh PT. MHP dan bagian/divisi apa di PT. MHP yang telah 

memiliki kemampuan sesuai kompetensi inti PT. MHP? 

3. Pertumbuhan perusahaan yang semakin pesat membawa dampak 

kepada semakin kompleksnya permasalahan perusahaan, semakin 

luasnya cakupan area perusahaan, serta semakin besarnya 

tanggungjawab yang harus ditanggung.  Kondisi demikian membawa 

dampak kepada semakin tidak fokus atau bercabangnya konsentrasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, khususnya pengelolaan 

aktifitas yang menjadi inti atau core bisnis perusahaan.  Untuk itu, 

manajemen PT. MHP berpendapat perlunya unit-unit usaha dijadikan 

SBU tersendiri dengan maksud agar perusahaan induk (PT. MHP) bisa 

lebih fokus kepada aktifitas inti yaitu penanaman dan pemanenan kayu 

Acacia mangium.  Hal lain yang menguatkan pihak manajemen PT. 

MHP untuk membentuk sebuah SBU adalah besarnya biaya yang 
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dikeluarkan oleh unit kerja atau bagian supporting seperti Community 

Development (biaya umum) dan Transportasi (biaya angkutan log).  

Biaya yang dikeluarkan oleh PT. MHP untuk bagian Community 

Development dan Transportasi tersebut, menurut data perusahaan 

tahun 2005, mencapai 29% dan 24%, dibandingkan  biaya untuk 

bagian penanaman dan pemanenan sebagai aktifitas produksi primer 

perusahaan yang sebesar 8% dan 29% dari total pengeluaran 

perusahaan.  Untuk itu, PT. MHP berencana untuk melakukan 

pemecahan manajemen dalam bentuk unit usaha strategis baru, agar 

perusahaan tetap mampu menjalankan aktivitasnya dengan efektif dan 

efisien.  Berkaitan kondisi tersebut, perlu untuk diketahui indikator-

indikator apa saja yang harus dipertimbangkan atau berpengaruh 

dalam membentuk unit usaha strategis (SBU)? Serta, bagian-bagian 

/divisi-divisi mana saja yang siap untuk dijadikan sebagai SBU? 

 

1.3. Tujuan  

Tujuan penelitian yang dikehendaki berdasarkan pada landasan 

pemikiran dan rumusan masalah di atas, adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan kondisi pengendalian atau kontrol manajemen terhadap 

sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki organisasi PT. MHP dan posisi 

PT. MHP saat ini dilihat dari sisi daya tarik pasar industri hutan 

tanaman (HTI) dan kekuatan industri hutan tanaman yang dimiliki PT. 

MHP. 
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2. Menentukan kompetensi inti yang dimiliki oleh PT. MHP dan 

bagian/divisi yang memiliki kemampuan kompetensi inti paling tinggi di 

PT. MHP.  

3. Menentukan indikator atau parameter yang berpengaruh dalam 

membentuk unit usaha strategis baru di PT. MHP dan bagian atau 

divisi yang paling siap untuk dijadikan sebagai SBU di PT. MHP.  

 

1.4. Manfaat  

Berdasarkan penjelasan diatas, manfaat yang dapat diperoleh dari 

hasil penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada perusahaan-

perusahaan lain, khususnya perusahaan dalam kelompok industri yang 

sama (HTI), dalam rangka mempersiapkan perusahaan untuk 

melakukan diversify. 

2. Penelitian ini bermanfaat untuk membantu perusahaan lain, khususnya 

perusahaan HTI, dalam menentukan jenis unit usaha mandiri baru, 

yang dikembangkan dari perusahaan induk. 

3. Penelitian ini dapat juga dijadikan referensi untuk melakukan kajian 

sejenis terkait dengan upaya pembentukan SBU di industri sejenis. 

 

 




